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Bakgrund 

I somras hamnade jag av en slump på en sida på nätet som listade de 16 coolaste 
universitetsbiblioteken i USA. Nörd som jag är var jag tvungen att titta igenom bilderna. Bilderna 

var placerade utan inbördes ordning, och en bit ner i listan fanns James B. Hunt Jr. Library på 
North Carolina State University.  

Jag vet inte om det var det överdådiga amerikanska, färgerna eller öppenheten i lokalerna som 
lockade, men jag fick en oerhört stark vill-åka-dit-känsla. I och med att vi på Högskolebiblioteket 

i Jönköping kontinuerligt arbetar med hur vi kan nyttja våra lokaler på bästa sätt, och att vi i 
dagsläget står inför utmaningen att ta ett helhetsgrepp över våra lokaler och samlingar, kändes det 
som ett bra tillfälle att söka ett resestipendium från Svensk biblioteksförening för att få åka till 

just James B. Hunt Jr. Library. Till min stora glädje blev jag beviljad stipendiet, och kunde 
därmed genomföra min resa till Raleigh i North Carolina. 

James B. Hunt Jr. Library 

North Carolina State University är uppdelat på flera olika campus, och just detta bibliotek finns 
beläget på Centennial Campus där de teknikinriktade utbildningarna finns. Biblioteket invigdes i 

januari 2013 och är alltså vid mitt besök knappt 2 år gammalt. Jag hade nöjet att träffa Josh Boyer 
som är chef för avdelningen ”User Experience” som visade mig runt i lokalerna och berättade 

om deras utmaningar med nybyggnation och utmaningarna med att hålla biblioteket fräscht och 
spännande. 

The BookBot del 1 

Vid entrén till ”Hunt building”, som byggnaden kallas, möts man av en glasvägg där man ser en 
abnormt stor maskin, en BookBot. I denna ryms ca 2 miljoner böcker. Vid sidan av maskinen 

hänger en skärm som man bland annat kan klicka på för att få en demo av hur maskinen arbetar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De allra nyaste böckerna som köps in ställs ute i biblioteket på öppna hyllor, alla andra böcker 
förvaras i BookBoten. Om alla böcker som fanns i BookBoten skulle stå på öppna hyllor skulle 

biblioteket behöva en yta nästan nio gånger så stor. När de fick chansen att bygga ett nytt 
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bibliotek valde de därför att göra något annorlunda. Josh gissar att det inte hade fungerat lika bra 

på ett campus med studenter som läser t. ex. litteratur eller historia eftersom de gärna fysiskt 
besöker bokhyllorna och bläddrar bland böckerna. Genom att skaffa en BookBot och lägga fokus 

på den fysiska miljön så har teknikstudenterna börjat komma till biblioteket. 

Josh tycker dock att det kan upplevas förvirrande för studenterna att ett fåtal böcker finns ute i 

biblioteket och önskar att alla böcker ska ställas direkt i maskinen. Om detta blir verklighet 
återstår att se.  

Arkitektur och inredning 

Biblioteket är designat av den norska firman Snøhetta, samma firma som designat biblioteket i 

Alexandria, och ytorna är väldigt ljusa och öppna. Jag reagerar direkt på hur allt glas borde göra 
att det blir varmt på sommaren. Detta verkar dock inte vara ett stort problem, utan endast tidigt 
på morgonen kan det bli problem med att solen lyser in och reflekteras i datorskärmarna. 

Biblioteket har fyra våningar med flera olika rum i rummet. Det finns inte särskilt mycket väggar 
vilket leder till samma problem som vi har i Jönköping, att ljudet studsar. Den enda gången detta 

upplevs som ett problem är dock vid den tysta avdelningen på första våningen, men det är sällan 
någon som klagar.  

De väggar som finns är i glas och är oftast väggar till grupprummen. Att man ser in i 
grupprummen har de fått lite kritik för då studenterna känner att de inte får någon avskildhet. 

Grupprummen kan se lite olika ut och ha lite olika inredning. 
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Hela biblioteket präglas av färg och komfort, och trots att ingen yta är den andra lik så känns 

biblioteket väldigt sammanhängande och genomtänkt.  

För att hålla möblerna fräscha och hela finns ett team på 4-5 personer ur personalen som 

ansvarar för detta, och det finns en verkstad i källaren där de kan göra enklare reperationer av 
möbler som gått sönder. Om dessa personer är bibliotekarier eller inte glömde jag dock bort att 

fråga då jag var upptagen med att häpnas över att det fanns ett möbelteam. 

  



5 
 

IT 

Redan vid entrén märker man att biblioteket är väldigt IT-tungt. Jag och Josh stannar till vid en 
skärm med ett antal stolar framför och han berättar att de har tre skärmar av denna storlek på 

biblioteket som används på lite olika sätt. Just denna används bland annat vid öppna 
föreläsningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetet har ca 35.000 studenter totalt och på Centennial Campus finns ca 8.000 av dem. På 
biblioteket arbetar ca 220 stycken, varav 90 stycken är bibliotekarier och 20 stycken tillhör IT-

avdelningen. Om några av dessa även arbetar på det andra biblioteket på The Main Campus vågar 
jag inte svara på, men jag fick intrycket att de inte gjorde det. En IT-avdelning på 20 personer 
som bara arbetar med biblioteket kan för oss bibliotekarier i Sverige verka väldigt mycket, men 

när man ser James B. Hunt Jr. Library’s lokaler så kan man förstå varför. När Josh visade mig 
runt och vi kom till ”Teaching and Visualization Lab” så hade ett par studenter en redovisning 
och vi passade på att gå in och lyssna. Rummets tre av fyra väggar täcktes av skärmar som alla var 

fyllda med bilder från studenternas presentation. Längst bak i rummet satt en bibliotekarie som 
hjälpte till med tekniken. När vi gick ut berättade Josh att den bibliotekarien mycket sannolikt 

kunde få sitta där hela presentationen.  

Att biblioteket har en IT-avdelning på 20 personer känns helt plötsligt inte särskilt främmande. 

När biblioteket byggdes och man valde att installera all IT så gjorde man det alldeles för svårt och 
programmen är enligt Josh alldeles för avancerade för att studenterna ska klara sig själva. 

Förutom ett ”Teaching and Visualization Lab” finns en ”Creativity Studio” där jag fick möjlighet 
att titta in. Varje arbetsplats i detta rum har fyra stycken datorskärmar. Lokalerna nyttjas en del av 
lärare, men främst av studenter. Jag vågar knappt föreställa mig paniken som en del av 

bibliotekarierna måste känna när studenterna kommer ner till informationsdisken när tekniken 
strular i ett sådant rum. Även om de har IT-avdelningen som kan hjälpa dem, så går ju självklart 

studenterna till informationsdisken för hjälp, och det verkar vara uttalat att bibliotekarierna i 
första hand ska försöka hjälpa till innan man tillkallar hjälp från IT. 
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Vid ett tillfälle under vår tur i biblioteket så går en kollega till Josh förbi oss i trappan med en 

student på väg till ett av musikrummen. Det finns 4-5 stycken musikrum där man kan spela in 
musik, antingen med egna instrument eller med olika program. Josh berättar att hans kollega är 

med i ett rockband, och därför är det oftast han som får hjälpa till med tekniken i musikrummen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även musikrummen har glasdörrar, vilket innebär att ljudisoleringen inte är särskilt bra. Dock 

verkar de inte ha något jätteproblem med ljudet som släpps ut då det mesta görs med hörlurar på. 
Däremot kan det bli spännande när man ser en student som kommer in i biblioteket med en fiol 
berättar Josh. 

Det finns även ett rum med 3D-printers som nyttjas en hel del av studenter. Dock har biblioteket 
valt att köpa in de lite billigare varianterna, medan skolorna har mer avancerade 3D-printers. 
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Speciellt för doktorander 

För att locka doktorander till biblioteket finns en hel avdelning där bara doktorander får vistas. 
Denna avdelning är låst och ges access till via passerkort, ytan är mycket uppskattad. 

En speciell yta finns även för lärare och personal, även om denna inte nyttjas lika mycket 
eftersom de oftast har sina kontor på skolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The BookBot del 2 

Jag kan inte hjälpa det, men något som var det mest spännande med besöket var att få komma in 
i maskinrummet där personalen arbetar tillsammans med BookBoten. Här finns en ur personalen 
på plats i princip hela dagen för att ta ut de beställda böckerna. I praktiken fungerar det så att en 

student letar upp vilken bok hen vill ha i katalogen och klickar på beställ, BookBoten letar då upp 
rätt låda som boken ligger i och lyfter upp den till personalen. Personalen får sedan via en skärm 
veta i vilket av de 12 facken som boken ligger i, och får sedan leta fram den. Efter detta går de 

fysiskt med boken till informationsdisken (”Ask us”) och ställer boken i en hylla. Detta ska ta 
max fem minuter enligt beslut från chefen, och cirka fem minuter är också vad det brukar ta. 
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När böckerna återlämnas skannar personalen boken och BookBoten hämtar en lämplig låda att 

lägga den i. Böckerna är alltså inte katalogiserade enligt något system som vi är vana vid, utan 
enbart på storlek och vikt. En låda som har plats för bokens storlek och vikt hämtas och 

personalen meddelar systemet vilket fack man lägger ner boken i. Det är otroligt viktigt att 
böckerna hamnar rätt, en bok i fel låda är troligtvis försvunnen för alltid. 

Vid terminsstart får man springa mellan maskinrummet och informationsdisken konstant, medan 
en vanlig dag under terminens gång mellan 50-100 gånger.  

Avslut 
I entrén finns en utställning som visar de tekniska material som finns till utlån i biblioteket som 

3D-printer, iPads, olika laptops, telefoner, kameror med mera. Vid ett tillfälle kommenterar jag 
att utställningen känns fräsch, varpå Josh svarar att de har haft utställningen sedan de öppnade 
och det är hög tid att göra något annat i den ytan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även om lokalen imponerar så är det känslan av Joshs engagemang som dröjer sig kvar i mig 
längst. Han är driven och entusiastisk och jag känner hur framåt hela biblioteket är. 

Detta studiebesök som gjorts möjligt tack vare Svensk biblioteksförening har inspirerat mig och 

gett mig flera idéer som kan implementeras i Högskolebiblioteket i Jönköpings verksamhet. Mina 
erfarenheter från besöket har gett  mig en mycket god grund att stå på inför vårt eget arbete med 
våra lokaler.  

Tack! 

 

 


