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ABSTRACT 
Specialet  undersøger  hvorvidt  et  nyt  biblioteksbyggeri  i Kolding,  har  betydning  for 
brugernes  brug  af  biblioteket.  Brugernes  brug  afhænger  af  deres  forståelse  af 
biblioteket,  og  dermed  undersøges  hvorvidt  det  nye  bibliotek,  gør  op  med  den 
eksisterende  forståelse  og  brug  af  biblioteket.  Ligeledes  undersøges  ændringer  i 
bibliotekets medarbejderes rolle og forståelse. 
Dette undersøges ud  fra et diskursteoretisk  synspunkt, og dermed betragtes det nye 
bibliotek  som  en  intervention  i  biblioteksdiskursen,  der  forsøger  at  italesætte 
biblioteket på en ny måde og redefinere biblioteksbegrebet. Der undersøges hvorvidt 
det  nye  bibliotek  har medført ændringer  i  brugernes  brug  af  Kolding  Bibliotek  og 
medarbejdernes  rolle og handling. For at afdække eventuelle konflikter  i  forbindelse 
med  optagelsen  af  den  nye  forståelse  af  biblioteket,  identificeres  områder  hvor  der 
hersker uoverensstemmende konceptioner. 
Specialet definerer divergerende  opfattelser  af  enkelte  områder, men  ikke noget der 
fører  til  egentlige  konflikter  i  optagelsen  af  det  nye  indhold  i  biblioteksdiskursen. 
Medarbejdernes  inddragelse  i  processen  med  at  udvikle  visionerne  for  det  nye 
bibliotek,  er  medvirkende  til  at  de  er  åbne  for  forandringerne,  mens  der  blandt 
brugerne  konstateres  en  ydmyghed  overfor  bibliotekets  tilbud.  Disse  faktorer 
identificeres  som  vigtige  i  forhold  til,  at  optagelsen  af det  nye  indhold  i  biblioteks‐
diskursen ikke afstedkommer store konflikter. På denne baggrund konkluderes det at 
’bibliotek’ er en tom betegner, der kan rumme de forskellige opfattelser og indhold af 
begrebet. Der konkluderes endvidere at det nye bibliotek har medført ændringer  for 
brugernes brug og medarbejdernes rolle på Kolding Bibliotek og derfor har det fysiske 
udtryk af biblioteket ændret på meningsforståelsen af biblioteket.  
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INDLEDNING 
Folkebibliotekerne  i Danmark  er  i  bevægelse.  En  bevægelse  der  for  alvor  blev  sat  i 
gang med  den  nye  bibliotekslov  i  2000  og  som  den  kommunale  strukturreform  og 
samfundet generelt har stor indflydelse på. 
Samfundet  i  dag  forandrer  sig  både  teknologisk,  økonomisk,  socialt  og  kulturelt.  I 
samfundsdebatten,  medierne  og  af  politikere  bliver  denne  udvikling  ofte  sat  i 
forbindelse med globaliseringen. Den teknologiske udvikling betyder at informations‐
mængden øges  i en sådan grad, at vi skal  forholde os  til hele verden på én gang. Vi 
tvinges  til  at  forholde  os  til  andre kulturers normer  og værdier  i vores hverdag,  og 
andre  landes  problemer  kommer  tættere  på.  Samtidig  er  der  en  forøget 
individualisering  og  krav  om  både  fysisk  og  mental  mobilitet  samt  fleksibilitet. 
Samfundet  ændrer  sig  fra  industrisamfund  til  vidensamfund,  hvor  viden  er  den 
vigtigste ressource og der er fokus på individets selvudvikling og læring. 
Overgangen til vidensamfund har naturligvis konsekvenser for folkebibliotekerne, der 
i kraft af biblioteksloven, skal formidle og fremme oplysning, uddannelse og kulturel 
aktivitet. Folkebiblioteket har altid spillet en vigtigt rolle mht. at understøtte læring og 
en af folkebibliotekets kerneydelser er fri adgang til information. 
For at imødekomme de nye krav fra samfundet, trådte en ny bibliotekslov i kraft i juni 
2000.  Den  nye  bibliotekslov  udgør  fundamentet  for  gennemførelse  af  tidligere 
rapporters  og  betænkningers  visioner  om  biblioteksudviklingen  i  Danmark.  ’Det 
hybride  bibliotek’  omstiller  sig  til  nye  teknologier,  samt  forvalter  og  formidler 
kulturarven  uanset  medie  (BF’s  Referencefaggruppe  2004).  Lov  om  biblioteks‐
virksomhed  af  17. maj  2000  introducerede  således  en  række  nye  opgaver  for  folke‐
bibliotekerne. 
Strukturreformen for den kommunale sammensætning i Danmark, der træder endelig i 
kraft  i 2007, stiller også nye krav til bibliotekerne. Den demografiske sammensætning 
ændrer  sig  og  de  sammenlagte  kommuner  skal  udvikle  nye  identiteter  og  nye 
fællesskaber  (Vester  2006a).  Folkebibliotekerne  kan  spille  en  vigtig  rolle  i  denne 
sammenhæng.  ”Bibliotekerne  kan  gennem  deres  tætte  kontakt med  borgerne  og  deres  brede 
informations‐ og kulturtilbud være det kit, der skal binde de nye kommuner sammen”, skriver 
Danmarks  Biblioteksforenings  formand,  Finn  Vester,  i  en  kampagneavis  for  folke‐
bibliotekerne (Vester 2006b). 
Der er således stort behov for at folkebiblioteket skal omstille sig i forhold til kravene 
fra samfundet, fremtidens biblioteksbrugere og rollen  i det offentlige rum. Biblioteket 
skal  redefinere  sig  selv og  skabe en ny  selvforståelse og  identitet. Der er brug  for at 
bibliotekerne får gjort opmærksom på, ”at det moderne folkebibliotek er andet og mere end 
det bogbibliotek, som mange forbinder biblioteket med” (Vester 2006a). 
Bibliotekerne har gang i mange fysiske forandringer for tiden, for at imødekomme de 
nye krav. Nye biblioteker bliver bygget og mange biblioteker bliver bygget om. I den 
forbindelse  er  det  vigtigt  at  bibliotekerne  gør  det  klart,  hvad  de  står  for  og  hvad 
brugerne kan  forvente. Dels  for  at  sikre  at brugerne kan  få viden  til  at håndtere og 
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skabe  tryghed  i  det  globaliserede  samfund,  dels  for  at  udbrede  de  nye  visioner  for 
folkebiblioteket.  
 
Kolding  Kommune  har  netop  taget  en  nybygget  biblioteksbygning  i  brug.  I  den 
forbindelse  har  bibliotekets  medarbejdere  arbejdet  meget  bevidst  med  den  fysiske 
udformning, så den kan leve op til de nye krav fra samfund, lovgivning osv. ‐ ”For at 
højne  bibliotekets  ydelser  og  imødekomme  fremtidens  krav  i  forhold  til  læring,  viden  og 
kulturelle  aktiviteter”  (Niegaard  2006). Udgangspunktet  har  været  at  have  brugeren  i 
centrum,  så det bliver  brugerens bibliotek. Det nye byggeri  er  således  et udtryk  for 
Kolding  Biblioteks  vision  om  ”det  nye  årtusindes  bud  på  et  højprofileret  borgernes  hus” 
(Kolding Bibliotek 2005c). 
Den nye biblioteksbygning har været i brug siden 27. januar 2006 og Kolding Bibliotek 
har med deres mange  visioner,  forsøgt  at  bryde  op med den  hidtidige  forståelse  af 
indholdet af biblioteket og redefinere Kolding Bibliotek. 
Spørgsmålet  er  om  dette  ændrer  på  brugernes  opfattelse  af  biblioteket  og  dermed 
påvirker  deres  brug?  Og  hvilken  indflydelse  dette  får  for medarbejdernes  rolle  på 
biblioteket? For det er vel vigtigt at der er sammenhæng mellem den måde biblioteket 
indrettes på, det brugerne bruger det til og den måde som medarbejderne handler på? 
Hvis  de  nye  rammer  ikke medfører  at  brugerne  ændrer  deres  adfærd  og  brug  af 
biblioteket, er det så lykkedes at skabe borgernes hus? 
 

PROBLEMFORMULERING 
Det  nye  byggeri  er  et  udtryk  for  Kolding  Biblioteks  vision  om  det  nye  årtusindes 
bibliotek. Visionerne afspejler sig både i organisationsstrukturen, det fysiske udtryk og 
indretningen  af  det  nye  bibliotek.  Ud  fra  et  diskursteoretisk  synspunkt  kan  man 
betragte  det  nye  biblioteksbyggeri  som  en  intervention,  der  forsøger  at  italesætte 
biblioteket på en ny måde.  
  

• Vi vil derfor undersøge hvorvidt det nye bibliotek gør op med den tidligere 
biblioteksopfattelse og udfylder meningsforståelsen af biblioteket på en ny 
måde. 

 
Brugernes  meningsforståelse  af  biblioteket  afspejles  i  deres  brug  af  det.  Ligeledes 
afspejles medarbejdernes meningsopfattelse  i  den måde  de  udfylder  deres  rolle  på 
biblioteket.  Samtidigt  påvirker  brugernes  brug  også  medarbejdernes  rolle  og 
handlinger  på  biblioteket.  Så  for  at  undersøge  hvorvidt  det  nye  fysiske  byggeri 
påvirker biblioteksopfattelsen og afdække eventuelle konflikter  i meningsforståelsen  i 
forbindelse med overgangen til det nye bibliotek, vil vi analysere: 
 

• På hvilken måde har det nye bibliotek i Kolding ændret på brugernes brug af 
biblioteket og medarbejdernes rolle? 
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METODE & ANALYSESTRATEGI  
Problemstillingen  tager  udgangspunkt  i  om man  kan  betragte  biblioteksbyggeriet  i 
Kolding som en  intervention1  i forståelsen af biblioteket (biblioteksdiskursen). På den 
baggrund vil vi undersøge om det  fysiske udtryk har ændret på brugernes brug og 
medarbejdernes rolle, for at afdække hvorvidt deres meningsforståelse af biblioteket er 
blevet ændret.  
 
Det  empiriske  grundlag  for  analysen  og  diskussionen  er  primært  interviews  med 
brugere og medarbejdere på Kolding Bibliotek. Empirien  omfatter også dokumenter 
fra  Kolding  Biblioteks  hjemmeside,  vedrørende  det  nye  biblioteksbyggeri,  interne 
dokumenter  fra  ledelsen  på Kolding  Bibliotek  og  artikler  og  interviews  fra  diverse 
aviser og blade. 
Det nye byggeri i Kolding omfatter mange økonomiske og mere tekniske overvejelser, 
men vi har valgt at primært tage udgangspunkt i den del af biblioteket som brugeren 
møder  og  vi  forholder  os  derfor  mindre  til  administrationsgange  o.  l.  Fokus  for 
undersøgelsen  er  forståelsen  af  folkebiblioteket,  så  selvom  vi  bruger  betegnelsen 
’biblioteket’, omfatter det altså ikke forskningsbiblioteker og specialbiblioteker. 
 
 
DISKURSANALYSE SOM METODE OG ANALYSESTRATEGI 
Til  at  besvare  problemformuleringen,  har  vi  valgt  at  anvende  diskursteori  som  det 
teoretiske  grundlag  og  analysemetode.  Med  den  diskursanalytiske  tilgang  kan  vi 
betragte  det  nye  biblioteksbyggeri  som  et  udtryk  for  en  intervention  mod  den 
traditionelle forståelse af biblioteket. Med det nye bibliotek forsøger Kolding Bibliotek 
at fylde nyt indhold i biblioteksbegrebet, ændre forståelsen og dermed også brugen af 
biblioteket.  Vi  vil  bruge  diskursanalyse  som  metodisk  værktøj  til  at  analysere  og 
diskutere, hvorledes den fysiske udformning af det nye Kolding Bibliotek har ændret 
på medarbejdere og brugeres meningsforståelse af biblioteket. 
 
Diskursanalysen kan overordnet betragtes  som  en måde at  tænke på, men kan også 
bidrage  konkret  med  en  værktøjskasse  af  analyseredskaber.  Diskursanalyse  har, 
sammenlignet med andre videnskabsteoretiske tilgange, et grundlæggende anderledes 
metodemæssigt  sigte. Den  traditionelle  positivistisk metode  skelner  skarpt  imellem 
empiri  og metode  og  leder  efter  ’objektive  facts’, mens  den  hermeneutiske metode 
leder  efter  ’den  dybere  mening’  af  empiriske  begreber.  Diskursanalysen  træder  et 
skridt tilbage og ser på den sociale konstruktion af de selvfølgeligheder som betragtes 
som  ’objektive  facts’  i positivismen  og  ’dybere mening’  i  hermeneutikken  (Dyrberg, 
Dreyer  Hansen  &  Torfing  2000,  s.  10).  For  at  understrege  forskellen  imellem  de 
                                                 
1 Diskurser er et direkte eller indirekte resultat af forskellige former for intervention, der knytter betydningselementer sammen eller 
løsriver dem fra hinanden. Interventioner benævnes nogle gange som ’politik’ eller ’hegemoni’, andre gange ’magt’ eller ’strategi’ 
og nogle gange slet og ret ’forskelssætning’ (Dyrberg, Dreyer Hansen & Torfing 2000, s. 11). 
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essentielle  forskningstilgange  og  diskursanalysens  antiessentielle  tilgange,  opererer 
nogle diskursanalytikere ikke med et gængs metodebegreb men med analysestrategier 
(Åkerstrøm Andersen 1999, s. 9). 
Diskursanalysen har den fordel, at den lægger vægt på og ekspliciterer muligheden for 
at  stille  spørgsmål  til  de  ting,  der  bliver  taget  for  givet  og  betragtes  som 
selvfølgeligheder. Dermed  er det  en  velegnet metode  til  vores  undersøgelse,  idet  at 
Kolding Bibliotek, bevidst har arbejdet med at ændre det nye biblioteks fysiske udtryk.  
At vi vælger diskursanalyse som teori har direkte effekt på metoden og resultaterne af 
analysen.  Resultaterne  af  diskursanalysen  kan  pga.  det  socialkonstruktivistiske 
udgangspunkt,  ikke  tilskrives sandhed  i positivistisk  forstand, men må  ligeledes selv 
ses  som  en  social  konstruktion.  I  diskursanalysen  smelter  teori  og  empiri  ligeledes 
sammen  og  empirien  bliver  teoriafhængig.  For  at  i  mødekomme  empiriens  teori‐
afhængighed  og  resultaternes  sociale  konstruktion,  og  samtidig  kunne  producere 
intersubjektiv og overførbar viden, vil vi bestræbe en høj grad af eksplicitet i metoden, 
samt  forholde  os  kritisk  mht.  gyldigheden  af  vores  resultater  ved  afslutningen  af 
undersøgelsen. 
 
 
DISKURSTEORI OG DISKURSLITTERATUR  
Vi har valgt at benytte Laclau og Mouffes diskursteori, som er en af mange forskellige 
måder at arbejde med diskursanalyse på. En fordel ved Laclau og Mouffes diskursteori 
er, at  forskelssætning står centralt  i  forhold  til den måde diskurserne konstrueres på. 
Diskurserne  skabes ved at grænserne defineres  i  forhold  til, hvad der  er  indeholdt  i 
diskursen  og  især  hvad  der  ikke  er. Dette  gør  sig  også  gældende  for  subjekternes 
identitet.  Vores  undersøgelse  går  netop  ud  på  at  undersøge  overensstemmelser  og 
forskelle i medarbejdere og brugeres forståelse af biblioteket. Derfor betyder valget af 
Laclau og Mouffes diskursteori, at vi undersøger, hvad der påvirker brugernes brug og 
medarbejdernes rolle og funktion på biblioteket. 
Laclau og Mouffes diskursteori giver mulighed  for at bruge større mængder af  tekst, 
som udgangspunkt for analysen,  idet at alt kan  indgå  i diskursen. Laclau og Mouffes 
diskursteori  opererer  desuden med  et  bredt  tekstbegreb,  således  at  det  ikke  kun  er 
skreven tekst, der kan være genstand for analysen, men også f.eks. interview, hvilket er 
det primære empiriske grundlag for denne undersøgelse (Dyrberg et al. 2000, s. 325). 
 
Vi har valgt primært at benytte sekundærtekster  i forhold til diskursanalyse, fordi de 
giver et bedre overblik over det brede og komplicerede felt, som diskursanalyse er. 
Vi benytter hovedsageligt ”Diskursanalyse som teori og metode” (Winter Jørgensen & 
Phillips 1999) og ”Diskursteorien på arbejde” (Dyrberg et al. 2000). Winter Jørgensen & 
Phillips giver en indføring i diskursteori og en sammenligning af forskellige tilgange til 
diskursanalyse, mens Dyrberg et al. bidrager med eksempler på konkrete analyser med 
udgangspunkt i diskursteori, samt metodiske overvejelser i den forbindelse.  
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Derudover vil vi supplere med anden litteratur, der beskæftiger sig både konkret med 
Laclau og Mouffes diskursteori og med diskursanalyse generelt.   
 
 
INTERVIEW SOM METODE 
Vores undersøgelse omhandler forståelsen af begrebet ’bibliotek’ blandt medarbejdere 
og brugere på Kolding Bibliotek – og hvordan det eventuelt påvirker deres handlinger. 
Det  er  altså medarbejderes  og  brugeres  holdninger, meninger  og  følelser  omkring 
biblioteksbegrebet der er  i fokus, hvilket  ikke er noget vi har umiddelbart adgang til. 
Da  samtale  er  en  grundlæggende  interaktions‐  og  kommunikationsform  mellem 
mennesker er det, ved at  foretage  samtaler  i  form af  forskningsinterviews, muligt at 
indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden, hvilket netop gør sig gældende 
i  vores  undersøgelse  (Kvale  1997,  s.  19‐24).  Det  kan  være  problematisk  at  bruge 
kvalitative  interviews  som  empirisk  grundlag,  da  det  ikke  er muligt  at  efterprøve 
undersøgelsens resultater. Men da man ofte ikke har nogle alternativer til at undersøge 
netop følelser og holdninger, end observationer eller via dialog og samtaler, kan man 
ikke afvise interview som metode (Dreyer Hansen 2000, s. 140‐141). 
Vi  har  derfor  valgt  at  lave  kvalitative  interviews med medarbejdere  og  brugere  på 
Kolding Bibliotek, da det er en velegnet metode til at undersøge menneskers forståelse 
af  betydningerne  i  deres  livsverden,  afklare  og  uddybe  deres  perspektiv  på  denne, 
samt at beskrive deres selvforståelse (Kvale 1997, s.111).  
 
Der  er  ikke  nogen  deciderede  standardteknikker  eller  regler  for  at  lave  kvalitative 
interviews.  Vi  har  valgt  at  lave  semistrukturerede  interviews,  idet  at  vi  vil 
sammenligne de forskellige interviewpersoners udsagn, hvilket gør at det er vigtigt at 
de er blevet stillet nogenlunde de samme spørgsmål (Kvale 1997, s.104). 
Til at designe selve interviewundersøgelsen har vi taget udgangspunkt i Steinar Kvales 
anbefalinger fra bogen ’Interview’, der giver et godt fundament til at opnå brugbare og 
valide  resultater  med  kvalitative  interviews  i  forskning.  På  den  baggrund  har  vi 
udarbejdet  interviewguides  til henholdsvis medarbejdere  (Bilag A) og brugere  (Bilag 
B),  med  nogle  overordnede,  åbne  spørgsmål.  De  åbne  spørgsmål  introducerer  det 
område  der  skal  afdækkes,  således  at  interviewpersonen  kan  beskrive  sine  følelser, 
handlinger, oplevelser osv. (Dyrberg et al. 2000, s. 327; Kvale 1997, s. 104). Hertil har vi 
udarbejdet mere lukkede underspørgsmål, for at kunne spørge ind til baggrundene for 
interviewpersonernes  udtalelser. De mere  lukkede  spørgsmål  er  acceptable  når  det 
indledende spørgsmål er åbent, idet at interviewpersonen så har mulighed for at dreje 
samtalen hen på de aspekter, han  finder væsentlige  (Poulsen 2000, s. 165). Samtidigt 
fungerede nogle af underspørgsmålene også som kontrolspørgsmål.  
I  interviewene har vi  for så vidt muligt  ladet  interviewpersonen styre samtalen, men 
har stillet overspørgsmålene  i nogenlunde samme rækkefølge  i alle  interviewene. For 
ikke  at  lade  os  påvirke  af  at  vi  ’bliver  klogere’  med  tiden,  har  vi  også  foretaget 
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interviewene  indenfor  få  dage. Undervejs  i  undersøgelsen  har  vi  bestræbt  os  på  at 
holde os til spørgsmålene i interviewguiden, for at de udsagn vi havde fået i tidligere 
interview,  ikke ville  indvirke på  spørgsmålene. På denne måde  er  alle  interviewene 
forgået  på  nogenlunde  samme  præmisser,  hvilket  forbedrer  validiteten  af  vores 
interviews, ikke mindst i forhold til at sammenholde de forskellige interviewpersoners 
udsagn (Kvale 1997, s. 107).  
Vi  har  ikke  transskriberet  interviewene  i deres  fulde  længde, men  vi  har udtrukket 
hovedpunkterne  i de  interviewedes udsagn og sammenfattet  lange udsagn  til kortere 
udsagn  i  meningskondenseringer  (Bilag  C).  Meningskondenseringerne  erstatter 
således  ikke  transskriberinger, men er udelukkende et værktøj  til at give os overblik 
over interviewpersonernes udsagn. Vi kan dermed også referere til udtalelser, der ikke 
fremgår  direkte  af  meningskondenseringerne  (Kvale  1997,  s.  190).  Interviewene  er 
vedlagt som lydfiler på CD‐rom (Bilag D). 
For at sløre medarbejdernes identitet, refererer vi til samtlige medarbejdere som ’han’ 
uagtet deres køn. 
 
 
UDVÆLGELSE AF INTERVIEWPERSONER 
For at få så nuanceret et billede som muligt af opfattelsen af Kolding Bibliotek, har vi 
interviewet  6  medarbejdere  og  20  brugere.  Vi  har  bestræbt  os  på  at  skabe  et 
repræsentativt  udsnit  af  henholdsvis  brugere  og  medarbejdere,  i  forhold  til 
sammensætningen af alder og køn.  
For medarbejdernes vedkommende fik vi hjælp af Bibliotekschef Kirsten Sparvath,  til 
udvælgelsen,  idet  vi  gerne  ville  bruge  interviewpersoner,  der  ville  ’turde  åbne 
munden’, når diktafonen kørte.  Ikke  sådan at  forstå at de  skulle udtale  sig negativt, 
men  blot  at  de  skulle  kunne  sige  deres mening. Medarbejderne  er  udvalgt  blandt 
HK’ere og bibliotekarer, og med varierende ansættelsestid på Kolding Bibliotek.  
Brugerne er udvalgt ved at vi har gået rundt på biblioteket én dag og spurgt nogle af 
dem, der besøgte biblioteket. Vi har  forsøgt at  sammensætte et udvalg, der afspejler 
brugernes alder, køn og forskellige brugstyper. Dels udfra hvilken afdeling de befandt 
sig  i, om de  sad ved computere,  sad og  læste eller gik  rundt mellem  reolerne – dels 
udfra et skøn, fra vores side, af deres alder. Vi mener det er  lykkedes os at få fat  i et 
bredt udsnit  af  forskellige brugertyper,  samtidigt med  at balancen  i  antallet mellem 
brugertyperne, svarer meget godt til den faktiske sammensætning på biblioteket.  
 
 
DISKUSSION AF METODE OG UDVÆLGELSE AF INTERVIEWPERSONER 
Vi  er  klar  over,  at  udvælgelsen  af  interviewpersonerne  ikke  tilgodeser  alle 
medarbejdere og brugeres holdninger. Der kan være andre, der  ligeså vel som vores 
udvalgte interviewpersoner, kan have positive og negative erfaringer og holdninger at 
bidrage med. 
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At vi har fået hjælp af bibliotekets  leder til at udvælge medarbejderne kan have både 
positiv og negativ indflydelse på udsagnene. Den negative indflydelse kan komme til 
udtryk  ved,  at  lederen  har  udvalgt  medarbejdere,  som  hun  ikke  mener  har  haft 
problemer med  at  omstille  sig  til  det  nye  bibliotek  og  dermed  ikke  vil  udtale  sig 
negativt  om  biblioteket.  Omvendt  kan  det  at  ledelsen  har  udvalgt  dem  gøre,  at 
medarbejderne  føler at de  lettere kan sige noget,  idet de  ikke går  ’bag  ledelsens  ryg’ 
ved at deltage  i  interviewene. Man kunne også  formode, at eftersom medarbejderne 
var beredte på interviewet, kunne de have forberedt, hvad de troede vi gerne ville høre 
dem sige. Men da de ikke havde set spørgsmålene på forhånd, mener vi ikke dette var 
noget problem. Der er heller ikke noget i interviewene der tyder på det, ligesom at der 
heller ikke er noget, som tyder på at de ikke turde sige deres mening.  
 
Udvælgelsen af de interviewede brugere er gjort ud af de folk, der var fysisk til stede 
på  biblioteket  den  pågældende  dag.  Det  er  selvfølgelig  muligt  at  bruger‐
sammensætningen ville være anderledes på andre dage, men det har ikke været vores 
indtryk de 3 dage, vi har opholdt os på biblioteket i Kolding. 
Idet vi kun har spurgt folk der var fysisk tilstede på biblioteket, har vi naturligvis ikke 
fået  fat  i nogen  ikke‐brugere. Dette kunne have været  interessant  i  forhold  til vores 
undersøgelse,  da  der  jo  kunne  være  nogen,  som  var  holdt  op med  at  komme  på 
biblioteket  efter  den  nye  bygning  var  blevet  taget  i  brug.  I  så  fald  skulle  vi  have 
opholdt os et andet sted i Kolding og så ville det nok have taget lang tid at finde nogen, 
der  havde  forholdt  sig  til  det  nye  bibliotek.  Interviewene med  brugerne  er  ikke  så 
dybdegående og bærer præg af, at det var svært at få dem til at forholde sig til deres 
meningsopfattelse  af  biblioteket,  idet  de  naturligt  nok  ikke  har  gjort  sig  så mange 
tanker  om  det  på  forhånd.  Til  gengæld  giver  interview‐situationen mulighed  for  at 
spørge  ind  til  udtalelserne,  hvilket  ikke  ville  have  kunnet  lade  sig  gøre  ved  en 
spørgeskema undersøgelse. 
Kvalitative  interviews  er naturligvis problematiske  i  forhold  til  andre  typer  af  tekst, 
idet at  intervieweren  er aktivt  involveret  i  situationen og dermed også  er med  til at 
konstruere den  situation,  teksten  indgår  i. Derfor er det en god  idé at kombinere de 
kvalitative  interviews  med  observationer.  Men  i  vores  tilfælde  skulle  det  være 
observationer  af  tilfældige  samtaler  både  i  og  udenfor  biblioteket.  Derudover  ville 
vores  tilstedeværelse  også  påvirke,  hvad  der  blev  sagt  i  de  pågældende  situationer 
(Kvale 1997, s. 24). Dermed ville det have været svært at undersøge ændringer i brugen 
af biblioteket ved at fortage observation og i så fald skulle vi også have gjort det på det 
gamle  bibliotek.  Vi  kunne  heller  ikke  have  undersøgt  ændringer  vha.  besøgstal, 
udlånstal  og  antallet  af  nyoprettede  lånere  i  systemet,  fordi  det  ikke  kan  udtrykke 
noget om ændringerne  i brugen  som værested  – og der  er heller  ikke  statistik over, 
hvorvidt der er folk der ikke bruger deres lånerkort længere. Derfor har vi valgt kun at 
udarbejde  kvalitative  interviews  som  tekstgrundlag  og  mener  det  er  metodisk 
forsvarligt, når vi også tager højde for det i vores analyse og konklusioner. 



 8

Der er altså forskellige forbehold  i forhold til udvælgelsen af  interviewpersoner, men 
vi mener alligevel, at vi har fået et brugbart tekstgrundlag ud af interviewene til vores 
analyse. Desuden mener vi, at vi ved at være opmærksomme på problematikken, godt 
kan forsvare udvælgelsen af  interviewpersonerne og finder det  ikke problematisk for 
validiteten af vores undersøgelse. 
 
Brugen af diskursanalyse  indebærer en accept af, at det er meget vanskeligt at  træde 
ud af sin egen diskurs. Dette gør sig gældende både for os selv i interviewsituationerne 
og  i analysen. Men det gør  sig  samtidigt også gældende  for  interviewpersonerne. Så 
selvom vores spørgsmål skulle dreje dem ind på udvalgte aspekter, vil det være svært 
for  interviewpersonerne  at  bryde  ud  af  deres  egne  diskurser  i  besvarelsen  af 
spørgsmålene (Dyrberg et al. 2000, s. 326). Hvis vi derfor tager forbehold for, at vi selv 
som  interviewere  er med  til  at  konstruere  de  tekster  som  interviewene  udgør,  kan 
interviewene danne et validt analysegrundlag (Poulsen 2000, s. 165). 
Udvælgelsen  af  interviewpersonerne,  brugen  af  kvalitative  interviews  og  brugen  af 
diskursanalyse betyder, at vi skal være bevidste om vores egen position  i forbindelse 
med  undersøgelsen.  Ved  at  have  tydeliggjort  vores  analysestrategi  og  ved  at  være 
bevidste om det når vi senere analyserer og konkluderer udfra vores empiri, mener vi 
ikke  at  ovenstående  forhold  har  nogen  negativ  betydning  for  analysegrundlaget  i 
undersøgelsen. 
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PRÆSENTATION AF TEORI 
Der  er  generel  enighed  om,  at  diskursanalyse  er  et  forskningsfelt,  som  indenfor  de 
sidste  10‐20  år  har  været  inde  i  en  hastig  udvikling  og  udbredelse  indenfor mange 
forskellige discipliner  (Winter  Jørgensen og Phillips  1999,  s.  7). Det  er  et broget  felt, 
hvor der er mange forskelle, men også lighedspunkter.  
 
 
DISKURSANALYSE 
Marianne Winther Jørgensen og Louise Philips opdeler2 diskursanalysen i følgende tre 
forskellige retninger (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 9 & 11). Diskursanalyse er 
samlebegrebet  og  diskursteori,  kritisk  diskursanalyse  og  diskurs‐psykologien  er 
forskellige  retninger  indenfor  diskursanalyse.  Diskursteorien  tilskrives  primært 
Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, kritisk diskursanalyse særligt Norman Fairclough, 
hvorimod diskurspsykologien har flere forfattere som udgangspunkt. 
De  forskellige  diskursanalyser  har  et  fælles  socialkonstruktivistisk3  udgangspunkt. 
Socialkonstruktivismen har en antiessentiel  forståelse af verden, således at verden og 
sandheden ikke bare er der, hvis man åbner øjnene godt nok, men at den i stedet kun 
er tilstede som konstruerede betydningsstrukturer vha. sproget. Det er en accept af, at 
der  ikke  er  nogen  dybereliggende  essens  som  f.eks.  guds  vilje  eller  tingenes  natur. 
Viden  og  ’sandheder’  er  således  ikke  afspejlinger  af  virkeligheden,  men  sproglige 
konstruktioner  (Winther  Jørgensen &  Phillips  1999,  s.  22).  Sproget  er  struktureret  i 
forskellige mønstre, som kaldes diskurser, der er bestemmende for, hvordan subjektet 
opfatter verden.  
Socialkonstruktivismen  bryder  således  grundlæggende  med  adskillelsen  imellem 
objekt/verden  og  subjekt/mennesket.  Dette  betyder  ikke,  at  det  materielle  ikke 
eksisterer, men  blot  at  det  kun  kan  erfares  af  subjektet  igennem  bevidstheden  og 
diskurser (Hjort 1997, s. 10).  Når diskursanalysen tager afsked med det essentielle og 
dermed  forklaringsmodeller,  som  beskæftiger  sig med  iboende  sandheder, må  det 
hæfte sit sandhedsbegreb op på noget andet  for  ikke at ende  i  relativisme. Historien 
bliver det, som hæfter diskursanalysen op på den ’virkelige’ verden. Viden og identitet 
er  kontingent, men  i  den  historiske  kontekst  bliver  det  regelbundet  og  reguleret  i 
diskurser  (Winther  Jørgensen  &  Phillips  1999,  s.14).  Der  vil  altid  være  en  søgen  i 
samfundet og hos individerne, for at fastlåse meninger og etablere entydighed i verden 
via  det  universelle.  De  universelle  entydigheder  forbliver  dog  en  horisont,  og  der 
etableres i stedet midlertidige sandheder i den konkrete kontekst (Dyrberg et al. 2000, 
s. 135). Objektivitet og sandhed  i en diskursiv sammenhæng er altså et resultat af de 
historiske  aflejringer  af  diskurs  (Winther  Jørgensen  &  Phillips  1999,  s.  48).  Sociale 

                                                 
2 Marianne Winther Jørgensen og Louise Philips gør selv opmærksom på at opdelingen af diskursanalysen i disse tre retninger i 
sig selv er en social konstruktion og ikke en afspejling af ’virkeligheden’. 
3 Der er også andre teorier end diskursanalysen som trækker på socialkonstruktivismen f.eks. Niclas Luhmans systemteori, 
Berger og Luckmanns radikale socialkonstruktivisme og Pierre Bourdieus kulturteorier.  
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betydninger  og  fænomener  fastlåses  aldrig  og  i  stedet  gives  der  plads  til  en  evig 
diskursiv kamp (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 34).  
Som  sagt  er  diskursanalyse  en  samlebetegnelse  for  en  lang  række  forskelligartede 
teorier, som stadig er under udvikling. De har rødder i og er samtidigt en reaktion på 
en række discipliner bl.a. lingvistik, poststrukturalisme og marxistisk teori og konkrete 
begivenheder  som  f.eks.  den  manglende  succes  i  de  kommunistiske  landes 
planøkonomi  og  globaliseringen.  Diskursanalyse  kan  betragtes  som  et  tvær‐
videnskabelig  projekt,  der  trækker  på  sprogteori  på  den  ene  side  og  teorier  om 
samfundsforhold på den  anden.  I diskursanalysen  er der  opnået  en  forståelse  af,  at 
sproglige og  samfundsmæssige  forandringer har en  tæt  sammenhæng  (Torfing et al. 
2001, s.1).  
Diskurs og diskurser kan defineres på flere måder alt efter diskursanalytisk position og 
begrebsapparat. Grundlæggende kan det defineres  som, at  en diskurs  er  en bestemt 
måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på (Winther Jørgensen & 
Phillips 1999, s.9). Denne bestemte måde at  tale på sker ud  fra betydningsstrukturer, 
som  er midlertidigt  lukkede  i  diskursen men  alligevel  er  potentielt  åbne  for  at  der 
opstår nye kampe. Den bestemte måde at tale og forstå verden på skal forstås således, 
at den er forskellig fra andre måder, dvs. andre diskurser, som en strukturel helhed af 
forskelle.  Et  subjekt  vil  f.eks.  forstå  og  tale  om  verden  udfra  den  kontekstuelle 
kontingente  betydningsstruktur  i diskurserne  ”dansker”  og  ”ateist”,  til  forskel  fra  ” 
dansker” og ”troende”. Subjektet finder således sin identitet, ved at indtage en position 
i forhold til diskurserne. 
En  af  forskellene  ved  de  forskellige  diskursanalyser  kan  tilskrives  de  forskellige 
tilgange til sproget. Fairclough står f.eks. for en sprogligt orienteret tilgang med hans 
lingvistiske  baggrund,  mens  Laclau  og  Mouffe  har  en  mere  abstrakt  og 
dekonstruktivistisk tilgang. En anden af forskellene imellem de forskellige tilgange til 
diskursanalyse  er,  i  hvilken  grad  diskurserne  er medvirkende  til  konstruktionen  af 
verden. De har det fælles udgangspunkt, at diskurser forankrer individers handlinger 
og tanker socialt. De forskellige tilgange er dog  ikke enige om, hvorvidt der er andre 
sociale fænomener som f.eks. økonomi og kultur, der også er bestemmende for sociale 
handlinger. Hos  en  af  grundlæggerne  af diskursanalyse, Michel  Foucault,  er der  en 
grænse  imellem  det  diskursive  og  det  ikke  diskursive,  ligesom  der  er  i  Norman 
Faircloughs  kritiske  diskursteori.  I  Laclau  og Mouffes  diskursteori  ophæves  denne 
skelnen  imellem det diskursive og  ikke diskursive. Det betyder, at  ikke kun sprog og 
tale bliver betragtet som diskurs, men at det også  inkluderer materielle ting (Winther 
Jørgensen & Philips 1999 s. 28‐30). Et eksempel er, at en kirkebygning også kan indgå 
som et element  i diskursen ”troende”,  ligesom den  i diskursen ”ateist” vil  indgå som 
modsætning.  I Laclau og Mouffes diskursteori  står  forskelssætning  således  centralt  i 
forhold til den måde diskurserne konstrueres på.  
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LACLAU OG MOUFFES DISKURSTEORI OG TERMINOLOGI 
Laclau og Mouffe opfatter verden som ustabil, flertydig og kaotisk. Den stabiliserer sig 
kun  i kortere tid,  i kraft af konstruerede betydninger, der giver en forbigående orden 
og  struktur.  Dermed  bliver  sprogbrugen  et  socialt  fænomen,  idet  at  betydnings‐
strukturer  fastlægges  i  sproget.  Betydninger  af  ord  og  begreber  forandres  konstant 
gennem  forhandlinger  i  det  sociale  rum  (Winther  Jørgensen &  Phillips  1999,  s.  35). 
Begreberne,  eller  tegnene,  kan  opfattes  på  forskellige  måder  og  dermed  have 
forskellige  betydninger,  alt  efter  hvilken  sammenhæng  (diskurs)  de  indgår  i.  For  at 
opnå en struktur, forsøger man at fiksere betydningen af tegnet og dermed stabilisere 
tegnets  indhold.  Dette  kan  kun  ske  momentvis,  idet  at  betydningerne  kun  kan 
fastlægges  i  kort  tid,  fordi  de  konstant  er  til  debat  og  under  forhandling. Det  kan 
således højst  lade sig gøre at skabe et øjebliksbillede af betydningsstrukturen,  ikke et 
endegyldigt  overblik. Når den  verden  vi handler  i  konstant ændres,  vil menneskets 
identitet  og  handlinger  også  være  under  stadig  forandring  og  til  forhandling. 
Diskursteori  beskæftiger  sig med  de  processer,  der  skaber,  stabiliserer  og  forandrer 
den diskursive kontekst for vores tale, tanker og handlinger (Dyrberg et al. 2000, s. 8‐
9). 
En  diskurs  kan  forstås  som  en  (mere  eller  mindre  kortvarig)  fastlæggelse  af 
betydninger  indenfor et bestemt domæne. Ved at stabilisere  indholdet af et  tegn, kan 
én diskurs afgrænse sig fra en anden diskurs. Ved at udelukke de andre betydninger 
tegnene måtte have og være relaterede til hinanden på, konstitueres diskursen som en 
helhed – et net af  tegn, der  får betydning  i kraft af deres  relationer  til hinanden. De 
betydninger af begreberne diskursen dermed udelukker og ikke medtager i diskursen, 
udgør det Laclau og Mouffes kalder det diskursive felt (Winther Jørgensen & Phillips 
1999, s. 36‐37). Afgrænsningen af diskurserne sker ikke helt af sig selv, der ligger ofte 
en form for magt eller strategi bag og udøves i kraft af italesættelse og forhandling af 
begreberne,  som  hele  tiden  er  åben  for  alternative  betydninger  og  afgrænsninger 
(Dreyer Hansen 2001, s.6). 
 
Diskursanalysens formål er at kortlægge de processer, hvor kampene om fastlæggelsen 
af  tegnenes  betydning  foregår.  Processerne  omdanner  de  italesatte  begrebers 
betydninger  og  identitet,  og  etablerer  nye  relationer mellem  dem.  Selve  processen 
kalder  Laclau  og Mouffe  for  artikulationer,  mens  den  strukturerede  totalitet  som 
kommer ud  af det  er  selve diskursen  (Winther  Jørgensen & Phillips  1999,  s.  36). En 
diskurs  kan  altså  forstås  som  en  række  artikulationer,  der  tilsammen  udgør  en 
forståelsesramme, hvor der konstant  forhandles  (og genforhandles) mening. Dermed 
skal diskursen også hele  tiden bekræftes og reproduceres gennem artikulation,  for at 
den ikke svinder bort (Kristiansson 2003, s.192). 
Artikulationerne  foregår  omkring  begreber,  der  endnu  ikke  har  fået  fikseret  deres 
mening  i  forhold  til  diskursen.  Begreberne,  der  kaldes  elementer,  indgår  i  det 
diskursive  felt  og  truer  konstant med  at  bryde  diskursens  entydige  forståelse  af  de 
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øvrige  begreber.  Når  elementerne  bliver  artikuleret,  forsøges  deres  flertydighed  at 
blive reduceret til en entydighed. Dermed bliver deres betydning fastlagt  i forhold til 
diskursen  og de  bliver  til momenter  i diskursen. Denne  fastlæggelse  resulterer  i  en 
lukning  af  diskursen,  dvs.  at  dens  begreber  stopper  midlertidigt  med  at  glide  i 
betydninger. Denne lukning vil altid kun være midlertidig, idet det diskursive felt hele 
tiden  truer med nye  forståelser af begreberne  (Winther  Jørgensen & Phillips 1999,  s. 
38). Diskursens lukning om betydningsstrukturen vil altid kun være kortvarig, idet at 
diskursen og artikulationen er kontingent og altid ville kunne være på en anden måde 
(Kristiansson  2003,  s.  195).  Dermed  er  momenterne  samtidigt  elementer,  idet  de 
ligeledes er kontingente og således potentielt  flertydige. Diskursen kan  ikke endeligt 
udelukke  deres  flertydighed,  men  højst  have  reduceret  antallet  af  betydninger 
(Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 36‐39). 
Nogle  elementer  er meget  åbne  for  forskellige  betydninger  og  giver  i  sig  selv  ikke 
nogen mening. De kan rumme mange forskellige betydninger på én gang og har derfor 
fået  betegnelsen  tomme  betegnere.  Eftersom  de  ikke  har  noget  indhold  i  sig  selv, 
forsøger  forskellige  diskurser  at  udfylde  indholdet  af  begrebet  med  forskellige 
betydninger. Dermed kan begrebernes  indhold glide og begreberne benævnes derfor 
som  flydende betegnere  (Winther  Jørgensen & Phillips  1999,  s.  36‐39). De  flydende 
betegnere har altså forskellig betydning, alt efter hvilken kontekst de optræder i. Man 
opfatter  dem  ikke  på  samme  måde,  i  de  forskellige  sammenhænge  de  indgår  i 
(Kristiansson 2003, s. 194). 
De  flydende  betegneres  betydning  kan  fastlægges,  via  begrebets  relationer  til  andre 
begreber  i  diskursen.  Begrebet  kan  kædes  sammen  med  andre  begreber,  der  alle 
sammen  er  inden  for  diskursens  ramme.  Begreberne  ækvivaleres  med  hinanden, 
hvilket  relaterer dem  til hinanden  i  såkaldte ækvivalenskæder. Ækvivalenskæderne 
adskiller begrebernes betydning fra det de ikke betyder. Dermed tillægger de mening 
til de flydende betegnere, der så fikseres midlertidigt i diskursen. 
I ækvivalenskæden indgår også diskursens nodalpunkter. Nodalpunkterne er tomme 
betegnere, som de andre begreber ordnes omkring og får deres betydning i forhold til. 
Nodalpunkterne skaber de  flydende betegneres betydning  i sammenhængen med de 
andre begreber i ækvivalenskæden og fastholder deres betydninger. De andre begreber 
skal  læses og  tolkes udfra nodalpunkterne  (Winther  Jørgensen & Phillips 1999, s. 37‐
59). Nodalpunkterne  er diskursens  forankringspunkter,  eller  krystalliseringspunkter. 
De indgår altså både i diskursen og i det diskursive felt, men udgør en slags symbolske 
navigationscentre  i  diskursen  og  styrer  dermed  meningsdannelsen  indenfor  den 
etablerede diskurs (Frølund Thomsen 1996, s. 184‐185). 
I  kampen  om  at  fylde  betydning  i  de  flydende  betegnere,  udbryder  der  konflikter 
mellem de forskellige diskurser – konflikterne kaldes antagonismer. Antagonismerne 
opstår der, hvor  forskellige diskurser  støder  sammen og opløses via en hegemonisk 
intervention (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 60). Den hegemoniske intervention 
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er en artikulation, der anvender den eksisterende diskurs som modpol og forsøger at 
opnå hegemoni omkring forståelsen af begreberne (Kristiansson 2003, s. 199). 
Den  hegemoniske  intervention  kan  foregå  ved  artikulationer  af  en  dislokation.  En 
dislokation  opstår  ved  at  der  indtræffer  en  begivenhed  eller  et  fænomen,  der  ikke 
umiddelbart  kan  optages  eller  fortolkes  via  diskursen. Dislokationen  italesættes  via 
artikulationer, som dermed kan være med til at udfordre, undergrave og destabilisere 
diskursen  (Kristiansson  2003,  s.  195‐199). Den  hegemoniske  intervention  stabiliserer 
diskursen og opretter entydigheden på ny (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 60). 
Diskursens  kontekst  er  kontingent,  da  forskellige  kræfter  hele  tiden  forsøger  at 
genforhandle  og  omfortolke  det  diskursive  felt. Diskursen  definerer  sine  grænser  i 
forhold til det, den ekskluderer af det diskursive felt. Den konstituerer altså hele tiden 
sig  selv  i  forhold  til  det  den  ikke  er,  hvilket  er  en  konstant  kamp  om  betydninger 
(Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 37). 
 
 
KRITIK AF DISKURSANALYSE OG DISKURSTEORI 
At vælge diskursanalyse som erkendelses‐ og metodemæssig indgang til videnskabelig 
forskning, er ikke en neutral tilgang. Diskursanalysen har været ”stærkt omdiskuteret og 
har  fremprovokeret  en  betydelig  debat”  (Howarth  2005,  s.  25).  I Danmark  har  der  også 
været en betydelig debat og kritik, men samtidigt er der for socialkonstruktivismen og 
diskursanalysen ”en bevægelse, i hvert fald delvist, ind i samfundsvidenskabens mainstream” 
(Esmark et. al. 2005, s. 7). Noget af kritikken i Danmark er kommet fra Nils Bredsdorff 
og går bl.a. på fremstillingen af og distinktionen imellem de forskellige diskursanalyser 
som Winther  Jørgensen &  Phillips  har  fremsat. Han mener,  at  deres  projekt  er  for 
eklektisk, og at det uden held kombinerer helt forskellige teoretiske tilgange og derved 
er præget af ”vankelmodighed og mangler præcision” (Bredsdorff 2002, s. 140). Han er af 
den opfattelse af diskursanalysen i forvejen er præget af relativisme, som forstærkes af, 
at  Winther  Jørgensen  &  Phillips  ikke  tager  stilling  til,  men  blot  kombinerer  de 
forskellige tilgange.  
Kritikken af diskursanalysen er blevet  fremført både med et empirisk og et  filosofisk 
udgangspunkt  (Collin  2002,  s.  193).  På  det  filosofiske  niveau  er  der  blevet  sat 
spørgsmålstegn ved diskursanalysens underliggende ontologiske og  epistemologiske 
antagelser.  Den  positivistiske  og  behavioristiske  videnskabsteori  kritiserer 
diskursanalysen  for  at  ’glemme’  den  objektive  fysiske  verden  og  kun  se  på  den 
sproglige,  når  der  skal  forskes.  Resultatet  bliver  ifølge  kritikerne,  at 
diskursanalytikerne ender  i  ren  relativisme, hvor det  subjektive og  ideologiske  tager 
fuldstændigt  over  (Howarth  2005,  s.  25). Når  alt  bliver  relativt, mener  kritikerne,  at 
man ikke kan trække konklusioner, som gælder for det almene.  
Empirisk  er  diskursanalysen  blevet  kritiseret  for  at  være  for  empiriafhængig  i  dens 
konklusioner. Dette  kan  være  negativt  idet  at  ’valget’  af  empiri  fra  forskerens  side 
dermed  bliver  afgørende  for  resultaterne  af  analysen.  Ligeledes  er  omfanget  af 
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empirien blevet kritiseret. Der har været kritik af den tekstnære diskursanalyses evne 
til at slutte  fra et meget begrænset antal  tekster  til hele diskurser. Omvendt kan den 
’altomfattende  version’  af  diskursanalyse,  som  Laclau  og Mouffe  står  for,  have  et 
problem ved at have for meget empiri at forholde sig til.    
Laclau og Mouffes diskursteori tilhører den radikale konstruktivisme. I diskursteorien 
findes  der  ikke  noget  udenfor  diskursen,  alt  er  så  og  sige  diskursivt. Derved  er  alt 
udelukkende en menneskelig konstruktion, og virkeligheden kan kun forstås igennem 
diskurser.  Således mener  Laclau  og Mouffe  ikke  at  de  fysiske  objekter  indeholder 
nogen betydning  i sig selv  (Winther  Jørgensen & Phillips 1999, s. 46). Dette kritiserer 
Finn  Collin,  da  han mener,  at  det  er  nødvendigt  at  skelne  imellem  de  forskellige 
erkendelsesområder  og  forskningsområder  f.eks.  humaniora  og  naturvidenskab,  da 
objekterne  for undersøgelserne har  forskellig karakter  (Collin 2002, s. 211). At Laclau 
og Mouffes  diskursteori  er  så  radikal,  at  der  ikke  eksisterer  noget  ikke‐diskursivt, 
betyder samtidigt at de  ikke behøver at  trække en grænse  imellem det diskursive og 
ikke‐diskursive.  Andre  diskursanalytikere  har  netop  været  kritiseret  for  at  denne 
grænse er svær at sætte (Åkerstrøm Andersen 1999, s. 96), men dette gælder ikke altså 
Laclau  og  Mouffes  diskursteori,  hvilket  styrker  anvendelighed  både  metodisk  og 
teoretisk. 
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BIBLIOTEKET I SAMFUNDET OG I KOLDING 
Ud  fra  en  diskursteoretisk  tilgang  er  meningsforståelsen  af  biblioteket  kontekst‐
afhængigt.  Konteksten  er  kontingent,  men  da  biblioteket  opnår  sin  legitimitet  via 
samfundet,  spiller  samfundet  naturligvis  en  rolle  i  bibliotekets  kontekst. Menings‐
forståelsen af biblioteket påvirkes således af samfundet omkring det, der  ligeledes er 
kontingent og har dermed betydning for ændringer i meningsforståelsen af biblioteket. 
Meningsforståelsen  af  Kolding  Bibliotek  er  således  også  påvirket  af  samfundet 
omkring  det.  Så  for  at  analysere  meningsforståelsen  af  Kolding  Bibliotek,  er  det 
nødvendigt  at  undersøge  dets  kontekst  ‐  både  historisk,  i  Kolding  og  i  samfundet 
generelt. 
 
 
BIBLIOTEKSBYGGERI GENNEM TIDEN 
Bibliotekerne har siden antikken været den institution, som har stået for opbevaring af 
den menneskelige kundskab, morskab og  tanker, primært  i dokumentform. Gennem 
tiden har biblioteket også udviklet  sig  til et  sted, hvor der  i princippet er  fri og  lige 
adgang  til viden og  information  for det enkelte menneske. Biblioteket er  ideelt set et 
sted, med en alsidig, repræsentativ og tendensfri materialesamling og formidling, som 
kan  være  med  til  at  oplyse  og  danne  det  enkelte  menneske  og  virke  som  et 
demokratiserende  element  i  samfundet  (Ørom  1993,  s.  135),  samt  give  borgerne 
mulighed  for kulturelle og sociale oplevelser. Udviklingen af  folkebibliotekerne, som 
vi  kender  dem  i  dag  tog  for  alvor  fart med  oplysningstiden  i  slutningen  af  det  18. 
århundrede og  som  en  institution  i  starten  af den  20.  århundrede.  I dag hedder det 
således  i den seneste bibliotekslov, at biblioteket skal ”fremme oplysning, uddannelse og 
kulturel aktivitet” ved at stille forskellige materialetyper til rådighed, som udvælges på 
baggrund af ”kvalitet, alsidighed og aktualitet” og uden hensyntagen til ”religiøse, moralske 
og politiske synspunkter” (Lov nr. 340 af 17. maj 2000). 
Udviklingen  af  folkebiblioteket  og  biblioteksideen  i Danmark har  afspejlet  sig  i den 
udformning  som  biblioteksbygningerne  har  fået.  Bibliotekerne  har  efterladt  sig 
historiske  spor  på  flere  planer  –  ved  en  materiale  samling,  ved  en  bibliotekarisk 
praktisk og helt fysisk ved en række biblioteksbygninger. Biblioteksbygningerne rundt 
omkring  i  landet  viser  den  historiske  biblioteksarv  frem,  for  det  blotte  øje. 
Biblioteksbygningerne  afspejler  deres  samtids  kulturpolitiske  forestillinger  og 
arkitektoniske retninger i deres fysiske fremtræden (Dahlkild 2004, s. 75).  
Det  helt  tidlige  biblioteksbyggeri,  som  man  kender  det  fra  f.eks.  middelalderens 
klosterbiblioteker, de tidlige universitetsbiblioteker og kongelige biblioteker, kan bedst 
betegnes som boglagre, hvor kun de  få havde adgang  til bøgerne via.  f.eks.  læsesale. 
Fra  det  18.  århundrede  bliver  bibliotekerne  gradvist  åbnet  op  for  flere  forskellige 
brugere og princippet om de åbne hylder begynder at vinde indpas. Princippet om de 
åbne hylder forandrede den fysiske indretning og nybygning af biblioteker væsentligt 
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og således skifter biblioteket langsomt karakter fra at have været et sted til opbevaring 
af bøger, til at være et mere levende sted, hvor mennesker også skal have en plads.  
De  tidligste  folkebiblioteker  i Danmark var  ikke biblioteker, som vi  forstår det  i dag, 
men mere små  lokale bogsamlinger der kunne benyttes af  lokalområdets borgere. De 
blev da også benævnt  folkebogsamlinger og  i 1876 eksisterede der over hundrede af 
sådanne  små  lokale  bogsamlinger,  hovedsaligt  på  landet  og  kun  i  mindre  grad  i 
købstæderne (Dahlkild 2004, s. 77). Disse folkebogsamlinger lå typisk i forbindelse med 
andre  lokale  offentlige  bygninger  såsom  forsamlingshuse  eller  skoler.  Selvstændige 
folkebiblioteksbygninger var stadig en utopi eller drøm ved århundredeskiftet, om end 
A.  S.  Steenberg  så  selvstændigt  folkebiblioteksbyggeri,  efter  amerikansk  og  engelsk 
forbillede, som en fremtidig mulighed (Dahlkild 2004, s. 78). Folkebogsamlingerne var 
typisk  indrettede  som  læsestuer,  hvor  borgerne  i  hjemlige  omgivelser  kunne  ”søge 
belæring,  underholdning  eller  hvile  efter  endt  gerning”,  som  Nan  Dahlkild  refererer 
Statsbibliotekets  leder, V. Grundtvig,  for at udtrykke  i 1909. Biblioteket var  indrettet 
som stuer med komfortable siddepladser, med hjemlig hygge og et panoptisk udsyn 
fra  bibliotekarens  skranke.  Ved  landsudstillingen  i  Århus  i  1909,  blev  der  vist  et 
mønsterbibliotek  for  denne  måde  at  indrette  biblioteket  på,  som  kom  til  danne 
forbillede for denne type ’dagligstuebiblioteker’ (Dahlkild 2004, s. 78). 
 
Netop  året  1909  kan  betragtes  som  et  skelsættende  år  for  det  danske 
folkebiblioteksvæsen.  I  den  efterfølgende  tiårsperiode  bliver  det  danske  folke‐
biblioteksvæsen,  som  vi  kender  det  i  dag  grundlagt,  hvilket  resulterer  i  den  første 
danske  bibliotekslov  i  1920. Der  er  i  denne  periode  en  del  debat  om,  hvad  det  er 
folkebiblioteket  kan,  skal  og  er.  Samtidigt  med  at  der  bliver  lovgivet,  diskuteret, 
katalogiseret osv., bliver det også  tiden, hvor de  første  selvstændige  folkebiblioteks‐
bygninger bliver til virkelighed i Danmark.    
Den første selvstændige og til formålet byggede folkebiblioteksbygning bliver bygget i 
Køge i 1919. Næsten samtidigt bliver folkebibliotek i Silkeborg, der fungerer den dag i 
dag, bygget. Indtil 2. verdenskrig sætter en stopper for det meste nybyggeri i Danmark, 
bliver der opført cirka 15 nye folkebiblioteker rundt omkring i landet (Dahlkild 2004, s. 
79). Biblioteksbyggerierne fra denne periode kommer til at afspejle, at der sker ændring 
i måden  at  betragte  og  drive  bibliotekerne  på,  samtidigt med  at  bibliotekerne  skal 
opfylde nye behov  i samfundet. Bibliotekerne kommer  igennem en rationalisering og 
modernisering, hvor driften, organisationen og de bibliotekariske værktøjer nytænkes 
efter angloamerikanske forbillede udfra valgsproget ”de bedste bøger for det største antal 
læsere med de mindste omkostninger”  (Emerek 2001, s. 93). Den nye bibliotekstype, som 
kan  betragtes  som  et  ’videnstempel’  med  klassicistiske  forbillede,  afspejler  både 
oplysningstidens referencer til antikken og den nye mere rationelle biblioteksdrift med 
sine mere  rene  linjer. Biblioteksbyggeriet  fra denne periode afspejler  således, at man 
bevæger sig væk fra skønvirke perioden og landlige folkebogsamlinger ‐ både i tanke 
og  i  rumlighed. Eksempler på disse  tempelbiblioteker  er  Frederiksberg Bibliotek  fra 
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1935 og det gamle bibliotek i Kolding fra 1939. Bibliotekerne var opbygget symmetrisk 
med et stort voksenudlån  i midten, højt  til  loftet og  indrettet med galleri. På den ene 
side  af  det  centrale  voksenudlån  var  voksenlæsesalen  placeret  og  på  den  anden 
børneafdeling.  Skranken  var  placeret  centralt  i  biblioteket  med  overblik  over  hele 
rummet. Symmetrien,  søjlerne og de  forholdsvis nøgterne  rum understregede  en vis 
ophøjetheden på bibliotekerne (Dahlkild 2004, s. 80). 
  
Efter at 2. verdenskrig havde sat en stopper for byggeriet af folkebiblioteker begyndte 
man  igen  i  løbet  af  1950’erne  at  bygge  nye  folkebiblioteker.  Fra  1950  og  frem  til 
årtusindskiftet  blev  der  opført  cirka  120  nye  folkebiblioteker  både  nybyggerier  og 
indretning  af  eksisterende  bygninger  til  bibliotek  (Dahlkild  2004,  s.  82). Antallet  af 
biblioteker  i Danmark har  igennem  tiden  forandret sig bl.a. som  følge af ændringer  i 
det  kommunale  landkort.  Ved  revisionen  af  biblioteksloven  i  1964,  blev  det  gjort 
obligatorisk for kommunerne at have mindst ét folkebibliotek (Svane‐Mikkelsen 2001, 
s. 15). Efter kommunalreformen i 1970 var lovkravet fra 1964 blevet opfyldt, således at 
der  nu  var  minimum  ét  folkebibliotek  pr.  kommune.  Alligevel  var  perioden  efter 
kommunesammenlægningerne fra 1970‐74 den periode, hvor der blev bygget flest nye 
folkebiblioteker i Danmark, i alt ca. 40 (Dahlkild 2004, s. 82).  
Folkebiblioteksbyggeriet i perioden efter anden verdenskrig har haft et meget varieret 
udtryk, som afspejler de  forskellige perioders arkitektoniske  retninger. Modernismen 
får  sit  indtag  i denne periode  og  ses  for  første  gang  i  biblioteksbyggeri  i Hørsholm 
bibliotek fra 1956 og fortsætter op igennem 60’erne. Bibliotekerne fra efterkrigstiden er 
generelt præget af en enkelthed med forholdsvis åbne planer, som giver mulighed for 
en mere fleksibel indretning. Bygningerne bliver mere kasseformede, åbne og ofte med 
kun  et  stort  rum.  Bibliotekerne  har  ikke  længere  en  så  entydig  ikonisk  form  som 
’videnstemplerne’ og kommer i højere grad til at ligne andet byggeri (Dahlkild 2004, s. 
83).  
Efterkrigstiden  og  specielt  perioden  fra  1960  er  en  periode,  hvor  der  sker  store 
omvæltninger i samfundet, hvilket også har stor betydning for folkebibliotekerne. Der 
kommer gang i velfærdssamfundet, landbruget mister sin betydning og industrien og 
serviceerhvervene  tager  over.  Borgerne  bliver  forbrugere  og  der  opstår  helt  nye 
grupper i samfundet som f.eks. teenagere. De ændrede forbrugsmønstre og levevilkår 
for borgerne er medvirkende til at pille biblioteket ned fra sin ophøjede status. Det gør 
dem  til kultursteder, hvor man efter en vis  tovtrækkeri f.eks. kan  læse  tegneserier og 
inspireres  af  nye  sanselig  møbler  i  børneafdelingen.  Igennem  70’erne  og  80’erne 
fortsætter  udviklingen  med  en  udvidelse  af  bibliotekets  funktioner  og  med  nye 
materialer på bibliotekerne, nye bibliotekstyper  som  f.eks. kulturcenterbiblioteket og 
nye arkitektoniske udtryk som f.eks. det postmodernistiske.  
Der  er  stadig  gang  i  biblioteksbyggeriet.  Nogle  af  de  nyeste  eksempler  på  disse 
byggerier er Middelfart Biblioteket, som er placeret  i en bygning på Middelfarts nye 
Kultur‐ø og som  i sit udtryk har stærke  referencer  til Frank O. Gehry’s Guggenheim 
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museum  i  Bilbao  og  i  placering  Sydney  operaen  (Søndag  Aften  2006).  ”Middelfart 
(bibliotek) er tænkt som en visuel branding af kommunen” (Søndag Aften 2006) og fungerer 
altså  både  som  et  vartegn  for  byen  og  som  et  almindeligt  folkebibliotek.  Et mere 
traditionelt eksempel på nyt biblioteksbyggeri er det nye folkebibliotek i Sæby, som er 
mere  lokalt  og  funktionelt  orienteret.  Jens  Lauridsen  refererer,  i  en  anmeldelse  af 
biblioteket,  overbibliotekaren  for  at  karakterisere  Sæby  Bibliotek  som  ”et  klassisk 
bibliotek”  (Lauridsen 2004, s. 478). Et helt  tredje eksempel på nyt biblioteksbyggeri er 
Næstveds nye folkebibliotek, hvor man har placeret biblioteket  i en bygning sammen 
med en Kvickly og har haft fokus på at den nye biblioteksbygning afspejler biblioteks‐
lovens udvidede biblioteksbegreb (Lauridsen 2005, s. 26).  
Disse nye  folkebiblioteker viser eksempler på den store variation  i de nye biblioteks‐
bygningerne,  der  er  bygget  de  seneste  år. De  afspejler  både  de  lokale  behov  og  de 
generelle  krav  fra  samfundet,  samtidigt med  at  de  stadig  er  en  del  af  det  danske 
folkebiblioteksvæsen. 
 
 
NYE FUNKTIONER FOR BIBLIOTEKET 
Bibliotekerne i dag drives stadig ud fra den idé, at borgerne skal tilbydes fri adgang til 
viden og information, for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. I takt 
med  at  informationsmængden  vokser,  forandres  og  forstærkes  bibliotekernes 
samfundsmæssige  betydning  som  informations‐,  videns‐  og  kulturformidlende 
institution. Der sker en udvikling  imod det, der kaldes  ’det hybride bibliotek’  ‐ hvor 
biblioteket på den ene side skal fastholdes som et fysisk sted, og på den anden side skal 
udvikle de elektroniske ydelser (Kulturministeriet 2006). 
 
Den 4. november 1997 afleverede Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet4 
Betænkning  nr.  1347,  kaldet  UBIS‐rapporten.  Rapporten  gjorde  op  med  det 
traditionelle biblioteksbegreb om biblioteket som en fysisk samling af bøger og andre 
materialer, ved at anbefale  ligestilling af alle materialer – også de elektroniske – ved 
pligt.  Dermed  skulle  der  etableres  internetadgang  på  alle  folkebiblioteker,  og 
bibliotekarerne skulle tilegne sig nye formidlingskompetencer og skulle kunne hjælpe 
brugerne med at vælge ud og  finde rundt  i den stadigt  tiltagende  informationsstrøm 
(UBIS 1997). UBIS‐rapporten blev brugt som grundlag for den nye bibliotekslov, ”Lov 
om  biblioteksvirksomhed”,  der  blev  vedtaget  den  17. maj  2000  af  et  bredt  flertal  i 
Folketinget. Loven trådte i kraft den 1. juli 2000. 
 
Loven om biblioteksvirksomhed af 2000  introducerede således en række nye opgaver 
til  folkebibliotekerne. Men  loven  i  sig  selv er  ikke  skyld  i ændringerne af biblioteks‐
begrebet.  Den  nye  bibliotekslov  forsøgte  at  tilpasse  biblioteket  til  samfunds‐

                                                 
4 Udvalget blev nedsat i juni 1995 af Kulturministeriet og skulle ”vurdere bibliotekernes fremtidige arbejde og vilkår, i lyset af den 
udvikling, der tegnes i rapporten ”Infosamfundet år 2000” (UBIS 1997). 

sh


sh




 19

udviklingen. Af § 16 fremgår det f.eks., at staten skal udarbejde en nationalbibliografi, 
der i videst muligt omfang, skal være tilgængelig via internet for enhver (Lov nr. 340 af 
17. maj 2000). Dette udmøntede sig  i online fælleskatalogen Bibliotek.dk, som gør det 
muligt at  søge  i alle bibliotekers  samlinger på én gang. Derved  faciliterer biblioteket 
globaliseringens  krav  til  individet  om  omstillingsparathed,  fleksibilitet  og  livslang 
læring, eftersom at brugerne selv kan finde frem til materialerne, når det passer dem – 
uafhængigt  af  tid,  sted  og  rum,  så  længe  der  er  en  internet‐opkobling  i  nærheden. 
(Gottschalk & Rugaard 2004).  
En af bibliotekets  største  forcer  i vidensamfundet er, at det er et  sted hvor man kan 
komme og søge viden og  fordybelse  i  lige netop det, der  interesserer eller  fascinerer. 
Internettet  er blevet  en naturlig del  af mange menneskers hverdag og det  ’moderne 
menneske’ bliver mere og mere vant  til at  få den  information de skal bruge, når det 
passer dem og  i den  form de ønsker  (Vester 2006a). Derfor er de virtuelle biblioteks‐
tilbud  en  vigtig  komponent  i  bibliotekernes  overlevelse,  idet  det  fysiske  biblioteks 
kvaliteter dermed også  flyttes udenfor bygninger,  tid og  sted. Et andet eksempel på 
dette er tjenesten ’Biblioteksvagten’, som man kan skrive til uafhængigt af det fysiske 
biblioteks  åbningstider, og  forespørgslerne bliver besvaret  af bibliotekarer  spredt ud 
over landet.  
 
Bibliotek.dk er blevet en stor succes blandt bibliotekets brugere og en stor del af dem 
reserverer  selv  materialer  online5.  Dermed  har  der  været  meget  snak  om  at 
bibliotekerne  ‐  og  ikke mindst  bibliotekarerne  ‐ mister  funktion,  idet  bibliotekerne 
primært  bliver  brugt  som  afhentnings‐  og  afleveringssteder  for  brugernes 
reserveringer. Samtidigt er udlånstallene faldet de seneste år, så der er også bekymring 
for  at  internettet  udkonkurrerer  de  fysiske  materialer  og  at  søgemaskinen  Google 
skulle være  tilstrækkeligt  til, at brugerne selv kan  finde svar på alverdens spørgsmål 
og ikke behøver at frekventere bibliotekarerne og biblioteket (Berndtson 2003). 
Men  i  takt med at udlånstallene  falder, stiger besøgstallene.  I  foråret 2004  iværksatte 
Kommunernes Landsforening en undersøgelse af, hvor megen  tid borgerne  tilbringer 
på  bibliotekerne  og  hvad  de  foretager  sig  på  bibliotekerne6  (Niegaard  2004b). 
Undersøgelsen påviste  klart  en udviklingstendens mod,  at  borgerne  i  stigende  grad 
benytter biblioteket som det lokale informations‐ og mødested (Niegaard 2004b) og at 
ca. halvdelen af bibliotekets brugere forlader biblioteket som besøgende – det vil sige 
uden  at  have  foretaget  lån  (Kommunernes  Landsforening  2004).  Undersøgelsen 
dokumenterede således, at biblioteket  i dag har mange roller udover det traditionelle 
bogudlån og videnscenter.  

                                                 
5 I 2005 var antallet af besøgende på bibliotek.dk nået op på 2,5 mio., og antallet af bestillinger formidlet til bibliotekerne var på 
knap 1,3 mio. (http://stat.bob.dbc.dk/). 
6 Undersøgelsen bestod af en såkaldt ”trafiktælling” på 21 store og små folkebiblioteker landet over, med deltagelse af knap 3000 
biblioteksbrugere. Undersøgelsen kan ikke betragtes som en repræsentativ fuldgyldig undersøgelse pga. dens omfang, men 
prøver at give et billede af benyttelsen af ”et almindeligt dansk gennemsnitsbibliotek”. En af undersøgelsens hovedkonklusioner 
var at brugerne ikke er en homogen gruppe. Den klassiske biblioteksbruger må deles op i 6 forskellige brugergrupper, alt efter 
adfærd og opholdstid på biblioteket. 
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Borgerne bruger biblioteket på nye måder og lån af materialer er kun én blandt mange 
grunde  til  at  benytte  biblioteket,  hvilket  har  stor  betydning  for  den  udvikling 
bibliotekerne er på vej  ind  i, mener Finn Vester  formanden  for Danmarks Biblioteks‐
forening (Vester 2004). 
Biblioteket  spiller  også  en  rolle  for  borgernes  livslange  læring,  integration  af 
indvandrere  og  flygtninge,  samt  som  lokalsamfundets  mødested,  kulturcenter  og 
primusmotor  indenfor  børnekultur  m.m.  (Vester  2004).  Lovevalueringen  af  2004 
konkluderede  ligeledes, at der er en  tendens  til at borgerne  i højere grad kommer på 
biblioteket for at benytte bibliotekernes andre tilbud, f.eks. læse aviser og blade, bruge 
internettet eller deltage  i kulturelle arrangementer  (Styregruppen  for  lovevalueringen 
2004). Den kulturelle arrangementsvirksomhed som foredrag, udstillinger, børneteater, 
osv.  tiltrækker stadig en masse brugere,  ligesom at  lokalhistoriske samlinger gør det. 
Men  også  den  nye  udvikling  indenfor  uddannelsessektoren med mere  projekt‐  og 
studiepræget undervisning i alt fra folkeskole til VUC gør sig gældende for bibliotekets 
besøgstal (Svane‐Mikkelsen 2001, s. 26‐27). 
 
At  brugerne  blive  mere  og  mere  selvhjulpne,  ser  ikke  ud  til  at  betyde,  at 
bibliotekarerne bliver overflødiggjorte. Men eftersom bibliotekets rolle ændrer sig, gør 
bibliotekarernes  også. Brugerundersøgelser  viser  at  brugere  gerne  vil  have  hjælp  til 
selvhjælp  –  altså  undervises  i  hvordan  de  selv  finder  frem  til  informationerne  og 
materialerne  (UBIS  1997,  stk.  2.3.1).  Efter  den  første  fase  af  implementeringen  af 
biblioteksloven  er  ved  at  være  overstået  (med  at  få  etableret  samlinger  af  de  nye 
medier og stille  internetadgang til rådighed) trænger anden fase sig på. Bibliotekerne 
står  overfor  informationshåndtering,  læringsopgaver  samt  ligeværdig  og  100% 
integration af elektroniske dokumenter  (Styregruppen  for  lovevalueringen 2004). Der 
kræves nye faglige kompetencer af bibliotekarerne i forbindelse med undervisning og 
nye  formidlingsstrategier,  ligesom  kravene  om  fleksibilitet,  teamarbejde,  samarbejde 
på  tværs af  faggrupper osv. også gør sig gældende  for bibliotekarerne. De skal være 
udadvendte, omstillingsparate og risikovillige, og bibliotekaren bliver mere og mere en 
slags konsulent for individerne fra de forskellige brugergrupper (Schaltz 2005). 
 
Samfundets omskiftelighed stiller også krav til at biblioteket konstant skal justere sine 
tilbud  til  at matche  omverdens  behov  og  forventninger  (Schaltz  2005). Visionen  for 
biblioteket i dag er ikke at sætte grænser, men at udvide og forene alternative områder. 
Der  udvikles  nye  services,  som  omdefinerer  udlån  og  bevaring  af  materiale. 
Bibliotekerne  udvider  sig  fra  at  være  et  sted  hvor  bøger  bliver  opbevaret,  læst  og 
udlånt, til et sted med en social og kulturel funktion, hvor borgerne kan få adgang til 
viden i mange forskellige former (Berndtson 2003). Borgerne kan lære, studere, arbejde, 
få hjælp og oplevelser, kommunikere og opholde  sig  sammen, uden direkte at være 
sammen. Biblioteket bliver dermed et slags fælles 3. sted, udover hjemmet og job eller 
uddannelsessted, hvor  individet kan opholde  sig og  skabe  sig  selv  (Niegaard 2004b; 
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Schaltz 2005). Et uformelt  samlingssted, der  i højere grad end  tidligere  tilpasses den 
lokale virkelighed og det enkelte individ (Schaltz 2005). Så selvom bibliotekets brugere 
er blevet mere selvhjulpne og afleverer og udlåner materialerne selv på selvbetjenings‐
maskiner,  har  IT‐udviklingen  på  bibliotekerne  styrket  deres  tiltrækningskraft  som 
fysisk besøgssted (Niegaard 2004b). 
 
De  nye  biblioteksfunktioner  stiller  også  krav  til  interiøret  og  indretningen  på 
bibliotekerne.  Dels  er  der  de  indlysende  krav  om  computere med  internetadgang, 
arbejdspladser,  læsepladser,  læringsrum,  plads  til  fordybelse,  samarbejde  og  team‐
arbejde.  Dels  kræves  der  en  forståelig,  overskuelig  og  lettilgængelig  adgang  til 
materialerne, hvis brugerne  i højere grad skal være selvhjulpne. Men hvis biblioteket 
også skal imødekomme funktionen som værested, er det ligeledes vigtigt at biblioteket 
virker  indbydende,  så  brugerne  kan  føle  sig  hjemme  og  trygge  på  biblioteket. Det 
fysiske rum er af stor betydning for individets sociale tolkninger og handlinger (Rum 
Form  Funktion  2003),  og  alle  der  træder  ind  i  et  bibliotek,  reagerer  på  rummet 
(Corneliuson  2003).  Hvis  biblioteket  er  et  trygt  sted,  hvor  brugeren  føler  sig 
velkommen  og  hjemme,  vil  brugeren  ikke  være  så  bange  for  at  kaste  sig  ud  i  det 
ukendte  og  søge  viden  (Gottschalk &  Rugaard  2004).  I  ’Gør  biblioteket  en  forskel’ 
konkluderes det  at  folkebiblioteket,  i mange brugeres bevidsthed,  er  et  trygt og  rart 
sted. For en stor del brugere, giver biblioteket dem en følelse af at høre hjemme. Dette 
skyldes især at biblioteket er gratis, men også at man ikke bliver påduttet noget, og at 
bibliotekarerne  er  der  for  at  hjælpe  –  de  er  der  for  folks  skyld  (Jochumsen  & 
Hvenegaard 2000).  Ifølge  Jens Thorhauge  stimulerer bibliotekets  specielle univers og 
særlige  atmosfære, nysgerrighed  og  indsigt. Dets hundredårige  funktion  som  lokalt, 
offentligt  mødested  med  faglig  vejledning  og  inspiration,  er  medvirkende  til  at 
borgerne  opholder  sig  på  bibliotekerne  (Thorhauge  refereret  af Niegaard  2004a). På 
baggrund af oplæg fra en konference i Kolding i 2003 om fremtidens Bibliotek, ser Jens 
Thorhauge  3  vigtige  udfordringer  for  biblioteksudvikling:  1)  adgang  til  mere  e‐
information  af  kvalitet  –  på  dansk.  2)  At  skabe  et  fysisk  biblioteksrum,  der  i 
grundkonceptet  i  højere  grad  bliver  et  lærings‐  kultur‐  og  mødested,  og  hvor 
boglageret glider  i baggrunden. 3) At  skabe og udvikle bibliotekar‐kompetencer, der 
kan udvikle både det virtuelle bibliotek og det stærke lokale kultur‐ og læringscenter, 
som  det  fysiske  bibliotek  vil  blive.  Thorhauge  mener  desuden,  at  alle  ser  den 
elektroniske udvikling som et væsentligt område  for bibliotekerne, mens der er mere 
tøven  overfor  det  fysiske  rum  og  de  opgaver  det  stiller.  I  forlængelse  af  dette 
opfordrede  arkitekt  Ivar Moltke  til,  at bibliotekerne  skulle  tage udgangspunkt  i den 
profil de vil definere, når der skabes nye fysiske rammer (Thorhauge 2003). 
Projektet Rum Form Funktion har arbejdet med fremtidens universitet og konstaterer, 
at der ikke er tvivl om, at det virtuelle har givet vores samfund en ny dimension, som 
man  godt  kunne  frygte  ville  tage  opmærksomheden  fra  det  fysiske. Men  der  kan 
konstateres en øget bevidsthed om betydningen af den fysiske virkelighed, som vi er 
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forankret i, selvom vi sidder foran skærmen. Bevidstheden om stedet har betydning for 
identitet og for at møde andre. Derfor er det vigtigt med gode rum, hvor det er rart at 
opholde sig – og som kan byde på oplevelser, der ikke kan fås via det virtuelle (Rum 
Form Funktion 2003). Derfor vil det også være vigtigt for biblioteket at fokusere på det 
fysiske udtryk, når der arbejdes videre med biblioteksudviklingen. 
 
 
INTRODUKTION TIL KOLDING BIBLIOTEK 
Dørene til det nye Kolding Bibliotek blev slået op for publikum d. 27. januar 2006, efter 
at biblioteket over en  længere årrække, havde arbejdet med at give biblioteket nogle 
nye rammer. Den gamle biblioteksbygning blev rømmet og biblioteket rykkede ind i en 
helt ny bygning samtidigt med, at en ny organisationsstruktur blev indført og der blev 
indgået et offentligt privat partnerskab med FKI‐logistics og First Hotel.  
Processen med virkeliggørelsen af det nye Kolding Bibliotek har  ligget  i 2  faser. Den 
første  fase  har  biblioteket  ikke  haft  så  stor  indflydelse  på.  Den  består  primært  af 
forhandlinger  om  byggeriets  finansiering,  samt  arbejde  med  at  finde  frem  til 
bygningens udformning  (En  tidslinie  for processen  vedrørende  byggeriet  er  vedlagt 
som  Bilag  E).  I  denne  fase  har  der  været  mange  aktører  involveret  ‐  kommune, 
arkitekter,  bygherre,  entreprenør,  Indenrigsministeriet  og  til  dels  biblioteket  selv. 
Denne del af arbejdet med det nye bibliotek har  ikke været  i Kolding Biblioteks egne 
hænder og der har været en del usikkerhed undervejs om, hvorvidt byggeriet i det hele 
taget blev til noget. Arbejdet med det nye bibliotek startede i 1999 og det blev endeligt 
godkendt af byrådet i marts 2004.  
Den  anden  fase  er  foregået  blandt  medarbejdere  og  ledelse  på  biblioteket  og  har 
omhandlet  indholdet og  indretningen af det nye Kolding Bibliotek.  I denne  fase har 
der  været  oprettet  arbejdsgrupper,  afholdt workshops med  inddragelse  af  eksterne 
konsulenter,  samt  med  foretaget  studierejser  til  andre  biblioteker  i  Danmark  og  i 
udlandet.     
Bibliotekschef Kirsten Sparvath siger om processen  i sin åbningstale, at ”det er et stort 
projekt vi har  realiseret. Det har  taget  tid, der har været usikkerhed om hvorvidt det blev  til 
noget, eller om vi skulle  ligge brak. Men da vi endelig kunne komme  i  jorden gik det stærkt” 
(Sparvath 2006).  
 
Da Kolding Bibliotek i januar 2006 flyttede ind i den nye biblioteksbygning, flyttede de 
samtidigt  også  fra  det  gamle  bibliotek  fra  1939.  I  1936  købte  den  lokale 
kreaturekspeditør  Jens  Holm  en  byggegrund  på  hjørnet  af  Jernbanegade  og 
Fredericiagade i Kolding bymidte, og forærede grunden til Kolding Biblioteksforening 
med henblik på opførelse af en ny biblioteksbygning.  Jens Holm mente at biblioteket 
ydede  en  samfundsnyttig  gerning,  som  han  ønskede  at  støtte.  I  1938  besluttede 
bibliotekets  bestyrelse  at  overdrage  ejendomsretten  over  byggegrunden  og 
byggefonden  til den nystiftede, selvejende  fond;  ’Jens Holms Biblioteksfond’. Fonden 
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opførte  bygningskomplekset  på  ’Holms  Hjørne’  og  i  oktober  1939  kunne  Kolding 
Folkebibliotek  rykke  ind  i bygningen på Fredericiagade. Ud mod  Jernbanegade blev 
der opført en forretningsbygning, men efterhånden er hele bygningskomplekset blevet 
inddraget  til biblioteksbrug  (Kolding Bibliotek  2005a;  Sparvath  2000).  I  1984  tilkøbte 
biblioteksfonden også ejendommen Jernbanegade 23, der lidt efter lidt også blev lagt til 
biblioteket, på nær forretningen i stueetagen (Kolding Bibliotek 2006a; Sparvath 2000). 
Det  gamle  Kolding  Bibliotek  i  Jernbanegade  var,  i  kraft  af  tidens  knopskydninger, 
blevet fordelt på 5 etager og tre bygninger. Etagerne lå forskudte i hver bygningsplan 
og  var  forbundet med nicher,  små  kringelkroge  og  trapper på  kryds  og  tværs  (Pihl 
2003). Derudover var der depotrum på loftet og i kælderen, samt mødelokaler og små 
kontorer, gemt på snirklede gange. Bygningen blev af de  fleste beskrevet som meget 
hyggeligt,  og  som  et  hus  med  sjæl  (Rasmussen  2005).  Det  har  været  et  absolut 
velfungerende  bibliotek,  der  altid  har  været  markeret  Kolding  Bibliotek  som  et 
bibliotek, der er hurtig til at afprøve nye muligheder og som er langt fremme i skoene 
(Thorhauge 2006). 
Årenes  udvidelser  af  Kolding  Folkebibliotek,  har  dog  ikke  været  nok.    De mange 
trapper  og  halve  etager  har  betydet,  at  der  ikke  var  særligt  gode  forhold  for 
handicappede. De generelle pladsproblemer betød, også at der var meget smalt mellem 
reolerne, ikke ret mange siddepladser, få computere og at det generelt virkede tæt og 
proppet7 (Bilag D). Bygningens kringelkroge krævede megen bemanding på de mange 
forskudte  plan  og  besværliggjorde  dermed  mulighederne  for  medarbejdernes 
fleksibilitet og teamarbejde på tværs af afdelingerne. Kravene fra den nye bibliotekslov 
i 2000 forøgede behovet for en ny renovering af biblioteket (Pihl 2003). Renoveringen 
og de mest akutte  forbedringer blev skønnet  til at koste 15 millioner, hvis biblioteket 
skulle  være  både  teknisk  og  teknologisk  ajourført,  og  der  ville  efter  dette  stadigt 
mangle nogle forbedringer, (Kolding Bibliotek 2006a). 
 
Det gamle Kolding Bibliotek indeholdte således en række fysiske begrænsninger, som 
betød  at  det  var mest  hensigtsmæssigt med  en  ny  bygning  til  biblioteket. Det  blev 
besluttet, at de overordnede principper  for det nye Kolding Bibliotek  skulle være:  få 
etager, maksimal  fleksibilitet  og  stor  gennemsigtighed  og  overskuelighed  (Kolding 
Bibliotek 2006a). Det nye biblioteket er placeret i en bygning, som foruden biblioteket 
også  rummer et hotel med  café hvortil der er adgang  fra biblioteket,  samt en  række 
lejligheder. Bygningen er placeret centralt i byen, med banegården på den ene side og 
Slotssøen på den anden. Fra biblioteket er der er udkig udover  søen og Koldinghus. 
Biblioteket har med den nye bygning  fået betydeligt  flere kvadratmeter  ‐  fra ca. 4500 
kvm.  på  det  gamle  til  ca.  7500  kvm.  på  det  nye  Kolding  Bibliotek.  En  stor  del  af 
kvadratmeterene på biblioteket er prioriteret til de 2 publikums etager, som udgør ca. 
5100 kvadratmeter. Derudover er der en kælder med teatersal og åbent magasin, samt 
en administrationsgang på 2. sal.  

                                                 
7 Interview med bibliotekschef Kirsten Sparvath 
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Biblioteket  er  i  princippet  et  et‐rums  bibliotek,  men  har  også  adskillelser  med 
glasvægge, atriumgård og vha. etageadskillelser imellem kælder, stue og første etage. 
Udover  det  store  åbne  publikumsrum,  som  indeholder  bl.a.  voksenbibliotekets 
faglitteratur og skønlitteratur, musikafdelingen og cafeområdet, er der også en række 
mindre rum på biblioteket. ’Børnebiblioteket’ er placeret i to rum i stueetagen. Det ene 
rum  er  kaldt  0‐5,  det  har  udkig  over  søen  og  er  tænkt  som  et  rum  til  specielt 
højtlæsning,  hvorfor  der  ikke  er  noget  legetøj.  Den  andet  rum  er  Børn  X,  som  er 
udstyret med storskærm, computere og forskellige rekvisitter til leg og eksperimenter. 
Der er desuden et glasafskærmet IT‐lab med ca. 25 computere og andet IT udstyr som 
f.eks.  projektor  til  undervisningsbrug.  Der  er  i  det  nye  Kolding  Bibliotek  i  alt  103 
computere  til  rådighed  for  brugerne,  som  kan  bruges  til  internet,  databaser, 
bibliotekskatalog m.v. Biblioteksmæcenen Jens Holm har fået sit egen rum, Holms, på 
første sal med udkig over søen, og således er han  fulgt med over  i det nye bibliotek. 
Rummet er afskærmet fra det øvrige bibliotek med glasvægge, der er opstillet en buste 
af  Jens Holm  og  rummet  fungerer  som  et  slags  stillerum. Der  er  ’plads’  til  at  nyde 
udsigten over Slotssøen og f.eks.  læse  i tidens populære skønlitterære værker, som er 
lagt  frem  til brugerne. Rundt omkring  i biblioteket er medarbejdernes arbejdspladser 
til brugerbetjening. Det er  ikke  længere et skrivebord eller en skranke, men  i stedet 7 
enmands‐betjente ’øer’, der henholdsvis hedder Info2 ‐ Info8.  
Udover  den  nye  biblioteksbygning  har  Kolding  Bibliotek  også  været  igennem 
forandringer på det organisatoriske plan, samt indgået et privat offentligt partnerskab.  
Den nye organisation er skabt i forbindelse med den nye bygning ud fra med en vision 
om  at  ”Vi  ønsker  en  fremtids‐  og  udviklingsorienteret  organisation,  der  med  en  elastisk 
struktur  understøtter  borgernes  behov  og  sikrer  optimal  opgaveløsning”  (Bilag  F).  Det 
offentlige‐private partnerskab er en aftale, som er indgået imellem Kolding Kommune 
med logistikfirmaet FKI. Efter udbud fik FKI til opgave at drive logistiske opgaver som 
kørsel,  bogaflevering  med  et  sorteringsanlæg,  webbestillinger  og  opsætning  af  de 
hjemkomne materialer m.v. Der er også indgået offentligt‐privat partnerskab med First 
Hotel  om  drift  af  biblioteket  cafe  samt  udlevering  af  materialer  efter  bibliotekets 
lukketid  (Kolding Bibliotek  2006c). Fra byrådet  er  forventninger  til partnerskabet  en 
”effektivisering af de enkle og logistiske opgaver et af de ønskede mål med inddragelse af privat 
partner, men  udviklingspotentialet  i  løsningen  af  de  komplekse  opgaver  er  et mindst  lige  så 
vigtigt og mere fremtidssikret mål” (Kolding Bibliotek 2006b). 
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INTERVIEWPERSONERNES UDSAGN 
Diskursen  defineres  i  forhold  til  det,  som  den  ekskluderer.  For  at  finde  frem  til 
eventuelle konflikter mellem den eksisterende forståelse af biblioteket og den nye, vil 
vi  analysere  medarbejdernes  og  brugernes  udsagn  fra  interviewene  om  Kolding 
Bibliotek.  
Interviewene  er vedlagt  som  lydfiler  i Bilag D og meningskondenseringer  i Bilag C. 
Der refereres til medarbejderne som (A) ‐ (F) og til brugerne som (1) – (20). 
 
 
REAKTION 
Beslutningen om at bygge et nyt bibliotek i Kolding blev taget i 2003. Vi har spurgt til 
medarbejdernes  og  brugernes  reaktion,  da  de  første  gang  hørte  om  dette,  for  at  få 
indblik i deres holdning og ad den vej afdække noget om deres forståelse af biblioteket. 
Reaktionerne  på  at  der  skulle  bygges  et  nyt  bibliotek  var meget  forskellige.  For  de 
ansatte på Kolding Bibliotek har biblioteksbyggeriet været en længerevarende proces. 
Projektet  har  været  skrinlagt  pga.  finansieringsproblemer  o.l.  og  genoptaget  af  flere 
omgange. Da det endelig blev ”taget  seriøst”,  som medarbejder  (F) udtrykker det, og 
blev vedtaget var det lidt ”uvirkeligt”. Derfor var der også flere af de ansatte, der havde 
affundet sig med at blive på det gamle bibliotek ” man vænner sig til forholdene” (F). ”Det 
har været spændende hver gang”, siger (A) og fortsætter ”man indordner sig, okay vi har det 
jo også godt hvor vi  er...”.  (C) siger, at der var meget  lang  tid  i  ingenmandsland, hvor 
man var fyldt med forhåbninger. Til sidst blev det med følelsen: ”kommer det, så er det 
godt, hvis ikke må vi leve med det vi har” (C). (E) udtrykker, at der var blandede følelser 
undervejs, idet det gamle bibliotek jo var et fint bibliotek, men upraktisk ”så hvis vi skal 
blive,  hvor  vi  er,  er  det  fint”  (E). Medarbejderne beskriver det gamle bibliotek  som  et 
sted, hvor brugerne  følte sig godt  tilpas.  (E) mener at brugerne syntes det gamle var 
udmærket  og måske  ville de  ikke  synes det  var  nødvendigt med  et  nyt  bibliotek.  I 
medarbejder (D)’s øjne var det gamle bibliotek utidssvarende. Det var tiltrængt  med et 
nyt bibliotek og mere plads (A; F), ellers ville en ny renovering være påkrævet (A). 
Da  beslutningen  om,  at det  nye  bibliotek  skulle  bygges  blev  taget,  vakte det  glæde 
blandt medarbejderne (E). (D) syntes det var en god ting, ”fint med nyt bibliotek” og (A) 
syntes det var dejligt og siger ”vi blev meget, meget glade”. (F) betegner det som ”stort og 
uvirkeligt”, netop fordi de havde arbejdet så længe med projektet og det endelig skulle 
realiseres. (C) synes også det var spændende og tænkte ”bare det bliver noget rigtigt godt 
noget”. Han synes det var en god idé med et nyt bibliotek, fordi mange ville få glæde af 
det, i modsætning til når kommunen bruger penge på sportshaller og teatre osv. Med 
denne udtalelse refererer (C) til at folkebibliotekets grundprincipper er, at det er gratis 
og  tilgængeligt  for  alle,  hvorimod  man  ofte  betaler  entré  for  teater  og  sports‐
faciliteterne. 
Der var også lidt bekymring at spore angående beslutningen. (B) siger at det var med 
blandede følelser han modtog beskeden ”fordi man også skulle sige farvel til meget”. Han 
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frygtede, at det nye bibliotek skulle blive for monumentalt ”som man ofte ser det i nyere 
biblioteksbyggeri, hvor den lille borger står overfor det store tempel”. Han synes dog også, at 
det gamle bibliotek var ”smadder upraktisk”, men vurderer at brugerne var meget glade 
for det (B). 
 
Medarbejderne på Kolding Bibliotek har umiddelbart  ret  i,  at brugerne generelt var 
meget  glade  for  det  gamle  bibliotek  i  Kolding.  Mange  af  de  adspurgte  brugere 
opfattede det gamle som velfungerende og forstod  ikke helt, hvorfor man skulle  lave 
om på noget, der fungerede godt. ”Hvorfor nu det”, spørger (1) og (18) tænkte at det 
gamle bibliotek lige var sat i stand og fungerede godt, så det var nok lidt unødvendigt. 
(5) kan godt forstå at man skal følge med tiden, men udtrykker alligevel undren over, 
at man ville  lave om.  (2) udtrykker  ligeledes undren og  siger at ”hvis man  syntes det 
trængte til renovering, skulle man bare se bibliotekerne i England” (2), dermed underforstået 
at man skal være taknemlige for det man har. Senere spørger hun også ”helt ærligt?”, 
inden hun siger noget negativt om biblioteket, som om hun ikke helt synes, at man kan 
tillade sig at kritisere det. (19)’s reaktion var at det var vildt at bruge så mange penge, 
når strukturreformen står for døren. Selvom at han synes det nye bibliotek er fint, ”ville 
han  ikke have brugt pengene på det”  (19).  (11) undrede sig også, men hans  tanke var, at 
hvis man manglede plads, kunne man  jo indskrænke f.eks. musik og ”gøre det mere til 
bogens sted” i stedet, men tilføjer: ”jeg er jo nok lidt gammeldags” (11). 
Andre af de adspurgte brugere nævner pladsmangel som en årsag til, at de synes det 
var godt, at Kolding  fik et nyt bibliotek  (f.eks. 9 og 10).  (3) synes det gamle var godt 
nok, men blev alligevel glad da han hørte, at der skulle bygges et nyt. (13) syntes det 
gamle fungerede godt, ”men hvis man kunne få noget der var bedre.. er det kun et plus for 
byen  og  for mig  som  borger”. Dette  synspunkt deler  (17),  idet hun  synes  at  byen  skal 
udvikle  sig  og dermed også de  offentlige  institutioner.  (4)  synes det var  ”spændende 
hvad det indebar” og (20) mener at det var godt at de kom ud af de gamle lokaler, for de 
var fuldstændig utidssvarende. 
Reaktionerne på at Kolding  skulle have nyt bibliotek, har altså været  ret  forskellige. 
Medarbejderne glædede sig af praktiske og pladsmæssige årsager  ‐ og måske  ikke så 
overraskende,  kunne  alle  de  adspurgte  ansatte  se  nytten  af  et  nyt  bibliotek.  Blandt 
brugerne  var  der  derimod  både  glæde,  undren  og  direkte modstand. Årsagerne  til 
disse  følelser  rakte  ud  over  biblioteket  som  sådan  og  inddrog  både  økonomi, 
kommunesammenlægning  og  byen  Koldings  udvikling.  Både  blandt  ansatte  og 
brugere kunne vi desuden spore en tilfredshed med og tilpasning til det man har. En 
slags  ydmyghed  overfor,  hvad  man  kan  tillade  sig  at  forlange  af  en  offentlig 
institution, hvor alting er gratis. 
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DET GAMLE BIBLIOTEK 
Det gamle bibliotek var som navnet siger af ældre dato (1939), hvilket også kommer til 
udtryk  i nogle  af  interviewene,  (A)  siger  f.eks.  at det var  et  ”meget  gammelt  hus” og 
”gammeldags” og (E) kalder det ”en gammel bygning”. Rent udseendemæssigt bliver det 
gamle bibliotek i interviewene beskrevet som ”en stor bygning på 6 forskudte planer” (F), 
med ”en hel masse etager” (20) og ”med mange trapper” (A; 20). Det gamle bibliotek havde 
”mange nicher”  (B), ”mange  kroge  og  snirklede  trapper”  (E) og der ”var noget Villa, Villa 
Kulla” over det” (E).  
Det  gamle  bibliotek  var  delt  op  i mange  forskellige mindre  rum,  planer  og  etager, 
hvilket gælder både publikumsarealet og de øvrige lokaler. Udover de mange rum var 
der også væsentligt færre kvadratmeter på det gamle bibliotek end der er på det nye. 
Manglende plads og mange  rum bliver af  flere brugere og medarbejdere  fremhævet 
som en af de væsentligste ulemper ved det gamle bibliotek. Således siger en bruger at 
der ”ikke var så meget plads” (10) og en andet at ”de kunne godt bruge lidt mere plads” (8). 
En tredje kalder det gamle bibliotek ”tæt” (12). Den manglende plads og de mange rum 
gjorde  ifølge  nogle  af medarbejderne,  at  det  gamle  bibliotek  var  ”upraktisk”  (B;  F), 
”havde  lille  fleksibilitet  og  ikke  så mange muligheder”  (A), var ”rodet”  (A) og ”ikke var  så 
funktionelt med bogvogne” (C).  
Der er også positive tilkendegivelser af de mange mindre rums betydning. En bruger 
(6)  kalder  det  gamle  bibliotek  for  ”overskueligt”,  hvilket  betød  for  hende,  at  det  var 
”lettere at finde tingene selv”. (5) siger ligeledes, at det var overskueligt pga. de små rum, 
som gjorde at ”man vidste  lige nøjagtigt, hvor tingene var” (5). De små rum kan således 
også  gøre,  at  nogle  brugere  opfatter  det  som  mere  overskueligt,  da  de  ikke  skal 
overskue så meget på én gang. Overskueligheden kan dog også være et resultat af, at 
brugerne har haft mange års erfaring med at finde tingene på det gamle bibliotek.   
 
De mange  rum  og  etager har  også  stor betydning  for  brugernes  og medarbejdernes 
opfattelse  af det gamle bibliotek på det mere  følelsesmæssige plan, både positivt og 
negativt. Flere brugere og medarbejdere knytter ordet hyggeligt til det gamle bibliotek 
(1; 2; 5; 18; D; E). For (2) var det hyggelige på det gamle bibliotek knyttet til, at der var 
en del  ”gemmesteder”  og  ”kroge”, med  små  borde  og  en  lampe  til  studier,  hvor  hun 
kunne sidde og læse eller studere. (18) siger, at det gamle bibliotek var ”mere hyggeligt”, 
da det var ” mere  inddelt”. (5) siger, at ”det gamle var hyggeligere” og ”det var noget helt 
specielt”.  Bruger  (1)  synes,  at  det  gamle  bibliotek  var  hyggeligere  fordi,  det  havde 
”mange  hyggelige  kroge,  hvor  man  kunne  stå  og  snakke”.  Blandt medarbejderne  bliver 
hyggeligt ligeledes ofte anvendt til at beskrive biblioteket. Således kalder (D) det gamle 
bibliotek ”hyggeligt, men samtidigt ikke tidssvarende” og (E) ”hyggeligt, et fint bibliotek, folk 
følte sig tilpas” men upraktisk.  
Et  andet  positivt  ord  som  går  igen  i  forhold  til  det  gamle  bibliotek  er  atmosfære. 
Medarbejder (B) siger, at det gamle bibliotek ”var et hus med meget atmosfære”. (15) siger 
at der er en stor  forskel  i atmosfære og at hun ”savner atmosfæren  fra det gamle”, men 
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”det kan være at det kommer med tiden”. (12) synes, at der var en mindre hektisk stemning 
på det gamle bibliotek og siger at ”der var mere ro på” end der er på det nye bibliotek.   
Nogle lidt mere negative følelser i forhold til det gamle bibliotek er, at det var et ”meget 
gammelt hus, gammeldags  og  rodet”  (A), ”ikke moderne”  (12), ”støvet,  sammenklemt”  (17), 
”brød sig  ikke om det – underligt  indrettet” (9), ”lukket og rigtigt mange  lys” (kunstigt  lys) 
(6). Bruger (20) siger som reaktion på, at man har valgt at bygge et nyt bibliotek, at ”det 
var sgu da ikke for tidligt, at de kom ud af de gamle lokaler” da han mener, at det gamle var 
”fuldstændig utidssvarende”. Det gamle bibliotek bar også præg af at have været brugt i 
mange  år,  således  siger  nogle  af medarbejderne  om  det  gamle  bibliotek,  at  det  var 
”lettere lurvet” (B), ”godt brugt, men hjemligt” (B), ”tit meget pænt, men meget slidt” (F) og 
”slidt især til sidst, hvor vi ikke gjorde noget ved det” (F).  
Det  gamle  bibliotek  beskrives  således  af mange  som  gammelt  og  ikke  så moderne, 
hvilket  jo  ikke er så underligt da den oprindelige bygning er  fra 1939, men nogle ser 
det klart som negativt og andre som positivt. Mange er desuden af den holdning, at det 
gamle bibliotek ”fungerede jo udmærket på mange måder” (F), men at de ikke savner det 
direkte (1; 9; 11; 16). Nogle savner dog atmosfæren fra det gamle bibliotek. Dette kan 
skyldes at det nye bibliotek er meget nyt og altså  ikke har fået sin eget atmosfære og 
patina endnu.  (3) udtrykker dette når han siger, at han ”savner  lugten”  fra det gamle 
bibliotek,  hvilket  kan  ses  som  en metafor  for  at  det  nye  bibliotek  virkeligt  føles  og 
opleves som noget nyt. 
 
 
DET NYE BIBLIOTEK 
Det ord som flest nævner, når de skal beskrive det nye bibliotek, er lyst (1; 2; 7; 8: 10; 
13) eller  lysere (6) og en bruger peger udover biblioteket og siger, ”lyset, sådan en dag 
som i dag”, som noget positivt (12). Det lyse i det nye bibliotek hænger sammen med at 
næsten hele biblioteket er i ét rum og mange vinduer, ovenlys og lys‐skakterne, hvilket 
også kommer til udtryk i ord som ”luftigt”(1) og ”åbent” (7, 12).  
Andre  kommentarer  til  udseendet  af  den  nye  biblioteksbygning,  fra  forskellige 
brugere,  er  at  det  er  ”smukt”  (2),  ”meget  flot”  (11),  ”enormt  flot”  (13)  og  fra 
medarbejderne, at det giver ”luksusfornemmelse” (B) og oplever det også som et ”smukt 
rum”  (A). Bruger  (9)  siger, han  er  ”overrasket  over  at  det  er  så moderne” og  (20)  synes 
ligefrem det nye bibliotek er ”state of the art”.  
 
Det  nye  bibliotek  er  væsentligt  større  end  det  gamle  bibliotek,  hvilket  nogle  af 
brugerne kommenterer. Det opleves  lidt  forskelligt af brugerne. Nogle af de positive 
udmeldinger om pladsen er, at ”det er dejligt stort” (3; 8), ”rummeligt og godt med plads” 
(10) ”mere plads – virker  ikke så sammenklemt” (17). Der er dog også nogle som oplever 
den forøgede plads og det store rum som uoverskueligt, da de bedre kunne overskue 
de små rum på det gamle bibliotek (2; 5). For (2) betyder det, at hun har svært ved at 
finde steder til fordybelse. Andre brugere har den direkte modsatte opfattelse. De siger 
f.eks. ”at der er gode steder at sidde” (1) og ”små læserum over det hele” (9). Det store rum 
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og gennemsigtigheden opleves altså for nogle som for åbent til at kunne finde trygge 
og private rum til fordybelse,  imens andre oplever det nye bibliotek som trygt  ‐ altså 
som  et  sted,  hvor  det  er muligt  at  skabe  sig  hyggelige  og  private  omgivelser  til  at 
opholde sig i. 
 
Det nye bibliotek opleves også som at have en ”hyggelig atmosfære, rart og venligt  fordi 
det er åbent” (9), ”indbydende” (12), ”venligt” (1; 13). Bruger (9) siger, at ”der er nok nogle 
som vil  synes det  er koldt, men  jeg  synes nu det  er meget hyggeligt”. Så det nye bibliotek 
opleves  af  flere  som  virkeligt  moderne,  og  samtidigt  som  rart  og  ligefrem  som 
hyggeligt. Medarbejder (B) siger, at det nye bibliotek er imødekommende, men ”varmt 
er nok at trække den for langt”. Der er dog nogle som også føler at det er ”upersonligt” (2) 
og at ”man kan  ikke kalde det hyggeligt – det andet var hyggeligere, men det nye  er ganske 
udmærket” (5). En af brugerne (13) bliver direkte utryg ved det nye bibliotek og siger at 
det ”ser  forvirrende ud når man  kommer  ind,  så  jeg har  ikke  lyst  til at bevæge mig  rundt”, 
hvilket resulterer i at ”føler jeg mig ikke tilpas, kommer jeg ikke”. Hun beskriver følelsen af 
det  nye  bibliotek  som  ”lidt  museumsagtigt  og  ikke  hyggeligt”  (15),  hvormed  denne 
sammenligning går på mere end det rent udseendemæssige. 
Medarbejder (A) synes, at det er meget positivt at biblioteket ikke ”pranger sig”, men at 
det derimod ”trækker byen ind til os” pga. de store glasarealer som åbner biblioteket for 
omgivelserne og derved ”byder velkommen”. (C) mener, at det nye bibliotek godt kunne 
have været mere dristigt ud af  til. Det  skulle have  signaleret biblioteket noget mere, 
som  det  f.eks.  var  tilfældet  på  det  gamle  bibliotek,  der  havde  en  åben  bog  som 
hovedindgang. Han var ”vild med indgangsdøren som en bog” (indgangens udformning) 
og  ser det  som klart positivt, at det gamle bibliotek  tydeligt  signalerede bibliotek  til 
omgivelserne, hvilket han ikke synes det nye gør. 
 
Opstillingen af materialerne på biblioteket har ændret sig markant på det nye bibliotek 
i forhold til det gamle, hvilket der også er en del af både brugerne og medarbejderne, 
som  kommenterer.  Tankerne med  den  nye  opstilling  var  at  den  skulle  være mere 
stringent, ved at samle næsten alle materialetyper indenfor 10’er grupperne i DK 5. (F) 
siger at de har arbejdet meget med opstillingen af materialerne, og at han er glad for 
den løsning de har fundet. (20) og (5) siger, at den nye opstilling på det nye bibliotek 
har bevirket, at de bedre kan  finde  tingene. Der er dog også nogle brugere, som har 
sværere ved at finde tingene. Men det hænger også sammen med, at de lige skal vænne 
sig til det nye bibliotek og dets opstilling. 
 
Ifølge en del af medarbejderne har det ligget været meget vigtigt i udformningen af det 
nye bibliotek,  at gøre det nye bibliotek  til  et  sted, hvor der  er plads  til  folk  fra  alle 
brugergrupper og med forskellige brugerbehov. Medarbejder (A) siger, at han ”synes vi 
har  tænkt  over alle ønsker,  så biblioteket  er  for alle”  så det nye bibliotek vil  få ”så mange 
forskellige brugere som muligt”. (C) siger ”et bibliotek er et meget dejligt sted fordi det er noget 
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for alle ‐ noget alle kan få glæde af”. Endvidere siger (C), at han synes at biblioteket er et 
sted  for  hele  befolkningen,  og  derfor  er  relevant  at  bruge  nogle  ressourcer  på. 
Biblioteket skal være tilgængeligt, så der er ”fri og lige adgang for alle” (F). Der er i den 
forbindelse  blevet  arbejdet med  en  række  forskellige  tekniske  og  bygningsmæssige 
tiltag,  som  kan  gøre  det  nye  bibliotek mere  tilgængeligt  for  handicappede  end  det 
gamle. Det er  tekniske hjælpemidler  som  f.eks.  teleslynger og bygningsmæssige  ting 
som få etager med forholdsvis god plads imellem reolerne. 
Tilgængelighed  for  alle  er  altså  et væsentligt  aspekt  for medarbejderne  i  forbindelse 
med det nye bibliotek i Kolding.  
 
 
BIBLIOTEKETS RUM OG FUNKTIONER 
I Koldings nye biblioteksbygning er alt i princippet i ét rum, men alligevel er en række 
forskellige  funktioner skilt op  i separate rum. Der er studieceller, IT‐lab,  Jens Holms 
rum/stillerum, børnerummene børn X og 0‐5, mødelokaler og det åbne magasin. 
 
IT‐faciliteterne har  for  første gang  fået et  separat  rum, på det nye bibliotek. Da man 
indførte  computere  på  det  gamle  bibliotek,  blevet  de  i  første  omgang  placeret  i 
læsesalen. Siden hen blev der oprettet et IT værksted i musikafdelingen, og på det nye 
bibliotek  har  det  fået  et  selvstændigt  rum  IT‐lab  (F),  som  indeholder  udvidede 
programpakker og samtidigt kan bruges til undervisning vha. bl.a. projektor.  
Nogle  af  udtalelserne  fra  brugerne  vedrørende  IT‐faciliteterne  er  ”her  er  mange 
computere, som også er private og altid mulighed  for at komme  til”  (10), en anden siger at 
”man har en større sandsynlighed for at komme til” (12). Det øgede fokus på IT virker altså 
positivt på de adspurgte brugere, da der er mindre ventetid. Det har også en betydning 
at IT‐faciliteterne er placeret mange forskellige steder i bygningen. Det giver brugerne 
mulighed for at vælge IT‐lab eller at benytte computerne rundt omkring i biblioteket, 
hvor der er mulighed for at være lidt mere privat. Andre brugerkommentarer til IT‐lab 
er, at det ”i hvert  fald  er  en  forbedring” og ”at det  er de  sluppet godt  fra”  (9). En anden 
bruger  (12)  siger, at det er ”meget  bedre” og det ”ser ud  til  at  fungere”,  selvom der  er 
”meget støj og larm og ingen opsyn”, hvilket er ”under al kritik”. Generelt er der altså en 
udbredt  tilfredshed  med,  at  der  er  kommet  forbedrede  IT‐faciliteter  på  det  nye 
bibliotek. De forbedrede IT‐faciliteter er både det separate IT‐lab, men også det stærkt 
øgede  antal  af  computere  som  er  til  rådighed  og muligheden  for  at  koble  sig  på 
internettet fra en medbragt computer vha. hotspots. 
På det nye Kolding Bibliotek er det en politik, at der ingen restriktioner er på brugen af 
IT  udstyret.  Det  er  således  muligt  at  komme  på  internettet  på  alle  bibliotekets 
computere,  lige  så  længe  man  vil.  Dette  kan  give  visse  problemer,  hvilket  (B) 
bemærker og  siger at ”søge‐øerne bliver brugt  til mere  end  til hurtigopslag”, hvilket han 
mener skyldes, at de det signalerer længerevarende brug, fordi man kan sidde ned ved 
dem.  
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På  det  nye  bibliotek  er  der  ikke  længere  nogen  separat  læsesal.  De  funktioner  og 
materialer, som  tidligere var på salen, er nu  fordelt ud  i resten af biblioteket efter de 
overordnede  opstillingsprincipper. Medarbejder  (A)  siger,  at  han  ”ikke  ved  om  folk 
savner  læsesalen”. Men  (16)  som  bruger  biblioteket meget  i  forbindelse med  at  løse 
kryds og tværs siger, ”at der er noget forkert, da leksikaene ikke er samlet et sted” og at det 
er ”mareridt, at opslagsværkerne  ikke  står  et  sted”  (16). Hun  tilføjer dog at biblioteket er 
lidt fremmed endnu og at man lige skal vænne sig til det. (1) bemærker at ”læsesalen er 
ikke  længere  et  selvstændigt  rum” og mener det ”giver  en  bedre  sammenhæng”, mens  (9) 
opfatter læsesalen således, at den er ”over det hele”.  
Medarbejder  (F)  siger,  at han har  oplevet,  at der på det nye  bibliotek  ”ikke  er meget 
referencearbejde”, som jo har været en af de primære funktioner på den gamle læsesal.  
 
På  børnebiblioteksområdet  har  der  været  ”nogle  forsøg  de  gerne  ville  afprøve”  mht. 
indretningen (B). Der er således ”en hård sondring imellem børnerummene Børn X og 0‐5” 
(B),  det  er  baseret  på  erfaring  og  kommentarer  fra  det  gamle  bibliotek  (B). Der  er 
således langt op til et forholdsvis stille 0‐5 rum, hvor højtlæsning er i fokus, hvorimod 
det i Børn X er ”vigtigt med plads til leg, spil, udklædning osv.” (B). Konkret om rummene 
siger  (B),  at  ”glasburene”  er velfungerende pga.  ”fleksible  glasdøre”,  som giver mindre 
støj og forhindrer at børnene stikker af.  
Der  er  nogle  forskelligartede  kommentarer  til  børnerummene  fra  brugerne.  Således 
siger (10), at børnene elsker det ”fordi der er meget mere plads”. (15) er ikke så positiv og 
siger at hun ”ikke kunne drømme om at tage en børnehave med herned og kigge på bøger, fordi 
det  er  museumsagtigt”.  En  tredje  bruger  (2),  som  har  en  børnehaveklasse  med  på 
biblioteket da hun bliver interviewet, siger, at på trods af at hun er meget glad for det 
nye bibliotek, at børnerummene ikke er rigtige børnerum. Dertil er der for ”lyst” og de 
har ”for store vinduer”.     
 
Der er ikke så mange udtalelser om Jens Holms stillerum fra brugere og medarbejdere, 
hvilket hænger sammen med, at der  ikke er så mange, der har brugt det. (9) benytter 
biblioteket meget til ophold og læsning og beskriver Jens Holms stillerum som ”et rart 
sted, stille, og det er kanon”. Han mener  i øvrigt, at der generelt på biblioteket er gode 
muligheder for at finde læserum (9). Stillerummet har dog været et af de rum, hvor der 
har vist sig at være behov for forbedringer, da det ikke har tiltrukket så mange brugere 
som forventet. (A) siger, at han er ”overrasket over at det ikke bliver brugt mere” og mener 
at det måske  skyldes noget med møblering,  intimitet og glasvægge, der gør at ”man 
føler at man sætter sig mellem nogle andre”.  
Ligesom stillerummet er studierummene åbne og med glasvægge. Studierummene har 
været meget  søgte ”fra  dag  ét  ”  også  ”selvom  de  er meget  åbne  og  har  glasvægge”  (F). 
Blandt de  adspurgte brugere,  er der  ikke nogle  som direkte bruger  studierummene, 
men bruger  (3) nævner at han har brugt studierummene et par gange, men synes, at 
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det mest er til de studerende. (17) mener, ”at det er vigtigt, at der er studierum/læserum” 
og bruger (9) siger, at han er positivt ”overrasket over studierummene”. 
 
Et af tiltagene på det nye bibliotek er, at magasinerne er blevet gjort åbne for publikum. 
Magasinet er placeret i kælderetagen, og er således stadig fysisk adskilt fra den øvrige 
samling på biblioteket. Til  åbningen  af magasinerne  siger  (1),  at det  at  ”magasinet  er 
åbent”  er  en  af  de  mest  vellykkede  ting,  for  (5)  signalerer  de  åbne  magasiner  at 
biblioteket  er  ”rigtigt  godt  udnyttet”  og  (14)  synes  at  er  det  ”lækket  at  kunne  gå  i 
magasinerne”.    Bruger  (20)  siger,  at  på  det  gamle  bibliotek  ”var  mange  af  bøgerne  i 
magasiner” og dermed ”et problem at  finde”. Brugerne har således  taget meget positivt 
imod åbningen af magasinerne.  
Den digitale udvikling har gjort, at der er en del materiale f.eks. offentlige dokumenter, 
som biblioteket  ikke  længere behøver at have  i sin samling, da de nu er  tilgængelige 
online.  I  forbindelse med  flytningen  til den nye  biblioteksbygning  fik  biblioteket  en 
anledning til at skille sig af med en stor mængde af disse materialer, der tidligere var 
placeret i magasinet (F). Medarbejder (F) siger i den forbindelse ”at (det nye bibliotek) 
behøver  ikke at være  lager  for alt muligt” og ”dermed  er det  et helt nyt bibliotekssyn, det  er 
forsøgt indoptaget i den nye bygning”.  
 
Et af de  ’nye’  initiativer på det nye bibliotek  er, at der  er blevet  satset mere på den 
digitale side af biblioteket i forening med de traditionelle biblioteksfunktioner. Det har 
været  en  ambition  fra  bibliotekets  side  at  skabe  et  nyt  bibliotek,  som  kunne 
karakteriseres som et hybridt bibliotek, hvor det  fysiske og digitale bibliotek smelter 
sammen. Det  er  således  ikke  kun de  enkelte  funktioner,  rum  og  faciliteter  som  er  i 
centrum, men  også  sammenspillet  og  konvergensen  imellem  dem.  Blandt  brugerne 
synes (9), at der er en ”god balance  imellem computer og bogdelen” så ”tingene er sat godt 
sammen”.  (E)  fremhæver  også  sammenhængen  eller  integrationen  af  det  fysiske  og 
digitale som noget af det mest vellykkede.  (19) har dog svært ved at  relatere de nye 
teknologiske faciliteter  til hans eget brug og behov. Han siger, at det nye bibliotek er 
”moderne” og ”lækkert”, men også at ”den (bogafleveringsautomaten) ser  fancy ud, men 
om den er mere end det ved jeg ikke” og at det ”ikke (var) mit ønske med 6 tv skærme, når man 
kommer ind” og ”jeg har ikke brug for det og kan heller ikke se hvad de skal bruges til”. 
 
 
ÆNDRINGER AF BRUGERNES BRUG 
For  at  undersøge  om  det  nye  biblioteksbyggeri  intervenerer  med  opfattelsen  af 
biblioteket,  har  vi  spurgt  både  brugere  og medarbejdere  på  Kolding  Bibliotek  om 
ændringer i henholdsvis brugernes brug og medarbejdernes arbejde og funktion. 
 
En del brugere svarer, at det nye bibliotek ikke har ændret deres brug og nogle af dem 
mener  ikke  at det  fysiske påvirker dem  (4;  11;  16;  18;  19). Bruger  (18) og  (19)  synes 
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alligevel, at det er blevet lettere at finde materialerne og antyder dermed at opstillingen 
er af betydning. Hvis de havde haft svært ved at finde materialerne, ville de muligvis 
have  svaret  anderledes  på  spørgsmålet.  (11)  nævner  at  man  kan  glædes  over 
biblioteket  ”når  man  går  rundt,  men  hvis  man  kommer  efter  en  bog...”. Han  indikerer 
dermed at når han ved hvad han skal hente, påvirker fysiske ham ikke. Alligevel giver 
det ham en ekstra dimension, når han bruger  lidt mere tid på biblioteket. Det samme 
giver (19) udtryk for. Han kommer på biblioteket med ét formål, afhentning af viden, 
ikke ophold. Det primære for ham er, om han kan finde den viden, han har brug for ‐ 
”miljøet betyder kun ca. 20 % ”, tilføjer han (19). 
(1), (13) og (17) mener heller ikke at deres brug er blevet påvirket, men mener alligevel, 
at det  fysiske betyder meget  for biblioteket.  (1) og  (7) mener at det virkeligt betyder 
noget, at der er så meget dagslys  i stedet  for kunstigt  lys.  (1) siger endvidere at han 
håber at dørene ud  til atriumgårdene bliver åbnet om sommeren, så der kan komme 
frisk luft ind. Generelt føler han sig meget påvirket af lys og vejr, hvilket dette bibliotek 
giver god mulighed for. (17) mener heller ikke hendes brug er påvirket, men synes at 
”det  fysiske  betyder  noget  ‐  i  allerhøjeste  grad”. Hun nævner  som  eksempel,  at det nye 
bibliotek ikke virker så støvet og sammenklemt, hvilket gør at hun godt kunne få lyst 
til at sidde og læse på biblioteket ‐ ”det kunne man i hvert fald ikke få lyst til på det gamle” 
(17).  (13) nyder at komme på biblioteket, ”både som bruger og som borger  i byen”,  fordi 
”det er  interessant at  få sådant et sted”. Derudover mener han, at der er kommet bedre 
parkeringsforhold, for både kortere og længere tids parkering, hvilket ”har noget at sige 
for,  at  folk  lige  kan  komme  herned”  (13).  Han  antyder  dermed  at  tilgængelighed  til 
bygningen udefra, er et vigtigt parameter  for  folks brug. Parkeringsforholdene bliver 
ligeledes nævnt af (12), som en af de mest vellykkede ting ved biblioteket og for ham 
betyder det at han bruger det mere.  
(10),  (12),  (14) og  (20) bruger det nye bibliotek mere  end det gamle  idet der  er  flere 
computere, så der er større sandsynlighed for få plads ved én. ”Egentlig kunne man også 
sidde hjemme”, siger (12) og svarer at det ikke er nogle specielle computerprogrammer 
eller lignende, der gør at han sidder på biblioteket. Dermed antyder han, at der også er 
en social dimension for ham ved at bruge bibliotekets faciliteter. Samtidigt mener han, 
at det fysiske ved biblioteket har en betydning ‐ dels at det er nyt, men også at det er 
åbent og lyst ”som i dag” siger han og peger ud mod torvet. Også (6) kommer mere på 
det nye bibliotek og mener, at det er mere  funktionelt og at der er mere plads. Han 
synes at den nye bygning er lidt lysere og renere, men det er ikke derfor han bruger det 
lidt mere end det gamle ‐ det er fordi ”tingene ikke er optaget hele tiden”. Han nævner IT‐
lab  som  det mest  vellykkede  på  biblioteket, men  siger  at  det  kan  godt  være  lidt 
overfyldt og derfor sidder han selv ofte ovenpå, hvor der er mere ro.  
At mange computere står mere isolerede, betyder meget for (3), (6) og (10), fordi man 
kan  være privat  selvom  biblioteket  er  stort  og  åbent.  (6)  synes dog  ikke,  at det  var 
noget problem på det gamle bibliotek. (3) mener at man kan føle sig privat, fordi der er 
langt til den næste computer. Samtidigt synes han, at det er dejligt at sidde hvor der er 
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udsigt, så man kan kigge ud, hvis man er træt af at kigge på skærmen. (3) mener dog 
ikke at det har haft betydning for, at han bruger det nye bibliotek mere end det gamle. 
Alligevel svarer han på spørgsmålet om hvorvidt det  fysiske har nogen betydning at 
han synes det er rart at være på biblioteket, så hvorfor ikke bare bruge materialerne på 
stedet ”man behøver ikke at tage tingene med hjem, fordi her er det hele” (3). 
(14)  er  tilflytter  fra  Vejle, men  kan  bedre  lide  det  nye  bibliotek  i  Kolding,  selvom 
udvalget  af  materialer  er  mindre.  Han  synes  også  det  er  dejligt  med  adgang  til 
magasinet, hvilket (5) og (20) er enige i ”hvis ikke lige der er noget heroppe, kan man lede i 
magasinet  og  kælderen”,  siger  (20). Han mener  desuden,  at  det  er  nemmere  at  finde 
tingene  fordi de  er opstillet  systematisk  i de  forskellige afdelinger og at ”alt  er  ført  i 
computere,  så man  bare  kan  søge  der,  hvis man  vil  finde  noget”. Det  har man  nok  også 
kunnet på det gamle bibliotek, men  alligevel opfatter han det  altså  anderledes. Han 
svarer ligeledes, at rammerne ikke har nogen betydning for at hans brug af biblioteket 
er øget, men nævner at fordi der er en café koblet til biblioteket tror han, at biblioteket 
opfattes  mere  tidssvarende.  Det  nye  biblioteks  fysiske  udtryk  betyder  åbenbart 
indirekte, at han opfatter det som mere moderne og dermed også har fået øjnene op for 
teknologiens muligheder og betydning. Så det kunne  tyde på, at det  fysiske alligevel 
betyder at han opfatter biblioteket anderledes, men måske har han  ikke reflekteret så 
meget over det. 
Flere af de brugere der umiddelbart sagde at det fysiske ikke betød så meget for deres 
brug, nævnte alligevel forskellige ting der påvirkede dem, f.eks. at de nemmere kunne 
finde  tingene.  Dette  kan  skyldes,  at  de  ikke  opfatter  opstilling  som  en  del  af 
bibliotekets  fysiske udtryk, eller at de  ikke har haft problemer med at  finde  tingene. 
Flere af dem, der havde haft lidt problemer, syntes i hvert fald at det nye bibliotek er 
lidt  forvirrende  og  opfatter det dermed  som  et  anderledes bibliotek. Lettere  adgang 
synes også at være et parameter, der har betydning for brugernes brug af biblioteket. 
De mange  computere,  gode  parkeringsforhold,  adgang  til magasinet  nævntes  både 
direkte og indirekte som vigtige for følelsen af tilgængelighed til biblioteket 
 
(7),  (8) og  (9)  siger alle at de bruger det nye bibliotek mere end det gamle, pga. det 
fysiske. (7) bruger det til de samme ting, men mere fordi det er rarere at være på det 
nye. Hun tror at det betyder noget, at det er lyst ”man får mere lyst til at være her” (7). (8) 
har  endnu  ikke  brugt  det  nye  bibliotek  til  andet  end  at  hente  og  aflevere  bestilte 
materialer. Men hun kan godt forestille sig, at hun kommer til det, og mener bestemt at 
det fysiske har betydning for, at hun med tiden kunne komme til at opholde sig mere 
på biblioteket. (9) bruger det nye bibliotek meget mere end det gamle, fordi der er så 
hyggelige rum at sidde og læse i ‐ ”læsesalen er over det hele. Han laver de samme ting 
som før, men drikker måske mere kaffe og synes det er dejligt, at man kan tage kaffen 
med i de andre rum Han synes at biblioteket er rart og venligt, fordi det er åbent. Det 
tror han betyder meget og mener at biblioteket dermed inspirerer til at låne mere. For 
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ham  betyder det,  at han  godt  kan blive  en  time  længere,  end han havde  tænkt  sig, 
hvilket ikke skete på det gamle (9).  
 
(2), (5) og (15) har alle brugt det nye bibliotek mindre end det gamle. (2) synes at det 
nye  bibliotek  er  lækkert,  men  at  det  fysiske  betyder  at  ”det  opfattes  som  et  andet 
bibliotek”. Hun bruger det klart anderledes, hænger  ikke så meget ud og synes at der 
mangler et sted mellem reolerne at læse i bøgerne, som man måske ikke gider tage med 
hjem. Til gengæld  læser hun magasiner på det nye bibliotek, hvilket hun  ikke gjorde 
før og understreger også at hun føler sig godt tilpas på det nye bibliotek. Hun kan godt 
se at ”det her er mere det, man har brug for nu”, men det gamle passede bedre til hendes 
behov og i hendes øjne er det nye bibliotek et andet bibliotek end det gamle (2). (5) har 
også brugt det nye mindre end det gamle fordi det nye er stort og uoverskueligt. Hun 
kunne  bedre  lide  de  små  rum  på  det  gamle,  det  var  mere  intimt  og  hyggeligt, 
hvorimod det nye er ”mere  flydende” og siger ”jeg skal vænne mig til at det er så åbent”. 
Det nye er dermed også sværere at finde tingene i, men det mener hun er et spørgsmål 
om tid. ”Jeg tror da det kommer til at fungere godt”, men det er ”en vane der bliver brudt”. 
(15)  er meget  forvirret  over det nye bibliotek  og har  svært ved  at  finde  rundt. Hun 
brugte det gamle meget, men det er kun anden gang hun er på det nye og det er kun 
fordi hun har sin lillesøster med til at hjælpe sig for ”jeg ville ikke ane hvor jeg skulle gå 
hen”. Hun mener dette klart skyldes det  fysiske. ”Biblioteket ser  forvirrende ud når man 
kommer  ind,  så  jeg  har  ikke  lyst  til  at  bevæge  mig  rundt”.  Hun  synes  heller  ikke  at 
biblioteket  lægger  op  til  at  sidde  og  hygge  sig  og mener  at  der  er  stor  forskel  på 
atmosfæren  i  forhold  til  det  gamle.  Det  nye  giver  hende  en  følelse  af  at  være 
malplaceret  ligesom på  et museum  ”mellem  alle  de  fine mennesker,  der  ser  på  billeder”. 
Dette betyder at hun bruger biblioteket mindre fordi ”føler jeg mig ikke tilpas, så kommer 
jeg ikke” (15). Museumsfølelsen betyder også at hun ikke kunne forestille sig at tage en 
børnehave  med  (hun  læser  til  pædagog).  (2)  er  netop  på  biblioteket  med  en 
børnehaveklasse og hun mener at der mangler ”hyggelige gemmesteder” for børnene (2). 
(10) arbejder også i en børneinstitution som bruger det nye bibliotek meget mere, fordi 
det  er  meget  større  og  der  er  varierende  temaer  i  børneafdelingen.  Hun  siger,  at 
børnene elsker det og på ingen måde savner de små kroge, nærmere tværtimod. Hun 
synes  selv  det  er  nemmere  at  finde  en  privat  krog  at  trække  hen  i,  når  hun  er  på 
biblioteket med sin egen datter, fordi der er så meget plads (10). 

MEDARBEJDERNES UDTALELSER OM BRUGERNES BRUG 
Medarbejderne på Kolding Bibliotek har også gjort sig nogle tanker om brugernes brug 
af det nye bibliotek. Nogle af dem hænger naturligt nok sammen med de områder af 
biblioteket, de selv arbejder med og har beskæftiget sig med. 
(B) har gjort en del observationer omkring børnerummene, der blev opfattet  rimeligt 
forskelligt af brugerne. (B) fortæller, at der har været mange positive tilbagemeldinger 
på den stringente opdeling i børneafdelingen. Han refererer bl.a. til at ”børn har udtalt 
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sig til avisen, at det er nemt at finde tingene på det nye bibliotek og at det gamle var så rodet” 
(B). Dette mener han  skyldes den  stringente opstilling,  som  er  en  ”vidunderlig  ting  i 
forhold til det gamle” (B). Dilemmaet er så ”at det stringente også opfattes som koldt”, siger 
han og tænker tilbage på de første 14 dage, hvor børnerummet 0‐5 nærmest ikke blev 
brugt. Da han læste avisoverskriften ”Børnebiblioteket glemmer de små” tænkte han ”hvad 
har vi dog gjort”(B). Men allerede nu har han erfaret, at det der gjorde udslaget, nok var 
nyhedsinteressen  for alle de nye  ting  i Børn X,  for nu bliver 0‐5 brugt mere  (B). Han 
kan også se, at der sidder mange børn rundt omkring i børneafdelingerne og laver alt 
muligt,  så  faktisk  vil  han  blive  bekymret,  hvis  der  er  børn  som  savner  det  gamle 
bibliotek. Den  store  forskel  i  forhold  til det gamle bibliotek er de mange  computere, 
hvilket  (B) mener,  har  indflydelse  på,  at  der  kommer mange  unge  nu. Han mener 
endda at der er  for  lidt computere  i underetagen,  fordi han har  lagt mærke  til at ”de 
unge søger ovenpå” (B). (C) mener brugerne vil synes det mest vellykkede ved det nye 
bibliotek er, ”at der er så meget EDB”. (E) nævner at det er nyt, at biblioteket bliver brugt 
som værested for unge ”dem havde vi ikke fat i før, men nu har vi noget der modsvarer deres 
behov” (E). (F) nævner ligeledes computerne og siger at studiecellerne er en stor succes, 
”de har været optaget fra første time”. Han tror at biblioteket især har en funktion overfor 
nydanskere  under  uddannelse  ”for  tit  har  de  jo  ikke  de  forhold  derhjemme”  –  altså 
computer,  internet  og  plads  til  at  sidde  uforstyrret.  (F)  synes  at  brugerne  i 
studiecellerne generelt er meget selvhjulpne, men mener  til gengæld at det er et ømt 
punkt at bemande IT‐lab, så man kan hjælpe folk der. 
 
Udover  de  unge  brugere,  har  Kolding  også  fået  andre  nye  brugere.  Flere  af 
medarbejderne siger, at de opretter nye brugere i systemet hver dag. (F) siger at de nye 
brugere ikke tilhører deciderede nye brugergrupper. Det er folk der lige skal se det nye 
bibliotek og finder ud af at det kan de godt bruge, ”tingene præsenterer sig jo noget bedre 
her”, mener (F). (B) siger, at han får mange henvendelser fra folk ”der praktisk talt  ikke 
har  sat deres ben  i  et bibliotek  før” og nævner bl.a.  familier, der  tager  faderen med ”og 
faderen har i hvert fald aldrig har været på et bibliotek før”. 
 
(D) har bemærket en ændring i brugernes brug og siger ”vi skal vænne os til at folk bruger 
os på en anden måde” (D). Han har en fornemmelse af, at på det gamle bibliotek fandt 
folk  hvad  de  ville  have  eller  havde  bestilt  hjemmefra  og  gik  igen.  Han  synes  at 
brugerne bruger materialerne mere på stedet nu, hænger ud og benytter biblioteket til 
”mere  traditionelt  biblioteksbrug”  (D).  Tidligere  hang  de  kun  ud  når  de  brugte 
computerne i IT‐laboratoriet, men nu lytter de til musik, læser magasiner på Torvet og 
slår  tiden  ihjel,  hvilket de  ikke  gjorde  så meget  på det  gamle  bibliotek  (D). At  folk 
hænger mere ud end tidligere, mener han skyldes, at der er meget plads på biblioteket. 
Folk vil gerne opholde sig der og (D) synes også at det virker som om, at folk har god 
tid, når de er på biblioteket. Han mener at den ændrede brugeradfærd må skyldes, at 
det  nye  bibliotek  er  et  godt  og  hyggeligt  rum,  der  giver  folk  lyst  til  at  være  der  – 
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hvilket  han  ikke  syntes  det  gamle  bibliotek  gjorde.  Det  nye  bibliotek  er  rart  og 
indbydende mener  (D) og opfatter som en klar gevinst ved det nye bibliotek, at man 
føler  sig  tilpas  og velkommen.  (D) har  fortrinsvis  arbejdet  i musikafdelingen på det 
gamle  bibliotek,  der  også  husede  et  mindre  IT‐laboratorium,  hvilket  kan  være 
medvirkende  til,  at  han  oplevede  at  folk  kun  hang  ud  når  de  brugte  computerne, 
selvom de muligvis også gjorde det andre steder på biblioteket. Men hans observation 
støttes  af  (F),  der  arbejdede  i  andre  afdelinger  på  det  gamle  bibliotek.  (F)  mener 
ligeledes at brugernes brug er ændret og at der er mange, der bruger mere tid og slår 
sig ned. ”Især derude hvor der er god udsigt”, siger han og tilføjer ”jeg tror nok det indbyder 
til det og det havde vi også håbet på” (F).  
 (B) siger ”vi har  jo  ikke mange nicher her, men når du har sat dig ned  i en sofa, så  laver du 
alligevel dit eget rum” og referer til, at nogle brugere har sagt, at man lige skal falde ned i 
en sofa, før man har følelsen af at man er i et mindre rum. Han synes det er vigtigt, at 
prioritere det stringente, så det er let at finde tingene, ”men man skal også have lyst til at 
sætte  sig ned”  (B).  (F) siger at ”folk  lige  skal opdage  rummene”  i  forbindelse med at han 
fortæller om, at  stillerummet bliver brugt mindre  end han havde  forventet.  (E)  taler 
om, at både brugere og medarbejdere skal lære det nye bibliotek at kende og siger ”vi 
er først ved at erobre det nye bibliotek”, og antyder dermed, at der er meget nyt territorium 
der skal indtages.  
(B) synes at det nye bibliotek signalerer generøsitet overfor brugerne,  idet der  ikke er 
nogen  regler  eller  restriktioner. Han  siger  at huset dermed  signalerer  ”se  her  hvad  vi 
sætter til jeres rådighed”, selvom det er meget sårbart med alle de hvide flader og orange 
stoffer, man må sidde og drikke kaffe  i  (B). Han mener det mest vellykkede ved det 
nye  bibliotek  er  den  åbne  stemning,  når man  kommer  ind  af  hovedindgangen,  der 
viser generøsitet og giver en luksusfornemmelse. (A) siger, at han har ”en fornemmelse 
af  at  vi  har  sagt  værsgo’,  kom  indenfor”.  Han  synes  at  det  er  meget  vigtigt  med 
åbenheden, da den signalerer at biblioteket er for alle. Han tror at lånerne oplever det 
på  samme måde,  hvilket  han mener,  er medvirkende  til,  at  biblioteket  har  fået  så 
mange nye brugere. 

SELVBETJENING 
Indretningen af det nye bibliotek er foregået med fokus på brugerens behov og der er 
gjort meget for at brugerne skal kunne betjene sig selv. Udgangspunkt er at biblioteket 
skal være  overskueligt, gennemsigtigt  og  selvinstruerende, bl.a. ved hjælp  af  logisk, 
stringent opstilling af materialer. De mange computere og selvbetjente udlånsmaskiner 
er  fordelt rundt  i biblioteket så ”det  ligger på mange niveauer op  til at brugerne selv skal 
kunne agere”(E). En stor del af de adspurgte brugere udtrykte også tilfredshed med at 
kunne betjene sig selv og sagde, at de ikke have brug for at henvende sig til personalet, 
med mindre de havde deciderede tekniske problemer. 
(17) siger at ”det er ligeså skægt at finde det selv”, mens (6) ligefrem synes at ”selvhjælp er 
den bedste hjælp”. (11) siger, at han godt ved hvad han går efter og desuden er ”vant til 
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bøger” ‐ så han mener ikke, han har noget at bruge bibliotekarerne til. (13) finder også 
mest tingene selv, men synes at bibliotekarerne er flinke, hvis man har brug for dem. 
Flere af brugerne mener ligeledes, at teknikken gør at man klarer sig selv. (18) siger at 
man ”klarede  også  sig  selv  på det  gamle, men  her  er mere  edb”.  (20) mener  at de mange 
computere også gør det lettere for bibliotekarerne ”de kan finde alt”, men tilføjer at han 
godt kan finde tingene selv. (4) er også glad for at være selvhjulpen og synes at ”det er 
rigtigt smart med automaterne”(4). 
 
Den nye teknologi er ikke kun med til at gøre hverdagen lettere. (E) synes, at det har 
været  frustrerende,  både  for  brugere  og medarbejdere, men  siger  også  at  der  sker 
landevindinger hver dag og at brugerne bliver mere og mere  selvhjulpne  ‐ de  lærer 
sågar hinanden op  i at betjene sig selv på det nye bibliotek. (C) har erfaret at ”mange 
ældre har angstneuroser overfor teknikken”, men at de ofte er begejstrede bagefter over at 
have  overskredet  grænsen.  (C) mener  bibliotekets  fokus  på  selvbetjening  betyder  at 
man skal passe på, at man ikke mister alt for mange brugere, fordi der ”også skal være 
plads til samfundets tabere, folk der ikke kan følge med i den digitale verden” (C). At teknikken 
kunne virke afskrækkende, var der ét eksempel på, blandt de adspurgte brugere. (15) 
brugte  ikke det nye bibliotek så meget, fordi hun  ikke kunne finde ud af det og fordi 
”det er  lagt over  til at man skal  lave det hele selv”. Hun  tilføjede at hendes mor slet  ikke 
turde nærme sig det nye bibliotek, pga. alt det tekniske. 
 
 
MEDARBEJDERNES ROLLE PÅ DET NYE BIBLIOTEK 
I  forbindelse med  flytningen  til det nye bibliotek er der sket  flere større  forandringer 
for medarbejderne.  Biblioteket  har  indgået  offentligt‐privat  partnerskab  (OPP) med 
FKI  om  aflevering,  påpladssætning  og  reservationer  af materialer.  Samtidigt  har  de 
også ændret organisationsstrukturen og fordelingen af arbejdsopgaverne på biblioteket 
i nye fagteams, serviceteams og funktioner. Derudover har de nye fysiske rammer også 
betydet  at man  er  gået  fra  små  2  og  3‐  personers  kontorer  spredt  i  hele  huset,  til 
storrumskontorer samlet på én etage.  
Biblioteket har arbejdet meget med at møde brugeren på en ny måde for at skabe større 
dialog. Derfor har de udskiftet bibliotekarernes  skriveborde  i publikumsarealet med 
info‐øer. Der er 9  info‐øer, hvor Info1 er en større skranke ved hovedindgangen, med 
plads til 2‐3 medarbejdere på samme tid, der også kan foretage udlån og afleveringer. 
Info9  er  et  rum  for  sig,  hvor  bibliotekets medarbejdere  skiftes  til  at  have  vagter  og 
fungerer som en slags sluse, hvor der udelukkende besvares  telefoner og e‐mails. De 
resterende 7  info‐øer er placeret rundt omkring  i biblioteket og er et rundt, højt bord 
bemandet af én medarbejder ad gangen, der kun har en computer og en ’barstol’ til sin 
rådighed. Den nye  fordeling af arbejdsopgaverne betyder, at når bibliotekarerne har 
vagt ved info‐øerne skal de koncentrere sig om lånerne i biblioteket, og skal altså ikke 
besvare  e‐mails,  foretage  bogvalg  o.l.  som  førhen.  Samtidigt  bryder  den  nye 
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organisationsstruktur op med faggrænserne, idet at medarbejderne ikke nødvendigvis 
er på vagt ved den  info‐ø, der er  fysisk  tættest på den del af biblioteket, hvor deres 
faglige speciale er opstillet. 
Selvom disse organisationsændringer ikke kun er fysiske ændringer, er de foranlediget 
ud  fra  tanken;  ny  bygning,  nye  rammer,  nye  funktioner,  nye  kompetencer.  Vi  har 
derfor  spurgt,  hvorvidt  medarbejderne  føler  det  nye  bibliotek  har  påvirket  deres 
arbejde. 
 
Overgangen til storrumskontorer har naturligt nok påvirket de ansatte. (A), (C) og (D) 
nævner alle at man skal vænne sig  til, at man sidder så  tæt på hinanden og det kan 
være  svært  at koncentrere  sig,  fordi der  er meget  støj. Samtidigt  synes de,  at der  er 
mange gevinster ved det. HK’erne og bibliotekarerne arbejder ved siden af hinanden, 
ligesom ledelsen til dels sidder sammen med de andre, hvilket (A) synes at ”er dejligt, 
at vi er samlet alle sammen”. Han mener at det betyder, at de får indsigt og forståelse for 
hinandens arbejde. (C) nævner ligeledes at da alle (bibliotekarer og HK’ere) har vagter 
i  Info1 betyder det, at de  som kolleger er mere  sammen, både  fagligt og  socialt. Det 
synes  (C)  er  godt  fordi det  betyder,  at de  er mere  ansvarlige  overfor  hinanden.  (D) 
mener  også  at det  er  en  stor gevinst  at have kollegerne ved hånden,  ”hvis  det  bliver 
brugt rigtigt”.  (E) siger at de på det gamle bibliotek havde en god ping pong mellem 
bibliotekarerne i voksenafdelingen, fordi de sad ved siden af hinanden. Den er mistet 
og derfor må videndelingen nu  foregå på  storrumskontorerne  (D).  (A) nævner også 
videndeling som en fordel ved storrumskontorerne, men siger også at man skal passe 
på, at der ikke er nogen der bliver usikre, fordi man godt kan føle at ”man bliver kigget i 
kortene, når man sidder så tæt” (A). Selv synes han ikke, det er noget problem, men siger 
også  at  ”personalet  skal  finde  ud  af,  hvordan  vi  skal  agere  i  dette  hus”.    ”At  få  det  til  at 
fungere, er en større opgave end vi havde regnet med”, fortsætter han og siger at det er lidt 
ligesom at få et ny job, med mange nye opgaver og arbejdsrutiner (A). (C) siger, at de 
på  én  gang  har  fået  ny  organisation  og  nyt  bibliotek  og  nyt  job,  så  han  kan  ikke 
forestille sig, at der kan komme flere ting på én gang. Både (A) og (C) synes at det har 
været  hårdt  og  at  det  har  fyldt  meget,  men  at  det  samtidigt  er  spændende  og 
udfordrende med de nye opgaver. (E) siger at ”selvom vi godt kan lide udfordringer, er vi 
alligevel  tryghedsnarkomaner”.  Der  er  altid  en  frygt  når man  skal  ud  i  en  forandret 
hverdag, fortsætter han og siger, at hvis noget går galt tænker man hurtigt tilbage på 
det gamle bibliotek (E). (F) fastslår at alle rutiner ændres under alle omstændigheder, 
når man kommer over i en ny bygning, ”så der er meget, der skal passes til” (F). ”Vi er først 
ved at erobre det nye bibliotek, vi er stadigt i den fase”, siger (E) og (D) bemærker at ”vi skal 
lige finde ud af, hvordan det er at være her”. Selvom udviklingen er sket gradvist, ”føles det 
alligevel  som  et  kvantespring med  de nye  lokaler,  fordi  der  bliver  rusket SÅ meget  op  i  ens 
gamle vaner”(E). Dermed sætter de nye  fysiske  rammer spørgsmålstegn ved vaner og 
selvfølgeligheder, ”vi plejer at gøre, men hov – er det stadig sådan vi skal gøre?” (E). 
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INFO-ØERNE 
En af de meget synlige  forandringer ved det nye bibliotek er, at bibliotekarerne  ikke 
længere har deres skriveborde at sidde bagved. Info‐øerne rundt omkring i biblioteket 
er deres nye arbejdsplads, hvilket de adspurgte bibliotekarer mener, har påvirket deres 
arbejde. (B) siger at det er en anderledes måde at arbejde på,  ikke kun fordi man står 
mere op.  Idet de skal  fokusere på brugerne  i biblioteket, er der mere  tid hvor de går 
rundt mellem reolerne og retter på tingene. (E) siger man som bibliotekar har en mere 
opsøgende rolle på det nye bibliotek, hvilket han beskriver som ”grænseoverskridende”. 
Han tror at man bliver opsøgt mere, når man går ude på gulvet, da ”det lægger mere op 
til samtale”(E). Medarbejder (B) siger ”det afhænger selvfølgelig meget af kropssproget, men 
hvis man  står og dalrer, bliver man også nemmere  kontaktet”. Hvis bibliotekaren  ikke  ser 
travl  og  stresset  ud,  er  det  lettere  at  henvende  sig  til  dem,  mener  (B)  og  siger 
endvidere,  at man  fanger  nogle  andre  brugere  ude  blandt  reolerne,  end man  ellers 
ville. (E) karakteriserer henvendelserne som mere smalltalk‐agtige ekspeditioner, hvor 
der bliver plads til de mere uformelle, udefinerede spørgsmål, som brugerne ikke ville 
”forstyrre” bibliotekarerne med førhen, for ”nu futter man mere rundt, det signalerer mere 
tilgængelighed” (E). Dette synspunkt deler (D), der siger at ”det har vi  forhindret med de 
nye  info‐øer”,  fordi det  før så ud som om man  forstyrrede bibliotekarerne, når de sad 
bag  deres  skriveborde  (D).  Han  synes  også  at  ”man  skal  vænne  sig  til  at  være  den 
opsøgende part” og synes det er svært at finde ud af om folk helst vil passe sig selv (D). 
(B) mener også, at det er en  svær balancegang og  refererer  til, at han  ikke altid  selv 
bryder  sig  om  at  blive  antastet  i  butikker  (B).  (F)  opfatter  det  ligeledes  som meget 
anderledes at arbejde ved info‐øerne og går også mere rundt mellem reolerne, ”for man 
synes jo også det skal stå pænt”. Samtidigt er han også bange for at gå for meget rundt for 
”man skal jo hele tiden være til rådighed, lånerne skal kunne se én” (F). (D) synes også at det 
er vigtigt at ”man skal vise at man er der” og siger at man skal vænne sig til at være på 
vagt på en anden måde –  især  i de stille perioder, hvor der  ikke er andet at  lave skal 
man ”ud i lokalet og være mere opsøgende” (D). 
(E)  fortæller at  info‐øerne  indbyder  til, at brugeren står ved siden af bibliotekaren og 
kigger  med  på  skærmen.  ”Det  er  en  virkelig  stor  ændring  i  forhold  til  tidligere,  hvor 
skrivebordet  fungerede som en bom  ‐ det  foran var brugerens og det bagved var bibliotekarens 
private, professionelle rum” (E). Hvis brugeren gik om bagved for at se med på skærmen, 
følte man sig invaderet, som om zonen blev overskredet, siger (E). Info‐øen er derimod 
ligeså meget brugerens  som medarbejderens. Bibliotekaren er mere  fokuseret på den 
der  spørger, mener  (E)  og konstaterer  at, med  info‐øerne  er  ”det  dialogprægede  blevet 
meget stærkere… det kunne vi se med det samme” (E). Til gengæld er man som bibliotekar 
smidt ud på gulvet med sine talenter og har sat sig selv på spil, både professionelt og 
privat  (E).  Info‐øerne  betyder  at  bibliotekarerne  ikke  har  nogen  reoler  bag  sig med 
fysiske opslags‐værker  til at  løse  referenceopgaverne. Derfor bliver ”man  bliver  fysisk 
tvunget ud i at arbejde på nye måder”, dels ved at anvende digitale værktøjer på skærmen, 
dels ved at tænke på at give brugeren noget andet end bøger (E). Medarbejder (F) siger, 
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at han godt kunne lide at have hjælpemidlerne til at stå bag sig, nu må man vænne sig 
til at bruge de elektroniske værktøjer.  (F) er dog positivt overrasket over, hvor godt 
han befinder sig ved info‐øerne, selvom ”det her med stolene midt i det hele, ikke var hvad 
jeg ville have ønsket mig fra starten”. (D) synes det er svært at vænne sig til, når man før 
sad bag ved  computeren på  skrivebordsstolen, men mener også at ”det  skal nok blive 
godt” (D). At man ikke sidder på skrivebordsstolen, mener (E) betyder at ”der nærmest 
er  trykket på Go‐knappen”,  fordi man står op og  ikke skal rejse sig op og gå rundt om 
bordet. Han mener, at man  lettere  får øje på brugeren,  fordi man er  i øjenhøjde med 
dem, og dette har en indirekte betydning for at man er mere på lige fod med brugerne. 
(B)  tror  også  at dialogen bliver  lettere, når man kommer  i  øjenhøjde med brugerne, 
hvorpå han konkluderer at han ”ikke er ked af info‐øerne”(B). (E) karakteriserer forholdet 
til brugeren som at være gået fra ekspedition til dialog. ”Man er  i dialog med brugeren, 
der står ved siden af og er med til at vurdere det på skærmen” fortsætter han og konstaterer, 
at hvis man vil have dialog med brugerne, ”kræver det at rummet ligger op til samtale”(E). 
Dialogen med brugerne er også blevet ændret i typen af deres henvendelser. (F) synes 
at ”det er blevet meget her og nu… ikke så meget referencearbejde” (F). (B) mener, at der er 
blevet færre regulære henvendelser og i stedet flere praktiske spørgsmål. Dette mener 
(B) kan skyldes, at det er blevet nemmere for brugerne at finde tingene selv, eller at det 
er blevet sværere at finde bibliotekarerne. (F) udtrykker bekymring for at brugerne vil 
spørge  OPP‐medarbejderne  i  stedet  for  bibliotekarerne,  fordi  det  er  lettere  at 
gennemskue  at  de  hører  til  på  biblioteket,  da  de  har  specielle  t‐shirts  på. Men  (F) 
tilføjer at bibliotekarerne netop har fået navneskilte og at brugerne ”er Kolding‐folk, de er 
kommet her i årevis, de kender os jo” (F). 
 
(B), (D) og (E) nævner alle, at brugerne har svært ved at skelne mellem  info‐øerne og 
søge‐øerne,  ”de  signalerer  ikke  klart  nok  hvad  der  er  publikumssted  og  hvad  der  er 
betjeningssted” (B). (D) mener at det ”måske ikke er tydeligt nok, at her er hjælpen at finde”, 
og siger at det eneste der adskiller info‐øerne og søge‐øerne er lampen over bordet. (E) 
mener at brugerne ikke har opfattet lampen som et symbol på bemanding og fortæller, 
at i starten styrtede brugerne rundt og ledte efter bibliotekarerne. 
Selvom bibliotekarerne mener, at der er mange fordele ved de nye info‐øer, savner de 
dog  sidemandsoplæringen.  (E)  og  (F)  arbejdede  begge  i  voksenafdelingen  før,  hvor 
man  sad  flere  bibliotekarer  side  om  side. Der havde man  altid mulighed  for  at  lige 
vende  tingene  med  en  kollega,  hvilket  de  savner  nu.  ”Til  gengæld  er  vi  tættere  på 
hinanden  på  kontorerne  nu”,  siger  (F).  (E)  nævner  ligeledes,  at  de  skal  have  gang  i 
videndeling på en anden måde, bl.a. skal alle sættes ind i hinandens fagområder, idet 
de  skal  kunne  vejlede  brugerne  i  andre  fagområder,  end  deres  eget  speciale.  (B) 
udtrykker  lidt  frustration  i den  sammenhæng,  idet  at han  ikke  føler  sig  rustet  til  at 
svare på forespørgslerne i andre fagområder – især når han har vagt i Info9. 
Samtidigt mener  (B) heller  ikke, at det er  lykkedes at signalere  forskel på voksen‐ og 
børneafdelingen i det æstetiske udtryk. ”Vi får mange lånerspørgsmål fra voksne nu, som vi 
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ikke fik før, fordi jeg kan være den første som man henvender sig til, på Info 2’eren, i børn” (B). 
(D)  siger  ligeledes,  at  der  ikke  kun  bliver  stillet  spørgsmål,  der  knytter  sig  til  den 
afdeling  man  står  i,  hvilket  han  mener,  er  fordi  folk  ikke  har  vænnet  sig  til 
indretningen endnu og at brugerne lige skal finde ud af, ”at de er gået forkert” (D). Han 
sender  som  regel  lånerne  videre  til  de  relevante  afdelinger,  da  spørgsmålene  er 
nemmere at svare på, hvis man har de relevante opslagsværker i nærheden. (F) siger, at 
de ikke stiller telefoner så meget rundt når de besvarer spørgsmål i Info9. Men hvis der 
er nogle forespørgsler som de ved en anden er mere kvalificeret til at svare på, kan de 
stille  en  telefon  ned  til  den  relevante  info‐ø.  (B)  mener  det  er  en  meget  vigtig 
diskussion, hvorvidt brugeren er bedst serviceret ved at få et hurtigt svar fra den første 
de henvender sig til, frem for at vente på et mere kvalificeret svar. Han synes, at det er 
en svær balance mellem om han skal bruge tid på at ”hutle sig igennem, så jeg kan det til 
en anden gang” og dermed bruge en masse tid på det, eller om han skal sende opgaven 
videre. Ligesom han nævner, at de skal være klare på, hvad og hvor meget man kan 
tillade sig at sende videre til de andre kolleger ”så man ikke bliver sure på hinanden over at 
den  ene  går  og  afleverer…”  (B).  (E)  har  det  lidt  omvendt.  Han  nævner  at  rummets 
transparens  betyder  meget  i  denne  sammenhæng.  Hvis  han  ikke  kan  svare  på  et 
spørgsmål,  kan  han  sende  brugeren  videre  ved  at  udpege  den  bibliotekar,  der  kan 
svare. Dermed  føler  (E)  at  han  følger  brugeren  bedre  til  dørs,  selvom  han  ikke  har 
kunnet  svare  på  det  hele. Det  giver  en  større  tilfredshed  og  brugeren  får  en  bedre 
behandling, hvilket  (E)  synes er en  stor  forskel  i  forhold  til det gamle bibliotek. Der 
virkede  det  mere  bureaukratisk  ”sådan  lidt…  det  er  ikke  mit  bord”  (E).  Han  siger 
endvidere  at det  ikke  var  en  ”beregnet  effekt”  ved  indretningen,  så det  er  en  positiv 
overraskelse ved det nye bibliotek (E).  
(B) udtrykker yderligere bekymring for, at han mister sin faglighed, dels fordi han ikke 
har vagter  i ”sin egen afdeling”, men også fordi ”vi skal kunne så mange ting… at vi  ikke 
når  at  vedligeholde  vores  hovedstol”. Til  gengæld  synes han,  at den dialog der  er med 
brugerne i Info1 og Info4 (tæt på udlånsautomaten), hvor folk lige skal hjælpes i gang, 
er guld værd ‐ selvom den ikke er bibliotekarisk. (B) beskriver at hverdagen kan være 
lidt ”atomiseret”. Nogle gange står han i Info2 om aftenen, hvor der ikke er så meget at 
lave, mens  Info4  (ved  børneafdelingen)  er  ubemandet.  Tidligere  på  dagen  har  han 
måske haft vagt  i  Info1 eller  Info9, hvor der har været rygende  travlt og der har han 
løst opgaver, han ikke helt følte sig kvalificeret til at løse. Det giver ham følelsen af, at 
han  ikke helt slår  til og  ikke at hans kompetencer  ikke bliver udnyttet på den rigtige 
måde. Resultatet er ”at  så  er man helt postmoderne  i hovedet, når man går hjem”  (B).  (B) 
mener dog, at det er noget, der bliver bedre med tiden ‐ i hvert fald når de bliver mere 
vante med de mere praktiske opgaver i Info1. (A) nævner at den megen travlhed, der 
har været  i  forbindelse med og efter flytningen, har betydet at fagligheden har været 
meget lav, men han mener ligeledes at det nok skal ”gå over igen, når de har fået styr på 
alt  det  praktiske”  (A).  (D)  føler  at  den  største  opgave  lige  nu  er  ”at  holde  næsen  over 
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vandet”  og  (E)  siger  at  ”indtil  videre  har  vi  bare  holdt  os  fast  i  neglene”.  Begge mener 
desuden, at der er mange ting der skal arbejdes videre med, når de får overskud igen. 
 
De adspurgte brugere har ikke helt samme oplevelse af ændring med de nye info‐øer. 
Flere af dem opfatter det ikke som anderledes at henvende sig til medarbejderne på det 
nye bibliotek, men bruger heller ikke medarbejderne så meget (3; 4; 6; 11; 17; 18; 20). 
(5) henvender sig kun til medarbejderne, hvis hun skal reservere noget og siger at hun 
ikke synes at bibliotekarerne er så synlige, som på det gamle ”før vidste man at de sad 
der”(5). Hun skulle lige vænne sig til det nye bibliotek og ”så opdagede man, at de stod ved 
de der info…” siger hun og tilføjer, at der var mere nærkontakt med dem på det gamle 
bibliotek  (5).  (2) synes det hele er blevet mere upersonligt og savner at være  i dialog 
med medarbejderne. Selvom hun kan betjene sig selv ved udlånsmaskinerne, sker det 
at  hun  henvender  sig  ved  skranken  for  at  låne,  fordi  hun  godt  kan  lide  at  være  i 
kontakt med personalet. (2) synes også, at det må være dødssygt for medarbejderne at 
stå ved  info‐øerne, men kan godt  forstå at man har  lavet det  sådan  i  forhold  til  før, 
hvor de sad ved skrivebordet og man ”brød ind på deres arbejdsplads”. 
(12) og (16) nævner begge, at det ikke føles som om der er så mange medarbejdere, som 
på det gamle bibliotek. De mener begge, at det nok skyldes at det nye bibliotek er så 
stort, så de sad mere  tæt på det gamle.  (13)  finder også mest materialerne selv, men 
opfatter ikke bibliotekarerne anderledes. Alligevel synes han at det er en fordel, at de 
er spredt ud og ”så er det er bare lige, hvor de står henne”(13). (19) prøver også at klare sig 
selv, men ”antager at bibliotekarerne er ved de der øer en gang imellem, hvis det er det man har 
brug  for”. (10) siger  ligeledes at hun ”har  lagt mærke til at der altid står nogen ved de der 
info‐standere”. Hun  har mere  lyst  til  at  henvende  sig  til medarbejderne,  fordi der  er 
mere åbenhed omkring dem. At de står over det hele gør, at hun ” har en fornemmelse af 
hvem det er, der hører til biblioteket” (10). Hun tror også, at det at idet medarbejderne står 
op og at man er i øjenkontakt, betyder at hun har mere lyst til at gå hen til dem.  
(7) og  (8)  synes,  at det  er blevet  lettere  at  finde medarbejderne på det nye bibliotek 
”fordi  der  er  én  i  hvert  område”  (7).  (14)  synes  det  er  nemt  at  få  hjælp  og  siger  at 
medarbejderne  kommer  mere  ud  og  hjælper,  i  stedet  for  bare  at  fortælle  hvor 
materialerne  står. Han synes det er godt, at man  ikke ”behøver at være bekymret  for at 
spørge en bibliotekar i bogafdelingen om cd’er”. Den oplevelse har (15) ikke, hun synes ikke 
personalet har været særligt åbne for at hjælpe ”de har nærmest virket irriterede når man 
spørger… de har bare opfattet det hele som om at det er en selvfølge, at man ved det og man kan 
læse sig til det hele”. Det synes hun var meget anderledes på det gamle, hvor hun synes 
”de var bedre til at spørge ind til emnet og hjælpe én” (15). 
 
 
VISIONER FOR BIBLIOTEKET 
Det nye Kolding Bibliotek er blevet bygget og  indrettet udfra en vision om at  skabe 
borgernes  hus.  Nu  er  biblioteket  blevet  indviet,  men  hvordan  ser  brugerne  og 

sh
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medarbejderne på fremtiden for biblioteket. Er der således ting, der godt kunne tilføjes 
på det nye bibliotek, er det nye bibliotek fremtidssikret og vil det stå lige så længe som 
det  gamle? Meningerne  blandt  brugere  og medarbejdere  om  fremtidsperspektiverne 
for det nye bibliotek, er noget varierende. Deres svar på om det nye bibliotek eksisterer 
lige  så  længe  som det gamle, hænger naturligt  sammen med deres  syn på, hvordan 
biblioteket som institution ser ud for dem i fremtiden. 
En af årsagerne til, at man byggede det nye bibliotek var for at skaffe bibliotek noget 
mere plads. I forhold til fremtiden for det nye biblioteket er spørgsmålet om, hvorvidt 
der vil være plads nok, også et parameter. Bruger (1) siger i den forbindelse, at der er 
”gode  udviklingsmuligheder  på  det  nye  bibliotek”  og  at  her  ”løber man  ikke  tør  for  plads 
foreløbigt”.  Kommentarerne  fra  (1)  viser,  at  han  forbinder  bibliotekets  fremtids‐
muligheder  med,  om  der  er  nok  plads.  Dermed  kobles  bibliotekets  funktion  med 
opbevaring  af materialer. Dette kan  tænkes  at hænge  sammen med den nuværende 
flytning fra det gamle til det nye bibliotek, som i et vist omfang handlede om at skaffe 
sig mere  plads,  selvom  der  selvfølgeligt  også  var  andre  grunde. Det  er  traditionelt 
bøger  og  andre materialer,  som har  krævet  en  stor mængde plads på bibliotekerne. 
Udviklingen vedrørende bibliotekets materialer  i  fremtiden må således siges, at have 
stor betydning for, hvor meget plads, der er brug for. Medarbejder (D) kæder plads og 
musikmaterialer sammen og kommer til den konklusion at ”han tror bygningen bliver”, 
men  at  ”spørgsmålet  er  om  det  vil  være  nødvendigt med  så  store  fysiske  rammer  pga.  den 
digitale udvikling”. (11) siger, at hvis de manglede plads ”kunne man jo f.eks. indskrænke 
musik”,  så det blev ”bogens  sted”. Desuden mener han, at biblioteket nok  skal kunne 
klare  70  år  endnu.  Han  ser  således  spørgsmålet  om  plads  på  biblioteket  som  et 
spørgsmål om prioritering af materialer. 
Andre brugere, som deler synspunktet om at det nye bibliotek vil have en lang levetid, 
siger,  at da ”det  er  så moderne” og  ”fremtidssikret  pga.  computere”  skal det nok  ”kunne 
holde nogle år”  (9). En anden siger ”helt sikker på at det bliver – og håber det”  (19). Flere 
lignende kommentarer er, ”ja det holde nok min tid ud” (13) og ”rammerne er da til at det 
står i mange år, så det må man da håbe” (18).  
Andre brugere er mere skeptiske  i deres holdning  til om biblioteket eksisterer  lige så 
længe som det gamle. Bruger (12) siger at han ”tror ikke det står der om 60 år” på trods 
af,  at  bibliotek  er  ”mere  fremsynet  end  man  normalt  ser  i  offentligt  byggeri”.  En  af 
forklaringerne på dette, er en generel større forandringshastighed i samfundet. Således 
siger (4) at ”det hele begynder at udvikle sig hurtigere” og derfor tror hun ikke, at ”der går 
længe  før  det  skal  forandres”.  (19)  siger  at  ”generelt  kan  man  ikke  fremtidssikre”  idet 
”institutionslevetiden  ikke  er  som  den  var  for  50  år  siden.  ”Dertil  er medierne meget mere 
flygtige” og nok specielt på dette område, så ”vi må se om der er nogle som læser bøger om 
20 år” (19). Bruger (20) siger at det Koldings nye Bibliotek er ”state of the art”, men han 
mener  imidlertid,  at  det  er  umuligt  at  fremtidssikre.  ”Man  kan  ikke  vide  hvordan 
udviklingen  bliver”  siger han,  og  tilføjer  ”bare  jeg  kan  finde  det,  jeg  skal  bruge,  så  er  jeg 
egentligt glad for det” (20). 
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Medarbejder (A) mener at ”generelt får tingene nok ikke lov at eksistere så længe mere” som 
på det gamle bibliotek. (C) siger, om bibliotekets fremtiden, at ”vi er meget indstillet på 
at gøre tingene bedre, hvis vi kan” og ”vi har den politik, at hvis det  ikke virker,  laver vi det 
om”. Medarbejder  (B)  siger at ”evnen  til dialog  og  fleksibilitet  er vigtig – det  er  til  for  at 
ændres”. Han ”tror og håber på at biblioteket vil ændre udseende indenfor en nær fremtid”, da 
det er vigtigt at bygningen  ikke kommer til at bestemme over  indholdet. (E) siger, på 
spørgsmålet om det står lige så længe, at han ”kan ikke forestille sig at det nye bibliotek står 
lige så uforandret som det gamle , når man ser på udviklingen de sidste 10 år”. ”Hele den måde 
at  tænke  på,  der  afspejler  sig  i  dette  hus,  er  et  resultat  af  udviklingen  indenfor  de  sidste  få 
år”(E). Der  er  altså mange  af medarbejderne  som  siger,  at  de  ikke  kan  se  det  nye 
bibliotek  stå  lige  så  uforandret  som  det  gamle  bibliotek  fik  lov  til.  Både  den 
teknologiske  og  generelle  samfundsudvikling  vil  skabe  et  behov  for,  at  der  bliver 
foretaget ændring indenfor en nærmere fremtid.  
 
Generelt  er  det  svært  for  både  brugerne  og  medarbejderne,  at  prøve  at  se  ind  i 
fremtiden mht. biblioteket eller ’blot’ at give bud på faciliteter, de godt kunne ønske sig 
på det nye bibliotek. Der er mange brugere som f.eks. (14), der siger, at biblioteket ”har 
det hele”, hvilket betyder alle de faciliteter, som han har brug for. En af de nærliggende 
forklaringer på dette er, at det nye bibliotek er meget nyt. Brugerne er stadig slået af 
mødet  med  det  nye  bibliotek  og  medarbejderne  arbejder  stadig  hårdt  med  at 
”erobre”(E) det nye bibliotek.. At brugerne generelt har svært ved at svare på spørgsmål 
om  fremtidens  bibliotek  og nye  faciliteter hænger  sammen med,  at de  krav  som de 
stiller  til biblioteket er  tæt  forbundet  til deres eget umiddelbare behov. Der kan også 
fra brugernes side spores en vis ydmyghed overfor at stille  for høje krav og dermed 
måske virke for krævende, da de  jo allerede har fået et nyt bibliotek. Således siger (3) 
”her er alt hvad man har brug for” og ”det ville være megalomani at forlange mere” ”især af en 
by  af Koldings  størrelse”. Han  tilføjer  at  ”det nye  bibliotek  passer  til  en  by  af Københavns 
størrelse” men dog ikke sådan ”at Kolding ikke har fortjent det” da ”kapacitet passer til en 
større by” efter hans opfattelse.  
I  forhold  til om der er noget brugerne savner eller godt kunne  tænke sig på det nye 
bibliotek, så er brugernes ønsker til det nye bibliotek er mest praktiske ting som flere 
dvd’er (13), grønne planter (17) og et madpakkerum til børneinstitutionerne (2). Blandt 
medarbejderne er der naturligt nok  flere  forestillinger om, hvad  fremtidens bibliotek 
skal kunne og hvilke ydelser og faciliteter biblioteket skal tilbyde og udvikle. (A) siger 
at biblioteket skal ”blive ved med at være  i udvikling” og nævner konkret ”udnyttelse af 
chip muligheder  i den nære  fremtid”. Han siger desuden at ”man  flytter biblioteket med og 
gør  det  bedre”.  En  anden  udviklingsmulighed  er  interaktive  udstillinger,  som  (B) 
nævner, men han fremhæver samtidigt at det ikke må udvikle sig til ”et tivoli”, hvilket 
er  en  ”svær  balance”. Medarbejder  (D)  nævner  formidling  via  de  tv‐skærme  som  er 
opsat forskellige steder i biblioteket og siger at ”vi har snakket om hvordan de skal bruges, 
men har ikke nogle konkrete planer”. De har indtil nu haft bl.a. MTV kørende på dem, men 
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er stoppet da de synes det var ”fjollet” at ”stå og kigge på et  fjernsyn uden  lyd”, men de 
mangler  tid  til  at  finde  ud  af  hvor  de  vil  formidle  via  skærmene.  (F)  nævner, 
integrationen med andre kommuners biblioteker som følge af strukturreformen, som et 
fremtidigt udviklingsområde. Der er en række funktioner som skal sammenkøres som 
databaser og abonnementer, derudover kan det  ifølge (F) tænkes at biblioteket kan få 
en rolle i en udvidet ”borgerservice” i den nye kommune.  
 
Der  er  således  sket mange ændringer på det nye Kolding Bibliotek med nye  fysiske 
rammer,  ny  organisation  og  offentligt  privat  partnerskab.  I  bund  og  grund  er  det 
samme medarbejdere og materialer som på det gamle bibliotek, så spørgsmålet er hvor 
meget  eller  lidt  opfattelsen  af  biblioteket  er  blevet  ændret  blandt medarbejdere  og 
brugere? 
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OVERENSTEMMELSER OG FORSKELLIGHEDER 
Brugerne  og  medarbejdernes  udtalelser  i  interviewene  indikerer,  at  der  er  nogle 
faktorer,  der  har  betydning  for  opfattelsen  af  biblioteket, men  at  der  også  både  er 
overensstemmelser og forskelligheder i forståelsen af disse. 
 
 
AT SKABE RUM I RUMMET 
Udgangspunktet  for  det  nye  bibliotek  var,  at  der  skulle  være  ”få  etager,  maksimal 
fleksibilitet og stor gennemsigtighed” (Kolding Bibliotek 2006a). Visionen var at biblioteket 
skulle  indrettes med  brugerne  i  fokus  og  det  skulle  opnås  udfra  principper  om  at 
biblioteket skal være ”fleksibel, overskuelig, gennemsigtig,  tilgængelig og selvinstruerende” 
(Kolding Bibliotek 2005b). 
Bibliotekets ledelse og medarbejdere er taget med på råd vedrørende udformningen af 
visse  elementer  i  den  nye  biblioteksbygning, men  det  er  ikke  dem  som  direkte  har 
udformet kravspecifikation  til bygningen. De har haft  indflydelse på  forskellige  ting 
som  f.eks.  placeringen  i  bygningen  og  forhold  vedrørende  atriumgårdene. 
Indretningen  af  selve  biblioteksrummet  har  biblioteket  været  den  primære 
tilrettelægger af, med arkitekter og andre som vejledere8 (Bilag D). 
Blandt  brugerne  og  medarbejderne  er  der  forskellige  oplevelser,  eller  i  hvert  fald 
nuancer i opfattelsen af, hvordan de indretningsmæssige visioner for det nye Kolding 
Bibliotek er ført ud i livet.  
 
Interviewene med medarbejderne  og  brugerne  viste,  at mange  forbandt  det  gamle 
bibliotek med  noget  hyggeligt  og  et  sted med meget  atmosfære. Det  nye  bibliotek 
bliver af de fleste forbundet med noget positivt, men ikke direkte med ’hyggeligt’. Det 
opfattes af flere som et sted, der er godt at opholde sig  i, men der er også nogle som 
synes det gamle var bedre at opholde sig i. Begge biblioteker bliver opfattet som gode 
biblioteker, men forskellen er at det gamle var godt fordi det var hyggeligt og det nye 
er godt fordi det er åbent, rummeligt og moderne.  
Skiftet fra det gamle til det nye bibliotek har samtidigt betydet et skift fra et bibliotek 
med mange små rum til et nyt bibliotek, som har ét stort rum. De ’små rum’ kan også 
forstås  som  den  enkelte  brugers mulighed  for  at  finde  deres  eget  private  og mere 
personlige rum i overført betydning. Der er en stor del af brugerne som mener, at det 
godt kan  lade  sige gøre at  ’skabe  sit eget  rum’ og være privat på  trods af den  store 
åbenhed i den fysiske udformning af biblioteket. Der er især to funktioner som kræver 
lidt rum til fordybelse og private rum ‐ når man ønsker at slå sig ned for at læse og når 
man ønsker at benytte computer faciliteterne.  
På IT området er det muligt for brugerne at benytte mange forskellige slags faciliteter 
og  rum,  alt  efter hvor  lang  tid de ønsker  at benytte  computerne, deres behov  for  at 

                                                 
8 Interview med bibliotekschef Kirsten Sparvath 
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være  private  og  behov  for  ro.  Bruger  (4)  vælger  således  at  sidde  ovenpå  ved  en 
enkeltstående computer for at være privat, imens en anden (12) godt kan finde ’rum’ til 
at  være  privat  i  IT‐lab,  men  mener  dog  at  der  er  lidt  for  meget  støj.  De  mange 
forskellige  valgmuligheder  for  brugerne  alt  efter  deres  behov  gør,  at  de  næsten 
udelukkende er positive vedrørende IT‐faciliteterne. 
For dem, der ønsker  at benytte biblioteket  til  at  sidde og  læse,  er der  lidt  forskellig 
opfattelse af muligheden for at skabe sig et trygt og privat rum. Umiddelbart er det nye 
bibliotek mere åbent og det kræver lidt mere tid, at finde sig en hyggelig krog eller et 
sted, hvor man synes det er rart at læse og opholde sig. Flere af både medarbejdere og 
brugere antyder, at det måske lige tager lidt tid inden, man finder det rigtige sted for 
én at sidde. Tager man dog den  tid, kan man godt  finde et rart,  trygt og privat sted. 
Der er dog også nogle som ikke føler, at de kan finde et rart sted at sidde og en enkelt 
kalder det nye bibliotek utrygt. 
 
En anden gruppe på biblioteket, som også har haft en privat zone, er medarbejderne. 
Medarbejder (E) reflekterer over, hvad skiftet fra skriveborde  til  info‐øer har betydet. 
På  det  gamle  bibliotek  repræsenterede  skrivebordet  ifølge  ham  en  konkret  fysisk 
skillelinje  imellem det offentlige  rum og den enkelte medarbejders  faglige og private 
rum  bagved. Hvis  brugerne  bevægede  sig  bag  skrivebordet  på det  gamle  bibliotek, 
kunne han godt føle, at de invaderede hans private rum. På det nye bibliotek har man 
med  info‐øerne  fjernet denne private  zone  bagved  bibliotekaren  og de  står  nu  frit  i 
rumme. Medarbejderne  siger  ikke  direkte,  at  de  savner  dette  private  rum, men  det 
virker dog som om at de lige skal vænne sig til det, ligesom mange af de andre ting på 
det nye bibliotek. Medarbejder (F) er positivt overrasket over at info‐øerne fungerer så 
godt, på  trods af at han på  forhånd har været  lidt skeptisk. Han har stadig  ikke helt 
vænnet sig til  ikke at have referenceværkerne ved sin side,  ligesom der heller  ikke er 
kollegaer at sparre med. Medarbejder  (D) siger, at man  lige skal vænne sig  til, at det 
nye  arbejde ved  info‐øerne  er uden den beskyttelse  som  skrivebordet giver. Man  er 
mere på, ”men det skal nok blive godt” (D). 
Medarbejderne der arbejder ved Info2‐8, har altså mistet noget af det private rum som 
de  tidligere  havde  bag  ”et  fort  af  skriveborde”  (som  (E)  beskriver  det)  i  det  gamle 
biblioteks voksenafdeling. Medarbejderne er mere overladt til sig selv i det store rum, 
og har ikke privat rum bag skrivebordet eller et samspil med kollegaer at falde tilbage 
på. Der  er  ikke  længere  et  skrivebord  som  bom  imellem medarbejdere  og  brugere, 
hvilket  selvfølgeligt  både  negativ  effekt  som  utryghed  hos  personalet  og  positive 
effekter  som  større  mulighed  for  dialog  og  ligeværdighed  imellem  brugere  og 
medarbejdere. På baggrund af udtalelserne fra medarbejderne lader det til, at de føler 
at den positive side er stærkere end den negative.  
 
Der er også nogle forskellige opfattelser af de fysiske rum på det nye Kolding Bibliotek.  
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Holms  ligger med en udsigt udover Slotssøen og er  inspireret af et  rum på Malmøs 
Hovedbibliotek, hvor brugerne kunne slå sig ned og  læse (A). Det har  ifølge nogle af 
medarbejderne  ikke  været  den  store  succes  indtil  videre  og  blandt  de  adspurgte 
brugere  er  der  også  kun  en  som  siger,  at  han  bruger  rummet  regelmæssigt  (9). 
Medarbejder (A) siger, at han er ”overrasket over, at det ikke bliver brugt mere” og at det 
måske skyldes noget med møblering,  intimitet og glasvægge, således at ”man  føler at 
man sætter sig mellem nogle andre”. Holms er et rum for selvstændig/privat fordybelse, 
hvorfor der også må være  fysiske  rammer  til,  at man kan  føle  at man  er privat. En 
anden måde at gøre  rummet mere brugbart på kunne være ved at prøve at gøre det 
mere offentligt,  således at man  ikke  føler, at man behøver  som være  så privat  for at 
benytte det. Glasvæggene skaber måske et signal om en for stor privatsfære. Rummet 
er  i  sig  selv noget  tomt og der er  i  stedet  fokuseret på at  trække omgivelserne  ind  i 
rummet og udfylde rummet med det, som kommer udefra. Der er opmærksomhed på 
at rummet ikke fungerer optimalt og det er en af de ting, der vil blive arbejdet videre 
med siger bl.a. medarbejder (A). 
Andre rum i rummet er 0‐5 og børn X. Børnerummene er placeret i stueplan ud til søen 
og der  er  tilstræbt  en  stor grad  af  stringens og  logik  i børnerummene  ligesom  i det 
øvrige bibliotek. Den  store grad af  stringens er bevidst valgt  i modsætning  til noget 
mere kringlet og huleagtigt. Der er forskellige holdninger til dette valg i udsagnene fra 
brugere og medarbejdere. Nogle mener, at børnerum skal være krogede, tætpakket og 
ikke så rationelle, imens andre mener at de skal være åbne, stringente og logiske. (8) og 
(10)  har  kun  positive  oplevelser  med  børn  på  det  nye  bibliotek.  Det  eneste,  som 
indikerer  at  børnene  ikke  skulle  kunne  lide  børnerummene  er  nogle  voksnes  egne 
forestillinger, der  ikke baserer  sig med erfaringer med at have børn med på det nye 
bibliotek.  
 
Biblioteksbygningen er, som tidligere nævnt, primært bestående af et stort rum fordelt 
på  to  etager.  Dette  gør  bl.a.  at  der  ikke  er  separate  rum  til  bibliotekets  tidligere 
afdelinger  som  musik  eller  faglitteratur.  De  forskellige  afdelinger  flyder  over  i 
hinanden, både i indretning, med materialer og i selve bygningens udformning.  
Der  står  i  indretningsprincipperne at ”de  enkelte  områder  skal have varieret udtryk,  efter 
brug og målgruppe”– ud fra brugernes og medarbejdernes udsagn virker det ikke, som 
om målet er nået på dette punkt. Det skal der i hvert fald arbejdes noget mere med. (F) 
siger, at det har været meningen at få ’afdelingerne’ i underetagen til at flyde naturligt 
sammen. Det har nogle konsekvenser at overgangene fra  ’afdeling’  til  ’afdeling’ er så 
flydende, hvilket kommer til udtryk i nogle af udsagnene fra medarbejdere og brugere. 
Således  virker  det  på  nogle  af  bibliotekarerne  (D)  og  (B)  som  lidt  problematisk,  at 
brugerne  ikke  ved,  hvor  de  finder  den  relevante  afdeling  og  derfor  måske  stiller 
spørgsmål  i  de  ’forkerte’  afdelinger.  Desuden  er  den  endnu  manglende  skiltning 
medvirkende til, at det er  lidt svært at skelne og orientere sig. Bruger (5) siger, at det 
nye bibliotek er ”flydende” pga. det store rum som giver en stor uoverskuelighed, hvor 
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det hele  flyder sammen. For medarbejder  (E) er det nye mere overskueligt, da det er 
muligt at orientere sig  i næsten hele biblioteket på én gang. Derimod er  (B) ærgerlig 
over  at  afdelingerne  flyder  sammen.  (D)  er  inde  på  at  de  rene  linjer,  som  er 
medvirkende  til at det er svært at skelne afdelingerne og derved er mere ”forvirrende 
end det gavner”. (D) siger dog, at det nok kommer med  tiden og at brugerne  lige skal 
lære det nye hus at kende.  
 
Biblioteket  er  bl.a.  indrettet med  overskuelighed  som  princip, men  det  er  samtidigt 
nødvendigt  for brugerne, at kunne skabe deres egne rum, hvis de har brug  for mere 
fordybelse. For nogle brugere  lykkedes det at skabe privat rum, hvorimod andre har 
svært ved det.  
Medarbejder  (B)  siger,  at det  er  ”vigtigt  at  bygningen  ikke  kommer  til  at  bestemme  over 
indholdet”. Med  den  sætning  i  baghovedet  kan man  sige,  at man  skal  passe  på  at 
bibliotekets  bygning  ikke  kommer  til  at  bestemme  over mulighed  for  eller  direkte 
forhindrer at kunne skabe sig private rum. 
 
 
TILGÆNGELIGHED 
Der er en hel række kommentarer fra både medarbejderne og brugerne, som peger på 
at  tilgængelighed  kan  betragtes  som  et  nøglebegreb  på  det  nye  Kolding  Bibliotek. 
Begrebet om  tilgængelighed skal her  forstås bredt således at det  inkluderer, hvordan 
man kommer til materialerne, hvordan materialerne opstilles, hvilke materialer der er 
tilgængelige  og  hvordan  bibliotekets  faciliteter  er  tilgængelige  for  forskellige 
brugergrupper. 
 
Efter beslutningen om at Kolding skulle have et nyt bibliotek var  taget  i byrådet, var 
det  tid  til  for  biblioteket  og  dets  ansatte  at  finde  ud  af,  hvordan  rammerne  skulle 
udfyldes med  hensyn  til  bl.a.  opstilling  og  den  ”indre  fabrik”  (A). Medarbejder  (A) 
siger, om tankerne vedrørende opstilling ”kan vi gøre noget, for at de ikke spørger om det 
og selv kan finde tingene” og siger at svaret på det, er en stringent opstilling. På Kolding 
Biblioteks hjemmeside står der om opstillingen at ”det er et hovedsigte, at der arbejdes med 
enkle og selvinstruerende opstillingsprincipper, samtidig med at formidlingen understøttes ved 
hjælp  af  differentierede,  inspirerende  og  (interaktive)  udtryksformer”  (Kolding  Bibliotek 
2005d).  Ambitionerne  om  tilgængelighed  for  brugerne  er  i  forbindelse  med 
opstillingen af materialerne er  løst ved at  tilstræbe en stor grad af stringens. Konkret 
har man tilstræbt god plads for let og logisk adgang til de forskellige materialer, med 
opstillingen  efter DK5’s  10’er  grupper,  næsten  uafhængigt  af materialetype  og med 
integration af f.eks. store formater. 
Der er blandt brugere og medarbejdere nogle forskellige oplevelser af opstillingen på 
det nye bibliotek. Medarbejder (F) siger f.eks. at materialerne præsenterer sig bedre her 
og at det har ændret brugernes brug. En del brugere synes ligeledes at opstillingen er 
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forbedret, hvilket giver en bedre tilgængelighed. Der er dog også nogle som synes, at 
den  nye  opstilling  er  vanskelig. Dette  hænger  både  sammen med,  at  det  er  et  nyt 
opstillingsprincip f.eks. at de tidligere læsesalsbøger nu er opstillet efter 10’er grupper 
og således  ikke  længere samlet  i et rum for sig. Rent pragmatisk tager det også tid at 
vænne sig til den nye opstilling. Der er således et par brugere som ytrer, at de mener, 
at  det  bliver  bedre med  tiden. Medarbejderne  (A),  (D)  og  (F)  taler  om,  at  en  bedre 
skiltning ville kunne gøre materialerne lettere tilgængelige. (D) siger endvidere, at den 
lidt mangelfulde skiltning hænger sammen med arkitekternes visioner om rene  linjer 
og hvis det skal ændres er det en beslutning, som skal tages højere oppe.  
Udover at materialernes tilgængelighed øges vha. opstillingen har biblioteket også en 
vision om at have ”faciliteter til brug af materialerne på stedet” (Kolding Bibliotek 2006b). I 
musikafdelingen  er  der  således  lavet  lyttepladser  imellem  cd‐reolerne. Medarbejder 
(D) siger, at folk bruger faciliteterne på biblioteket mere og at de opholder sig længere 
tid på biblioteket.  
 
En  anden  form  for  tilgængelighed  er,  at  der  skal  være  adgang  til  alt. Med  det  nye 
bibliotek  er  magasinerne  blevet  åbent  for  brugerne.  Placeringen  under  jorden  i 
underetagen er den samme, men magasinerne er samlet i ét rum og er gjort åbent for 
brugerne.  Åbningen  af magasinet med  det  nye  byggeri,  kan  siges  at  give  en  øget 
tilgængelighed og give brugerne adgang  til en  tidligere  lukket materialesamling. Der 
er således ikke længere materialer, som ikke er tilgængelige for brugerne, til at kigge i 
og falde over’. Bruger (20) sammenligner det med det gamle bibliotek, hvor han siger 
at der ”var mange af bøgerne i magasiner” og var dermed ”et problem at finde”. Åbningen 
af magasinet er en af de nye muligheder på det nye bibliotek, som bliver kommenteret 
af flere af brugerne (1; 5; 14; 20), hvilket kan tolkes som om, at det virkelig er noget, der 
betyder meget for dem. Flere brugere nævner åbningen af magasinerne som en af de 
mest  vellykkede  ting  på  det  nye  bibliotek  og  fordi  det  giver  en  følelse  af,  at  alt  er 
tilgængeligt.  Åbningen  af  magasinet  faciliterer  ikke  en  ny  brug,  men  udvider 
mulighederne af den brug, brugerne allerede har og har haft på det gamle bibliotek, 
ved at gøre materialerne mere tilgængelige på det nye bibliotek.  
 
Der er lagt betydelig vægt på at det nye Kolding Bibliotek giver brugerne adgang til og 
gør  en masse  IT‐faciliteter  tilgængelig  for  bibliotekets  brugere. Det nye  bibliotek  ca. 
dobbelt så mange computere end det gamle, et selvstændigt IT‐lab, samt andet udstyr 
som fladskærme til formidling placeret rundt omkring i biblioteket. 
På  det  gamle  bibliotek  var  IT‐værkstedet  ikke  placeret  i  et  selvstændigt  rum, men 
”klemt inde i et hjørne med gamle solide træreoler på læsesalen” (Pihl 2003) og medarbejder 
(F) siger, at det senere blev flyttet til musikafdelingen. På det nye Kolding Bibliotek der 
er investeret i et selvstændigt IT‐lab. At IT har fået et selvstændigt lokale er et tegn på, 
at det har fået et stadigt større fokus igennem årene og at det anses som mere centralt 
end  tidligere at gøre det  tilgængeligt  for brugerne. Både medarbejderne og brugerne 
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lægger  stor  vægt på  at den  øgede mængde  af  IT‐faciliteter  er  en  klar  bonus  og  har 
betydning for et øget brug af biblioteket. Nogle af brugerne fremhæver, at det betyder 
noget positiv for deres brug at de kan være forholdsvis sikre på at der er en computer 
til rådighed når de ønsker at benytte en. 
På  det  nye  bibliotek  er  der  ingen  restriktioner  på  brugen  af  IT‐faciliteterne.  Dette 
omfatter, at computerne på søge‐øerne kan bruges til at søge på internettet og ikke kun 
udvalgte netsider eller onlinedatabaser. Der er ingen restriktioner på hvor længe og til 
hvad computerne kan bruges. Det skal opfattes som et klart valg fra bibliotekets side, 
at der ikke er nogen restriktioner på computerne. Medarbejder (B) nævner, at han har 
haft problemer med at finde plads ved en søge‐ø, hvis han skulle vise en bruger noget, 
da de alle var optaget af brugere som brugte computerne  til  f.eks.  internetsøgninger. 
Det  lyder  generelt  som  om,  at den helt  frie  benyttelse  af  computere  er noget de vil 
overvåge og overveje løbende. Om studiecellerne siger (F) at ”vi har forsøgt at håndhæve 
lidt, at det kun var til studiebrug, men det er vi ved at få greb om”.   
IT‐faciliteterne  har  skiftet  navn  fra  IT‐værksted  til  IT‐lab,  hvilket  fortæller  at 
biblioteket  tydeligt  gerne  vil  være  på  forkant med  udviklingen.  Brugerne  har  også 
bemærket et signalskift generelt mht. IT‐faciliteterne på det nye bibliotek. Bruger (20) 
kalder det nye bibliotek  for ”tidssvarende” og en anden  (9) kalder det ”moderne” pga. 
computerfaciliteterne.  
 
Andre  måder  at  opfatte  og  tænke  tilgængelighed  på,  er  i  forhold  til  transport, 
parkeringsforhold og handicappede. 
En del brugerne nævner placering og parkeringsforhold som positive træk ved det nye 
bibliotek. Uden om biblioteket er der en stor mængde parkeringspladser, hvoraf en del 
er  til parkering  i  15 minutter,  således  at brugerne kan være nogenlunde  sikre på  at 
finde en parkeringsplads, hvis deres ærinde på biblioteket er af kort varighed. Bruger 
(13) siger, at han tror, at det ”har noget at sige for, at folk lige kan komme herned”. Bruger 
(12) nævner også parkeringsforhold, sammen med bibliotekets gode placering, som en 
af de mest vellykkede ting ved det nye bibliotek. Placeringen og parkeringsforhold har 
således  betydning  for  folks  opfattelse  og  brug  af  biblioteket,  det  gør  biblioteket 
serviceorienteret,  så  det  kan  bruges  som  et  hurtigt  ’smutte  ind’  sted. Det  skal  også 
nævnes, at der  i den elektroniske debat op  til at det nye bibliotek blev bygget var et 
forslag om, at det nye bibliotek skulle  indeholde en drive‐in afhentning af materialer. 
Parkeringsforholdene er således et parameter af betydning for brugernes opfattelse af 
tilgængelighed. Biblioteket skal være lettilgængeligt også transportmæssigt.  
En  af  de  arbejdsgrupper,  som  var  nedsat  på  biblioteket  under  udviklingsprocessen 
arbejdede med at gøre biblioteket tilgængeligt, herunder for handicappede. Det gamle 
bibliotek var meget uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til handicappede, hvilket kun 
kunne  forbedres ved at bygge et nyt bibliotek. At der er blevet arbejdet  så målrettet 
med denne gruppe  viser  bibliotekets  bestræbelser på,  at  være  et  sted  for  alle  byens 
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borgere. At  forbedre  tilgængeligheden  for  handicappede  hænger  sammen med  den 
opfattelse af, at biblioteket skal være for alle. 
 
På det nye Kolding Bibliotek er der således blevet arbejdet med  tilgængelighed både 
fra den bibliotekariske vinkel, f.eks. i forhold til opstilling, og ikke mindst i forhold til 
en  række praktiske  services. Nogle af disse  servicetiltag kan virke  som detaljer,  som 
ikke har så meget med det bibliotekariske at gøre, men det har alligevel stor betydning 
for  folks brug af biblioteket. Brugerne nævner desuden at åbningen af magasinet og 
parkeringsforhold er vigtigt for at øge tilgængelighed.  
 
 
FAGLIGHED 
Kolding Bibliotek har på én gang indført tre store ændringer. De har flyttet biblioteket 
over i en ny bygning, lavet ny organisationsstruktur, hvor medarbejderne er delt op i 
nye fagteams og serviceteams, og de har indgået et offentligt‐privat partnerskab (OPP). 
Disse ændringer har haft  stor  indflydelse på medarbejdernes dagligdag, og har også 
præget mange af kommentarer i interviewene med medarbejderne.  
Den nye organisation er bygget op med brugeren  i fokus og ud fra princippet om, at 
brugeren skal møde et personale, der kan træffe beslutninger og give optimal service. 
Medarbejderne skal arbejde på tværs af faggrupper og afdelinger, og der skal være en 
fleksibel og hensigtsmæssig udnyttelse af personaleressourcerne (Bilag F). Servicen af 
brugerne er et  fælles ansvar  for alle medarbejdere og derfor er personalet  inddelt  i 2 
serviceteams,  der  indeholder  alle  faggrupper  og  skal  kunne  bemande  hele 
publikumsarealet på én gang. Derudover er der defineret et  fælles vidensniveau som 
alle medarbejdere  skal besidde. Disse  tiltag er gjort udfra  en  idé om, at alle brugere 
skal være sidestillet og modtage den samme service, ligegyldigt hvor de henvender sig 
i biblioteket og hvem der betjener dem. Derfor skal der være ens betjening af dem, der 
kommer på biblioteket og dem, der ringer eller sender e‐mail til biblioteket9 (Bilag D). 
En  del  af  kommentarerne  går  naturligt  nok  på,  at  man  lige  skal  vænne  sig  til 
ændringerne og finde ind i de nye rutiner, som alle ændringerne har ført med sig. Dels 
skal medarbejderne  lære at agere  i det nye hus, dels er der en del nye praksisser og 
funktioner, der skal køres ind. Flere af medarbejderne siger, at det er som at have fået 
et helt nyt job. De er dog ret fortrøstningsfulde i forhold til at det nok skal blive bedre 
med  tiden,  efterhånden  som  dagligdagen  vender  tilbage  og  den  værste  travlhed  er 
ovre. Men der er også udtalelser med bekymringer fra medarbejderne om, hvorvidt de 
nye arbejdsgange vil gå ud over den bibliotekariske faglighed.  
I forbindelse med OPP‐samarbejdet, er en del af de tidligere HK‐opgaver lagt over til 
FKI  og  dermed  er  der  blevet  skåret  ned  på  antallet  af  HK‐ansatte  i  publikums‐
betjeningen. Dette betyder at der nu er en overvægt af bibliotekarer, blandt bibliotekets 
ansatte.  Bibliotekarer  og  HK’ere  arbejder  sammen  i  to  serviceteams,  der  på  skift 

                                                 
9 Interview med Kirsten Sparvath 
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bemander info‐øerne i publikumsarealerne. Dermed skal bibliotekarerne også varetage 
opgaver,  der  førhen  primært  blev  behandlet  af  HK’erne,  som  f.eks.  at  modtage 
indbetalinger  fra brugerne og besvare  telefonopkald med mere praktiske  spørgsmål. 
Arbejdet med sådanne opgaver kan godt tage en del af bibliotekarernes tid og dermed 
er der mindre tid til at holde sig opdateret på materialer ‐ ” ikke bare de nye medier men 
også ”ganske  almindelige  bøger”,  siger  (B). Han  er derfor bekymret  for at ændringerne 
kan medføre, ”at vi ikke når at vedligeholde det, som vi egentlig synes er vores hovedstol; at vi 
skal kunne vejlede lånerne” (B). 
Ændringerne  betyder  også  at  bibliotekarerne  ikke  kun  besvarer  henvendelser,  der 
vedrører deres eget  fagområde. De kan  få spørgsmål  indenfor alle  fagområder, både 
når  de  har  vagt  i  Info9  eller  ved  info‐øerne  i  publikumsarealet.  Strukturen  betyder 
ligeledes at brugeren som udgangspunkt skal kunne betjenes af den første medarbejder 
de  henvender  sig  til  og  ikke  nødvendigvis  den mest  kvalificerede.  Dette  udgør  et 
dilemma  for  nogle  af medarbejderne,  fordi de  synes  at det  er  svært  at  finde  ud  af, 
hvornår  det  er  bedre  (og  tilladt)  at  sende  brugeren  videre  til  en mere  kvalificeret 
kollega. Medarbejder  (B)  synes også det var  frustrerende at  stå  i  en afdeling og  slås 
med opgaver, han ikke rigtigt følte sig rustet til at udføre, samtidigt med at info‐øen i 
hans  fagområde  ikke var bemandet. Dermed  føler han,  at hans  faglige kompetencer 
kunne være udnyttet bedre  i hans  ’egen afdeling’, mens de  ikke helt  slår  til når han 
skal besvare forespørgslerne indenfor de øvrige fagområder. Dette giver ham en faglig 
utilfredsstillelse,  samtidigt  med  at  han  føler  at  brugerne  måske  får  en  dårligere 
vejledning. 
   
Andre af medarbejderne opfattede ikke dette som et problem, og synes det var meget 
naturligt at  sende brugeren videre.  (E)  synes  ligefrem at det nye biblioteks gennem‐
skuelighed medvirker  til at det  føles mindre bureaukratisk at sende brugeren videre, 
end på det gamle bibliotek – ”før var det som at sige, det er ikke mit bord”. Han synes, han 
følger  brugeren  bedre  til  dørs,  fordi  han  kan  henvise  til  den  relevante  afdeling  og 
udpege  den  pågældende  bibliotekar.  Dette  giver  (E)  en  større  tilfredshed  fordi 
”brugeren får en ordentlig behandling, selvom jeg ikke har kunnet svare på det hele”, hvilket er 
en anden opfattelse af faglig tilfredsstillelse, end den (B) udtrykte.  
Det fleste af info‐øerne er kun bemandet af én medarbejder ad gangen, hvilket betyder 
for (E) og (F) at de savner den faglige sparring med kollegerne. Denne videndeling er 
nu  ”flyttet  fra  publikumsarealerne  til  kontorerne”  siger  (E),  hvilket  muligvis  er  en 
forringelse af vejledningen af brugerne, idet brugeren ville have fået et bedre svar, hvis 
bibliotekaren havde haft mulighed for at sparre med en kollega i situationen. 
 
De nye fleksible fagopdelinger er muligvis ikke helt implementeret alle medarbejderes 
meningsforståelse. (D) siger, at folk ikke kun stiller musikspørgsmål i musikafdelingen, 
fordi de måske  ikke har vænnet  sig  til  indretningen endnu.  (B)  synes  ikke, at det er 
lykkedes  at  signalere  forskellen mellem børneafdelingen og  resten godt nok, hvilket 
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gør at folk kommer i ’børneafdelingen’ og henvender sig med andre spørgsmål.  Disse 
udtalelser  antyder,  at  de  ikke  helt  har  sluppet  ideen  om  at  have  afgrænsede 
fagområder  i biblioteket. Det kan hænge sammen med, at de begge har arbejdet  i de 
fagligt  snævrere  afdelinger  før  (børneafdelingen  og  musikafdelingen),  hvor 
forespørgslerne  nok  har  været mere  fagspecifikke,  end  i  voksenafdelingen.  På  det 
gamle bibliotek var afdelingerne fysisk adskilte af rum og etager, hvilket også betyder 
at  man  opfattede  det  som  adskilte  afdelinger.  På  det  nye  bibliotek  er  det  netop 
meningen  at brugeren  skal kunne henvende  sig overalt og  til hvem  som helst, med 
deres  forespørgsler. Ud  fra udtalelserne ser det således ud  til, at dette er  lykkedes at 
signalere overfor brugerne. 
 
Den  nye  organisationsstruktur  har  medført  at  medarbejderne  udelukkende  skal 
koncentrere  sig  om  de  brugere,  der  er  i  publikumsarealet.  De  skal  ikke  besvare 
telefoner eller mails, mens de har vagt ude ved  Info2‐8. Dette betyder  til gengæld at 
bibliotekarerne  skal  være mere  opsøgende  overfor  brugerne,  hvilket medarbejderne 
fortalte,  bevirker,  at de  cirkulerer mere  rundt  i  området  og  retter på materialerne,  i 
stedet for at stå ved info‐øerne og vente på brugeren. Nogle af bibliotekarerne mente, 
at de dermed kom i kontakt med nogle andre brugere, end dem der henvendte sig af 
sig selv, idet det er en mere uformel henvendelse for brugeren. Men der ser også ud til 
at være en bagside ved info‐øerne. Nogle brugere udtrykte at det kunne være svært at 
finde bibliotekarerne, selvom de  fleste dog havde en  fornemmelse af, at de nok var  i 
nærheden  af  info‐øerne.  Dette  kan  bero  på  at  info‐øernes  signal  om,  at  det  er 
bibliotekarens arbejdsplads, ikke bliver opfattet helt klart blandt brugerne. (B), (D) og 
(E) mente, at brugerne havde svært ved at skelne mellem info‐øerne og søge‐øerne. (D) 
synes tilmed der mangler lidt skiltning – ”hvor skal de henvende sig, hvis info‐øen ikke er 
bemandet”  (D).  Dertil  kommer  at  brugerne  også  skal  forstå,  at  info‐øen  kun  er 
bemandet,  hvis  lyset  over  den  er  tændt  (D).  Disse  forskellige  faktorer  kan  være 
medvirkende til, at brugerne ikke altid kan finde bibliotekarerne.  
(F)  sagde  at medarbejderne  netop  fik  navneskilte  for  at  sikre  sig,  at  brugerne  ikke 
rettede forespørgsler til OPP‐personalet  i stedet for til bibliotekarerne. Han nævnte at 
medarbejderne  på  Kolding  Bibliotek  ikke  har  indflydelse  på  oplæringen  af  OPP‐
personalet, hvilket han heller ikke mener at de skal have. (F) bemærkede dog at OPP‐
personalet  ”måske  ikke  har  haft  så meget  tid  til  at  opøve  deres  bibliotekspraksis” og  i den 
forbindelse  er  der  nogle  fejl  og  uhensigtsmæssigheder.  Men  det  er  bibliotekets 
medarbejdere der står med de utilfredse brugere, så selvom det egentligt ikke er deres 
ansvar bliver de nød til at rette op på fejlene, hvilket (F)  ikke er helt tilfreds med. (B) 
har også oplevet lidt utilfredshed i forbindelse med OPP, eftersom han ikke forlange at 
der bliver stillet bøger på plads, selvom han mener der trænger til det. Samtidigt kan 
han ikke gøre det selv, da det jo hører ind under FKI’s arbejdsområde. Når tingene ikke 
fungerer optimalt, påvirker det de ansattes faglige stolthed. De har en følelse af, at det 
kunne gøres bedre, men det er ude af deres hænder og de har ikke indflydelse på det 
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længere,  hvilket  fremkalder  lidt  frustration.  Det  kunne  ligeledes  tyde  på  at 
medarbejderne  har  lidt  svært  ved  at  slippe  deres  tidligere  ansvarsområder  og 
ekskludere det fra deres faglige forståelse. 
 

Medarbejder  (F) mener  at  brugernes  forespørgsler  ved  info‐øerne  har ændret  sig,  i 
forhold til dem ved skrivebordene på det gamle bibliotek. Han beskriver det som mere 
”her  og nu” henvendelser  og  siger,  at han  savner de deciderede  referencespørgsmål, 
som han  ikke synes der er så mange af  længere. Dette er påvirket af, at han  tidligere 
havde  mange  vagter  i  læsesalen,  hvor  den  slags  henvendelser  nok  var  lidt  mere 
almindelige. Men (B) siger ligeledes, at det er som om at der ikke er så mange ”regulære 
forespørgsler” som  førhen. Det kan måske skyldes at  info‐øerne signalerer noget mere 
flygtigt  og  dermed  ikke  lægger  op  til,  at  man  fordyber  sig  i  en  længerevarende 
vejledning.  I  kraft  af  at man  står  op  ved  info‐øerne,  er der måske  lagt  op  til hurtig 
ekspedition,  som man  kender  det  fra  informationsskranker  i  andre  sammenhænge. 
Navnet  ’Info’  som  øerne  bærer,  signalerer muligvis  også  en mere  rap  ekspedit,  end 
hvis der havde stået  f.eks. viden, vejledning eller bibliotekar på dem. En del brugere 
refererer også til dem som ’info‐standere’. Tilsammen kan det lede tankerne hen på en 
informationsstander på en messe eller  i et  indkøbscenter, hvor man  lige spørger om, 
hvor man  finder Matas. Dette  kan  være medvirkende  til,  at  referencespørgsmålene 
ikke optræder  i  så hyppigt antal  som på det gamle bibliotek, hvor bibliotekaren  sad 
bag  skrivebordet.  At  henvende  sig  til  en,  der  sidder  bagved  et  skrivebord  med 
computer, bøger og mapper, kan derimod  lede  tankerne hen på den mere personlige 
vejledning hos bankrådgiveren, sagsbehandleren eller rejsebureauet, hvor man  følger 
med hen  til  ’arbejdspladsen’ og måske drejer  rådgiveren skærmen så man kan kigge 
med. Det er selvfølgelig netop billedet af bibliotekaren som den kloge, bedrevidende 
person, Kolding Bibliotek har  forsøgt at gøre op med, ud  fra  tanken om at  låner og 
bibliotekar er  ligestillede. Men det  tager  tilsyneladende  lidt  tid at vænne brugerne  til 
den  nye  rolle,  og  måske  er  det  ikke  så  ligetil  at  være  pioner  på  det  område. 
Medarbejderne  har  derimod  arbejdet meget  bevidst med  at  nytænke  bibliotekarens 
møde med  brugeren, hvilket  betyder  at de har  lettere  ved  at  inkorporere  info‐øen  i 
deres forståelse af bibliotekarens arbejdsplads. 
  
Det kan altså være at brugerne ikke tolker info‐øerne som et sted de kan henvende sig 
og indgå i en længerevarende dialog og dermed ikke stiller referencespørgsmålene til 
bibliotekarerne  i  så  høj  grad  længere.  Derudover  er  hele  biblioteket  indrettet med 
henblik på, at det skal være  lettere  for brugerne selv at  finde materialerne og betjene 
sig  selv.  Dette  kan  desværre  også  betyde,  at  brugerne  opfatter  det  ligesom  den 
pædagogstuderende bruger der sagde at, ”det er lagt over til at man skal lave det hele selv” 
(15), hvilket betød at hun ikke havde lyst til at henvende sig til bibliotekarerne. Det var 
selvfølgelig  ikke alle de adspurgte brugere, der havde det på samme måde. Alligevel 
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kan der altså være nogle utilsigtede  signaler ved det nye bibliotek, der  indvirker på 
bibliotekarernes følelse af faglighed. 
 
 
FORANDRING 
Kolding  Bibliotek  gennemgik  altså  tre  store  forandringer,  da  de  indviede  det  nye 
bibliotek.  For mange  arbejdspladser  ville det  nok  være  noget, der  kunne  resultere  i 
mange utilfredse medarbejdere og en udmattet stemning. Men det synes ikke at være 
tilfældet på Kolding Bibliotek.  
Kolding Bibliotek  har  arbejdet med  ideen  om  et  nyt  bibliotek  siden  1999. Da  en  ny 
bekostelig renovering stod for døren i 2000, blev planerne mere konkrete og et forslag 
om  et  nyt  bibliotek  blev  fremlagt  for Kolding Kommunes Kulturudvalg  i  juni  2001. 
Siden da har biblioteket arbejdet med at udtænke, hvordan det nye bibliotek skulle se 
ud.  Medarbejderne  har  været  på  studieture  og  kurser,  og  der  har  været  afholdt 
forskellige  oplæg  og  workshops  (Kolding  Bibliotek  2004).  Derudover  har  alle 
medarbejdere  deltaget  i  forskellige  arbejdsgrupper,  der  hver  især  har  haft  deres 
ansvarsområde (Bilag G).  
Alle medarbejdere på biblioteket har således været med i processen med at indrette det 
nye bibliotek, hvilket har stået på i større eller mindre grad siden 1999. Processen har 
været langvarig og har været afbrudt i flere omgange (A; F). Medarbejder (C) beskriver 
det som en meget stor proces, der har taget meget tid fra det daglige arbejde. Han siger 
at de har  snakket meget  i både grupper og plenum, om  store og  små  ting, og brugt 
meget tid på research. ”Jeg tror aldrig biblioteket har fyldt så meget i mine tanker… og i min 
fritid”,  siger  (C), men  samtidigt  synes han, at det har været  spændende.  (A)  snakker 
om, at der har været  ting, som  ikke har kunnet  lade sig gøre. ”Men det glemmer man 
hurtigt og  laver en ny planlægning” siger han og tilføjer at ”det har været spændende hver 
gang”  (A). Både  (A) og  (C) nævner  ligeledes, at det har været en meget  travl periode 
med flytningen, fordi der har været mange praktiske ting. (A) siger, at ”vi skal jo finde 
vores ben og  jeg  tror da nok vi alle sammen har haft en periode, hvor vi synes det har været 
svært”. Men han trøster sig ved, at på et eller andet tidspunkt kommer de på den anden 
side  og  så  bliver  det  godt  (A).  (E)  fortæller,  at medarbejderne  har  været  præget  af 
frustrationer, som der er når man skal vænne sig til at arbejde på en ny måde. Men han 
siger  samtidigt  at  ”der  sker  landevindinger  hver  dag”,  både  for  brugere  og  for 
medarbejdere  (E), hvilket betyder at han også  tror på at det bliver bedre.  (F) siger at 
problemerne med afleveringsrobotten, har fyldt meget, ”både mentalt og arbejdsmæssigt”. 
(D) udtrykker at medarbejderne trænger lidt til et pusterum. Han håber, at der med det 
nye bibliotek er udvikling nok til at holde et halvt år frem, fordi der har været meget 
travlt både op til og efter åbningen.  
Flere  af de  adspurgte medarbejdere nævner,  at der med det nye bibliotek,  er blevet 
vendt  op  og  ned  på  rutiner  og  praksisser,  og  beskriver  det  som  at  få  et  nyt  job. 
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Samtidigt  er  de  altså  positive  overfor  de  mange  nye  tiltag  og  omtaler  det  som 
spændende og udfordrende.  
 
At  alle  ansatte  har  været  med  i  processen  betyder  meget  for  deres  holdning  til 
ændringerne på biblioteket. Flere af dem udtrykker, at biblioteket er gennemtænkt og 
at der ikke er noget, der er tilfældigt. Man kan mærke at de både har ejerskab, ansvar 
og en følelse af stolthed over deres bibliotek, og over at de har haft så stor indflydelse 
på det ‐ f.eks. når (A) siger: ”Vi var med, sammen med arkitekterne ‐ vi var med til at lave om 
på deres tegninger”. Bibliotekets leder, Kirsten Sparvath, mener også at det er vigtigt, at 
medarbejderne  har  haft  mulighed  for  at  gøre  deres  indflydelse  gældende.  Alle 
medarbejderne  har  haft  lejlighed  for  at  komme  til  orde  og  påvirke  beslutningerne, 
hvilket er vigtigt  for at de kan  forstå og acceptere præmisserne  for det nye bibliotek. 
Det mener hun også betyder noget  for den måde, de  føler de kender deres bibliotek 
på10 (Bilag D). 
Det  ser  ud  til,  at  den  aktive  deltagelse  i  processen  betyder meget  for  de  ansattes 
positive  reaktioner  overfor ændringerne  og de  nye udfordringer. Alle medarbejdere 
virker meget  indstillede på at  få det hele  til at  fungere, og de har en stærk  tro på at 
tingene nok skal blive bedre, selvom det har været en hård tid på det sidste. (E) mener 
at projektformen under processen har været ”enormt vigtig for, at alle har sjælen med over 
i  den  nye  virkelighed  og  kan  agere  i  den  og  blive  engageret  i  den”  (E). Han  tror  ikke  at 
biblioteket ville have set ud som det gør, uden de mange inspirations‐projekter for de 
ansatte – og han mener at det ville have været  ligefremt katastrofalt, hvis biblioteket 
havde fundet sin form, udelukkende på baggrund af ledelsesbeslutninger ”det ville ende 
med en organisation, der knækkede på midten” (E).  
 
Medarbejderne  er  ikke  kun  positive  overfor  de ændringer,  der  er  sket. De  er  også 
meget indstillede på, at der skal være ændringer i fremtiden. (A) siger, at de skal blive 
ved med at være  i udvikling og  (D)  siger, at  i  fremtiden gælder det om, at der  skal 
blive ved med at være noget at komme på biblioteket  for.  (C)  fastslår at ”vi har den 
politik at hvis det ikke virker, laver vi det om”. (B) kalder det for ét af deres ’mantraer’ og 
håber at biblioteket vil ændre udseende i en nær fremtid fordi ”det er til for at ændres”. 
(A) siger, at generelt får tingene ikke lov til at eksistere så længe mere og (E) kan heller 
ikke forestille sig at biblioteket står uforandret særligt længe, når man ser på, at det er 
et  resultat  af  udviklingen  indenfor  de  sidste  få  år,  der  afspejles  i  det  nye  bibliotek. 
Medarbejderne skal  fortsætte den proces, der er  i gang, mener  (E) og nævner, at den 
stringente  opstilling  på  det  nye  bibliotek  skaber  behov  for  at  arbejde  mere  med 
formidlingen. Opstillingen er blevet  lidt  for anonym og  (E)  synes, at de  skal arbejde 
mod at ”styrke hovsa‐oplevelsen, så man opdager noget, man ikke havde regnet med at skulle 
have med hjem”. (D) mener også at formidlingen skal være i fokus, især skal de finde ud 
af  hvordan  de  bruger  plasma‐skærmene.  Han mener  at  formidlingen  er  et  vigtigt 

                                                 
10 Interview med Kirsten Sparvath 
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FORBEHOLD OG KRITIK AF ANALYSE OG METODE 
Valget af diskursanalyse  forudsætter en socialkonstruktivistisk  tilgang og dermed en 
accept af at vores egen udlægning af virkeligheden også er kontingent og konstrueret. I 
og med at vi har interviewet medarbejdere og brugere, har vi bedt dem om at forholde 
sig til biblioteket og således medvirket til at italesætte kampen om at indholdsudfylde 
biblioteksbegrebet. Brugernes udsagn  var præget  af,  at det nye  bibliotek  kun havde 
været i brug i to måneder, da vi lavede interviewene og mange af brugerne måske kun 
havde nået at være der 2‐3 gange. Dermed var deres udsagn og følelser influeret af, at 
de ikke har haft mulighed for at vænne sig til det nye. Omvendt ville de nok ikke have 
så  meget  at  sige  om  det  gamle  bibliotek  og  ændringerne,  hvis  vi  havde  lavet 
undersøgelsen senere, idet det ville have været svært for dem at erindre deres følelser. 
Glæden  ved  det  nye  bibliotek  havde  allerede  påvirket  deres  lyst  til  at  udtale  sig 
negativt  om  det,  både  for  brugernes  vedkommende  og  for medarbejdernes.  Vi  har 
forsøgt at  forholde os neutrale og objektive, men vores spørgsmål kan betragtes som 
interventioner  af  diskursen,  hvilket  betyder  at  vi  har  haft  indflydelse  på  dens 
konstruktion i et eller andet omfang.  
Man kan med rette indvende, at vi selv indgår i diskursen om biblioteksbegrebet, da vi 
jo  er  studerende  på  Danmarks  Biblioteksskole  og  har  beskæftiget  os  en  del  med 
biblioteksudvikling. Det er selvfølgeligt svært at træde ud af en meningssammenhæng, 
man selv er en del af – det gælder både i interviewsituationen og i analysen.  
Vi har både været medvirkende  i at konstruere det tekstgrundlag vi analyserer på og 
været medvirkende  til  at  italesætte  biblioteksbegrebet  på Kolding  Bibliotek,  hvilket 
man skal have for øje, hvis man vil acceptere vores konklusioner som gyldige billeder 
af virkeligheden. Dette gør ikke vores konklusioner ubrugelige, men de skal betragtes 
som et bud på, hvordan biblioteksbyggeriet  i Kolding har påvirket medarbejderne og 
brugernes konception af biblioteket, samtidigt med at der også kunne være andre bud i 
en anden kontekst. 
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udviklingsområde for biblioteket og siger at han tror på, at hvis biblioteket har nogle 
gode  rum  at  formidle  i,  skal  det  nok  bevare  dets  berettigelse  (D).  (B)  forestiller  sig 
ligeledes  formidling  via  interaktive udstillinger, men  siger  også  at det  skal  være  en 
balance, så det ikke bliver til et tivoli! (F) siger, at mange af de praktiske tilpasninger, 
de arbejder med på det nye bibliotek, bliver dikteret af de fysiske rum. (C) nævner at 
der f.eks. ikke plads til at formidle via bog‐karruseller, fordi der ikke er plads til dem 
for enden af reolerne uden at det går ud over tilgængeligheden for kørestole o.l. Men 
(B) siger, at selvom der skal være ændringer løbende, så er det vigtigt at det ikke bliver 
bygningen, der kommer til at bestemme over indholdet men omvendt (B). 
   
Alt i alt er der stor imødekommenhed overfor forandringer, blandt medarbejderne på 
Kolding Bibliotek. Der er dog enkelte  tegn på skepsis.  (C) siger at ”nu har man  jo  fået 
pæne kontorer… men der skulle jo også gerne være et godt samarbejde” og (D) bemærker at 
det er en gevinst at have kollegerne ved hånden (i storrumskontorerne), ”hvis det bliver 
brugt  rigtigt”.  Både  (A)  og  (C)  håber  at  de  nye  arbejdsgange  kan  give  indsigt  i  og 
forståelse  for hinandens arbejde,  så det kan være noget de har  savnet  tidligere. Men 
udtalelserne  tyder på en  skepsis overfor, hvorvidt ændringerne er nok  til at  fremme 
det  tværfaglige  samarbejde  og  dermed  udvide  deres  kompetencer  og  forståelse  af 
faglighed.  
 
Ud fra udsagnene er medarbejderne på Kolding Bibliotek ikke bange for forandringer 
og de er meget forstående overfor at biblioteket også må ændre sig fremover, hvis det 
fortsat  skal bevare  sin position. De  er  glade  for det nye  bibliotek,  føler  stort  ansvar 
overfor det og er meget indstillede på, at det kræver konstant udvikling fortsat at have 
et moderne  bibliotek.  Dette  tyder  på,  at  den  lange  udviklingsproces  har  haft  stor 
betydning  for,  hvordan  Kolding  Bibliotek  ser  ud  i  dag, men  også  for  hvordan  det 
kommer til at se ud i fremtiden. 
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DISKURSANALYSE AF OVERENSSTEMMELSER OG 
FORSKELLIGHEDER 
Kolding Bibliotek har bygget et nyt bibliotek som de kalder ”det nye årtusindes bud på et 
højtprofileret  borgernes  hus  i  smukke  og  stimulerende  rammer”  (Kolding Bibliotek  2005c). 
Behovet for et nyt bibliotek har flere årsager. På bibliotekets hjemmeside skriver de: 
 
”Der har derfor  i mange  år været ytret  ønske  om  et nyt bibliotek.  Ikke blot  rammerne  skulle 
være  større,  indholdet  har  også  ændret  sig  væsentligt  gennem  årene.  Hvor  bibliotekets 
væsentligste opgave tidligere var at opbevaring og formidling af fysiske medier, lægges vægten 
nu i høj grad også på understøttelse af læring, viden og kulturelle aktiviteter og biblioteket som 
være‐ og arbejdssted. Den teknologiske udvikling stiller også i høj grad krav til det fysiske rum, 
som det nuværende bibliotek ikke kan klare” (Kolding Bibliotek 2006a). 
 
Med det nye biblioteksbyggeri forsøger Kolding Bibliotek altså at definere biblioteket 
på en ny måde, i forhold til det gamle bibliotek. I diskurs‐teoretisk sammenhæng kan 
man sige, at de prøver at indholdsudfylde begrebet ’bibliotek’ på en ny måde. Man kan 
dermed  betragte  biblioteksbyggeriet  som  en  intervention,  der  blander  sig  i  den 
eksisterende  diskurs  og  flytter,  løsriver  eller  forstærker  relationerne  mellem  de 
betydningselementer, der konstruerer diskursen.  
 
Hvis det skal lykkes for Kolding Bibliotek at redefinere biblioteket og indholdsudfylde 
det på en ny måde, er det vigtigt at brugerne accepterer det nye indhold og optager det 
i deres meningsforståelse af biblioteket. Brugerne er jo bibliotekets legitimitetsfaktor og 
bibliotekets eksistens afhænger af deres brug. Biblioteket  skal derfor gøre klart hvad 
det står for, så brugerne ved hvad de kan forvente af biblioteket. Dermed skal brugerne 
kunne  tolke de  signaler det nye bibliotek  sender,  rent  fysisk,  ligesom der  skal være 
overensstemmelse  mellem  de  signaler  det  fysiske  bibliotek  sender  og  det  som 
medarbejderne  signalerer.  Derfor  er  det  vigtigt  at  signalerne  er  afstemte  med 
organisationens mål og visioner, såvel som medarbejdernes opfattelse af disse. 
Der  ligger mange visioner bag det nye bibliotek  i Kolding. Medarbejderne har været 
igennem en  lang proces, med at finde ud af, hvad det nye bibliotek skulle  indeholde, 
hvilke  behov  det  skulle  imødekomme  og  hvordan  det  skulle  indrettes. 
Hovedprincipperne  for  indretningen  var,  at  biblioteket  skulle  være:  fleksibelt, 
overskueligt,  gennemsigtigt,  tilgængeligt  og  selvinstruerende  (Kolding  Bibliotek 
2005b). Alle medarbejdere  har  været  inddraget  i  processen med  at  udvikle  det  nye 
bibliotek og har dermed fået forståelse for og indsigt i organisationens mål, visioner og 
præmisser for at disse kan indfries. Dette har også haft betydning for deres ejerskab og 
ansvar for det nye bibliotek, så der burde således være god overensstemmelse mellem 
det, som det fysiske signalerer og som medarbejderne signalerer.  
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Analysen  af  udsagnene  fra  interviewene  viste,  at  der  er  nogle  områder  hvor 
bibliotekets  fysiske  signaler  kan  tolkes  på  forskellige måder  ‐  både  for  brugere  og 
medarbejdere. Der  var  således  nogle  områder,  hvor  der  var  uoverensstemmelse  og 
forskelligheder i opfattelsen, hvilket måske kan skyldes forskellige meningsforståelser. 
Dette  vil  vi  prøve  at  afdække  ved  at  konstruere ækvivalenskæder  og  på  den måde 
dekonstruere, hvordan  interviewpersonerne konstruerer betydning  i  forbindelse med 
bibliotekets udtryk. 
 
 
INFO-ØERNES PÅVIRKNING 
Analysen viste at info‐øernes signal kunne tolkes på forskellige måder. Bibliotekarerne 
på  Kolding  Bibliotek  har  arbejdet  bevidst  med  at  afskaffe  skrivebordet  som 
arbejdsplads i bibliotekets publikumsareal. Skrivebordet kunne tolkes som en bom, der 
adskilte  bibliotekaren  fra  brugeren  og  dermed  fremhævede  forskellen mellem  dem. 
Bagved  sidder  den  kloge  bibliotekar,  der  kan  vejlede  den mindre  vidende  bruger. 
Denne  forskel  har  de  forsøgt  at  nedbryde  ved  at  lave  et  rundt  bord  i  stå‐højde,  så 
brugeren nemmere kan stille sig ved siden af bibliotekaren således at de kan finde frem 
til svaret på brugerens  forespørgsler sammen. Når medarbejderen har vagt ved  info‐
øerne  skal  han  udelukkende  fokusere  på  at  hjælpe de  brugere, der  er  i  publikums‐
arealet og er derfor ikke optaget af alle mulige andre opgaver.  
Info‐øen kan betragtes som et element i biblioteksdiskursen, der prøver at bryde med 
den eksisterende biblioteksdiskurs’  entydige  forståelse af bibliotekarens arbejdsplads 
(som  skrivebordet).  Men  der  er  forskellige  måder  at  forstå  info‐øerne  på. 
Medarbejderens forståelse er selvfølgeligt præget af de visioner og tanker, de har gjort 
sig omkring den nye ’arbejdsstation’ i bibliotekets publikumsareal, og i deres forståelse 
artikuleres info‐øerne med: dialog med brugeren – øjenhøjde med brugeren – være på lige fod 
med brugeren – løse problemerne i fællesskab med brugeren – bruge værktøjer på computeren – 
være mere  opsøgende – mere  aktiv  rolle –  trykket på Go‐knappen. Denne ækvivalenskæde 
indholdsudfylder altså  info‐øen  i medarbejdernes optik og centrerer sig om, at det er 
brugerens arbejdsstation ligeså meget som medarbejderens. 
 
For brugerne er det mere  forskelligt hvorledes de opfatter  info‐øerne. Nogle brugere 
kalder  dem  for  info‐standere,  men  de  færreste  omtaler  dem  som  bibliotekarens 
arbejdsplads.  De  fleste  har  dog  en  fornemmelsen  af,  at  bibliotekarerne  ofte  er  i 
nærheden  af  info‐øerne.  Flere  af  brugerne  siger,  at  de  ikke  føler  det  som  nogen 
forandring med  info‐øerne. Men  det  er  især  de  brugere,  som  også  siger  at  de  ikke 
rigtigt  henvender  sig  til  bibliotekarerne,  og  hellere  vil  klare  sig  selv.  Der  er  nogle 
brugere, der synes det er blevet sværere at finde bibliotekarerne og at det er som om, at 
der er blevet færre af dem. Det mener de dog  ikke har noget med  info‐øerne at gøre, 
men  tror  nærmere  at  det  hænger  sammen  med,  at  biblioteket  er  fysisk  større  og 
dermed er medarbejderne mere spredt ud.  
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Andre af brugerne udtrykker, at de  føler at det er nemmere at  få hjælp og komme  i 
kontakt med medarbejderne på det nye bibliotek. En bruger nævnte at man  fik mere 
lyst  til  at henvende  sig  til medarbejderne,  fordi der  er mere  åbenhed  omkring  info‐
øerne.  Flere  af  medarbejderne  havde  ligeledes  bemærket,  at  det  var  som  om  at 
brugerne  ikke  følte  at  de  ’forstyrrede’  mere.  For  disse  bruger  bevirker  info‐øerne 
således, at medarbejderne ikke virker så fordybede i arbejdet, så man derfor lettere kan 
gå hen og henvende  sig  til dem. Medarbejderne  sagde, at når de har vagt ved  info‐
øerne, går de mere  rundt mellem  reolerne. På den måde kommer de  i kontakt med 
nogle andre brugere,  end dem der  selv henvender  sig,  fordi der  er mulighed  for  en 
mere uformel henvendelse  fra brugerens side. For disse brugere kan  info‐øerne altså 
bevirke  at  brugerne  opfatter  det  som  en mere  uformel,  afslappet måde  at  kontakte 
bibliotekarerne på ‐ hvilket måske også påvirker typen af henvendelser. 
Info‐øerne  aflæses mere  som  en  ’info‐stander’, hvor man  lige kan  spørge  om hurtig 
hjælp.  Der  var  mange  brugere  der  sagde,  at  de  mest  havde  henvendt  sig  til 
medarbejderne med tekniske problemer. Som tidligere nævnt kan det skyldes, at ordet 
info  signalerer  en  hurtig  form  for  information.  I  bibliotekssektoren  er  der  mange 
diskussioner om, hvornår man kan tale om information og hvad der kan defineres som 
viden. For de  fleste udenfor bibliotekssektoren er ordet  information noget man oftest 
støder på, hvis man har brug for fakta‐oplysninger eller skal have en hurtig vejledning 
i  at  komme  videre.  Det  kan  være  en  kundeinformation  i  et  stormagasin  og  et 
supermarked, eller på hospitalet, politistationen, skattekontoret, hvor man henvender 
sig i en slags reception og kan få anvist hvilken afdeling man skal henvende sig i. Det 
kan  også  være  en  informations‐brochure  om  toldregler,  hvordan man  udfylder  sin 
selvangivelse, eller  information om fugleinfluenza på fødevarestyrelsens hjemmeside. 
Altså en slags hurtig information til, hvordan man selv kommer videre, eller hvor man 
skal hen for at få mere information eller vejledning man har brug for. Set ud fra denne 
optik bliver  info‐øerne  relateret  til: hurtig  information  ‐ praktiske  oplysninger – hjælp  til 
selvhjælp  –  uformel  henvendelse  –  hurtig  ekspedition  –  kortvarende  dialog.  Dermed 
ækvivaleres  info‐øerne  ikke  med  en  længerevarende  vejledning  af  brugeren.  Ved 
sådanne  længerevarende  ekspeditioner  sidder man  oftest  ned,  har mulighed  for  at 
stille  tasken og måske hænge  jakken på  stolen,  som når man er hos bankrådgiveren 
eller på skattekontoret. Det er selvfølgelig lidt sat på spidsen idet, at det sandsynligvis 
ikke kun er  info‐øerne, der gør at brugerne klarer sig mere selv. Det nye bibliotek er 
bevidst  indrettet  til,  at  det  skal  være  lettere  at  betjene  sig  selv  og  selv  finde 
materialerne på biblioteket. Det er ligeledes en generel samfundstendens til, at vi som 
borgere skal kunne hjælpe os selv og finde den relevante information på hjemmesider 
osv. Men det kunne tænkes, at en stående ekspedition ikke fordrer en længerevarende 
samtale. Medarbejderne havde håbet at søge‐øerne kunne bruges til lige at sætte sig og 
vise  brugerne  hvordan  de  selv  kommer  videre, men  søge‐øerne  er  ofte  okkuperet  i 
længere tid, da de også bliver brugt af brugerne til andet end hurtige søgninger. Dette 
kunne skyldes at man kan sidde ned ved søge‐øerne og at de dermed  ikke signalerer 
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hurtig benyttelse. Kolding Bibliotek mangler måske en mulighed for at medarbejderne 
kan sætte sig ned sammen med brugeren, når en længerevarende dialog er påkrævet. 
Dermed ikke sagt at de skal gå tilbage til skrivebords‐skranken, men måske skulle de 
supplere med en  info‐ø, hvor man kan sidde ned,  ligesom ved søge‐øerne, så de  ikke 
behøver at afvige fra principperne med de runde borde og at løse opgaven i fællesskab 
med brugeren. Ud  fra diskursanalysen  ser det  i hvert  fald ud  til at  info‐øerne bliver 
indholdsudfyldt på en anden måde af brugerne, end det, der var bibliotekets vision. 
Det  er  altså  ikke  lykkedes  helt  at  forankre  info‐øen  som  et  moment  i  biblioteks‐
diskursen i brugernes meningsforståelse. 

MEDARBEJDERROLLE/FAGLIGHED  
Det nye bibliotek har ligeledes betydning for medarbejdernes rolle. Analysen viste, at 
der var  lidt bekymringer vedrørende, hvorvidt bibliotekarernes  faglighed var på spil 
med indførsel af den nye organisationsstruktur og info‐øerne. Ændringerne er lavet ud 
fra  en  opfattelse  om  at  den  gode  service  overfor  brugerne  ville  være,  at  de  kan  få 
kvalificeret hjælp, ligegyldigt hvor eller til hvem de henvender sig i biblioteket. Det er 
ud fra en idé om at brugerens behov er i centrum og fokus skal være den gode service 
overfor brugeren. Den bedste betjening af brugeren ækvivaleres med:  bibliotekaren  er 
generalist ‐ hurtig betjening – betjening af den første medarbejder, de kommer i kontakt med – 
lige betjening for alle – samme betjening overalt, både pr. telefon, mail og personlig henvendelse. 
Det vil altså sige en opfattelse af bibliotekarens faglighed som en generalist‐faglighed. 
For nogle af bibliotekarerne opfattes faglighed derimod som en fag‐faglighed, hvor den 
bedste betjening af brugeren er ækvivalent med den specialiserede bibliotekar – fordybelse i 
specialområder – hver afdeling sit speciale ‐ kvalificeret svar, selvom det betyder at det kommer 
lidt senere.  
Hermed er der altså to forståelser af, hvad der er den bedste service overfor brugeren. 
Biblioteket  er bygget op omkring generalist‐fagligheden. Men det  ser  altså ud  til,  at 
den ikke er helt indarbejdet i alle medarbejderes meningsforståelse af faglighed endnu. 
Det kan være et problem for Kolding Bibliotek, hvis biblioteket rent fysisk giver udtryk 
for den ene forståelse af bibliotekarrollen og nogle af medarbejderne arbejder ud fra en 
anden.  Ændringerne  i  forståelsen  kommer  nok  delvist  med  tiden,  men  altså  ikke 
automatisk med  de  fysiske  ændringer.  Det  kræver  nemlig  også  at medarbejdernes 
kompetencer bliver udvidet, så de kan indtage generalist‐rollen. 
 
 
BRUG AF BIBLIOTEKET 
De fleste brugere var meget glade for det gamle bibliotek og beskriver det som et sted 
med meget atmosfære. Størstedelen mente at det gamle bibliotek var et fint bibliotek, 
men deres reaktioner på at der skulle bygges et nyt, delte sig mellem en begejstring og 
en undren over hvorfor det nu var nødvendigt. Denne skepsis er for mange afløst af en 
glæde over det nye bibliotek, som er blevet taget flittigt i brug. 
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Begge  biblioteker  beskrives  som  velfungerende  og  som  et  sted  brugerne  gerne  vil 
komme. Det gamle bibliotek beskrives som hyggeligt, hvorimod det  ikke rigtigt er et 
udtryk, der bliver brugt  i  forbindelse med det nye bibliotek. Det nye beskrives mere 
som  lyst  og  venligt,  og  dermed  rart  at  komme  på.  Det  er  altså  forskellige  fysiske 
faktorer, der har betydning for, at biblioteket er et sted brugerne gerne vil komme. 
De positive  træk, der  fremhæves ved det gamle bibliotek, er  især muligheden  for at 
finde en  lille krog man kunne sidde og  læse eller snakke  i  ‐ samt at det var  inddelt  i 
små rum med hver sit speciale, som bevirkede at man lige vidste hvor tingene var. Det 
gamle bibliotek bliver sammenholdt med begreber som hyggeligt  ‐ atmosfære  ‐ nicher – 
mange hyggekroge – gemmesteder – privat – overskueligt ‐ små rum – adskilte afdelinger, f.eks. 
læsesal ‐ mange historier (tradition) – et hus med sjæl – ro på.  Det er alle sammen begreber, 
der  tyder på at brugerne  forbinder biblioteket med noget velkendt og dermed noget 
der giver dem  følelsen af  tryghed. Trygheden kommer også af de små rum, nicherne 
og  hyggekrogene,  hvor  man  lige  kan  gemme  sig  og  være  afskærmet  fra  verden 
omkring  én. En  bruger  nævner  sågar,  at  han  savner  lugten  fra det  gamle  bibliotek, 
hvilket  også  kunne  symbolisere  det  trygge,  velkendte  bibliotek.  Biblioteksbegrebet 
bliver  dermed  udfyldt  med  noget  hyggeligt,  velkendt  og  trygt,  hvilket  betyder  at 
brugerne opfatter det som et dejligt sted at komme. 
Bibliotekarerne er ligeledes inde på bibliotekets tryghed. Én siger, at der altid ligger en 
stor grad af tryghed i en bygning man kender og en anden nævner, at man altid føler 
sig hjemme på et bibliotek,  fordi der er noget der går  igen  fra bibliotek  til bibliotek. 
Følelsen af noget velkendt kan  få en  til at  føle sig hjemme og  tryg, hvilket det gamle 
bibliotek i Kolding altså har kunnet for såvel brugere som medarbejdere. 
 
De positive udtryk, der nævnes  i  forbindelse med at komme på det nye bibliotek er 
udtryk som: Stort – åbent – lyst – rummeligt ‐ venligt ‐ gennemskueligt – alt i ét rum ‐ meget 
IT – gode muligheder for selvbetjening – langt til næste bruger ‐ privat – funktionelt – moderne 
– tidssvarende – adgang til alt – her er alt. Disse udtryk tyder på en lidt anden opfattelse 
af biblioteket. Her er begreberne nogle, der tyder på en følelse af, at biblioteket yder en 
form  for gestus overfor brugerne. Her er plads  til  lidt af hvert, både fysisk og  i mere 
overført forstand. Her er plads til at man kan være sig selv, betjene sig selv og passe sig 
selv. Samtidigt bliver der stillet meget  til ens rådighed. Selvom der  ikke er mulighed 
for at  finde afskærmede kroge, som på det gamle bibliotek, er der så meget plads på 
det nye bibliotek, at man kan skabe sit eget rum. Dels i kraft af at der er langt til den 
næste  stol,  computer  eller  sofa, dels  i kraft  af at biblioteket  tilbyder  sine brugere  en 
lang række muligheder. Alt er  tilgængeligt  (også materialerne  i magasinet) og der er 
ingen restriktioner på brugen. Det er let at komme til og fra biblioteket, ligesom at det 
er  let  at  finde materialerne. Dermed  får  brugerne  følelsen  af  luksus,  overflod  og  en 
storsindet gestus, der giver en behagelig følelse af, at her vil vi (biblioteket) gerne have 
at du opholder dig. Flere af brugerne udviser  tilmed en  form  for ydmyghed overfor 
biblioteket og værger sig ved at sige noget negativt om biblioteket, fordi de synes man 
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skal  være  taknemlig  for  hvad man  har. Dette  bunder muligvis  i  at  biblioteket  er  et 
gratis  tilbud, hvilket gør at der er grænser  for hvad man  føler man kan  tillade sig at 
kræve.  
Muligheden for at skabe privat rum bliver nævnt  i begge konceptioner af biblioteket. 
Men det er forskellige faktorer, der afgør at følelsen af privat rum opstår for brugeren i 
de  to  sammenhænge.  I den  ene opfattelse  indgår  hygge  –  tryghed  –  velkendt  ‐  kroge  – 
atmosfære ‐ i ækvivalenskæden, hvorimod i den anden er det rummelighed – venlighed – 
åbent – adgang. Det er altså to forskellige måder at skabe privat rum i biblioteksrummet 
på,  der  hver  især  kan  være  indeholdt  i  biblioteksdiskursen,  men  ud  fra  hver  sin 
kontekst. 
Opfattelsen  af  overskuelighed  er  ligeledes kontekstafhængig.  I den  ene  opfattelse  er 
det: at alting er opdelt i separate rum ‐ at det er små rum ‐ at man kun skal forholde sig til ét 
rum  ad  gangen.  I den  anden  opfattelse  er det:  at  alt  er  i  ét  rum  ‐  at man  kan  se  i  alle 
afdelinger, se på tværs af dem ‐ at alt er tilgængeligt. Begreberne ’overskuelighed’ og ’privat 
rum’ indgår begge i biblioteksdiskursen og er tilsyneladende vigtige knudepunkter for 
meningsforståelsen  af  biblioteket. Men de  har  altså  forskellige  betydninger,  alt  efter 
hvilken kontekst de optræder i, hvilket gør at de kan betragtes som flydende betegnere 
i  biblioteksdiskursen.  De  forskellige  forståelser  kæmper  om  at  indholdsudfylde 
begreberne,  selvom  udsagnene  i  interviewene  ikke  antydede  deciderede  konflikter. 
Men  det  er  tydeligt,  at  der med  det  nye  bibliotek  er  sket  en ændring  i  forhold  til, 
hvordan man  kan  skabe  sit  eget  rum  i  biblioteksrummet  og  i  forhold  til,  hvilken 
forståelse af overskuelighed, der kan blive tilfredsstillet. 
 
Det er således to vidt forskellige indhold i begrebet bibliotek, der har betydning for at 
brugerne synes det er rart at komme på biblioteket. Men det er ikke sådan, at de står i 
modstrid  til hinanden og kæmper om at  indholdsudfylde begrebet  ’bibliotek’. Det er 
heller ikke sådan at brugerne tilhører enten den ene eller den anden opfattelse. Mange 
af dem synes at bibliotekerne er gode på hver sin måde, selvom de er forskellige. Det 
samme gør sig  til dels gældende  for Kolding Biblioteks medarbejdere, der  imidlertid 
sætter stor pris på det nye biblioteks funktionalitet. 
At biblioteket kan indeholde de forskellige opfattelser, kan skyldes at biblioteket er en 
meget rummelig betegner, der kan  indbefatte  flere  indhold uden at der er stor kamp 
mellem  opfattelserne.  Betegneren  ’bibliotek’  kan  f.eks.  også  blive  anvendt  om  en 
bogsamling  i  et  privat  hjem,  selvom  der  ikke  er  udlån  af  bøger.  Den  elektroniske 
udvikling har ligeledes gjort at nogle biblioteker får færre og færre fysiske materialer, 
men  alligevel  er  der  ikke  protest  imod,  at  de  kaldes  biblioteker. Dette  indikerer  at 
’bibliotek’ er en  tom betegner, som  forskellige diskurser  forsøger at  indholdsudfylde, 
uden at der altså opstår deciderede uenigheder og at det dermed bliver opfattet som en 
direkte dislokation.  
Medarbejderne og brugerne har  ikke opfattet det som antagonismer,  idet de  ikke har 
haft  problemer med  at  udvide  deres  forståelse  af  biblioteket  til  at  rumme  det  nye 
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indhold. Derfor  kommer  konflikterne  ikke  til udtryk  i deres udsagn. Alligevel  viste 
diskursanalysen, at det nye bibliotek har medført ændringer, både for brugernes brug 
og  for  medarbejdernes  rolle.  Udsagnene  viser  altså  at  der  har  været  forskellige 
diskurser i spil, hvilket betyder at der har været kamp mellem diskurserne – om end en 
stille kamp. 
Dermed kan det nye biblioteksbyggeri betragtes som en intervention, der skaber en ny 
meningsforståelse  af  biblioteket. Det  har  i  hvert  fald  åbnet  op  for  at  diskursen  kan 
udfyldes  med  et  nyt  indhold,  der  samtidigt  redefinerer  og  udvider  opfattelsen  af 
bibliotekets indhold. 
 
 
BIBLIOTEKET I FREMTIDEN 
Kolding Bibliotek har med den nye biblioteksbygning givet et bud på, hvilken  fysisk 
form man kan give begrebet bibliotek, og hvilket indhold man kan lægge i det. Det er 
sket udfra en vision om det nye bibliotek skal være det nye årtusindes højtprofilerede 
borgernes hus i smukke og stimulerende rammer (Kolding Bibliotek 2005c). Der er ikke 
nogen  tvivl om, at både brugerne og medarbejderne oplever, at der er  forskel på det 
gamle og det nye bibliotek, men hvordan ser de ’biblioteket i fremtiden’?  
I forhold til synet på ’biblioteket i fremtiden’, tegner der sig på baggrund af analysen af 
bruger‐  og medarbejderudsagn,  tre  forskellige måder  at  lægge  indhold  i  biblioteks–
diskursen.  De  tre  forskellige  måder  afslører  også  noget  om,  hvordan  brugere  og 
medarbejdere  opfatter  begrebet  ’bibliotek’  i  dag.  De  tre  forskellige  måder  at  se 
’bibliotek i fremtiden’ på repræsenterer samtidigt tre forskellige bibliotekssyn. 
 
I den første meningsforståelse af ’biblioteket i fremtiden’ er opbevaring af især fysiske 
materialer, herunder specielt bøger, en af de væsentligste måder at  tænke biblioteket 
på. Dette syn på ’biblioteket i fremtiden’ er mest udbredt blandt brugerne. De brugere, 
som har denne opfattelse af biblioteket, forholder  biblioteket i fremtiden’ til om der er 
plads  til bøgerne om 10, 20 eller 65 år. Dermed bliver plads  til opbevaring et vigtigt 
parameter  for  bibliotekets  fysiske  bestående.  For  denne  gruppe  af  brugere  er 
opbevaring  derfor  et  centralt  moment  i  biblioteksdiskursen,  som  kommer  til  at 
bestemme  og  strukturere  deres  opfattelse  af  ’biblioteket  i  fremtiden’.  ’Biblioteket  i 
fremtiden’  bliver  således  i  denne  opfattelse  forbundet  med  den  følgende 
ækvivalenskæde: opbevaring af fysiske materialer (løber ikke tør for plads) ‐ her er alt (hvad de 
har brug for) – dyrt (så det skal kunne holde) – moderne derved fremtidssikret.  
I denne  indholdsudfyldning af begrebet  ’biblioteket  i  fremtiden’  ligger der, at nu har 
man  jo  fået  et  nyt  og moderne  bibliotek  og  så  vil  det,  eller  skulle  det  gerne,  holde 
mange  år  frem  i  tiden.  Man  kan  også  kalde  denne  opbevaringsorienterede 
meningsforståelse af biblioteket for traditionel, idet indholdet af begrebet bibliotek ikke 
har ændret sig væsentligt med det nye bibliotek.  
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Nogle af dem, som har dette bibliotekssyn, siger, at når man nu har postet så mange 
penge  i  det  nye  bibliotek,  så  skulle  det  gerne  kunne  stå  rigtigt mange  år.  For  dem 
betyder  fremtidige  forandringer,  at  man  vil  skulle  bruge  endnu  flere  penge.  De 
økonomiske  ressourcer,  som  allerede  er  brugt,  er  ligeledes  er  et  meget  vigtigt 
parametre for udvikling af ’biblioteket i fremtiden’. De håber og mener derfor, at den 
nye  biblioteksbygning  gerne  skulle  kunne  står  i  de  næste  70  år  ligesom  den  gamle 
biblioteksbygning.  Konsekvensen  af  denne  meningsforståelse  kan  være,  at  de 
økonomiske  hensyn  sætter  grænser  for,  hvorledes  biblioteket  kan  udvikle  sig  og 
dermed kommer bygningen til at bestemme over indholdet.  
 
For det andet bibliotekssyn bliver mange computere samt andet IT‐teknologi opfattet 
som meget  betydende  for  ’biblioteket  i  fremtiden’.  På  det  nye  bibliotek  har  netop 
opgradering  af  IT‐faciliteterne  haft  høj  prioritet,  og  derfor  bliver  biblioteket  i  dette 
bibliotekssyn opfattet  som meget moderne, hvilket gør at biblioteket godt kan holde 
nogle  år  endnu. Der  ligger  også  i denne  forståelse,  at man på det nye bibliotek har 
prøvet at se frem i tiden, og at biblioteket derfor burde kunne holde et godt stykke tid.  
’Biblioteket  i  fremtiden’  kan  forstås udfra ækvivalenskæden  –  til  dels  fremtidssikret  – 
følge med tiden ‐ det man har brug for nu.  
I dette bibliotekssyn er der således fokus på de tiltag, der er gjort på det nye bibliotek, 
men brugere og medarbejdere godt kan se, at man skal følge med udviklingen. En af 
de karakteristiske holdninger  i denne opfattelse er, at det nye bibliotek signalerer og 
viser noget fremtidigt og dermed, i hvert fald i en vis grad, også er fremtidssikret. 
I denne meningsforståelse af ’biblioteket i fremtiden’ sker der ikke pludselige radikale 
ændring  af  biblioteket  i  fremtiden.  Det  er  mere  en  løbende  udvikling,  hvor  nye 
funktionaliteter og muligheder kommer til efterhånden. Det nye bibliotek har i denne 
indholdsudfyldning af biblioteksbegrebet skabt en hegemonisk intervention, om at det 
nye bibliotek er  tidssvarende og at biblioteket vil blive stående en del år endnu. Der 
sættes dog spørgsmålstegn ved, om det nye bibliotek ligefrem kan holde så længe som 
det gamle. 
 
I det tredje meningsforståelse af ’biblioteket i fremtiden’ er biblioteket i tæt forbindelse 
med det omgivende samfund og den hastige udvikling, som foregår hovedsageligt på 
det  teknologiske  og  mediemæssige  område.  Der  er  også  andre  udtryk  for  den 
samfundsmæssige udvikling, som kommer til udtryk i denne forståelse af ‘biblioteket i 
fremtiden’  på  f.eks.  globaliseringen.  I dette  bibliotekssyn  er  ’biblioteket  i  fremtiden’ 
ækvivaleret med ‐ stigende forandringshastighed ‐ flygtige medie ‐ umuligt at fremtidssikre ‐ 
og centrale momenter er usikkerhed og stigende kompleksitet. 
I  dette  bibliotekssyn  relaterer  ’biblioteket  i  fremtiden’  sig  til  den  samfundsmæssige 
kontekst, som biblioteket er og  skal være en del af. For de medarbejdere og brugere 
som har dette bibliotekssyn, er deres egen rolle og brug på biblioteket mindre vigtig i 
forhold  til  ’biblioteket  i  fremtiden’,  end  den  samfundsmæssige  udvikling.  En 
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medarbejder  siger  om  fremtiden  for  det  nye  bibliotek,  at  udviklingen  indenfor  de 
sidste  10  år  er  gået meget  stærkt mht.  IT‐teknologi  og herunder  specielt  internettet. 
Denne hastige  forandring er medvirkende  til, at en del medarbejdere og brugere har 
svært  ved  at  se,  at  det  nye  bibliotek  skulle  blive  stående  om  f.eks.  65  år. Nogle  af 
kommentarerne  fra  medarbejderne  og  brugerne,  som  relaterer  sig  til  ’biblioteket  i 
fremtiden’  er,  at  der  hurtigt  er  brug  for  forandringer,  at  institutioner  generelt  ikke 
holder så længe og at medierne meget hurtigt ændrer sig.   
Dette syn på ’biblioteket i fremtiden’ har en gruppe af både medarbejdere og brugere, 
for hvem det gælder, at de  ikke  tror at det nye bibliotek kommer  til at bestå,  ligeså 
længe som det gamle ‐ og at det i øvrigt vil forandre udseende og indhold forholdsvis 
hurtigt. 
 
Bibliotekets  materialer  er  en  vigtig  faktor  i  alle  tre  forståelser  af  ’biblioteket  i 
fremtiden’.  I  det  første  bibliotekssyn  er  opbevaring  af  materialerne,  og  herunder 
specielt  bogen,  det  helt  centrale  begreb  for  ’biblioteket  i  fremtiden’.  I  det  andet 
bibliotekssyn er de nuværende materialer vigtige, men også nyere faciliteter som IT er 
blevet  vigtige  i  forståelsen  af  ’biblioteket  i  fremtiden’.  I  den  tredje  bibliotekssyn  er 
materialerne også en vigtig del af forståelsen af ’biblioteket i fremtiden’, men her mest i 
kraft af den usikkerhed, som ligger i forestillingen om materialernes form i fremtiden.  
 
For nogle brugere har det nye bibliotek virket  som  en  intervention  således, at deres 
brug er ændret og derved deres syn, på hvad biblioteket kan rumme. Generelt er det 
dog  svært  for  brugerne  at  definere,  hvad  biblioteket  kan  eller  skal  indholde  i 
fremtiden. Her spiller det ind at biblioteket er gratis at bruge, selvom der er investeret 
mange penge  i det. Derfor vil en del brugere  ikke  stille  for  store krav  til biblioteket, 
heller ikke i forhold til ’biblioteket i fremtiden’. Det ville kunne få dem til at lyde, som 
om  at de  ikke  er  tilfredse med  eller  sætter pris på det de  allerede  har,  hvilket de  i 
grunden er. For medarbejderne gælder det, at de stadig arbejder hårdt med at erobre 
det nye bibliotek og kun har tid nok til lige at hænge i med neglene, og derfor ikke har 
gjort  sig  tanker  om  ’biblioteket  i  fremtiden’.  På  den  anden  side  nævner  nogle  af 
medarbejdere som det vigtigste – ja ligefrem et mantra – at tingene er til for brugernes 
skyld og at de vil være parate og nærmest ivrige for at lave det om, hvis det ikke virker 
efter hensigten.    
Der er således store forskelle i opfattelsen af ’biblioteket i fremtiden’, hvilket også viser, 
at  der  er  grundlæggende  forskellige måder  at  opfatte  begrebet  bibliotek  på.  Dette 
betyder også, at der er store modsætninger i forståelsen af ’biblioteket i fremtiden’. Det 
kan medføre, at der  i  fremtiden kommer artikulationer, som dislokerer biblioteket og 
dermed  mere  voldsomme  antagonismer  og  magtkampe  om  indholdsudfyldningen 
begrebet bibliotek.  
 
 

sh


sh
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AFRUNDING AF ANALYSE OG DISKUSSION 
Diskursanalysen af medarbejderne og brugernes udsagn viste, at der ikke havde været 
store uenigheder  i  forbindelse med det nye Kolding Biblioteks  indholdsudfyldelse af 
biblioteksdiskursen. Det  nye  biblioteksbyggeri  havde medført ændringer, der  havde 
influeret  på  både  brugernes  brug  og  medarbejdernes  rolle.  Disse  ændringer  blev 
tilsyneladende  indlemmet  i diskursen uden særlige konflikter. Dette hænger sammen 
med,  at  der  ikke  blev  brudt  op  med  særligt  mange  af  selvfølgelighederne  i  den 
eksisterende biblioteksopfattelse. Biblioteket indeholder stadigt f.eks. bøger, læseplads 
og  bibliotekarer, men  har  samtidigt  tilføjet  eksempelvis  lyttepladser,  café  og  børne‐ 
eksperimentarium.  Interventionen af biblioteksdiskursen skabte altså  ikke deciderede 
antagonismer, men udvidede diskursen med det nye indhold. 
 
At medarbejderne  ikke havde problemer med den nye  indholdsudfyldelse  skyldtes  i 
høj grad, at de alle har været  inddraget  i processen med at udvikle biblioteket. Deres 
ansvar og engagement overfor biblioteket var meget stærkt i deres udtalelser. Selvom 
de ikke alle var helt trygge ved de nye info‐øer, var der ikke noget der tydede på at de 
ville have skrivebordene tilbage. Hvis de fik valget ville de sikkert sige nej tak, idet de 
alle udviste stor forståelse over hvorfor info‐øerne ser ud som de gør og ingen ønsker 
at  være  den,  der  står  i  vejen  for  udviklingen  på  biblioteket.  Medarbejderne  er 
indstillede på at prøve det nye af og prioriterer klart bibliotekets helhed og visioner, 
frem for deres egne behov og følelser. 
For  brugernes  vedkommende  så det  lidt  anderledes  ud. Brugerne  var  involverede  i 
udviklingsprocessen  i  et  vist  omfang. Dels  gennem  bibliotekets  brugernævn,  dels  i 
kraft af at borgerne kunne komme med  forslag og  indlæg  i debatten, via bibliotekets 
hjemmeside. Men det havde bestemt ikke samme effekt som for medarbejderne. Trods 
tidligere skepsis, var de fleste meget tilfredse med biblioteket, nu hvor det var taget  i 
brug, men der var mange ting der krævede tilvænning. De nye rammer for biblioteket 
medførte ikke automatisk en ændret brug og opfattelse for alle brugere. Brugerne skal 
tages mere i hånden og der ligger således en stor opgave foran medarbejderne med at 
vise  brugerne,  hvordan  det  nye  bibliotek  kan  bruges.  Medarbejderne  var  meget 
bevidste om at der var mange formidlingsopgaver i fremtiden, men spørgsmålet er om 
det  er  deciderede  sælger‐kompetencer,  der  kræves  for  at  få  info‐øernes  potentiale 
udnyttet til fulde.   
 
Kolding  Biblioteks  visioner  om  at  indrette  et  bibliotek,  der  var  overskueligt, 
gennemsigtigt, fleksibelt, selvinstruerende og tilgængeligt, er i høj grad blevet opfyldt. 
Især  selvbetjening  og  tilgængelighed  affødte  mange  positive  kommentarer  fra 
brugerne  –  også  på  mere  uprætentiøse  områder  som  f.eks.  parkeringsforhold,  der 
måske ikke var det, der havde haft størst opmærksomhed af medarbejderne.  
Visionen om at skabe et bibliotek der også  fungerede som samlings‐ og værested, er 
ligeledes blevet  indfriet. Det nye bibliotek  tiltrak  i  langt højere grad  folk der hænger 



 70

ud,  på  trods  af  at  det  gamle  bibliotek  klart  blev  opfattet  som  hyggeligere. 
Undersøgelsen  viste  tydeligt  at  denne  hygge‐følelse  sagtens  kunne  erstattes  af  en 
følelse  af  rummelighed  og  åbenhed,  og  at  det  private  rum  kunne  skabes  i  kraft  af 
følelsen af at her er alt tilladt, det hele er til din (brugerens) rådighed og det er dig, der 
er dit behov der er i centrum. Det er således lykkedes for Kolding Bibliotek at integrere 
det hybride bibliotek, med meget IT, nye materialetyper og hvad dertil hører uden at 
teknologifokusset  har  taget  overhånd.  På  det  gamle  bibliotek  i  Kolding  blev 
computerne og de nye materialer  stoppet  ind mellem hylder og  etager, hvilket man 
også  har  set  på  mange  andre  biblioteker  op  gennem  90’erne  og  specielt  efter 
bibliotekslovens  nye  krav  i  2000. Nøglen  til  denne  succes  ligger  altså  i  at  prioritere 
pladsen og ikke lade teknologiens krav dominere bibliotekets fysiske udtryk. Ligeledes 
er  det  vigtigt  at  det  funktionalistiske  og  stringente  udtryk  ikke  tager  overhånd,  så 
biblioteket  mister  sin  sjæl.  Som  medarbejder  (B)  udtrykte  det,  er  det  ”vigtigt  at 
bygningen ikke kommer til at bestemme over indholdet”. 
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KONKLUSION 
Vi  ville  undersøge  om  det  nye  biblioteksbyggeri  i Kolding  var  en  intervention,  der 
brød  op med  den  eksisterende  biblioteksforståelse  blandt  brugere  og medarbejdere. 
Derfor  ville  vi  først  og  fremmest  undersøge  om  det  havde  ændret  på  den  måde 
brugerne brugte biblioteket på  og hvilken  indflydelse det havde på medarbejdernes 
arbejde på biblioteket. 
 
 
ÆNDRINGER I BRUGERNES BRUG OG MEDARBEJDERNES ROLLE  
Undersøgelsen  viste  at  brugernes  brug  var  delvist ændret. Det  nye  bibliotek  havde 
betydet at nogle brugere brugte biblioteket mere, andre brugte det på nye måder, mens 
der også var nogen for hvem biblioteket ikke havde medført nogle ændringer. Enkelte 
brugere kom mindre på biblioteket end  førhen, men dette mente de ville ændre  sig, 
efterhånden  som  de  lærer  det  nye  bibliotek  bedre  at  kende.  Derudover  kunne 
bibliotekarerne melde om, at de oprettede mange nye brugere  i systemet, hver eneste 
dag. Disse brugere repræsenterede  ikke deciderede nye brugergrupper. Der var godt 
nok  tale  om  folk, der  ikke  var  vant  til  at  komme på  biblioteket, men de  tilhørte de 
samme brugergrupper som dem, der kom på biblioteket i forvejen. Computerne tiltrak 
især de mange unge brugere, biblioteket tidligere havde haft svært ved at tiltrække. De 
mange computere var også af stor betydning for, at brugerne syntes det var lettere at 
betjene sig selv. Sammen med udlånsmaskinerne og afleveringsautomaten blev dette 
fremhævet, af en stor del af brugerne, som et klart plus ved det nye bibliotek. Men der 
var  også  nogle  brugere,  der  blev  afskrækkede  af  teknikken  og  selvbetjenings‐
mulighederne. 
Flere brugere mente, at det  fysiske  ikke umiddelbart havde haft nogen betydning  for 
deres brug  af biblioteket. Alligevel nævnte de  forskellige  ting, der påvirkede dem  – 
bl.a.  at de  nemmere  kunne  finde  tingene. Andre  brugere  havde  haft  lidt  problemer 
med at finde tingene. De følte forvirring over det nye bibliotek, hvilket også bevirkede, 
at  de  opfattede  det  som  et  andet  bibliotek  at  komme  på.  De  havde  svært  ved  at 
overskue biblioteket,  fordi overskuelighed  for dem var ensbetydende med det gamle 
biblioteks opdeling i små rum og afdelinger. En af visionerne med det nye bibliotek var 
netop, at det skulle være overskueligt ved at det var gennemsigtigt og i ét rum. Der var 
således  ikke  helt  overensstemmelse  mellem  de  forskellige  opfattelser  af 
overskuelighed. 
Tilgængelighed var en anden af Kolding Biblioteks visioner for indretningen af det nye 
bibliotek. Bibliotekets vision om tilgængelighed var baseret på at alle materialer skulle 
være  tilgængelige. Dels via  let og overskuelig opstilling, dels  i kraft  af at der  skulle 
være  adgang  til  alt  for  alle.  Medarbejderne  mente  at  følelsen  af  tilgængelighed, 
rummelighed  og  generøsitet  hang  sammen,  og  at  dette  var  vigtige  kriterier  for  at 
brugerne  kunne  lide  at  bruge  og  komme  på  det  nye  bibliotek.  Dette  afspejledes 
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ligeledes  i brugernes udtalelser, men det var andre  funktioner, der havde betydning 
for  opfattelsen  af  tilgængelighed  og  rummelighed.  For  brugerne  var  det  først  og 
fremmest de mange  computere, de gode parkeringsforhold og adgang  til magasinet, 
der nævntes  både direkte  og  indirekte  som  vigtige  for  følelsen  for  rummelighed  og 
tilgængelighed på biblioteket.  
Der var brugere, der savnede det gamle biblioteks nicher og kroge, fordi det betød, at 
de  opfattede  det  gamle  bibliotek  som  hyggeligt.  Alligevel  viste  undersøgelsen,  at 
følelsen af rummelighed og generøsitet kunne kompensere for den manglende hygge, 
og at det nye bibliotek dermed opfattedes som et sted, der er rart at være og opholde 
sig på, for de fleste af de adspurgte brugere. Den megen plads og generøse følelse af at 
alt er stillet  til brugerens rådighed, kunne opfattes som en  luksus, der smittede af på 
brugernes lyst til at bruge biblioteket. Når først de fik sat sig ned opdagede de, at det 
var muligt at skabe et privat rum, idet der var god afstand til den næste bruger, uanset 
om  vedkommende  befandt  sig  ved  en  bogreol,  computer  eller  i  en  lænestol. 
Rummeligheden virkede  altså både  i  fysisk  og  i  overført betydning  som  en generøs 
gestus  overfor  brugerne.  Prioriteringen  af  de  mange  kvadratmeter  havde  positiv 
indflydelse på denne  følelse,  hvilket  tilkendegiver  at det  er  vigtigt  at  bibliotekernes 
fokus på at integrere teknologien  i biblioteket,  ikke må overskygge behovet for fysisk 
plads. Ved  at  prioritere  plads  og  signalere  storsind  overfor  brugerne,  er det  faktisk 
muligt for dem, at skabe et privat rum i det offentlige rum. 
 
En fysisk ændring, der var meget synlig, var de nye arbejdspladser til medarbejderne i 
publikumsarealet. De  runde  info‐øer  var  udformet  ud  fra  en  tanke  og  ønske  om  at 
nedbryde  skrankefølelsen  ved de  gamle  skriveborde,  og  dermed  opnå  større dialog 
med brugerne. Dette har stor betydning for medarbejdernes rolle på det nye bibliotek 
idet, at de skal  indtage en meget mere opsøgende rolle end førhen. Samtidigt har det 
også stor indvirkning på deres faglige følelse. Dels bliver de sat ud på gulvet med alle 
deres talenter, dels betyder den nye opdeling og den nye organisationsstruktur, at de 
skal  indtage  rollen  som  generalister  og  skal  kunne  besvare  alle  slags  henvendelser. 
Dermed blev bibliotekarernes faglige stolthed udfordret og efterlod nogle af dem med 
en følelse af, at deres kvalifikationer ikke blev udnyttet fuldt ud.  
Undersøgelsen viste at brugernes opfattelse af info‐øerne var forskellig. Nogle brugere 
opfattede  dem  som  mindre  intime,  mens  andre  synes  de  indbød  til  dialog. 
Diskursanalysen viste at  for nogle brugere  lagde  info‐øerne op  til en hurtig, praktisk 
information, frem for en længerevarende dialog og ekspedition. Sammenholdt med de 
gode selvbetjeningsmuligheder på biblioteket, havde dette indvirkning på, at nogle af 
medarbejderne mente, at der var færre reference‐spørgsmål på det nye bibliotek. Dette 
influerede også på deres følelse af, at deres kompetencer ikke blev udnyttet maksimalt.  
 
Det  nye  biblioteksrum  kræver  altså  en  del  tilvænning,  både  for  brugere  og  for 
medarbejdere. Brugerne har naturligvis ikke haft så lang tid til denne tilvænning, idet 
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at biblioteket kun havde været i brug i 2 måneder, da interviewene blev foretaget. For 
medarbejderne forholdte det sig anderledes. Dels har de arbejdet med udviklingen af 
det nye bibliotek i flere år, dels er det deres arbejdsplads, hvor de kommer hver eneste 
dag. 
Det  nye  bibliotek  har medført ændringer  i  brugernes  brug, men  brugerne  har  ikke 
opfattet  det  som  en  ændring  i  deres  forståelse  af  biblioteket,  idet  der  ikke  opstod 
konflikter med deres eksisterende biblioteksopfattelse. Derfor kan vi konkludere, at det 
nye bibliotek har medført ændringer, uden at det ligefrem har fremkaldt en dislokation 
af biblioteksforståelsen.  
Ændringerne  kommer  ikke med  bygningen  alene.  Ikke  alle  brugere  er  i  stand  til  at 
forestille  sig  de  nye måder  at  bruge  biblioteket  på  ud  fra  deres  forståelseshorisont. 
Derfor ligger der et stort arbejde foran medarbejderne, med at vise brugerne hvordan 
de kan udnytte det nye biblioteks muligheder. Dette medfører således ændringer  for 
medarbejdernes  rolle  på  biblioteket.  Samtidigt  stiller  det  nye  bibliotek  krav  til 
bibliotekarerne og det øvrige personale om at de skal indtage en langt mere opsøgende 
rolle, hvis de vil  i dialog med brugerne. De opsøgende kompetencer kommer heller 
ikke automatisk med de nye rammer. Det er ikke kompetencer, der er blevet udviklet i 
stor stil førhen, men de bør inkorporeres i medarbejdernes faglige forståelse fremover. 
 
 
ÆNDRINGER I MENINGSFORSTÅELSEN 
De fysiske ændringer på det nye bibliotek i Kolding sender altså signaler, der kan blive 
opfattet på forskellige måder. Dette har bl.a. indvirkning på medarbejdernes følelse af 
faglig  tilfredsstillelse og  tilstrækkelighed. Koldings nye bibliotek er bygget op ud  fra 
visioner om at medarbejderne er generalister og kan betjene alle brugere lige godt. Men 
nogle af bibliotekarerne var bekymrede for, at dette ikke var til gavn for brugerne, da 
de  dermed  ikke  altid  bliver  betjent  af  den  mest  kvalificerede  medarbejder.  Dette 
indikerer  at  principperne  om  ligestilling  af  brugerne,  optimal  service  og 
medarbejdernes fleksibilitet som generalister, kan være svære at forene. Det er i hvert 
fald ikke hensigtsmæssigt, hvis det har indvirkning på, at medarbejderne kommer til at 
savne  faglige udfordringer på det nye  bibliotek. Omvendt  har medarbejderne  travlt 
med de mange nye opgaver,  som de  ikke er vant  til at varetage. Dermed  skal deres 
kompetencer  udvides  og  deres  opfattelse  af  faglighed  ændres  fra  at  være  en  fag‐
faglighed  til  en  generalist‐faglighed.  På  den måde  bliver  der  brudt  op med  deres 
opfattelse af bibliotekarisk faglighed og god service af brugeren. Spørgsmålet er så om 
deres forandringsparathed og omstillingsevner er nok til, at denne nye opfattelse kan 
indlemmes i deres opfattelse af bibliotekarens rolle i biblioteksdiskursen?  
 
Undersøgelsen viste dog at medarbejdernes forandringsparathed og omstillingslyst var 
stor,  i  kraft  af  at  de  havde  deltaget  i  den  grundige  proces med  at  udvikle  det  nye 
bibliotek. De var meget indstillede på at afprøve de nye tiltag og ændre dem, hvis de 
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viste  sig  ikke  at  virke  efter  hensigten. Deres  velvilje  og  imødekommenhed  betyder 
også,  at  de  ikke  vil  stå  i  vejen  for  udviklingen. Dermed  er  der  større  chance  for  at 
ændringerne  ikke  kun  vil  komme  til  udtryk  i  det  fysiske, men  også  på  den måde 
bibliotekets medarbejdere  agerer  på. Vi  kan  dermed  konkludere,  at  inddragelsen  af 
medarbejderne  i  processen,  gør  det mere  sandsynligt  at  deres meningsforståelse  af 
biblioteket bliver ændret.  
 
For brugerne forholdte det sig lidt anderledes. Deres engagement i biblioteket var ikke 
påvirket  synderligt  af  det  nye  bibliotek.  Til  gengæld  var  der  en  tydelig  ydmyghed 
overfor biblioteket, blandt dem. En ydmyg holdning til at biblioteket er et gratis tilbud, 
som man kan tage imod, men ikke kan tillade sig at stille for mange krav til. Man skal 
glæde  sig  over  det man  har  og  at  kræve mere  af  et  bibliotek,  i  en  by  af  Kolding 
størrelse, vil være ligefrem være et udtryk for megalomani. 
Ydmygheden  smittede  også  af  på  brugernes  opfattelse  af  biblioteket  i  fremtiden, 
hvilket  de  heller  ikke  havde  særligt  store  visioner  for.  Brugernes  opfattelse  af 
biblioteket hang nært sammen med, hvorvidt det opfyldte deres egne behov. Så længe 
det gør det, kan deres konception af biblioteket godt rumme yderligere indhold, uden 
at der opstår konflikter i forhold til deres eksisterende meningsforståelse. 
 
Dermed  kan  vi  konkludere,  at  ’bibliotek’  er  et  begreb,  der  kan  rumme  mange 
betydninger  uden  at  der  opstår  voldsomme  antagonismer  mellem  de  forskellige 
diskurser. De  forskellige diskurser  forsøger at udfylde begrebet med betydning, men 
begrebet er rummeligt nok til, at det kan indeholde det. Antagonismerne har været der, 
selvom de ikke var ret tydelige i medarbejdernes og brugernes udsagn. Medarbejderne 
havde været inddraget i processen med at udvikle visionerne for det nye bibliotek og 
var  derfor meget  åbne  for  forandringerne.  Brugernes  opfattelse  af  biblioteket  hang 
nært sammen med hvorvidt deres egne behov blev opfyldt, men der var  ligeledes en 
stor ydmyghed overfor biblioteket, der gjorde at de ikke satte så stort spørgsmålstegn 
ved dets øvrige indhold. Disse faktorer er således af stor betydning for at optagelsen af 
det nye indhold i biblioteksdiskursen, ikke afstedkommer store konflikter for brugere 
og medarbejdere.  Eftersom  der  er  sket ændringer,  har  kampen mellem  diskurserne 
også fundet sted. Det har blot været et stille opgør og er derfor ikke blevet opfattet som 
en dislokation, men har alligevel redefineret biblioteket og udvidet begrebet. 
Vi kan dermed konkludere at ’bibliotek’ er en relativ tom betegner, der ikke har noget 
indhold i sig selv. Det betyder at begrebet er forholdsvist stabilt, idet det kan klare at 
blive indholdsudfyldt på ny, uden de store konflikter. 
Det nye biblioteksbyggeri i Kolding kan altså betragtes som en intervention, der skaber 
en ny meningsforståelse af biblioteket. Det nye bibliotek har åbnet op for at diskursen 
kan  udfyldes med  et  nyt  indhold  og  dermed  redefineret  og  udvidet  forståelsen  af, 
hvilket indhold biblioteket kan rumme. 
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PERSPEKTIVERING 
Vores  undersøgelse  viste  at  ’bibliotek’  kunne  betragtes  som  en  tom  betegner,  idet 
begrebet  kunne  klare  at  blive  indholdsudfyldt  på  en  ny måde,  uden  at  det  kom  i 
konflikt med den  eksisterende  indholdsudfyldelse. Undersøgelsen  viste  ligeledes,  at 
der  var  forskellige  opfattelser  af  hvad  bibliotekets  primære  rolle  er,  hvilket  også 
påvirkede  forestillingerne om  fremtidens bibliotek. Spørgsmålet  er  så om biblioteket 
kan blive ved med at rumme nye indholdsudfyldninger eller om det til sidst bliver så 
store meningsforskydninger,  at de  nye  indhold  ikke  kan  optages  i diskursen. Hvad 
sker der f.eks. hvis der ikke længere er fysiske materialer i biblioteket, er der så heller 
ikke brug for fysiske rammer? Og vil der så stadig være noget, der kan betegnes som 
bibliotek? Hvor meget  skal  der  til  før  at  begrebet  bibliotek  bliver  helt  udvandet  og 
mister sin betydning? 
Undersøgelsen viste også at medarbejderne gav udtryk for en stor omstillingsparathed. 
Der er nok ingen tvivl om at de var indstillede på at ændre på biblioteket og var i gang 
med  at  indarbejde  nye  rutiner  og  arbejdsopgaver. Men det  viste  sig,  at der  var  lidt 
problemer i forhold til at erobre den nye faglige forståelse, både i forhold til afståelsen 
af ansvar til det offentlige‐private partnerskab og til hinanden internt. Spørgsmålet er 
om de er helt parate  til at  slippe den eksisterende  forståelse at  faglighed og  lade  sig 
erobre af den nye? 
Derfor kunne det være interessant at gentage undersøgelsen om nogle år for at se, hvor 
meget der reelt er blevet ændret. Er medarbejdernes ’professionsidentitet’ ændret og er 
brugernes brug ændret? Har medarbejdere og brugere vænnet sig til det nye bibliotek 
og dermed  fået ændret deres  forståelse  af  biblioteket  ‐  og  er det  blevet  ved med  at 
forandre sig? 
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BILAG A - INTERVIEWGUIDE TIL MEDARBEJDERE 
 
 
(1) Hvornår hørte du om at der skulle bygges et nyt bibliotek? 

• Hvad var din umiddelbare reaktion? (glæde, undren, frustration…) 
• Hvad gjorde udslaget til at det nye skulle bygges? 

 
(2) Hvilken arbejdsgruppe har du deltaget i? Hvad har dens funktion været? 

• Hvad er resultatet blevet af jeres arbejde i din arbejdsgruppe? (kommentarer, 
kritik) 

•  I hvor høj grad er resultaterne blevet realiseret? 
• Hvilke valg har der været undervejs? (positive og negative – overraskende, 

uforudsete udfordringer) 
• Har arbejdsprocessen ændret noget på din opfattelse af hvad biblioteket 

kan/skal ”rumme”? (nye opfattelser, ændret fokus, arbejdsroller, 
brugergrupper…) 

 
(3) Hvordan vil du beskrive den nye biblioteksbygning? (åbent, lyst, klinisk, koldt, 
kedeligt, funktionalistisk…) 

• Påvirker ”det fysiske udtryk” dig i forhold til dit arbejde? (på hvilken måde - 
rum, lyd, lys, opdeling) 

• Hvilken følelse får du af det nye bibliotek? (glæde, velbehag, stolt, tryghed, 
usikkerhed, overskueligt, ikke-intimt) 

• Er det anderledes i forhold til på det gamle bibliotek? 
 
(4) Hvordan synes du at biblioteket fungerer? (inddeling - stillerum, studieceller, it-
lab, børneafdelinger, mødelokaler, café, infostandere m.v.) 

• Hvilken betydning har inddelingen for dit arbejde? 
(infostanderne/telefonswitch)? 

• Hvilken betydning har den nye arbejdsfordeling for dig? 
• Er der noget der mangler fra gamle bibliotek? (noget du savner – sjælen/ånden 

– det velkendte/det nye - fysisk og arbejdsmæssigt) 
• Hvad er umiddelbart det mest vellykkede ved det nye bibliotek? 
• Hvad er dit helhedsindtryk af det nye bibliotek? (funktionalitet, brug, samspil 

med omgivelser) 
 
 
(5) Hvad forestiller du dig er det primære udviklingsområde for biblioteket i fremtiden? 

• Er der noget du godt kunne tænke dig biblioteket kunne tilbyde, som ikke er 
her nu (nye tiltag, nye funktioner, inventar, projekter)? 

•  Eksisterer dette bibliotek ligeså længe som det gamle? 



BILAG B - INTERVIEWGUIDE TIL BRUGERE 
 
 
(1) Hvornår hørte du om at der skulle bygges et nyt bibliotek? 

• Hvad var din umiddelbare reaktion? (glæde, undren, frustration…) 
 
(2) Nu er det nye bibliotek i åbnet, hvordan bruger du det? 

• bruger du det mere eller mindre? 
• Hvad bruger du det til? (afhentning/aflevering (reserveret, ikke reserveret) – 

læser avis – internetadgang – hænge ud/værested/slappe af/rekreere – drikke 
kaffe – studere/lave lektier – kulturarrangementer – litteratur(søgning)) 

• hvor ofte kommer du på biblioteket? (flere gange om dagen?) 
• Er det det samme som tidligere/før? 

 
(3) Hvilke rum har du brugt? (stillerum, it-lab, café, børnerum, eksperimentarium, 
studiecelle, mødelokale, ”teatersale”, arkiv) 

• Har du på et tidspunkt henvendt dig i en af infostanderne/til personalet? 
• Var det anderledes/oplevede du det anderledes i forhold til på det gamle 

bibliotek/andre biblioteker? (spurgte du på en anden måde/ ville du have gjort 
det samme på det gamle bibliotek) 

• Hvordan synes du det fungerede? 
 
(4) Hvordan vil du beskrive biblioteket? (åbent, lyst, klinisk, futuristisk, koldt, kedeligt) 

• Hvilken følelse får du af det nye bibliotek? (glæde, velbehag, tryghed, 
overskuelighed, stolthed) 

• Hvilken betydning har bibliotekets ”fysiske indretning/udtryk” for dig? (rum, 
lyd, lys, opdeling, overskuelighed) 

• Hvad er dit helhedsindtryk af det nye bibliotek? (funktionalitet, brug, samspil 
med omgivelser) 

• Hvad er umiddelbart det mest vellykkede ved det nye bibliotek? 
 
(5) Er der noget du savner fra gamle bibliotek? (ånden/sjælen/det hyggelige - det 
velkendte/det nye - noget der er forvirrende) 

• Hvad var der af kvaliteter/begrænsninger i det gamle bibliotek? 
 
(6) Er der noget du godt kunne tænke dig biblioteket kunne tilbyde, som ikke er her 
nu? (nye tiltag, nye funktioner, inventar, projekter) 
 
(7) Eksisterer dette bibliotek ligeså længe som det gamle? 
 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (1) 

 
 
 

BRUGERTYPE Hver dag – skal ud, primært til avislæsning – 
afhængigt af beskæftigelsessituation – ’loyal 
biblioteksbruger’ 

REAKTION ”hvorfor nu det” (som mange i Kolding nok 
mente) 

GAMLE BIBLIOTEK Fungerede godt - mange hyggekroge ”hvor man 
kan stå og snakke” – der knytter sig mange 
historier til det gamle... – læsesal – savner ikke 
noget 

NYE BIBLIOTEK Lyst, luftigt, venligt – fungerer fint – gode steder 
at sidde – godt bibliotek – ikke generet af støj, 
men hvis det er er der mange steder at sidde – 
mit behov bliver dækket – læsesalen er ikke et 
selvstændigt rum, giver bedre sammenhæng 

BRUG Ikke ændret – mest beskæftigelsessituationen 
der afgjorde det 

DET FYSISKES BETYDNING ”Ja”, det betyder noget – dagslys frem for 
kunstigt lys – frisk luft 

DET MEST VELLYKKEDE Lys-skakterne, gode it-faciliteter (selvom han 
ikke brugte dem) – magasinet er åbent (hvis 
nogen har brug for det) 

FØLELSE ’stolt’ – flot med alle computerne 
BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Ikke nogen forandring - Stadigt meget renderi 
(pga. af det er stort i modsætning til de mange 
etager) – de er bare runde i stedet for firkantede 
– se om der er lys – finde dem i området 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Gode udvidelsesmuligheder – løber ikke tør for 
plads foreløbig ’opbevaring’ 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (2) 

 

BRUGERTYPE Hver 14. dag privat + med arbejde - sad på det 
gamle og læste bøger - græsser 

REAKTION Undren – ”hvorfor var det nødvendigt” – hvis man 
syntes det trængte til renovering, så skulle man 
se bibliotekerne i England 

GAMLE BIBLIOTEK Hyggeligt, gemmesteder, sidde for sig selv i en 
krog med en bog – kunne godt lide det – små 
borde med en lille lampe (positivt) 

NYE BIBLIOTEK Smukt, lyst , funktionelt, lækkert – meget glad 
for det - men det er ikke et børnerum (for lyst, 
store vinduer), mangler steder til fordybelse, 
langt fra reol til stole – alt er synligt (negativt) – 
fedt at komme her, men kunne godt lide det 
gamle - upersonligt 

BRUG Bruger det i hvert fald ikke mere - Læser 
magasiner (det gjorde jeg ikke før), men der 
mangler sted til at læse en bog - bruger ikke 
stillerummet (måske ikke så intimt) 

DET FYSISKES BETYDNING Brugen bliver påvirket – mangler sted at læse en 
bog man ikke gider låne med hjem – hænger ikke 
så meget ud – anderledes ’det opfattes om et 
andet bibliotek’ – ’kan godt se at det nye er det 
man har brug for, men det gamle passede bedre 
til hendes behov’ 

DET MEST VELLYKKEDE Helheden – ufatteligt mange gode ting - 
studierum, musikafd., tidsskrifter, gode stole 

FØLELSE ”Føler mig godt tilpas” - ”meget imponeret da jeg 
kom herned”, totalt luksus, men kan også godt 
lide det primitive – upersonligt – dejligt hernede 

BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Upersonligt (lån, aflevering, bibliotekar) – savner 
dialog med bibliotekarerne – har ikke tænkt over 
at de skulle være bedre, men kan godt forstå det 
– ”må være dødssygt at stå der” – brød ind på 
deres arbejdsplads 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Kan godt se at det her er mere det man har brug 
for nu, men kan bedre lide det  gamle/hyggelige 
– ’høj standard’ 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (3) 

 

BRUGERTYPE 2 gange om ugen, 45-60 min , computer, 
internet, fag-litt., låner bøger  

REAKTION Det gamle var godt nok, men blev glad 
GAMLE BIBLIOTEK Savner lugten! 
NYE BIBLIOTEK Kolding er en lille by, det nye bibliotek passer til 

en by af Københavns størrelse. Ikke at Kolding 
ikke fortjener det, men kapaciteten passer til en 
større by – har brugt studierum og stillerum, 
synes de fungerer godt, men studierummene 
skal bruges af de studerende ’min hobbybrug 
berettiger ikke til at bruge studierum’ – dejligt – 
stille og roligt – ikke så meget trafik 

BRUG Brugte det gamle – bruger det nye mere (mest 
fordi han p.t. er sygemeldt) – bruger det mest til 
hobbybrug og følge med i udviklingen indenfor 
sin egen uddannelse (som landmåler)  

DET FYSISKES BETYDNING Dejligt med udsigten hvis man er træt af at kigge 
på skærmen, kan man kigge ud på slot og træer 
– man behøver ikke at tage tingene med hjem 
’underforstået at man kan benytte dem på stedet 
og der er rart’ – lang til næste computer, kan 
godt være privat, selvom det er åbent og stort 

DET MEST VELLYKKEDE Det hele  
FØLELSE Imponerende – her er alt ’ til hans behov’ – stille 

og roligt – kan godt være privat (langt til næste 
computer) – skaffer uden videre materialer hjem 
fra Serbien ’imponeret, føler sig som noget 
særligt’ 

BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER Bruger dem kun til tekniske problemer – især i 
starten – teknikken gør at man kan klare sig selv 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Her er alt hvad han har behov for – det ville være 
”megalomani” at forlange mere – især for en by 
af Koldings størrelse – god service 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (4) 

 

BRUGERTYPE Bruger 2 gange om året, ferielitteratur 
REAKTION Spændende hvad det indebar 
GAMLE BIBLIOTEK lige flyttet til Kolding, men samme brug 
NYE BIBLIOTEK Dejlige faciliteter, dejlig stort 
BRUG Det samme 
DET FYSISKES BETYDNING Tror ikke at det vil påvirke hende 
DET MEST VELLYKKEDE Har ikke brugt det så meget... 
FØLELSE dejligt 
BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Selvhjupen (glad for at være det) – ”det er rigtigt 
smart med automaterne” 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Tror ikke der går længe før det skal forandres - 
”det hele begynder at udvikle sig” – ”hurtigt brug 
for forandringer” 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (5) 

 
 
 

BRUGERTYPE Klassisk, hver anden/tredie uge 30-45 min – brugte 
det gamle meget – 3 uger før hun kom på det nye – har 
brugt det mindre 

REAKTION ”hvorfor nu det” – ”kan godt se at man skal følge med 
tiden” - svært ved at vænne sig til det nye – hvorfor 
lave om det der fungerer godt? 

GAMLE BIBLIOTEK ”det andet var hyggeligere” – det var noget helt specielt 
– det skulle i have oplevet – en skam at i ikke har set 
det – pladsen var for trang – små rum (overskueligt) – 
”man vidste lige nøjagtigt hvor tingene var” 

NYE BIBLIOTEK ”Stort” – uoverskueligt – lange/brede reoler – svært at 
finde tingene – savner små rum – det nye er flydende 
’ikke opdelt i små rum (negativt)’ – ”man kan ikke kalde 
det hyggeligt” – rigtigt godt udnyttet (har været i 
magasinet) – det andet var hyggeligere, men det er 
ganske udmærket -  

BRUG Har brugt det mindre end det gamle (men også lidt 
fordi det havde været koldt) – men det ville komme 
med tiden – finde bøger til at læse (skønlitteratur) – 
”skal vænne mig til at det er så åbent” – lyst og luftigt 

DET FYSISKES BETYDNING Mere intimitet før – bedre klima før ’atmosfære’ – det 
nye er mere flydende – en vane der bliver brudt – lyst 
og luftigt 

DET MEST VELLYKKEDE Helheden - ”tror da det kommer til at fungerer rigtigt 
godt” - Det er alle tiders for de unge mennesker, børn, 
de studerende (computere, søge) – har været i 
magasinet ’godt med tilgængelighed’ 

FØLELSE Uoverskueligt– ”jeg er rimeligt god til at indfinde sig” - 
tilpasser sig ’affinder sig/stiller ikke krav’ – ’utryghed 
overfor det nye’ – bibliotekaren er ikke så synlig, 
savner det gamle, der vidste man hvor de var ’selvom 
hun ikke syntes hun savnede noget fra det gamle’ – 
’jeg er ikke utilfreds’ – hvor er tingen (et spørgsmål om 
tid) – læste i avisen i forbindelse med åbningen at Kbh. 
skulle kommer over og se, stolt! – ”det er ikke sådan at 
man ikke kan få armene ned” – ”vil hellere ned på det 
gamle” 

BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Bruger kun bibliotekarerne til at reservere materialer – 
man skulle lige vænne sig til de nye – ”så opdagede 
man at de stod ved de der infostandere” – på det gamle 
vidste man altid hvor de var henne - ”lidt anderledes” – 
der var mere nærkontakt med bibliotekaren på det 
gamle – kan godt lide selv at finde tingene – ”jeg 
tænkte; du spørger ikke” – ”bibliotekaren er ikke så 
synlig” 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID ”kan godt se at man skal følge med tiden” – ”udvikling 
på rigtigt mange ting” – det bliver stående i mange år, 
for det har kostet så mange penge 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (6) 

 

BRUGERTYPE Hver dag – jobansøgninger, pc, avis, søger, 
sjældent bøger 

REAKTION  
GAMLE BIBLIOTEK Mere overskueligt - lettere at finde ting selv – 

lettere at komme til tingene -  
NYE BIBLIOTEK brugervenligt, lettere at komme til tingene (fordi 

de ikke er optaget hele tiden) – usystematisk (det 
var det gamle også, men det var ikke nær så 
slemt) – uorganiseret, måske også fordi det er så 
stort – tingene er mere spredt - (men har heller 
ikke sat sig ind i det nye) -  

BRUG Brugte det gamle, men bruger det nye lidt mere 
pga. mere funktionelt, mere plads, tingene er 
ikke optaget hele tiden – sidder mest ovenpå for 
der er mere ro – men synes ikke det er et 
problem at være privat (men det var det heller 
ikke på det gamle) 

DET FYSISKES BETYDNING Lidt lysere - lidt renere - men det er ikke det, 
der betyder noget 

DET MEST VELLYKKEDE IT-rummet ”det er de sluppet godt fra” – rigtigt 
godt – kan godt være lidt overfyldt 

FØLELSE Uorganiseret – på det gamle bibliotekslæsesal var 
tingene samlet (tidsskrifter, magasiner, 
lovsamlinger, atlas osv.) – men det skal man nok 
vænne sig til – ikke et problem at være privat – 
vil gerne have ro 

BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Bruger dem ikke – ”selvhjælp er den bedste 
hjælp” 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID  



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (7) 

 

BRUGERTYPE 2-3 gange om ugen, når hun har opgave, 1-2 
timer, låner lidt bøger, computere, en gang i 
mellem blade 

REAKTION  
GAMLE BIBLIOTEK Lukket, rigtigt mange lys (kunstigt) ’negativt’ 
NYE BIBLIOTEK Godt – lyst og åbent 
BRUG Brugte det gamle lidt mindre - bruger det til de 

samme ting – kommer til at bruge det mere – lidt 
rarere at være på det nye 

DET FYSISKES BETYDNING Tror at det betyder noget at det er lyst – man får 
mere lyst til at være her 

DET MEST VELLYKKEDE  
FØLELSE Udstråler noget mere glad – lyst og åbent – mere 

lyst til at være her - rarere 
BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Har brugt bibliotekarerne – lidt nemmere – der er 
én i hvert område 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID  



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (8) 

 

BRUGERTYPE 1 gang om ugen, hente og aflevere (bestiller via 
internet 

REAKTION De kunne godt bruge lidt mere plads 
GAMLE BIBLIOTEK  
NYE BIBLIOTEK Meget lyst og stort ’positivt’ – smart at man kan 

hente sine ting, låne dem og gå igen 
BRUG Har ikke brugt resten af biblioteket, men det 

kunne godt forestille sig at komme til ”men jeg 
skal lige vænne mig til det” 

DET FYSISKES BETYDNING Mener det betyder noget – kunne med tiden godt 
komme til at opholde sig der 

DET MEST VELLYKKEDE  
FØLELSE Imødekommende - nemt 
BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Bibliotekarerne er nemmere at finde (anderledes i 
forhold til før) 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID  



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (9) 

 

BRUGERTYPE Rimeligt meget, efter arbejde (de tre dage han 
arbejder) 1 time – drikker kaffe, læser lidt, aviser, 
låner bøger (fantasy), går rundt 

REAKTION ”synes da det var rart at de fik noget nyt” – 
tiltrængt – synes ikke det så så stort ud på 
tegninger (undren over at det ikke skulle være 
større – men helt klart overrasket efter at have 
set det) 

GAMLE BIBLIOTEK Brød sig ikke så meget om det – underligt 
indrettet – computerrummet var ikke så stort ”i 
hvert fald en forbedring” – savner ikke noget fra 
det 

NYE BIBLIOTEK Små læserum over det hele – kan gå rundt med 
kaffe – overrasket over at det er så moderne – 
overrasket over studierummene – Jens Holms 
rum er et rart sted, stille, fungerer godt ”det er 
kanon” – tingene er sat godt sammen –  de har 
fået computerdelen og bøgerne sat ordentligt 
sammen (god balance) – mange computere (børn 
bruger dem meget) 

BRUG Bruger det mere end det gamle - mere hyggeligt 
end det gamle – brugen er det samme – mere 
kaffe – læste ikke så meget avis (men måske er 
det mere fordi jeg bare synes jeg skal læse mere 
avis – Børsen) 

DET FYSISKES BETYDNING ”Nogen ville nok sige har var koldt, men jeg 
synes her er meget hyggeligt” – inspirerer til at 
låne mere, end det gamle – venligt fordi det er 
åbent – tror både de kommer der mere og låner 
mere pga. de hyggelige rum at sidde og læse i– 
læsesalen er over det hele – at der er rart og 
venligt betyder noget ”det er derfor jeg kommer 
her” – kan godt tage en time mere ’oveni hvad 
han havde tænkt sig’ 

DET MEST VELLYKKEDE Sammensætningen er god 
FØLELSE Hyggelig atmosfære – venligt fordi det er åbent – 

rart og venligt 
BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER  
BIBLIOTEKSYN/FREMTID Meget overrasket over studierummene – 

fremtidssikret pga. computere – det er så 
moderne – kan godt holde nogle år 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (10) 

 

BRUGERTYPE Et par gange om ugen 
REAKTION Dejligt – super – (der var ikke så meget plads på 

det gamle 
GAMLE BIBLIOTEK Ikke så meget plads 
NYE BIBLIOTEK Rummeligt, lyst, godt med plads – lytte til musik 

– børnerum - overskuelighed 
BRUG Vil helt sikkert komme til at bruge det mere – 

altid plads, kan altid komme til – meget IT – lytte 
til musik – børnerum – institutionen (hvor hun 
arbejder) bruger det mere, fordi der er meget 
plads – varierende temaer gør at det er oplagt – 
mangler ikke ”hule-indretning”, børnene elsker 
det 

DET FYSISKES BETYDNING Det betyder meget – at man ikke er så tæt på 
hinanden – kroge – privatliv (også med børn) – 
rart, lyst , højt til loftet, store vinduer 

DET MEST VELLYKKEDE Mange computere (isolerede), privat – altid 
mulighed for at komme til 

FØLELSE Rart – mere lyst til at henvende sig til 
bibliotekarerne – kommer til at savne det når hun 
flytter - overskuelighed 

BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Selvhjulpen – bruger mest bibliotekaren til 
tekniske problemer – ”har lagt mærke til at 
bibliotekarerne ofte står ved de der infostandere” 
– får mere lyst til at henvende sig til dem – mere 
åbenhed omkring at de står der - mange steder – 
man kan fornemme hvem der hører til – skyldes 
nok at de står op – højere niveau - øjeniveau 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Savner madpakkerum – helt sikker på at det 
bliver – håber det – vil ønske at det bibliotek hun 
flytter til var ligesådan (selvom det også er nyt) 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (11) 

 

BRUGERTYPE Klassisk boglåner – 1-2 gange om måneden – 
kun bøger (har selv mange bøger og to aviser) 

REAKTION Måske var det ikke nødvendigt – hvis man 
mangler plads, kunne man jo indskrænke f.eks. 
musik. Gøre det mere til bogens sted ”jeg er jo 
nok lidt gammeldags” 

GAMLE BIBLIOTEK Det gamle fungerede udemærket – var lettere at 
komme til –  

NYE BIBLIOTEK Meget flot – indbydende – flot resultat, når nu 
det skulle være 

BRUG Ikke ændret brug 
DET FYSISKES BETYDNING Betyder ikke noget – man kan glædes over det 

når man går rundt, men hvis man kommer efter 
en bog... ’rammerne påvirker ham ikke’ 

DET MEST VELLYKKEDE  
FØLELSE Indbydende – ikke ubehageligt, men man går 

ikke rundt og jubler – ikke stolt (skattekroner) – 
savner ikke noget, kun emnegruppenavne på 
reoler  ’gennemskuelighed i opstilling’ – 
mærkeligt at det ikke er der – klarer sig selv 
(vant til bøger) 

BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Selvhjulpen – kun til tekniske problemer – ved 
godt hvad jeg går efter – vant til at læse/til at 
have med bøger at gøre 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Bogens sted (jeg er jo lidt gammeldags) – skulle 
jo nok kunne klare det (at stå i 70 år) 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (12) 

 
 
 

BRUGERTYPE 5 gange om ugen (nærmest hver dag) – bruger 
mest IT-lab(computere) 

REAKTION  
GAMLE BIBLIOTEK Mere ro på, tæt, ikke moderne 
NYE BIBLIOTEK Meget bedre – meget støj (It-lab) – ikke så 

uforstyrret som før – meget mere larm (IT-lab) – 
moderne – ser ud til at fungere godt – savner 
opsyn i IT-lab ”de unge sparker til dem” 
(computerne) – det er under al kritik at der ikke 
er opsyn, især om eftermiddagen – synes it-lab 
er et rigtigt godt rum ”hvis de kan finde ud af 
teknikken” - men der er rigtigt meget der er ude 
af drift 

BRUG Brugte ikke det gamle så meget, som han bruger 
det nye – især fordi der er flere computeren – det 
er ikke sikkert at man kan få en computer, men 
større sandsynlighed – ”egentlig kunne jeg også 
sidde derhjemme, men så kommer man her” ’så 
kommer man lidt ud, for det er ikke 
computerprogrammerne han kom efter’ 

DET FYSISKES BETYDNING ”Ja, det gør det da” – at omgivelserne er så nye – 
lyset sådan dag som i dag - åbent 

DET MEST VELLYKKEDE Placeringen ”selvom jeg imod det før” 
(parkeringsforhold) 

FØLELSE Meget moderne (absolut positivt), stor forandring 
i forhold til det gamle 

BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER Følelsen af at der var mere personale på det 
gamle, men det er nok fordi at det var mere tæt 
(men har ikke kontaktet dem) 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Tror ikke det står der om 60 år ”ikke her hvor det 
er bygget” – man har været fremsynet ”mere end 
man normalt ser i offentlig byggeri” – rummene 
kan deles op 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (13) 

 

BRUGERTYPE Hente og aflevere, fjernlån (bestiller selv), 
primært og cd’er og dvd’er – bruger mere 
skolebiblioteket og er medlem af bogklub 

REAKTION ”Det gamle fungerede jo, men hvis man kunne 
får noget der var endnu bedre... kun et plus for 
byen og for mig som bruger” 

GAMLE BIBLIOTEK fungerede jo ok – savner slet ikke noget – 
opfyldte hans behov 

NYE BIBLIOTEK Enormt flot - meget venligt – åbent – lyst – ”jeg 
har kun rosende ord” 

BRUG Samme brug, bruger det ikke til at lytte eller 
opholdsrum – ”kan godt ske at jeg sætter mig 
hen og læser en avis” (hvis ikke for travlt eller 
ikke havde et målrettet formål med at komme på 
biblioteket) 

DET FYSISKES BETYDNING ”Ja, det betyder noget” – ”glæder mig som bruger 
og borger i byen.. det er interessant at få sådan 
et flot sted” – parkeringsforholdene - tror det 
betyder noget at man lige kan nå herned – har 
noget at sige for at folk lige kan komme herned  

DET MEST VELLYKKEDE  
FØLELSE ”jeg nyder at komme herned” 
BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER Mest til tekniske problemer – finder tingene selv, 

ellers spørger jeg – de er jo venlige og flinke og 
så hjælpsomme – opfatter ikke deres funktion 
anderledes, men synes det godt at de er ude ”de 
var de selvfølgelig også på det gamle, når de sad 
nede ved skranken”, men det synes jeg er godt – 
det er en fordel at de er spredt ud – så er det lige 
med at finde ud af hvor de står henne 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Kunne godt være lidt flere dvd’er, men så må 
man jo være lidt tålmodig ’vil ikke stille for 
mange krav’ – det holder nok min tid ud 
’biblioteket som institution’ 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (14) 

 

BRUGERTYPE Hver dag, flere gange – læser avis, finder bøger, 
afleverer, bruger internet 

REAKTION Boede ikke i Kolding (tilflytter fra Vejle) 
GAMLE BIBLIOTEK Ikke været på det gamle 
NYE BIBLIOTEK Nemt at finde rundt (når man lige har lært 

opstillingen) - nemt at komme til computere – 
man skal lige vænne sig til den nye måde at 
aflevere på ”det er jeg stadigvæk ikke helt sikker 
på” – ikke så nemt at finde de reserverede 
materialer på afhentningsreolen (måske har de 
ikke nået at stille det frem) – har det hele - 
gennemtænkt 

BRUG Bedre end Vejles bibliotek, selvom der ikke er de 
samme materialer – nemmere at få hjælp – 
nemmere at finde rundt 

DET FYSISKES BETYDNING Futuristisk med fjernsynene, specielt at de er 
uden lyd – ”god klima” ’atmosfære’ – nemmere at 
finde rundt (bedre end Vejle) 

DET MEST VELLYKKEDE Adgang til magasinet og nemt at få hjælp 
FØLELSE ”Jeg kan ret godt lide det” (biblioteket) – lækkert 

at kunne gå ned i magasinet – ”jeg føler at der er 
god mulighed for at komme til computere”, men 
bliver her også længe – nemt at få hjælp – 
intellektuelt ’hænger nok sammen med hans 
brug’ - gennemtænkt 

BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Nemt at få hjælp – hvis der er et problem – føler 
mere de kommer med ud og hjælper (man får 
ikke bare at vide hvor det står) – man behøver 
ikke at være bekymret for at spørge om cd’er i 
bogafd. 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID ”har det hele” ’alle de faciliteter, der dækker hans 
behov’ 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (15) 

 

BRUGERTYPE Ca. 1 gang om måneden – faglitteratur til 
studie(pædagog-studiet) 

REAKTION  
GAMLE BIBLIOTEK Savner atmosfæren fra det gamle – det kan godt 

være at det kommer med tiden, men jeg synes at 
der er stor forskel på atmosfæren 

NYE BIBLIOTEK Museumsagtigt – ikke hyggeligt – ”min mor tør 
ikke nærme sig pga. alt det tekniske – fordi det 
er lagt over til at man skal lave det hele selv” – 
problemer med bogaflevering (maskinerne kan 
ikke tage halvdelen af bøgerne, så skal man 
alligevel stå i kø) 

BRUG Brugte det gamle meget, men ikke mere fordi 
hun ikke kan finde ud af det 

DET FYSISKES BETYDNING ”Ser forvirrende ud når man kommer ind, så jeg 
har ikke haft lyst til at bevæge mig rundt” – 
lægger ikke op til at sidde og hygge sig – kunne 
ikke forestille mig at tage en børnehave med 
herned og kigge på bøger, fordi det er 
museumsagtigt – det fysiske har stor betydning 
”føler jeg mig ikke tilpas, så kommer jeg ikke” 

DET MEST VELLYKKEDE Har ikke lige prøvet alle mulighederne hernede 
FØLELSE Malplaceret - Jeg synes ikke man kan finde rundt 

– ville ikke ane hvor jeg skulle gå hen – 
museumsagtigt – ligesom på museum, mellem 
alle de fine mennesker, der ser på billeder – føler 
sig ikke hjemme ’fremmedgjort’ 

BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Personalet har ikke været særligt åbne for at 
hjælpe – virkede nærmest irriterede – 
bibliotekarer tog det som en selvfølge at man 
ved det og at man kan læse sig til det hele – på 
det gamle kunne de nemt hjælpe og spurgte ind 
til emnet 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID  



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (16) 

 

BRUGERTYPE Et par gange om måneden – bøger og 
opslagsværker – (har 2 aviser derhjemme) 

REAKTION  
GAMLE BIBLIOTEK Var bedre at leksikaene var samlet på ét sted – 

”jeg var glad for det gamle” 
NYE BIBLIOTEK Der er noget forkert, leksikaene er ikke samlet ét 

sted – udmærket - stort 
BRUG Brugte det gamle ca. det samme 
DET FYSISKES BETYDNING Det betyder ikke noget (men var glad for det 

gamle) – meget fint det hele - udmærket 
DET MEST VELLYKKEDE Fungerer godt – for mit vedkommende er det fint 
FØLELSE Mareridt at opslagsværkerne ikke er samlet ét 

sted – fremmed endnu, skal lige vænne sig til det 
– det kommer med tiden 

BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Bruger personalet, hvis der er noget jeg ikke kan 
finde – jeg synes ikke at der er så mange, men 
det er nok fordi det er så stort – de er flinke til at 
hjælpe 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID  



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (17) 

 

BRUGERTYPE Jævnligt (kan ikke defineres nærmere) – primært 
bøger 

REAKTION Udmærket - Tænkte nok at det var fint – byen 
skal udvikle sig og det skal de offentlige 
institutioner også 

GAMLE BIBLIOTEK Savner ikke noget, støvet, sammenklemt 
NYE BIBLIOTEK Rigtigt flot bibliotek - Dejligt der er kommet 

mere plads, virker ikke så sammenklemt – svært 
ved at finde ud af det nye system (opstilling af 
bøger) – bruger længere tid på at finde bøgerne, 
men det kommer nok med tiden – afspejler 
udviklingen (samle tingene, skal mere selv, ikke 
barnepige-overvågning som førhen) – savner 
grønne planter 

BRUG Samme brug – samme hyppighed 
DET FYSISKES BETYDNING ”Ja da, i allerhøjeste grad” – fordi det ikke er så 

støvet og sammenklemt – kunne godt få lyst til at 
sidde og læse, det kunne man i hvert fald ikke få 
lyst til på det gamle 

DET MEST VELLYKKEDE Selve opbygningen – skal ikke klistres til med 
bøger - lyst og luftigt – vinduer man kan kigge 
ud af – studierummene (benyttes meget af de 
unge) 

FØLELSE Mere behageligt at være her – smukt rum at gå 
ud i 

BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Bruger dem kun til tekniske problemer – kunne 
godt spørge dem, men det er ”ligeså skægt at 
finde ud af det selv” 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Har en forventning om hvad et bibliotek skal 
kunne og hvad man skal kunne på et biblioteket 
– og det opfylder biblioteket her (bøger, musik) – 
vigtigt at der er studierum/læserum – skal følge 
med i hvad der er behov for – ældre biblioteker 
har tit gammel opbygning, tunge reoler, bøger 
bøger bøger og man skal være stille! – kunne 
ikke se hvad der skulle forhindre at biblioteket 
skulle blive (måske at pladsen skulle inddrages 
til noget andet) 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (18) 

 

BRUGERTYPE Første gang – bruger det ikke så meget 
REAKTION Unødvendigt – det gamle fungerede rigtigt godt, 

rigtigt fint – lige sat i stand 
GAMLE BIBLIOTEK Mere hyggeligt, mere inddelt 
NYE BIBLIOTEK Ser rigtigt godt ud – meget lyst – venligt – åbent 

– mange forskellige ting – muligheder – store 
rum – edb over alt 

BRUG Ca. samme brug (men har tidligere i sit liv brugt 
biblioteket meget) – kun lige hentet en bog 

DET FYSISKES BETYDNING Tror ikke det betyder noget (man kan jo finde 
tingene) – det gamle føltes mere hyggeligt, fordi 
det var mere inddelt, det nye har store rum 

DET MEST VELLYKKEDE Fungerer godt (min kæreste bruger det meget, til 
at låne cd’er osv.) 

FØLELSE Nyt – dufter meget nyt (positivt) – lidt forvirret 
over hvor tingene står (men det kommer med 
tiden) 

BIBLIOTEKARROLLE/ 
INFOSTANDER 

Tekniske problemer – man kan klare sig selv, 
også på det gamle, men her er edb over alt – 
føles ikke anderledes 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Rammerne er da til at det står i mange år, det må 
man da håbe 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (19) 

 

BRUGERTYPE 2-3 gange om måneden – henter viden (bøger og 
cd’er), ikke ophold 

REAKTION For mange penge – vildt at bruges så mange 
penge, når strukturreformen står for døren – var 
modstander og er det stadig – synes det er fint, 
men ville ikke have brugt pengene på det 

GAMLE BIBLIOTEK Savner ikke noget 
NYE BIBLIOTEK Lækkert – meget flot – luftigt – moderne - godt 

bibliotek – synes ikke de har fået meget for 
pengene ”når nu det var så dyrt, som det var” 

BRUG Ikke ændret – ikke brugt andre rum – ikke 
ophold – afhenter viden – opstillingen har ikke 
ændret noget, hvis man ved hvor tingene er, er 
det nemmere… 

DET FYSISKES BETYDNING Er her med et formål – rammerne betyder knap 
så meget – det afgørende er om han finder det 
han skal bruge, ikke hvordan det ser ud – miljø 
er ca. 20% - primære er at afhente den viden 
man har brug for – ”karrusellen 
(bogafleveringsmaskinen) fylder meget når man 
kommer ind, men om den er god eller ej, ved jeg 
ikke” 

DET MEST VELLYKKEDE  
FØLELSE Lækkert – moderne – ”føler mig godt tilpas” – 

”den (bogafleveringsmaskinen) ser fancy ud, men 
om den er mere end det, ved jeg ikke” – ikke mit 
ønske med 6 tv-skærme, når man kommer ind. 
Jeg har ikke brug for det og kan heller ikke se 
hvad de skal bruges til” 

BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER ”Prøver at klare mig selv” – henvendt sig første 
gang til at få hjælp med at låne ved maskinerne – 
antager at bibliotekarerne er ved ”de der øer en 
gang imellem, hvis det er det man har brug for” – 
ikke anderledes 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Generelt kan man ikke fremtidssikre – 
”institutionslevetiden er ikke som for 50 år siden, 
dertil er medierne meget mere flygtige, og nok 
også på det her område– ”vi må se om der er 
nogen, der læser bøger om 20 år” 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING BRUGER (20) 

 

BRUGERTYPE 3-4 gange om ugen, opholder mig et stykke tid, 
internet, bøger, aviser 

REAKTION ”det var sgu da ikke for tidligt at de kom ud af de 
gamle lokaler” – fuldstændig utidssvarende  

GAMLE BIBLIOTEK Hel masse etager – en masse trapper – ”så kunne 
man selv se hvad man kunne finde der” ’det var 
lidt svært’ 

NYE BIBLIOTEK ”state of art” – tidssvarende – så godt som man 
kan indrette det nu (men ikke fremtidssikret – 
det kan man ikke) 

BRUG Stamkunde, men bruger det nye endnu mere 
(pga. større faciliteter – også flere computere. På 
det gamle bibliotek var mange bøger i 
magasiner, problem at finde dem) 

DET FYSISKES BETYDNING Rammerne har ingen betydning – at der er en 
café koblet til gør at biblioteket opfattes som 
mere tidssvarende – ”nemmere her (at finde), alt 
er ført ind i computere så kan man bare søge 
der, hvis man vil finde noget” ’sådan var det nu 
nok også på det gamle, men det fysiske betyder 
at han opfatter det anderledes – men har ikke 
reflekteret over det) 

DET MEST VELLYKKEDE I forhold til det gamle er det lettere nu, alt er sat 
systematisk i de forskellige afdelinger, så man 
kan lige gå op og finde det man har brug for – 
hvis der ikke lige er noget heroppe, kan man 
lede i magasinet i kælderen 

FØLELSE ”state of art” – rart sted at komme 
BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER Har ikke brugt bibliotekarerne, har været bruger i 

mange år, ved godt selv hvor det står – 
bibliotekarerne har det også lettere, de har jo 
computeren stående foran sig, så de kan finde 
alt af oplysninger folk kunne finde på spørge om 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Umuligt at fremtidssikre – man kan ikke vide, 
hvordan udviklingen bliver – bare jeg kan finde 
det jeg skal bruge, så er jeg egentlig glad for det 
’hans krav/succeskriterium for biblioteket* 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING MEDARBEJDER (A) 
 
MEDARBEJDERPROFIL (FAKTA) HK’er – ansat i 30 år – fag-koordinator i 

materialehåndtering – arb. Gruppe: Indretning 
REAKTION Dejligt – tiltrængt – vi manglede plads – ellers ny 

renovering – ville gerne have nyt, men det gamle var 
også ok 

GAMLE BIBLIOTEK Meget gammelt hus - mange trapper - lille fleksibilitet 
– ikke mange muligheder – gammeldags – rodet ( i 
forhold til det nye) 

NYE BIBLIOTEK (VISIONER) brugerne skulle føle sig velkomne – dejligt miljø – 
skulle kunne finde materialer på hylderne – tage 
udgangspunkt i forespørgsler/problemer fra det gamle 
bibliotek ”hvad kan vi gøre for at brugerne lettere kan 
finde materialerne selv” – tilgængelighed – alle 
materialer (også depot og magasin) – stringent 
opdeling – handikapvenligt – skal se dejligt ud – vigtigt 
at man skal kunne sidde godt – meget edb og søge-øer 
– computer i hver afdeling/sektion/10’er gruppe 

NYE BIBLIOTEK  Resultatet ER blevet godt – smukt rum – synes det er 
dejligt at biblioteket ikke pranger sig, det trækker byen 
ind til os (både omgivelser og brugere) – åbent (byder 
velkommen) ’gestus’ – tror at lånerne oplever det på 
samme måde 
IT-lab og studiecellerne bliver brugt rigtigt meget – 
vigtigt at børn også har et dejligt sted (0-5 år rummet, 
baseret på samvær/højtlæsning) – et mødested for folk 
(alle, både unge og gamle) – ikke meget plads til 
fysiske udstillinger (a la supermarkeder – livstils-agtigt) 
– ved ikke helt om folk savner læsesalen 
(opslagsværkernes opstilling) 

ÆNDRINGER Anderledes at gå på arbejde – virker meget åbent - det 
er jo bare noget helt andet nu (kontorlandskab frem for 
2-mandskontorer) – kan godt være svært at 
koncentrere sig – fordel for videndeling – personalet 
skal finde ud af hvordan vi skal agere i dette hus – nye 
arbejdsrutiner og opgaver (fagteams, serviceteams, 
balance mellem infopunkter) – at få det til at fungere er 
en større opgave end vi havde regnet med – hårdt men 
sjovt og spændende – lidt som at få et nyt job – mange 
nye opgaver, sommetider meget trætte 

DET FYSISKES BETYDNING Synes man bliver glad af at være her – fornemmelse af 
at vi har sagt: værsgo kom inden for – meget glad for 
at komme på arbejde, på trods af travlhed – stillerum 
skal laves om, så folk får lyst til at sidde derinde 
”overrasket over at det ikke bliver brugt mere”, skyldes 
måske møbleringen, intimitet, private rum, glasvægge 
”man føler man sætter sig mellem nogle andre” – føler 



mig ikke begloet, dejligt at kunne følge med (i samfund 
og vejr) – en ting er det fysiske rum, en anden ting er 
hvordan personalet skal agere i det nye rum 

DET MEST VELLYKKEDE  
FØLELSE (PROCES) Har været med i planlægningen af det nye bibliotek fra 

starten (1999) – blevet spurgt, filosofere, visioner, 
sammen med arkitekterne  stolthed, ejerskab, 
medansvar – kommunen har afslået i flere omgange, 
men alligevel gejst – det grundige arbejde resulterer i 
”gennemtænkt” – spændende at arbejde med 
udviklingen af det nye, ikke uoverskueligt – man 
indretter sig/tilpasser sig undervejs ”har allerede glemt 
eventuelle forhindringer” - Ikke ret mange ting, der 
ikke har kunnet lade sig gøre – ’åben over for 
inspiration/nye ideer’ (studieture) 

FØLELSE ’Stolt over de mange faciliteter’ – resultatet ER blevet 
godt – glad for at være her – fagligheden er meget lav 
pga. travlheden (alt det praktiske), men tror det går 
over igen – dejligt at vi er samlet alle sammen 
(kontorlandskab), til dels også cheferne – indsigt og 
forståelse for hinandens arbejde – kigget i kortene – 
passe på at der ikke er nogen der bliver usikre 

BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER Det mest overraskende på baggrund af  
inspirationsoplæg/ture 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Synes vi har tænkt over alle ønsker, så biblioteket er for 
alle – så mange forskellige brugere som muligt – blive 
ved med at være i udvikling – udnyttelse af chip-
muligheder (virtuelle bibliotek) i den nære fremtid – 
savner ikke noget ”man flytter biblioteket med og gør 
det bedre” – generelt får tingene nok ikke lov at 
eksistere så længe mere (som det gamle bibliotek) 

 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING MEDARBEJDER (B) 
 
MEDARBEJDERPROFIL (FAKTA) Børnebibliotekar, siden 1988 – arb. gruppe: indretning 
REAKTION Blandede følelser – ville ikke have at det nye bibliotek 

skulle blive som mange nyere biblioteker: 
monumentale, store templer overfor lille borger – 
skulle sige farvel til meget 

GAMLE BIBLIOTEK Hus med meget atmosfære, men smadder upraktisk – 
lånerne var meget glade for det – lettere lurvet (på 
trods af renovering) – godt brugt, men hjemligt – 
mange nicher – savner det ikke, tror heller ikke børn 
gør det (de bruger det meget) 

NYE BIBLIOTEK (VISIONER) Hårde sonderinger mellem børnerum – forsøg de gerne 
ville afprøve baseret på erfaring og kommentarer fra 
tidligere – vigtigt med plads til leg, spil, udklædning 
osv. – opdelt i to (0-5 og Børn X) – mange får læst op i 
0-5, som vi havde håbet – tror på at det er lettere at 
blive antastet, når man er ude blandt 
brugerne/reolerne 

NYE BIBLIOTEK  Ting der er blevet som håbet, ting der er blevet bedre 
og ting vi ikke helt har forstået hvordan de vil komme 
til at virke i praksis – søgeøerne bliver brugt til mere 
end hurtig-opslag (kan være at det at man kan sidde 
ned ved dem, signalerer noget ’forkert’) – mangler 
madpakkerum, nu borde og bænke i magasinet (hvor 
der ikke er dagslys) ”måske ikke bibliotekets vigtigste 
opgave, men det er det i praksis” – rummeligt – 
signalerer ikke noget tætpakket – stringent – 
transparens gør at man kan se hvor hinanden er – 
selvom det er større kan man orientere sig bedre – 
nogle glasbure er velfungerende (fleksible glasdøre, 
mindre støj, børn stikker ikke af) 

ÆNDRINGER Børn kan lettere finde tingene (pga. den stringente 
opdeling), opfattede det gamle som rodet – den store 
forskel er de mange computere, der kommer rigtigt 
mange unge (til forskel fra før) – mange nye brugere 
(folk der aldrig har sat ben i biblioteket – far) til stor 
glæde – agerer anderledes når hun står ved info, meget 
mere ude i rummet, står op, håber det giver mere 
dialog 
 

DET FYSISKES BETYDNING Ingen legetøj i 0-5 år ligger op til højtlæsning og at det 
ikke kun er de voksne der vælger bøger (før blev børn 
distraheret af computere osv.).  – dilemma at det der er 
stringent opfattes som meget koldt, men børnene er 
glade for det og kan lettere finde tingene – ingen 
nicher, men når man flader ned i en sofa/stol skaber 



man alligevel sit eget rum – udsigten er af fantastisk 
stor betydning for hele huset – er meget glad for 
gennemsigtighed og transparens (har betydning for at 
gå på arbejde) – signalerer generøsitet – træ på gulvet 
er positivt for lyden (en ro, der er meget dejlig) – synes 
ikke det er lykkedes at signalere forskel på voksen og 
børneafd. i det æstetiske udtryk (som hun havde 
håbet), hvilket betyder at der kommer mange 
voksenhenvendelser når man står i info2 (børneafd. for 
hende) 

DET MEST VELLYKKEDE Åben stemning når man kommer ind – generøsitet – 
luksusfornemmelse (selvom Torvet ikke altid ser ud 
som det skal) ”her kan der ske hvad som helst” 

FØLELSE (PROCES) Oplæg har lagt sig som ballast, det har vi taget til os – 
studieture var udbytterige til at klare os af (positivt og 
negativt) 

FØLELSE De første 14 dage blev 0-5 slet ikke brugt ”hvad har vi 
dog gjort!” - Avisoverskrift: ”Børnebiblioteket glemmer 
de små” , ikke godt – men bare der er dialog omkring 
det, i stedet for at brugerne bliver væk - svært at 
undgå fadæser i byggeproces/indretning – rummeligt – 
imødekommende – ”varmt er nok at trække den for 
langt” – generøsitet overfor brugerne (se hvad der 
bliver stillet til rådighed, som vi forventer du kan passe 
på) – sårbart med hvide flader og orange stoffer, man 
må drikke kaffe i – ingen regler – unge okkuperer 
mange computere, hvilket udelukker andre (svært at få 
plads ved søgeøerne) – atomiseret hverdag, stresset, 
”postmoderne i hovedet”, medfører følelsen af at man 
ikke helt slår til og bliver brugt på den rigtige måde – 
bekymret for at fagligheden forsvinder – har ikke vagt i 
”sin egen” afdeling - usikkerhed over den nye 
arbejdsfordeling – dialogen i info 1 og 4 om praktiske 
ting er anderledes, men guld værd (godt nok ikke 
bibliotekararbejde) 

BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER Mange gode ting ved info-øerne, men de signalerer 
ikke klart nok hvad der er betjeningssted og hvad der 
er publikumssted (mange har svært ved at se forskel) – 
har det skidt med at der ikke altid er bemanding i 
børneafd. (Info 4) – mange flere selvhjulpne brugere 
gennem de senere år – antallet af regulære 
forespørgsler er faldet (kan skyldes at bibliotekarernes 
tidsopfattelse er ændret idet de ikke ”laver andet”, eller 
kan være at bibliotekaren er svær at finde, eller at 
brugeren finder det selv fordi den nye opstilling er 
lettere) – ved at gå ud i området (hvor lånerne er), 
fanger man nogle andre lånere – vi skal kunne så 
mange ting (bl.a. tidligere HK-opgaver) at vi ikke når at 



vedligeholde vores hovedstol (vejlede lånere), men tror 
det bliver bedre med tiden – tror på at dialog er lettere 
i infoøerne (øjenhøjde) ”derfor er jeg ikke ked af 
infoøerne” 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Evnen til dialog og fleksibilitet er vigtig ”det er til for at 
ændres” -  det vigtigste er at det er let at finde 
materialerne, men også at man har lyst til at slå sig ned 
og kigge i materialer – vigtig diskussion om låneren 
skal betjenes af den første eller den bedste, svær 
balance – vil gerne lave interaktive udstillinger, men 
svær balance. Må heller ikke blive tivoli – skal udforske 
hvad der gør at børn får lyst til at være der, lære, læse 
– tror/håber på  at biblioteket vil ændre udseende 
indenfor en nær fremtid - vigtigt at bygningen ikke 
kommer til at bestemme over indholdet 

 
 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING MEDARBEJDER (C) 
 
MEDARBEJDERPROFIL (FAKTA) HK’er – arbejdet på Kolding Bib. i 23 år – arb. Gruppe: 

medarbejderroller og kompetencer 
REAKTION Spændende – hold da op, bare det bliver noget rigtigt 

godt noget – god idé fordi mange får glæde af det (i 
modsætning til teater eller sports-faciliteter) 

GAMLE BIBLIOTEK Synes det gamle var godt – vild med indgangsdøren 
som bog – mange etager – ikke så funktionelt med 
bogvogne 

NYE BIBLIOTEK (VISIONER) Stor proces - så man ikke bagefter kan komme at sige 
at det og det mangler ”det burde vi have tænkt på” – 
gennemtænkt – ”vi har den politik at hvis det ikke 
virker laver vi det om” 

NYE BIBLIOTEK  Havde drømt om en mere spændende bygning udadtil, 
den er helt fin, men ikke dristig nok – mere kompakt 
bygning – ligner bank – stål, hvidt og træ er tidens 
trend – masser af EDB – lidt pudsigt med de orange 
sofaer, ingen siddekomfort, man kan trimle rundt på 
dem, lilleputmøbler, underdimensioneret – børn og 
unge slænger sig på dem – kan godt lide atrium-
gårdene, åbent til himmel, sol, stjerner – lys – kan godt 
lide det åbne – åbent rum – de orange møbler er 
malplaceret (valgt af arkitekter) – evig kamp om 
opstilling (sorteret efter materialetype eller 
klassemærke) – pjecer kommer ud, hvor de hører til,  i 
grupperne ”det skal brugerne lige vænne sig til” 

ÆNDRINGER Ny organisation, nyt bibliotek  nyt arbejde – alle har 
vagter i Info1, mere sammen fagligt og socialt med 
kolleger, ansvarlige overfor hinanden ”det tror jeg er 
godt” (god kombination)- bibliotekerne var gode på 
hver deres måde – storrumskontorer kræver disciplin, 
tilvænning (højt støjniveau) – synes det er udmærket 
’men heller ikke vild begejstret’ – nu er vi samlet, kan 
se hinanden, tættere ved hinanden, men har været så 
travlt, så ikke så meget socialt – i forhold til at stå i 
infoøerne er det en fordel at kunne lide mennesker, 
finde løsninger – glad for udfordringen 
 

DET FYSISKES BETYDNING Var vild med bog-indgangen på det gamle bibliotek, 
fordi det signalerede bibliotek - føler sig hjemme på 
andre biblioteker (verden over), der er noget der går 
igen, noget der signalerer bibliotek (udstansede 
figurer) – runer på bogbussen signaler bibliotek - den 
nye bygning signalerer ikke bibliotek, ligner mere en 
bank – meget hvidt, kører meget på selvbetjening 
’tilpasset den moderne, digitale verden’ – man skal 



passe på at man ikke taber nogen (ældre og dem der 
ikke kommer så meget på biblioteket) - dejlig åben 
fornemmelse på torvet – fint at finde rundt – de orange 
sofaer er mærkelige små i en stor bygning 

DET MEST VELLYKKEDE der er kommet rigtigt meget EDB (hvis du spørger 
brugerne) – ”man har jo fået pæne toiletter, pæne 
kontorer, men der skulle jo også gerne være et godt 
samarbejde”  

FØLELSE (PROCES) ”meget lang tid i ingenmandsland” – ”det trak ud” – 
fyldt med forhåbninger – kommer det så er det godt, 
hvis ikke må vi bare leve med det vi har – har snakket 
meget i grupper og plenum, brugt meget tid på 
research – Både små og store ting – har taget tid fra det 
daglige arbejde – meget stor proces – meget travlt 
periode – har fyldt meget, også i fritid – men 
spændende med nye ting – blevet meget opmærksom 
på indretning andre steder – ny opgave, automatisk ny 
interesse 

FØLELSE Tidens trend, kører meget på selvbetjening – skal passe 
på at man ikke mister alt for mange ”skal også  være 
plads til samfundets tabere, folk der ikke kan følge 
med i den digitale verden” – mange ældre har 
angstneuroser overfor teknikken, men samtidigt 
begejstring bagefter ”var det ikke værre! – glade ved at 
have overskredet den grænse” – tænkt meget over 
tingene, ikke tilfældigt 

BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER Vi har alle vagter i Info1 – det er dejligt ”jeg har 
egentligt prøvet mange ting” ’men det her er noget ny’ 
– dejligt at snakke med folk – sjove, gode oplevelser – 
oplever det ikke som noget nyt (fremmed) – glad for 
udfordringen 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Et bibliotek er et meget dejligt sted fordi det er noget 
for alle, noget alle kan få glæde af – føler sig hjemme 
på andre biblioteker (verden over), der er noget der går 
igen – fungerer godt for her er alt (musik, børn, 
litteratur) – bredt udbud (børneteater, udstillinger) - vi 
er meget indstillede på at gøre tingene bedre, hvis vi 
kan 

 
 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING MEDARBEJDER (D) 
 
MEDARBEJDERPROFIL (FAKTA) Musikbibliotekar – arbejdet i Kolding 4½ år – har siddet 

mest i musikafd. (sammen med IT-afd.) – arb. Gruppe: 
Biblioteksgruppen (organisation) 

REAKTION Fint med nyt bibliotek – gamle var hyggeligt, men ikke 
tidssvarende – det var en god ting 

GAMLE BIBLIOTEK Ikke specielt gode rammer – hyggeligt – ikke 
tidssvarende – savner ikke noget 

NYE BIBLIOTEK (VISIONER)  
NYE BIBLIOTEK  Rummeligt – rigtig meget plads – god plads – man 

bliver ikke væk, selvom det er stort – man kan finde det 
man skal have – god atmosfære 

ÆNDRINGER Før fandt folk hvad de ville have og gik igen – bruger 
materialerne på stedet – folk bliver siddende, lytter til 
musik, læser magasiner på torvet, slår tiden ihjel, det 
var vi ikke vant til – forespørgslerne er ikke ændret, 
bortset fra at folk ikke kun stiller musikspørgsmål i 
musikafd. (har ikke vænnet sig til indretningen endnu) 
– rarere på mange måder at gå på arbejde – ny 
oplevelse at sidde i storrumskontor, skal vænne sig til 
det – folk bruger os (biblioteket) på en anden måde – 
”skal vænne sig til at være den opsøgende part” – 
måske kommer man også i kontakt med nogle andre 
brugere (end dem der ellers ville spørge) – før så det ud 
som om man forstyrrede (når man sad bag skrivebord), 
selvom de ikke forstyrrede (det har vi forhindret med 
de nye infoøer) – men svært at finde ud af om folk helst 
vil passe sig selv  

DET FYSISKES BETYDNING At der er meget plads gør at folk gerne vil opholde sig, 
de bliver hængende (modsat før) – de har en god tid 
når de er her - Synes de specialbyggede reoler 
præsenterer cd’erne godt (ikke i skuffer) 
’tilgængelighed’ – bedre rammer – bedre 
arbejdsforhold – bedre klima – sidder meget tæt på én 
(i storrumskontorerne) – stor gevinst at have kollegerne 
ved hånden, hvis det bliver brugt rigtigt (lære at 
udnytte det rigtigt) – tidligere han folk ud for at bruge 
computere, nu hænger de også ud til mere traditionelt 
biblioteksbrug (brug af andre materialer på stedet, 
frem for at låne dem med hjem) – ændret brugeradfærd 
– man føler sig tilpas og velkommen – brugeren har 
svært ved at skelne infoø fra søgeø ”måske ikke 
tydeligt nok at her er hjælpen at finde” (kan kende 
bibliotekaren på skiltet), det eneste der adskiller er 
lampen  

DET MEST VELLYKKEDE At folk bruger det på den måde de bruger det på – et 



sted man kommer og bliver (20 min - ½ time) 
FØLELSE (PROCES) Var ude at se musikbiblioteker, var meget traditionelle 

– så mest hvad vi ikke ville gøre – ville godt have haft 
flere lyttepladser, men har generelt fået gennemført 
det meste (økonomien har sat grænser) 

FØLELSE Synes at det er en stor gevinst for biblioteket at folk 
bliver længere, at folk bliver siddende – det må være 
fordi at det er et godt og hyggeligt rum, et rum der 
giver folk lyst til at være der (det gjorde det gamle ikke) 
– indbydende – rart – har en fornemmelse af at før 
bestilte folk hjemmefra og kom blot og hentede det – 
største opgave lige nu er at holde næsen over vandet – 
skal finde ud af hvordan det er at være her – håber der 
er nok udvikling til at holde et ½ år frem (pusterum) – 
mangler tid til at finde ud af hvordan vi formidler via 
skærmene osv., det kommer stille og roligt 

BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER Sender som regel lånerne videre til de relevante 
afdelinger (ofte tidligere læsesalsspørgsmål) – 
nemmest hvis man har de relevante opslagsværker i 
nærheden – skal vænne sig til at være på vagt på en 
anden måde (især i stille perioder, hvor der ikke er 
andet at lave) – man skal ud i lokalet og være mere 
opsøgende – svært at vænne sig til når man før sad bag 
computeren på skrivebordsstolen, men det skal nok 
blive godt – skal vise at man er der (retter cd’er) - 
brugeren har svært ved at skelne infoø fra søgeø – får 
nok ikke lov til at ændre på noget uden at spørge 
arkitekten (højere i hierarkiet – evt. indretningsgruppe) 
arkitektens idé: rene linier (måske kan vi overbevise om 
at det er mere forvirrende end det gavner) – mangler 
skiltning – 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Lånerne er bedst hjulpet med at henvende sig andre 
steder (den relevante afdeling) – skal følge med i 
udvikling, skal tilbyde de ting der kommer (digital 
musik, sammensmeltning ml. katalog og netmusik) 
’har svært ved at forstille sig udvikling på 
musikområdet da meget af det ikke kan udvikles lokalt’ 
– tror at bygningen vil blive, spørgsmålet er om det vil 
være nødvendigt med så store fysiske rammer pga. den 
digitale udvikling – gælder for os om at der bliver ved 
med at være noget at komme for, ligegyldigt om det er 
udstillinger, kulturelle arrangementer eller andet – hvis 
vi har gode rammer til at formidle skal vi nok bevare 
position – har arrangementer der formidler 
kammermusik (for at skabe opmærksomhed for en 
mindre kendt musikgenre i Kolding) – måske behøver 
succeskriteriet for arrangementerne ikke at være 
mange mennesker… 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING MEDARBEJDER (E) 
 
MEDARBEJDERPROFIL (FAKTA) 2½ år på Kolding bibliotek, bibliotekar & cand. Mag i 

dansk og kommunikation – Arb. gruppe: 
medarbejderroller & kompetencer 

REAKTION Blanding (pos/neg) - hvis vi skal blive hvor vi er, er det 
fint (fordi det var hyggeligt, et fint bibliotek, folk følte 
sig godt tilpas, men upraktisk) Så da først beslutningen 
blev taget glædede jeg mig da – havde været diskuteret 
i mange år da hun blev ansat 

GAMLE BIBLIOTEK Musik- og børnebibliotekarerne alene i hver sin 
afdeling. Frontbetjening (ved skranke) af HK’ere - I 
voksenafd. stod ”et fort” af skriveborde side om side – 
ping pong ml. voksenbibliotekarerne, den dimension er 
mistet nu (når man står alene) – gl. bygning, hyggeligt, 
mange forskudte plan, mange kroge og snirklede 
trapper, var noget Villa, Ville Kulla over det 

NYE BIBLIOTEK (VISIONER) Arb. gruppe: ud fra tanken: Nyt hus, nye funktioner, 
nye teknologier  udvikle medarbejderroller og 
kompetencer, afdelinger og personalegrupper – hvad 
sker der på biblioteksområdet i dag, hvilken situation 
befinder vi os i, hvordan har rollen ændret sig – Fra 
ekspedition (hvad skal det være, finder det og låneren 
bliver glad/tilfreds) til dialog med brugeren, brugeren 
ser med ved skærmen, er med til at vurdere, står ved 
siden af – man går til opgaven på lige fod med låneren/ 
i øjenhøjde, fra at være den kloge bibliotekar (nu skal 
jeg give dig det du har brug for), ventede på låneren, til 
at være mere udadvendt og opsøgende også 
samarbejdende med andre aktører, ud af huset 
(foreninger, boghandlere, foredrag) – 
salgskompetencer via Kohberg-forsøg med bogvogn 

NYE BIBLIOTEK  Lys - meget luft og lys – gennemskueligt – transparent 
bygning, det  nyder jeg meget – tilstræbt logisk 
tænkning, så man kan finde tingene – æstetisk 
behageligt – smuk bygning – kan godt lide materialerne 
og proportionerne - der er noget gennemført over 
indretningen, så det bliver flot på god måde 

ÆNDRINGER Teknologien har stor betydning – lidt skræmmende, 
men også opløftende at få ny viden/have gjort en 
landevinding (indtil videre har vi bare holdt os fast i 
neglene) skal opkvalificeres på teknologi (kompetence) 
–skal fortsætte den proces, der er gang i (det kommer 
ikke automatisk med et nyt bibliotek) – har ikke 
sidemandsoplæring (står alene ved infopunkterne) – 
ping pong ml. voksenbibliotekarerne er mistet - skal 



have gang i videndeling på en anden måde (alle sættes 
ind i hinandens fagområder - kompetencer/udvikling, 
får fyldt på (bliver også motiveret af ny løn) – 
videndeling foregår nu på storrums-kontorerne (nogle 
ting der er flyttet fra publikumsarealerne) ’måske en 
forringelse af lånerservice/vejledning’ – ny 
medarbejderrolle: mere smalltalk-agtig ekspedition 
(basis for samtale), man opsøger mere og bliver mere 
opsøgt når man går ude på gulvet, det lægger mere op 
til samtale (uformelle spørgsmål, udefineret 
informationsbehov), det gør vi rigtigt meget nu – 
grænseoverskridende, men noget man ser oftere i 
mindre biblioteksvæsener (man er tættere på folk) – 
den form for personlig formidling er umulig for et 
bibliotek af Kolding størrelse, må trække de erfaringer 
ind på andre niveauer (bygge videre på gamle 
bibliotekariske dyder) 

DET FYSISKES BETYDNING Synes infopunkterne faciliterer de nye kompetencer – i 
mødet med låneren – rundt møbel, står op, øjenhøjde, 
låneren ved siden af – ”møblerne indbyder til det (at 
brugeren står ved siden af og kigger med på skærmen), 
det kunne vi se med det samme” – virkelig stor 
ændring i forhold til skrivebordet – det dialogprægede 
er blevet meget stærkere – ”kan godt lide at stå i 
bygningen og sige wow fordi jeg kan kigge ud over det 
hele” – at kunne henvise låneren til den, der er mere 
kvalificeret (udpege ham) giver større tilfredshed, 
brugeren får en ordentlig behandling, selvom jeg ikke 
har kunnet svare på det hele ”det synes jeg betyder 
meget”– Opstillingen var før med materialetyperne i 
fokus, nu er det med brugerens behov i fokus, 
formidlingen er mere målgruppeorienteret – det tager 
tid at vænne sig til at tænke sådan, både strategisk og 
praktisk/konkret – målgruppebehov tænkes også i 
formidling - i dagligdagen (ikke bare noget man læser 
artikler om) - smaddergodt, fordel, gevinst,   noget vi 
havde arbejdet med – det bliver også fordret ved 
bygningens fysiske udformning idet at det digitale og 
fysiske er integreret i hinanden (kæmpemæssig 
ændring) – bøger er ikke det eneste materiale – 
frustrationer, arbejde med ny teknologi, også for 
brugere, men der sker landevindinger hver dag – 
brugerne bliver mere selvhjulpne – brugere lærer 
hinanden op – meget mere samtalende rum, på kryds 
og tværs (bibliotekar/bruger/bruger), meget mere end 
på det gamle bibliotek – den stringente opstilling 
skaber behov for at arbejde med den fysiske formidling 
– opstillingen er blevet lidt for anonym (brugerhensyn 



og OPP) , har vundet over det anarkistiske og kreative 
element – At styrke hovsa-oplevelsen, at man opdager 
noget man ikke havde regnet med at skulle have med 
hjem – vigtigt at arbejde videre med, uden at 
gennemskueligheden sættes på spil 

DET MEST VELLYKKEDE Integreringen af det digitale og det fysiske – biblioteket 
som værested, især for unge, dem havde vi ikke fat i 
før (vi har noget der modsvarer deres behov) 

FØLELSE (PROCES) Oplæg har virket som øjenåbner/inspiration ”hvad er 
det for en virkelighed vi agerer i?” – tror bestemt ikke 
at biblioteket havde set sådan ud (har brugt oplæggene 
i høj grad) – og hvis det havde (på baggrund af en ren 
ledelsesbeslutning) havde det været katastrofalt, det 
ville ende med en organisation, der knækkede på 
midten  ”projektformen under processen er enormt 
vigtig for at alle har sjælen med over i den nye 
virkelighed og kan agere i den og blive engageret i 
den” – uden oplæggene ville vi have nogle mere 
fasttømrede fysiske strukturer, vi ville ikke have tænkt 
så meget IT ind (mange pc’ere og hotspots), ikke tænkt 
runde borde til infoøerne (væk fra skrivebordet) ’mere 
ligeværdigt forhold bruger/bibliotekar’ – på mange 
niveauer lægger det op til at brugerne selv skal kunne 
agere 
 

FØLELSE ”betyder meget for mig at der er lys og luft, for at jeg 
føler mig godt tilpas” - betyder meget for mig at jeg 
kan orientere mig i rummet (transparens), at jeg kan 
udpege kolleger – virkede mere bureaukratisk (ikke mit 
bord, gå i anden afd.), synes jeg følger folk bedre til 
dørs, enormt stor forskel (ikke beregnet effekt, positivt 
overrasket) – dejligt på en anderledes måde (end det 
gamle) – der ligger altid en stor grad af tryghed i en 
bygning man kender – altid en grad af frygt når man 
skal ud i en forandret dagligdag – har altid kilder i 
maven (nyt arbejde, nyt sted, rejse nye steder hen) – 
selvom vi godt kan lide udfordringer, er vi alligevel 
tryghedsnarkoman – trygheden lå i det gamle bibliotek, 
vi er først ved at erobre det nye bibliotek, er stadigt i 
den fase – hvis noget går galt, tænker man hurtigt på 
det gamle (jeg vidste lige hvor elastikkerne var) lidt 
nostalgisk, men sådan tror jeg må det være – det føles 
som et kvantespring med de nye lokaler (selvom 
udviklingen er sket gradvist) fordi der bliver rusket SÅ 
meget op i ens gamle vaner – sætter spørgsmålstegn 
ved mange af de vaner man har haft ”vi plejer, men hov 
er det stadig sådan vi skal gøre?” – selvfølgelighederne 
bliver taget op til revision 



BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER Savner at stå to sammen, det ville jeg gerne have haft 
med over - nu står man selv ved infopunkt, man kunne 
altid lige vende tingene med en kollega, det er gået lidt 
fløjten i nogle sammenhænge – begyndelse præget af 
kaos (brugere styrter rundt og leder efter personalet) – 
brugere har haft svært ved at skelne mellem infoø og 
søgeø (har ikke opfattet lampen som symbol) 
”brugerne skal også erobre rummet” – mere fokuseret 
på den der spørger, mindre fokuseret på sit eget 
private-professionelle rum – skrivebordet var bom, 
foran brugerens, bagved bibliotekarens (mit/vores) – 
hvis bruger gik om bagved for at se på skærmen, blev 
zonen overskredet, følte sig invaderet – infoøen er 
ligeså meget brugeres som vores – smidt ud på gulvet 
med sine talenter – sat sig selv på spil (både 
professionelt og privat) – bliver tvunget til at arbejde på 
en ny måde – det fysiske  betyder at man opbygger ny 
måde at håndtere opgave på (digitale frem for fysiske 
referenceværker) – Ændret brugeradfærd: undskylder 
ikke mere (tror ikke det virker som om man forstyrrer 
så meget) – står op, futter mere rundt (skal ikke rejse 
sig og rundt om skrivebordet)  signalerer mere 
tilgængelighed ”der er nærmest trykket på GO-
knappen” – i øjenhøjde (får mere øje på brugeren) -  

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Når bibliotekets rolle ændres så meget, ændres 
behovet for kompetencer også. – Før mest kun 
bibliotekar- og kontoruddannede, i dag ser vi et mere 
broget billede: IT, organisationsteori, kommunikation, 
PR- og markedsføring – bredere vifte vi skal 
perspektivere os indenfor (efterudd./kurser) – 
bibliotekets lånere er også brugere og kunder – kan 
ikke forestille sig biblioteket står ligeså uforandret som 
det gamle, når man ser på udviklingen de sidste 10 år 
”hele den måde at tænke på, der afspejles i det her hus, 
er et resultat af udviklingen indenfor de sidste få år” 

 
 



BILAG C - MENINGSKONDENSERING MEDARBEJDER (F) 
 
MEDARBEJDERPROFIL (FAKTA) Bibliotekar, arbejdet i Kolding i 34 år – har siddet mest 

i læsesalen - Arb. Gruppe: Tilgængelighed 
REAKTION Nå! – stort og uvirkeligt – havde arbejdet med det (også 

med arkitekter), stoppet igen – blev taget seriøst i sept. 
2003 – det var tiltrængt, men mange lånere synes det 
gamle fungerede udmærket (ikke nødvendigt) – man 
vænner sig til forholdene, synes det er i orden, men nå 
så man ser hvor lækkert andet er… 

GAMLE BIBLIOTEK Det fungerede jo udmærket på mange måder, men stor 
bygning på 6 forskudte etager - kontorforhold bestemt 
ikke optimale – upraktisk – var nu også tit pænt, men 
meget slidt – renoveret mange gange – slidt især til 
sidst, hvor vi ikke gjorde noget ved det – IT-lab 
startede i læsesalen ’siden rykket til musik, nu 
selvstændig stor prioritet  signal om fokus på IT’ 

NYE BIBLIOTEK (VISIONER) Tilgængelighed for handikappede (fordi de havde 
dårlige forhold på det gamle bibliotek) – fri og lige 
adgang for alle – teleslynger, p-forhold og 
adgangsforhold (især for kørestolsbrugere) er 
realiseret, men kan forbedres (tunge døre, lidt voveligt 
med svingdøre) – forslag afleveret for længe siden (alt 
realiseret) – glad for princippet med opstillings efter 
DK5’s 10’er-grupper og delvist integrerede materialer 

NYE BIBLIOTEK  gennemskuelig, lys og luftig - Synes at 
tilgængelighedstiltagene fungerer fantastisk godt – 
synes opstillingen fungerer, men skal arbejde med lidt 
mere skiltning – alle rutiner ændres under alle 
omstændigheder når man kommer over i en ny 
bygning, nogle ting er svære – meget der skal passes til 
(praktiske ting, fysisk opstilling, organisation), dikteret 
af det fysiske rum – meget nu, men også fremover –  
afleveringsrobotten har fyldt meget (mentalt, 
arbejdsmæssigt) fordi de alligevel står med de 
utilfredse lånere (selvom OPP-samarb.), tror det bliver 
godt – meget der skal samles op på, skrives 
vejledninger i hvordan vi gør i praksis, som først kan 
gøres nu (dikteret af det fysiske rum) ”hvordan var det 
nu vi havde tænkt det skulle være og hvordan gør vi så 
i praksis” – studieceller optaget fra 1. time – meget 
søgte selvom de er meget åbne og har glasvæg - alle 
tiders – vi har forsøgt at håndhæve lidt at det kun var 
til studiebrug, men det er vi ved at få greb om – tror vi 
har en funktion overfor nydanskere under uddannelse, 
for tit har de jo ikke de forhold derhjemme (pc, 
internet) – mange der bruger det – har ikke været 
nødvendigt at markedsføre dem, populære fra 1. dag – 



brugerne i studiecellerne er meget selvhjulpne – ømt 
punkt at bemande IT-lab (til at hjælpe folk) – har 
forsøgt ikke at få hylderne for højt op, har desværre 
ikke undgået den nederste hylde endnu (ikke så 
tilgængelig/svær at komme ned til) 

ÆNDRINGER Kunne godt lide at have hjælpemidlerne til at stå bag 
mig, vi har dem på skærmen, men ikke alle (når på vagt 
i infostanderne), så må man gå hen og slå det op eller 
finde det andre steder – positivt overrasket over at det 
fungerer så godt – går mere ud og stiller på tingene 
”synes også det skal stå pænt” - går mere rundt 
mellem reolerne, men er også bange for at gå for 
meget rundt –man skal hele tiden være til rådighed, 
lånerne skal kunne se én – savner at sidde to sammen, 
især om aftenen, der sidder man meget spredt – savner 
at kunne vende ting med en kollega – til gengæld 
sidder vi tættere sammen på kontorerne ”godt nok” 

DET FYSISKES BETYDNING Gulvene ”ahh… lækre gulve”, både lydmæssigt og 
udseende (tror også mange af brugerne synes det) 
”trægulvene ser så flotte ud, selvom det er egetræ giver 
det en flot glød til rummet” – mange nye brugere (ikke 
så meget nye brugegrupper, men flere af de samme), 
ikke-brugere der lige skal se den nye bygning an, 
finder ud af at de egentlig også kan låne med hjem – 
materialerne præsenterer sig bedre her – det har 
ændret brugernes brug: der er mange der sætter sig 
ned i vores sofaer, især der hvor der er god udsigt – 
mange der bliver længere tid, mange der slår sig ned, 
tror nok det indbyder til det og det havde vi også håbet 
på (håber vi de bliver ved med) – stillerummet bliver 
brugt mindre end forventet, folk skal opdage rummet – 
det skal opdages 

DET MEST VELLYKKEDE 1 etagen – hyggeligt, præsenterer sig bedst – byder på 
de bedste udsigter – var meget nervøs for denne etage, 
bange for at den blev for klemt, at der ikke var højt nok 
til loftet, men det er der og faktisk betyder det at lyset 
(det elektriske) bliver bedst her 

FØLELSE (PROCES) Der er nogle ting man bliver overrasket over (gulve på 
Albertslund), det er det man har arkitekter til – nu er 
det jo det, der er blevet besluttet og så er det jo den 
måde vi gør tingene på ’der er noget der skal arbejdes 
videre med’  

FØLELSE Lidt euforisk endnu – rigtigt flot – her er lækkert – det 
er vores, her arbejder vi – stolt – mange nye 
mennesker, som vi ikke har indflydelse på (oplæring af 
FKI-personale, måske ikke haft så meget tid til at 
opøve deres bibliotekspraksis), uden for vores 
rækkevidde, men sådan skal det også være – der sker 



nogle fejl, alting er så nyt, men søde mennesker ’lidt 
frustreret over problemerne, da hun står med utilfredse 
lånere – går ud over den bibliotekariske stolthed og 
faglighed’ – er bange for at lånerne forveksler OPP-
personalet med biblioteksansatte og spørger dem i 
bibliotekarerne (derfor fik de ”navneskilte”) ”men det er 
jo Koldingfolk, de er kommet her i årevis, de kender os 
jo” 

BIBLIOTEKAR/INFOSTANDER Meget anderledes, det er meget her og nu – ikke meget 
referencearbejde – kan være mere i INFO9, der er flere 
besvarelser af spørgsmål – stiller ikke så meget 
telefoner rundt, funktionspostkasser ’kan måske tage 
længere tid om at blive besvaret, men til gengæld af en 
mere kvalificeret?’ – vil gerne have flere reference-
spørgsmål ”funktionen skal også længere frem på 
hjemmesiden” – meget travlt i infostanderen – dejligt, 
sådan skal det være – positivt forbavset over hvor godt 
jeg befandt mig i infostanderne (stole, midt i det hele) 
”det var ikke hvad jeg ville have ønsket mig fra starten” 

BIBLIOTEKSYN/FREMTID Integration med de andre kommuner i den nye Kolding 
kommune (borgerservice og bibliotekets rolle heri, 
abonnementer og baser) – IT-kompetencer, men mest 
pga. tidens udvikling, ikke pga. bygningen 
(programmer m.m., ikke egentligt bibliotekararb.) – 
kurser (forandringskultur, konflikthåndteringer, ikke så 
meget decideret fagligt) – mener det er lavet til at 
kunne eksistere i 65 år, burde det kunne – man har 
prøvet at se frem, men ikke sikkert (måske ikke om 20 
år) – den digitale udvikling har betydet at meget er 
tilgængeligt online, samtidigt med at brugerne søger i 
alle bibliotekers bestand på én gang (via bibliotek.dk), 
behøver ikke at være lager for alt muligt – dermed er 
det et helt nyt bibliotekssyn, det er forsøgt indoptaget i 
den nye bygning (men det er ikke bygninger der 
bevirker det nye bibliotekssyn) – kan også arbejde 
videre med formidling via skærme og chipsene i 
bøgerne 

 
 



BILAG E – TIDSLINIE 
1999   
  Planer om nyt bibliotek, dialog med kulturudvalg og biblioteksfonden 
2000   
  Nye renoveringsplaner, anslået til 15 mil. 
2001   
21. Juni Forslag om nyt bibliotek behandles I kulturudvalget 
13. August Aftale med byrådet om at betale mere I leje, mod mulighed for relokalisering centralt
2002   
21. Januar Kolding byråd får forevist projekt på Slotsmøllegrunden 

16. Maj 
Byrådet godkender huslejestigning og anerkender behovet for nyt og større 
biblioteksbyggeri, samt projekt på Slotsmøllegrunden 

19.september Byrådet godkender at mulighed for at udbyde biblioteksdrift undersøges 

23. September 
Byrådet vedtager Lokalplan og Kommuneplan indeholdende byggeri på 
Slotsmøllegrunden 

2003   
10.marts Udlicitering og låneansøgning fremlagt for Indenrigsministeriet 
12. Marts Afslag fra Indenrigsministeriet 

2. April 
Lars Løkke henleder Kolding Kommunes opmærksomhed på pulje til fagligt 
velbegrundede offentlig-private samarbejder med effektiviseringsaspekter 

28. April Byrådet beslutter at søge puljen 
22. August Dispensation på låneramme på 30. Mill fra puljen 
  KPC erhverver Slotsmøllegrunden 
2004   

3. Februar 
Jens Holms Biblioteksfond bevilger 250.000 til processen med at afklare 
partnerskabet- Kulturudvalget giver yderligere 250.000 

8. Marts Byrådet vedtager biblioteksbyggeri på Slotsmøllegrunden 
11. Marts Borgmesteren underskriver 
marts Arbejdsgrupper nedsættes på Kolding Bibliotek 
marts/april Nedrivning starter på Slotsmøllegrunden 
maj Pilotering, første spadestik og arkæologiske undersøgelser 
Efterår Vidensindsamling, 1. Fase af "det kommunikative bibliotek" 
18. December Bogbussen stopper 
2005   
8. Januar Biblioteksdriften sendes I udbud 

1. November 
Jens Holms Biblioteksfond og Kolding Kommune overtager "Ejerlejlighed nr. 1" på 
Slotsmøllegrunden 

Forår Workshop med Innovation Lab, 2. Fase af "det kommunikative bibliotek" 
23. December  Nøglen drejes for sidste gang på biblioteket I jernbanegade 
December 
/januar Flytning 
    
2006   
27. Januar Det nye bibliotek på Slotmøllegrunden indvies 
 



BILAG G – NY ORGANISATION 
 
Kolding Bibliotek flytter ved årsskiftet ind i nye omgivelser og dermed ind til mange nye 
muligheder. Derfor, samt på grund af påkrævede justeringer af den gældende organisation, er 
det besluttet at ændre organisationen. Den skal kunne klare de udfordringer, biblioteket står 
over for, både med hensyn til den generelle samfundsmæssige udvikling med deraf følgende 
større krav, samt strukturreformen og bibliotekernes mere offensive og integrerende rolle. 
 
MEDudvalget har været omdrejningspunkt for processen, med etablering af en 
planlægningsgruppe bestående af ledere og tillidsrepræsentanter, der har udarbejdet oplæg til 
drøftelse i personalegruppen. 
Ledergruppen beskrev vision og mål, og udstak de overordnede pejlepunkter: 
 

Vision 

Vi ønsker en fremtids- og udviklingsorienteret organisation, der med en elastisk struktur 
understøtter borgernes behov og sikrer optimale opgaveløsninger.  

Mål 

Målet er at skabe en organisation, der kan indoptage nye opgaver, omdefinere eller nedlægge 
eksisterende opgaver. 
Brugeren er udgangspunkt i planlægning, service og opgaveløsning 
Beslutningsvejene er korte 
Brugeren møder personale der kan træffe beslutninger 
Faglighed og trivsel styrkes 
Der er maksimal fleksibilitet 
 
Pejlepunkter 
brugere:  
brugeren i centrum for al planlægning og opgaveløsning 
optimal service 
mere selvhjulpne brugere 
brugerne møder personale der kan træffe beslutninger 
 
medarbejdere:  
samarbejde på tværs  
biblioteksfaglighed på alle niveauer  
fleksibel og hensigtsmæssig udnyttelse af personaleressourcerne  
forenklet, sammenhængende opgaveløsning 
 
ledelse:  
mindre, mere strategisk ledelsesgruppe  
entydig reference  
uddelegering af kompetence og ansvar 
team- og projektorganisering 
 



Planlægningsgruppen har herefter arbejdet dialogbaseret med opgaven, hvilket har ført frem til 
følgende overordnede struktur, der efter høring i MEDudvalget fremsendes til drøftelse og 
vedtagelse i Kulturudvalget. 

Den strategiske ledelse består af tre personer: bibliotekschefen (KS = Kirsten Sparvath), samt 
områdecheferne: publikumschef (KM = Kis Michaelsen) samt digital chef (MB = Mia Bastrup).  

For at sætte fokus på de direkte publikumsrelaterede service (borgeren i centrum) er personalet 
fordelt på to serviceteam, der har ansvaret for vagtdækningen i hovedbiblioteket. De to 
serviceteam hører under publikumschefen. 

De to områdechefer er ledere for faglige grupper, der skal sørge for den biblioteksfaglige fokus 
og udvikling.  

Til bibliotekschefen er knyttet tværgående funktioner: sekretariat, kommunikation, logistik og 
kultur, samt Lunderskov.  

KS

Kommunikations-
gruppen

Kulturkonsulent

Sekretariat

Logistikkonsulent

MBKM

Sekretariatsleder

Kulturgruppen

 

 



Placering af serviceteam og faglige grupper: 
 

MBKM

Serviceteamkoordinator Serviceteamkoordinator

Serviceteam1 Serviceteam2

Fakta Fiktion Børn Musik Web Bib-
system

Materiale
håndtering IT

 
 
 
Den eksterne virksomhed (p.t. Lunderskov) er midlertidigt placeret hos bibliotekschefen.  
 
  



BILAG G - ARBEJDSGRUPPER 

 
Automatisering/selvbetjening 
Bethine Gregersen, Tommy Laursen, Rene 
Boye Pedersen, Iben Ørum 
 
Biblioteksgruppen (møder mandage) 
Kirsten Sparvath, Torben E. Hansen, Kis 
Michaelsen, Jakob Luther, 
Jørgen Svendsen, Eva Warming 
 
Indretning 
Kirsten Sparvath, Bente Bruun, Susanne 
Corfitzen, Pia Frelle, Susanne Jespersen, Kis 
Michaelsen, Bente Thaarup, Iben Ørum 
 
Kontorer og mødelokaler 
Lars Kristiansen, Betina Nielsen, Herdis 
Nielsen, Birte Sejrup, Anni Schumacher, 
Svend Skarvil, Esther Spangsberg, Søren Flø 
Sørensen 

Medarbejderroller og -kompetencer 
Kis Michaelsen, Lene Bahrndorff, Susanne 
Bogh, Anne Marie Christensen, Lene 
Henriksen, Kissi Holm, Marianne Majgaard 
Jensen 
 
Teknologi (møder mandage) 
Mia Bastrup, Kirsten Sparvath, Peter 
Bech, Tommy Laursen,  René Boye Pedersen, 
Michael P. Madsen 
 
Tilgængelighed 
Jørgen Svendsen, Inge Bramsen, Anne-Meta 
Brunsborg, 
Vivian Hichmann, Mogens Lund, Inger 
Poulsen, Else Warming 
 
Unge 
Mette Groth, Jane Bundgaard, Lisbeth Friis, 
Marianne Gade, Solveig Hansen, Morten R. 
Nielsen, Gunnar Terp 

 
 
 
 
 
 


