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Inledning 

Our library buildings, in their own ways, reflect our view of the human condition. The places we 
build to house and preserve our collected wisdom reveal our opinion of ourselves. 1 

Bibliotek, i bemärkelsen en fysisk förvaringsplats för skriftligt material, har funnits sedan 

forntiden. Själva ordet bibliotek kommer av grekiskans ord för bok, biblion, och förvarings-

rum, theke.2 De äldsta bibliotekens främsta uppgift var att samla och organisera lertavlor med 

inskriptioner i kilskrift, medan det för dagens bibliotek handlar om att tillhandahålla och till-

gängliggöra olika typer av information, från den som finns i tryckt material till elektronisk 

information.  

På samma sätt som bibliotekens innehåll och verksamheter har förändrats genom tiderna, 

har de byggnader som rymmer detta också förändrats. Biblioteksbyggnader är till stor del en 

spegling av sin tillkomsttid. Biblioteken har inte byggts i ett vakuum, utan de är en del av det 

omgivande samhället och de påverkas av den utveckling som sker där. Som det inledande 

citatet visar, kan biblioteksbyggnader också säga något om vilken uppfattning människor har 

om sig själva. Idag när en allt större del av informationen finns tillgänglig i elektronisk form 

finns farhågor att biblioteket som fysisk institution kommer att försvinna. Hur kommer det 

nya årtusendets biblioteksbyggnader att se ut och vilka budskap kommer de att förmedla till 

kommande generationer? 

Det sena 1900-talets samhälle har kännetecknats av ett alltmer ökande informationsflöde. 

Det så kallade informations- eller kunskapssamhället ställer därmed stora krav på sina med-

borgare när det gäller att söka, sovra, välja och bearbeta information på ett kritiskt sätt. 

Informationskompetens och förmågan till ett livslångt lärande har blivit viktiga egenskaper 

hos de människor som lever i informationssamhället. För dem som studerar vid universitet 

och högskolor borde det därför vara en naturlig del i utbildningen att förvärva och utveckla 

färdigheter i informationshantering. I den här processen har högskolebiblioteken en central 

roll och de har mycket att bidra med. För att universitet och högskolor skall kunna fullfölja 

den här viktiga samhällsfunktionen bör högskolebiblioteken bli en integrerad del av 

högskolans undervisning och fungera som en pedagogisk resurs.3  

Högskolebiblioteken är sedan högskolereformen 1977 en del av den övriga högskolans 

organisation. Tidigare fungerade biblioteken som relativt självständiga institutioner i 

förhållande till högskolevärlden och de finansierades direkt av statsmakten. Bibliotekens 
                                                 

1 Bazillion, Richard J. & Braun, Connie, 1995, Academic libraries as high-tech gateways. A guide to design       
and space decisions, s. 160. 

2 Hodászy Fröberg, Vilma, 1998, Tystnaden och ljuset. Om bibliotekens arkitektur, s. 15. 
3 Allén, Sture & Selander, Einar, 1985, Information om information, s. 9 ff, En kreativ studiemiljö. 

Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. Förslag till synpunkter från högskoleutredningens arbetsgrupp för 
högskolans biblioteksfunktioner, SOU 1991:72, s. 12 f. 
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service var inte enbart riktad mot den egna högskolan, utan de hade en viktig funktion för 

informations- och litteraturförsörjning också utanför högskolan. I och med reformen har 

högskolebiblioteken integrerats i högskolans organisation och finansieras genom anslag 

därifrån. Sedan reformens genomförande har antalet högskolebibliotek i Sverige ökat 

markant. Detta hänger framför allt samman med framväxten av de mindre och medelstora 

regionala högskolorna, som ägde rum på 1980-talet. Skillnaden mellan olika högskole-

bibliotek är naturligtvis stor, men deras främsta uppgift är, oavsett storlek, att tillgodose den 

egna högskolans behov av informationsförsörjning.4  

Högskolebiblioteken utgör alltså, sedan drygt tjugo år tillbaka, en del av högskolans 

organisation och det borde därför vara rimligt att anta att biblioteken påverkas av förändringar 

som äger rum inom högskolan. På senare år är det framför allt några förändringar som är 

särskilt tydliga, både i Sverige och utomlands, och som brukar lyftas fram när man diskuterar 

högskolebibliotekens framtid.5 Till att börja med har antalet studerande vid svenska univer-

sitet och högskolor ökat markant. Vidare har de traditionella undervisningsformer, som 

tidigare har varit dominerande inom den högre utbildningen, delvis kompletterats med nya 

undervisningsmetoder, som till exempel problembaserat lärande (PBL). En annan stor föränd-

ring är att informationstekniken har gjort sitt inträde på högskolan och detta har påverkat den 

på olika sätt.6 Har dessa förändringar påverkat högskolebiblioteken och i så fall hur?  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här magisteruppsatsen är att redogöra för och belysa hur förändringar inom 

högskolan har påverkat högskolebiblioteken och deras villkor. Tyngdpunkten i diskussionen 

kommer att ligga på vilken betydelse dessa förändringar har haft för planering och utformning 

av bibliotekens lokaler. Den övergripande frågeställningen som uppsatsens resonemang 

kommer att röra sig kring är hur förändringar inom högskolan, såsom ökat studentantal, den 

informationstekniska utvecklingen och nya undervisningsmetoder, har påverkat planeringen 

och utformningen av högskolebibliotekens lokaler. Dessa förändringar och deras effekter på 

högskolebiblioteken kommer också att diskuteras i relation till mer övergripande teorier om 

det så kallade informationssamhället. 

I uppsatsens empiriska del, där Campus Norrköpings bibliotek och dess lokaler studeras, 

kommer jag att diskutera kring några mer konkreta frågor. Hur ser bibliotekslokalerna ut? 

                                                 
4 En kreativ studiemiljö, 1991, s. 33 f. 
5 Se t.ex. Joint Funding Council's Libraries Review Group: Report, 1993, 

http://www.ukoln.ac.uk/services/papers/folett/report.html, Graham, Tom, 1995, “The impact of the Follett 
report” och Drake, Paul, 1995, “Eternal values and changing technologies” för redogörelser för förändringar 
inom den högre utbildningen i Storbritannien och rapporten Studenternas bibliotek, delstudie 1-4 samt 
slutrapporten, 1995-1996, för utvecklingen inom det svenska högskoleväsendet.  
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Vilka funktioner skall lokalerna rymma? Vad skall man tänka på när man utformar ett 

högskolebibliotek med tanke på lokalerna? En mycket intressant fråga, som jag till viss del 

kommer att försöka belysa, är om högskolebiblioteken, som fysisk institution, har någon 

framtid eller om de kommer att förvandlas till virtuella bibliotek, där all information finns 

tillgänglig i elektronisk form. 

 

Metodiskt tillvägagångssätt och presentation av källmaterialet 

Den övergripande frågeställningen i den här uppsatsen är alltså hur förändringar inom 

högskolan, såsom ökat studentantal, den informationstekniska utvecklingen och nya 

undervisningsmetoder, har påverkat utformningen av högskolebibliotekens lokaler. För att 

kunna besvara denna frågeställning har jag valt att studera hur man planerar och utformar 

bibliotekslokaler i praktiken, och sedan diskutera detta utifrån utgångspunkterna om föränd-

ringar inom högskolan, och slutligen relatera resultaten till ett mer övergripande resonemang 

om informationssamhället och bibliotekets roll i detta samhälle.  

Uppsatsens empiriska undersökning skall ses som ett exempel på hur man kan gå till väga 

för att studera vilka faktorer som påverkar planering och utformning av högskolebibliotekens 

lokaler. De resultat som framkommer i undersökningen kan peka på viktiga aspekter av 

utvecklingen och skall placeras och diskuteras i ett större samhälleligt sammanhang. Innan 

den empiriska undersökningen tar sin början kommer jag därför att redogöra för och diskutera 

de förändringar som har ägt rum i högskolan under senare år och försöka belysa hur dessa har 

påverkat högskolebiblioteken. 

Jag har valt att förlägga min undersökning av bibliotekslokaler till Campus Norrköpings 

bibliotek (CNB). Campus Norrköping är en del av Linköpings universitet och startade 1997. 

Både undervisning och forskning sker i nära samarbete med det omgivande samhället och 

som grund för utbildningarna ligger Linköpings universitets speciella kännetecken; tvär-

vetenskap, nyskapande pedagogik och informationsteknik.7 

Jag har i min undersökning valt att bara studera ett bibliotek och dess lokaler. En av 

anledningarna till detta är att jag har velat göra en grundlig undersökning, vilket kanske inte 

hade varit möjligt om jag hade valt flera studieobjekt. Detta var emellertid min tanke i början 

                                                                                                                                                         
6 Marelius, Anders, 1997, “Universitet och högskolor i förändring”, s. 21 ff, En kreativ studiemiljö, 1991. 
7 Ett universitet på tvären - verksamhetsidé för Linköpings universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 

1998-10-29, http://www.liu.se/basfakta/LiUdokument/ide.html. 
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av uppsatsarbetet. En av fördelarna med flera studieobjekt är att man kan göra jämförelser 

mellan dem, men det kan ändå vara svårt att dra några generella slutsatser.  

Som nämndes ovan är Linköpings universitet känt för sin tvärvetenskaplighet och ny-

skapande pedagogik, som till exempel problembaserat lärande. Hälsouniversitetet, som 

ansvarar för universitetets vård- och läkarutbildningar, var en av de första institutionerna i 

Sverige som införde problembaserat lärande i mitten av 1980-talet. Nu har dessa undervis-

ningsmetoder spridit sig till andra utbildningar inom universitetet och det kan därför vara 

intressant att studera hur ett bibliotek ser ut och fungerar i denna miljö.  

Linköpings universitet vill gärna betona sin roll som IT-universitet. Till exempel får alla 

studenter en egen e-postadress när de påbörjar sina studier och på universitetsområdena i Lin-

köping och Norrköping finns särskilda datasalar, som studenterna har tillgång till dygnet runt. 

Universitetet ger också flera utbildningar inom det informationstekniska området. Har denna 

IT-satsning från universitetets sida påverkat utformningen av biblioteket? 

På Campus Norrköping studerar idag omkring 3000 studenter. Under de närmaste åren 

kommer dock detta antal att öka. Eftersom utbildningarna fortfarande är ganska nya finns det 

ännu inte studenter inom alla årskurser, och dessutom planeras nya utbildningar som kommer 

att locka nya studenter. Det är därför rimligt att anta att studentantalet kommer att öka och 

dessa studenter måste betraktas som potentiella biblioteksanvändare. Hade bibliotekspersonal 

och arkitekter detta i åtanke när man planerade och utformade Campus Norrköpings 

bibliotek?  

För att kunna besvara mina frågeställningar om hur förändringar inom högskolan har 

påverkat planeringen och utformningen av högskolebibliotekens lokaler har jag rent praktiskt 

valt att gå tillväga på följande sätt. Till att börja med har jag gjort faktiska observationer av 

bibliotekslokalerna. Jag konstruerade konkreta frågor, som jag sedan besvarade genom att gå 

runt i biblioteket och iaktta hur det såg ut. Dessa frågor finns redovisade i bilaga 1. Vidare har 

jag intervjuat Campus Norrköpings biblioteks avdelningschef Marianne Auby Huddén om hur 

planeringen och utformningen av bibliotekslokalerna gick till. Hon har varit den som har 

hållit i planeringsarbetet för bibliotekets del och har således varit delaktig i hela processen, 

från idé till färdigt bibliotek. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 2. Jag har också fått ta del av 

ritningar och annat material, som till exempel lokalprogram och protokoll från olika möten, 

som tillkom i planerings- och byggnadsprocessen.  

Observationerna av biblioteket, intervjumaterialet och det övriga materialet har sedan 

analyserats utifrån utgångspunkterna om förändringar inom högskolan. Hur har planeringen 

och utformningen av Campus Norrköpings bibliotek påverkats av faktorer som ett ökat antal 
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studenter, informationsteknikens utveckling och utbildningarnas nya undervisningsmetoder? 

Bibliotekslokalernas utformning sätts också in i ett större sammanhang och diskuteras utifrån 

teorier om informationssamhället. Analysen och den slutliga diskussionen skall också 

relateras till idéer om det gamla industrisamhällets möte med det nya informations- eller 

kunskapssamhället. 

Observationerna av biblioteket, materialet från planerings- och byggnadsprocessen samt 

intervjumaterialet kompletterar varandra och ger en heltäckande bild av, dels hur biblioteket 

ser ut i färdigt skick, dels den process som ligger bakom bibliotekets tillblivelse. Det ovan 

beskrivna tillvägagångssätt är därför lämpligt att använda för att besvara mina frågeställ-

ningar.  

 

Tidigare forskning 

Om man är intresserad av biblioteksbyggnader och bibliotekslokaler kan man studera dem ur 

flera olika perspektiv. Jag kommer nedan att redogöra för några av dessa, även om inte alla 

kommer att diskuteras i den här uppsatsen. En tänkbar och möjlig aspekt är den arkitek-

toniska, där man koncentrerar sig på bibliotekens arkitektur. En genomgång av bibliotekens 

arkitektur från forntid till våra dagar gör Vilma Hodászy Fröberg i boken Tystnaden och 

ljuset. Om bibliotekens arkitektur (1998). Genom text och bild visar hon hur biblioteks-

arkitekturen har utvecklats och förändrats, från de första biblioteken i Egypten och 

Mesopotamien till det sena 1900-talets nybyggda bibliotek. Biblioteksbyggnader ur ett 

arkitektoniskt perspektiv har också varit föremål för flera artiklar i olika arkitekturtidskrifter, 

till exempel Arkitektur, som under 1990-talet bland annat har uppmärksammat det ökade 

byggandet av högskolor i Sverige.  

Det finns ett flertal böcker om enskilda bibliotek, både forsknings- och folkbibliotek, där 

man har dokumenterat hur byggnaderna har tillkommit eller byggts om. Exempel på böcker 

om folkbiblioteksbyggnader är Tidernas bibliotek. Malmös nya stadsbibliotek som vision och 

verklighet (1997) och Från bryggeri till bibliotek i Sandbacken (1987), som behandlar 

framväxten av Uppsalas stadsbibliotek. I Åttiotalets bibliotek. Svenska folkbiblioteks-

byggnader 1980-1989 (1990) presenteras ett antal folkbibliotek som byggdes under 1980-

talet. Tyvärr finns det ingen liknande sammanställning över forskningsbibliotek, utan man är 

istället hänvisad till litteratur om de enskilda biblioteken. I boken Kungl. biblioteket. 

Byggnaden & samlingarna (1998) redogörs för bibliotekets byggnadshistoria, bibliotekets 

stora ombyggnad och om de samlingar som ryms innanför byggnadens väggar. Om man är 
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intresserad av utländska forskningsbiblioteksbyggnader finns till exempel Colin St John 

Wilsons bok om British Library, The design and construction of the British Library (1998). 

För att underlätta planerandet och byggandet av bibliotekslokaler finns det flera 

handböcker i ämnet. Här kan till exempel nämnas Planning academic and research library 

buildings (1965) av Keyes D. Metcalf, Godfrey Thompsons Planning and design of library 

buildings (1989) och Designing and space planning for libraries. A behavioral guide (1979) 

av Aaron och Elaine Cohen. Ytterligare ett exempel är Creative planning of special library 

facilities (1988) som har sammanställts av Ellis Mount. Alla dessa handböcker rör anglo-

saxiska förhållanden och är kanske inte helt tillämpliga på de förhållanden som råder i 

Sverige. Det har dessutom gått några år sedan de kom ut och det är en hel del som har 

förändrats inom biblioteksområdet sedan dess, till exempel den ökade användningen av 

informationsteknik. Ett exempel på en senare utgiven handbok är Checklist of library building 

design considerations (1997) av William W. Sannwald, som tar upp olika faktorer som man 

skall överväga då man utformar ett bibliotek. 

 Vad gäller utformningen av svenska bibliotekslokaler har Byggnadsstyrelsen utgivit 

riktlinjer för hur universitetsbibliotek bör utformas, Universitetsbibliotek. Handbok i 

planering av lokaler för universitetsbibliotek (1974). Mycket har hänt sedan handboken kom 

ut i mitten på 1970-talet och flera av riktlinjerna är inte användbara på de förhållanden som 

råder idag. Ett supplement till Byggnadsstyrelsens riktlinjer utkom därför 1992, Universitets-

bibliotek. Supplement 1992. 

Den internationella bibliotekssammanslutningen IFLA, International Federation of 

Library Associations and Institutions, har en särskild sektion som arbetar med frågor som rör 

bibliotekslokaler och deras utrustning. I samband med seminarier eller konferenser utger 

sektionen publikationer som rör detta ämne. Ett exempel på detta är skriften Intelligent library 

buildings. Proceedings of the tenth seminar of the IFLA section on library buildings and 

equipment (1999) sammanställd av Marie-Françoise Bisbrouck och Marc Chauveinc. 

Högskolebibliotekens roll i det som kallas för informationssamhället har framför allt 

diskuterats i utländsk forskning, och i synnerhet i engelsk och amerikansk biblioteks-

forskning. I Storbritannien har den så kallade Follet-rapporten, Joint Funding Councils’ 

Libraries Review Group: Report, som utkom 1993, fått stort genomslag i diskussionen om 

forskningsbibliotekens framtid. Ett resultat av denna diskussion är publikationen Building 

libraries for the information age. Based on the proceedings of a symposium on the future of 

higher educational libraries (1995),vilken har sammanställts av Sue Taylor.  
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Exempel på amerikansk forskning om de akademiska bibliotekens framtida roll är 

Richard J. Bazillions och Connie Brauns bok Academic libraries as high-tech gateways. A 

guide to design and space decisions (1995), Gateways to knowledge. The role of academic 

libraries in teaching, learning, and research (1997), sammanställd av Lawrence Dowler och 

Future libraries. Dreams, madness & reality (1995) av Walt Crawford och Michael Gorman.  

I NORDINFO-publikationen The changing role of Nordic academic, research and special 

libraries (1992) diskuterar Maurice B. Line, tidigare chef för British Library Document 

Supply Centre, den förändrade rollen för de nordiska forskningsbiblioteken. Han tar bland 

annat upp faktorer som ny teknik och förändrade ekonomiska villkor för biblioteken. De 

nordiska forskningsbibliotekens framtid diskuteras också av Romulo Enmark i samman-

ställningen Biblioteken och framtiden. Bok 2. Nordisk idédebatt (1992).  

De svenska högskolebiblioteken och deras situation har studerats i en utredning under 

ledning av BIBSAM, Kungl. bibliotekets enhet för samordning av forskningsbiblioteken. 

Utredningen har resulterat i rapporten Studenternas bibliotek (1995-1996), vilken består av 

fyra delrapporter och en slutrapport. Högskolebibliotekens resurser har kartlagts och man har 

studerat hur biblioteken fungerar i en lärande miljö. Vidare har man undersökt studenternas 

erfarenheter av biblioteken och sett på informationstekniken ur ett studentperspektiv. I slut-

rapporten har resultaten från delstudierna sammanfattas och man ger förslag på åtgärder som 

bör vidtagas för att främja högskolebibliotekets utveckling.  

Som en följd av tekniska förändringar finns numer en allt större del av informationen 

tillgänglig i elektronisk form. Detta har naturligtvis påverkat biblioteken på olika sätt. Den 

tekniska utvecklingens påverkan på forskningsbibliotek och hur man har bemött dessa föränd-

ringar behandlar bland annat Restructuring academic libraries. Organizational development 

in the wake of technological change (1997), vilken har sammanställts av Charles A. Schwartz 

och Information technology and the remaking of the university library (1995), sammanställd 

av Beverly B. Lynch. Utvecklingen på det tekniska området har lett fram till vad som brukar 

kallas elektroniska bibliotek. En beskrivning av de system som bygger upp det elektroniska 

biblioteket ger Jennifer Rowley i sin bok The electronic library. The fourth edition of 

Computers for libraries (1998), där hon också diskuterar informationssystemens 

föränderlighet. 

Som framgår av ovanstående genomgång av tidigare forskning inom ämnesområdet finns 

det en hel del litteratur att tillgå, både om biblioteksarkitektur, planering av bibliotekslokaler 

och om bibliotekets roll i informationssamhället. Med den här uppsatsen vill jag försöka 

relatera utformningen av högskolebibliotekens lokaler till de förändringar som har ägt rum 
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inom högskolan och som delvis kan ses som konsekvenser av informationssamhällets utveck-

ling. Uppsatsen syftar därför till att sätta in högskolebiblioteken i ett större sammanhang och 

se hur förändringar i samhället och inom högskolan påverkar biblioteken och deras lokaler.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna sätta in uppsatsens övergripande frågeställning, om hur förändringar inom 

högskolan har påverkat planeringen och utformningen av högskolebibliotekens lokaler, i ett 

större sammanhang kommer diskussionen att ta sin utgångspunkt i ett teoretiskt resonemang 

om informationssamhället och dess framväxt och konsekvenser. Det finns flera teorier som 

handlar om antagandet att det gamla industrisamhället har ersatts av vad som kan kallas ett 

informations- eller kunskapssamhälle. Vissa teoretiker använder emellertid begreppet det 

postmoderna samhället för att beteckna denna nya samhällsform. Hur ser detta samhälle ut 

och vad skiljer det från tidigare samhällen? Vad blir bibliotekens roll i denna nya typ av 

samhälle? Biblioteken existerar inte i ett vakuum, utan de är en del av det omgivande 

samhället. Det är därför rimligt att anta att biblioteken påverkas av både samhällsförändringar 

och av förändringar inom högskolan.  

 

Ett nytt samhälle? 

Den snabba utvecklingen av informationstekniken och dess spridning i samhället, som har ägt 

rum under de senaste decennierna, har gjort att samhällsforskare har börjat fråga sig om en ny 

typ av samhälle håller på att utvecklas. Informationssamhället är ett av de begrepp som oftast 

används för att beteckna detta nya samhälle.8 Det är emellertid inte entydigt utan det kan ha 

flera olika betydelser. Till exempel kan begreppet informationssamhälle användas för att 

beteckna ett samhälle där information i olika former har en mycket central roll, bland annat på 

grund av utvecklingen av massmedia. Med en annan betydelse innebär informations-samhället 

ett samhälle där mer än 50 procent av arbetskraften ägnar sig åt någon form av 

informationsarbete, med vilket menas verksamheter där man producerar, bearbetar och 

distribuerar information och informationstjänster. Informationssamhället kan också ses som 

en konkretisering av det som brukar kallas det postindustriella samhället.9  

                                                 
8 Lyon, David, 1986, “Trend report. From ‘post-industrialism’ to ‘information society’: a new social 

transformation?”, s. 577. 
9 Tengström, Emin, 1987, Myten om informationssamhället - ett humanistiskt inlägg i framtidsdebatten, s. 

29. 
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Föreställningarna om informationssamhället har ett komplext ursprung och består av en 

blandning av sociala förutsägelser, politiska åtgärder, spekulationer om framtiden och 

empiriska sociala analyser. En viktig bakgrund till föreställningarna om informations-

samhället utgör emellertid teorier om det postindustriella samhället.10  

Det postindustriella samhället 

Under efterkrigstiden försökte sociologer och andra samhällsforskare i USA att hitta ett 

begrepp som täckte in de stora förändringar som ägde rum i det amerikanska samhället. De 

idéer som fick störst genomslagskraft, och som i mycket stor utsträckning har påverkat den 

senare debatten om det samhälle som har efterträtt det industriella, var Daniel Bells teorier om 

det postindustriella samhället. Bell redovisade sina tankar i boken The coming of post-

industrial society, vilken utkom i början av 1970-talet. Bell delade in samhället i tre olika 

delar; den sociala strukturen, kulturen och den statliga organisationen, och han var av den 

uppfattningen att det postindustriella samhället i första hand handlade om förändringar i den 

sociala delen av samhället. De förändringar som han avsåg var till exempel att ekonomin 

förändrades och att människors sysselsättning ändrade karaktär. Bakom framväxten av det 

postindustriella samhället låg, enligt Bell, kombinationen av datateknik och telekommunika-

tion och det kännetecknades bland annat av tillkomsten av information som en handelsvara.11 

För Daniel Bell innebar det postindustriella samhället “a changeover from a goods-producing 

society to an information or knowledge society”12 och han menade också att “the post-

industrial society is an information society, as industrial society is a goods-producing 

society”.13 För Bell är det postindustriella samhället således ett informationssamhälle. 

Daniel Bells teorier om det postindustriella samhället har inte fått stå oemotsagda utan 

flera kritiska röster har höjts mot hans resonemang, bland annat mot det som kan kallas för  

teknisk determinism. Kritikerna menar att Bell har antagit att tekniken i sig är självstyrande 

och att den är neutral i förhållande till det omgivande samhället. Vidare påstår han att det är 

tekniken som bestämmer hur samhället skall se ut och att den tekniska utvecklingen alltid 

leder till en förbättring. Bells kritiker anser att man inte kan betrakta tekniken på det sättet, 

utan att man måste inse att teknikens utveckling och påverkan sker i samverkan med det 

omgivande samhället. Bells påstående om att information i det postindustriella samhället 

                                                 
10 Lyon, 1986, s. 578. 
11 Harris, Michael H., Hannah, Stan A. & Harris, Pamela C., 1998, Into the future. The foundations of 

library and information services in the post-industrial era, s. 1 ff, Bell, Daniel, 1974, The coming of post-
industrial society. A venture in social forecasting, s. 12 f. 

12 Bell, 1974, s. 487. 
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förvandlas till en handelsvara har i vissa aspekter uppfattats som kontroversiell, och det är 

framför allt risken för att de demokratiska rättigheterna skall försvinna i och med detta, som 

har lyfts fram i debatten.14  

Informationssamhället 

I föreställningarna om informationssamhället spelar informationstekniken en central roll. Med 

informationsteknik avser man då oftast det komplex av tekniker som består av datorer, 

teleteknik och elektronik. Det ingår också i föreställningarna att utvecklingen av informa-

tionstekniken kommer att fortgå i mycket snabb takt och att dess effekter på det omgivande 

samhället kommer att bli omfattande. I detta samhälle kommer informationen att fungera som 

en viktig resurs och den blir också en konkurrensfördel i näringslivet. Som en följd av infor-

mationens allt viktigare roll i samhället kommer yrkesstrukturen att förändras och få ett 

annorlunda utseende än vad den har haft i industrisamhället.15 Informationssamhället blir 

därmed på flera sätt ett nytt samhälle som skiljer sig från sina föregångare. 

 

The information society, according to its proponents, brings about change at the most fundamental 
level of society. It initiates a new mode of production. It changes the very source of wealth-
creation and the governing factors in production. Labour and capital, the central variables of the 
industrial society, are replaced by information and knowledge as the central variables.16 

Flera av de teoretiker som har sysselsatt sig med informationssamhället och dess framväxt 

menar att detta nya samhälle har uppkommit till följd av en revolution. De menar att på 

samma sätt som det industriella samhället ersatte jordbrukssamhället har informations-

samhället ersatt industrisamhället. Det har dessutom skett på ett revolutionärt sätt som 

påminner om den industriella revolutionen på 1800-talet. Om framväxten av informations-

samhället har en lika revolutionerande karaktär som framväxten av industrisamhället hade, 

borde förändringarna i samhället bli genomgripande och djupgående och beröra flera sektorer, 

och inte, som Bell ansåg, bara röra vissa delar av samhället. De flesta teoretikerna menar 

också att informationssamhället inte bara innebär ett förändrat produktionssätt, utan att det 

också innebär ett helt förändrat levnadssätt.17 

Liksom Daniel Bells teorier om det postindustriella samhället har vissa delar av 

resonemanget om informationssamhället blivit kritiserade. En del av det som har lyfts fram av 

de som förespråkar informationssamhället är svårt att ifrågasätta, som till exempel den alltmer 

                                                                                                                                                         
13 Bell, 1974, s. 467. 
14 Harris, Hannah, & Harris, 1998, s. 8 f, 14 ff. 
15 Tengström, 1987, s. 30 ff. 
16 Kumar, Krishan, 1995, From post-industrial to post-modern society. New theories of the contemporary 

world, s. 12. 
17 Kumar, 1995, s. 13. 
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ökade betydelsen av informationsteknik på olika nivåer i samhället. Men det är ett ganska 

stort steg från detta accepterande till att tala om en revolution, liknande den industriella 

revolutionen, eller framväxten av ett helt nytt samhälle. En svaghet hos förespråkarna för 

informationssamhället är det korta historiska perspektivet. Det som för dem framstår som nytt 

kan ibland visa sig vara resultatet av en utveckling som pågått sedan lång tid tillbaka. Vidare 

har föreställningarna om informationssamhället i stor utsträckning påverkats av ekonomiska 

och politiska aspekter. Myten om informationssamhället vidmakthålls därför av dem som 

tjänar pengar på och drar nytta av den nya informationstekniken. Den största kritiken mot 

teorierna om informationssamhället är emellertid det faktum att utvecklingen av informations-

tekniken inte har lett till sådana förändringar att det är relevant att tala om ett nytt samhälle. 

Den nya tekniken används i stor utsträckning i ett samhälle med politiska och ekonomiska 

ramar, vilka snarare förstärker de gamla mönster som finns, än ger upphov till nya. De sociala 

skillnader som finns i samhället upprätthålls och förstärks även i informationssamhället.18  

Kan man således tala om ett nytt samhälle eller har man bara ändrat beteckningen på det 

för att ge sken av en ny samhällsform? Det så kallade informationssamhället är ett komplext 

fenomen och ovanstående redogörelse visar att föreställningarna om det inte är neutrala eller 

fria från värderingar. De har istället tillkommit i ett samspel mellan både politiska och sociala 

intressen. På grund av komplexiteten är det också svårt att få en uppfattning om informations-

samhället och förstå vad som egentligen menas med det. I det följande har jag emellertid valt 

att använda mig av begreppet informationssamhälle för att beteckna det samhälle som vi lever 

i idag, eftersom det trots sina svagheter är det begrepp som oftast används. 

Det postmoderna samhället 

So here we have the post-modern world: a world of eternal presentness, without origin or 
destination, past or future; a world in which it is impossible to find a centre, or any point or 
perspective from which it is possible to view it steadily and to view it whole; a world in which all 
that presents itself are the temporary, shifting and local forms of knowledge and experience. Here 
are no deep structures, no secret of final causes; all is (or is not) what it appears on the surface. It is 
an end to modernity, and all that it promised and proposed.19 

Diskussionen om industrisamhällets förändring och den eventuella uppkomsten av ett nytt 

samhälle har skapat ett behov av att namnge denna nya samhällsform. I det föregående har 

begreppet informationssamhälle diskuterats men man kan också välja att tala om det post-

moderna samhället. Vad menas då med det postmoderna samhället? Själva ordet postmodern 

betyder “efter nu” och det innebär att man på något sätt förhåller sig till det moderna. Det 

postmoderna identifierar sig som något det inte är, det vill säga det moderna. Men på vilket 

                                                 
18 Kumar, 1995, s. 15 ff, 27 ff, 32 ff. 
19 Kumar, 1995, s. 147 f. 
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sätt är det postmoderna post modernt? Är det ett resultat av det moderna, en utveckling av det 

moderna, ett förnekande av det moderna eller följderna av det moderna?20 

Jag skall nedan försöka att redogöra för vad som menas med det postmoderna samhället. Det 

gör emellertid inte anspråk på att vara någon fullständig redogörelse, utan jag tänker bara ta 

upp vissa delar av teorierna om det postmoderna. 

Till att börja med kan man göra några reflexioner kring begreppen postmodernism och 

postmodernitet. Vad gäller begreppen modernism och modernitet finns det en skillnad i sättet 

att använda dem på, där modernitet framför allt avser en politisk och ideologisk form av det 

moderna, medan modernism mer syftar på en estetisk aspekt på det moderna. Begreppen över-

lappar delvis varandra men det är ändå möjligt att göra denna åtskillnad mellan dem. Det är 

svårare att göra något liknande med begreppen postmodernism och postmodernitet. Man 

skulle kunna tänka sig att använda postmodernitet för att beteckna politiska eller sociala 

sammanhang och postmodernism för stildrag inom områden som till exempel arkitektur, 

litteratur och konst, men detta är ingen vedertagen användning av begreppen. Det finns ingen 

riktig enighet om vad som egentligen menas med begreppen postmodernism och post-

modernitet och det är därför svårt att förstå vad de innebär.21  

I de försök till definitioner som trots allt finns av det postmoderna, kan man urskilja både 

en historisk och en teoretisk aspekt. “Det postmoderna som en beteckning på en i en 

tidsdimension inträffande skillnad, en förändring, samexisterar hos de flesta teoretiker med 

beteckningen på ett perspektiv, en tankeform, ett konstnärligt verkbegrepp”.22 

Begreppet postmodernism började tidigast att användas inom det kulturella området, och 

då framför allt om litteratur och arkitektur. Postmodernismen utgjorde här en reaktion mot 

den kulturella modernismen. Från den kulturella sfären har begreppet spridit sig till andra 

delar av samhället och används numer som begrepp inom ämnesområden som antropologi, 

sociologi, filosofi, litteraturkritik och ekonomi.23 Den postmoderna kulturen är kopplad till en 

ny form av samhälle och det samhälle som det oftast hänvisas till är det postindustriella 

samhället. Postmodernism är det postindustriella samhällets kultur, och samhälle och kultur 

tenderar att sammanfalla och komplettera varandra.24  

Flertalet av de postmoderna teoretikerna hävdar att dagens samhälle uppvisar en högre 

grad av fragmentisering, pluralism och individualism. Detta beror enligt dem delvis på den 

tekniska utvecklingen och förändringen i organiseringen av arbetet. En annan orsak är 

nationalstatens tillbakagång samt internationaliseringen av ekonomi och kultur. Betydelsen av 
                                                 

20 Löfgren, Mikael & Molander, Anders, 1986, “Postmoderna tider?”, s. 13, 21, Appignanesi, Richard & 
Garratt, Chris, 1995, Postmodernism for beginners, s. 4, 19. 

21 Kumar, 1995, s. 101 f, Harvey, David, 1989, The condition of postmodernity. An enquiry into the origins 
of ciltural change, s. 7, Docherty, Thomas, 1992, “Postmodernism: An introduction”, s. 1, Lyon, David, 1998, 
Postmodernitet, s. 16. 

22 Löfgren & Molander, 1986, s. 14. 
23 Kumar, 1995, s. 105 ff, 112, Löfgren & Molander, 1986, s. 15 f, Smart, Barry, 1993, Postmodernity, s. 

11. 
24 Kumar, 1995, s. 112 ff. 
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massmedia i dagens samhälle lyfts ofta fram och postmodernisterna anser att medierna bygger 

upp en ny typ av miljö, en elektronisk verklighet, som får konsekvenser för dem som lever i 

detta samhälle.25 

 

The state of hyperreality means not just the dissolution of objective reality, of  something ‘out 
there’ to which signs and images refer. It also means the dissolution of the human subject, the 
individual ego that modernity took to be the autonomous thinker and actor in the world.26 

Bland de postmoderna teoretikerna är det få som entydigt uttalar sig för en postmodern 

position och många identifierar sig inte heller som postmodernister. Trots detta finns det 

många som ägnar sig åt att diskutera postmoderna fenomen och problem och som därmed 

stödjer idén om att vi befinner oss i en postmodern period. Det finns emellertid andra teore-

tiker som generellt anser att det postmoderna inte utgör en ny period i historien, men som 

menar att vi nu för första gången befinner oss i en sådan situation att vi kan titta tillbaka på 

moderniteten. För dessa innebär “post” i det postmoderna inte ett nytt samhälle eller period 

som kommer efter det moderna, utan ett nytt sätt att se på det moderna.27 

Som ovanstående genomgång av teorier om det nutida samhället visar, finns det flera 

olika sätt att betrakta och förhålla sig till det. En del teoretiker påstår att det har skett så stora 

förändringar att man kan tala om uppkomsten av ett nytt samhälle, medan andra snarare talar 

om en perspektivförskjutning i sättet att betrakta samhället. De begrepp som jag har diskuterat 

ovan, det postindustriella samhället, informationssamhället och det postmoderna samhället, 

betecknar aspekter på det samhälle vi lever i idag och visar hur komplext och komplicerat det 

är.  

 

Förändringar inom högskolan  

De institutioner som bedriver sin verksamhet i informationssamhället, påverkas rimligen av 

det och anpassar sig till dess förutsättningar. Vad är bibliotekets roll i denna samhälls-

formation? Jag kommer nedan att redogöra för och diskutera kring några konkreta företeelser 

som delvis kan sägas vara konsekvenser av informationssamhällets framväxt och utveckling, 

och som i stor utsträckning påverkar biblioteken och deras verksamhet. Det handlar om 

informationsteknikens utveckling, det ökade antalet studenter vid universitet och högskolor 

samt användningen av nya undervisningsmetoder i den högre utbildningen. Dessa föränd-

ringar kommer sedan att utgöra utgångspunkterna för den fortsatta diskussionen om högskole-

                                                 
25 Kumar, 1995, s. 121 ff. 
26 Kumar, 1995, s. 126. 
27 Kumar, 1995, s. 139 ff. 
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biblioteken och deras lokaler. Till att börja med kommer jag dock att redogöra för några 

termer och begrepp som är centrala i uppsatsen. 

Centrala begrepp 

I litteraturen som behandlar mitt ämnesområde kan man omväxlande läsa om forsknings-

bibliotek, universitetsbibliotek och högskolebibliotek. Forskningsbibliotek är ett samlings-

namn och innefattar olika typer av bibliotek, vilkas huvudsakliga uppgift är att ge litteratur- 

och informationsservice till forskning och högre utbildning vid de institutioner som de hör till. 

Forskningsbibliotek finns vid universitet och högskolor, men också på myndigheter och 

akademier samt på sjukhus och i det privata näringslivet.28 Med universitetsbibliotek avses de 

bibliotek som ansvarar för informationsförsörjningen för forskning och utbildning vid de 

svenska universiteten.29 I och med högskolereformen 1977 blev termen högskola en gemen-

sam benämning för alla institutioner med högre utbildning på eftergymnasial nivå. Termen 

omfattar därför både universitet och högskolor.30 På samma sätt kommer jag att använda 

begreppet högskolebibliotek i den här uppsatsen. Med högskolebibliotek menar jag alltså de 

bibliotek som finns vid både universitet och högskolor.  

Begreppet informationsteknik, eller IT som det brukar förkortas, är ett ganska vagt 

begrepp och vars betydelse varierar med de sammanhang där det används. I Svenska data-

termgruppens ordlista på Internet menar man att begreppet informationsteknik oftast avser 

“utnyttjandet av datorer och Internet för informationshantering”.31 Det är också i denna 

betydelse som begreppet kommer att användas i uppsatsen. Den engelska termen för informa-

tionsteknik är information technology, eftersom ordet technology även har betydelsen teknik. 

I det svenska språket skiljer vi emellertid mellan termerna teknik och teknologi, där det senare 

betyder vetenskapen om teknik.32 

Den informationstekniska utvecklingen 

Den nya informationstekniken har mer och mer blivit en vardagsvara som användaren förväntar 
sig kunna utnyttja. För biblioteken innebär det att utbildnings- och informationsuppgifterna har fått 
allt större tyngd - kompetenskraven har ökat både för personal och användare.33 

                                                 
28 Nationalencyklopedin, Band 2, 1990, “bibliotek”, s. 520 f, Nationalencyklopedin, Band 6, 1991, 

“forskningsbibliotek”, s. 523. 
29 Nationalencyklopedin, Band 19, 1996, “universitetsbibliotek”, s. 60. 
30 Nationalencyklopedin, Band 9, 1992, “högskola”, s. 302. 
31 Svenska datatermgruppens ordlista, http://www.nada.kth.se/dataterm, “informationsteknik”. 
32 Svenska datatermgruppens ordlista, http://www.nada.kth.se/dataterm, “informationsteknik”. 
33 En kreativ studiemiljö, 1991, s. 60. 
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Den informationstekniska utvecklingen har gått snabbt och det finns många spekulationer om 

hur människans tillvaro kommer att förändras som en följd av den tekniska utvecklingen. 

Informationstekniken utgör en central del i resonemanget om det nya samhälle som håller på 

att ta form och som går under benämningar som informationssamhället, det postindustriella 

eller det postmoderna samhället, och som jag har diskuterat ovan. Informationstekniken ses 

både som en framstegsgaranti och ett utvecklingstvång och det finns ingen enighet om hur 

man skall se på tekniken och dess plats i samhället.34 

I utredningen Studenternas bibliotek har man kommit fram till att den snabba informa-

tionstekniska utvecklingen utgör en mycket stor utmaning för de svenska högskolebiblio-

teken. Det är av stor vikt att biblioteken anpassar sig till den nya informationstekniken för att 

kunna ge sina användare tillgång till tillförlitlig information.35 Den tekniska utvecklingen har 

möjliggjort att de bibliografiska uppgifterna i bibliotekens gamla kortkataloger har kunnat 

föras över till databaserade kataloger, vilket ger användarna nya möjligheter vid informations-

sökning. Det återstår dock ännu mycket arbete med att lägga in uppgifter om det äldre 

material som finns på biblioteken. En allt större del av biblioteksarbetet hanteras numer också 

med hjälp av datorer. Detta gäller till exempel hantering av lån, inköp av litteratur, registre-

ring, katalogisering och klassificering. De nya bibliotekssystem som har utvecklats håller 

således på att förändra både hur biblioteken utnyttjas av sina användare och hur det interna 

biblioteksarbetet sköts av personalen.36 

Av tradition har bibliotekens främsta uppgift varit att tillhandahålla tryckt material, men 

som en följd av den tekniska utvecklingen sker nu en ökad användning av elektroniska infor-

mationsresurser. Detta ställer nya och ökade krav på biblioteken och deras service. För att 

användarna skall kunna tillgodogöra sig den information som finns lagrad elektroniskt, måste 

de få utbildning i hur de använder sig av de nya informationsresurserna. Tillgången på datorer 

i biblioteken måste också bli bättre.37 

Den informationstekniska utvecklingen innebär således förändrade villkor för 

högskolebiblioteken och deras verksamhet, och den har rimligen påverkat dem på olika sätt. 

Kan man i planeringen och utformningen av bibliotekslokalerna se någon påverkan från den 

informationstekniska utvecklingen?  

                                                 
34 Beckman, Svante, 1995, “En världsbildande teknik”, s. 256 f, Ingelstam, Lars, 1995, “Århundradets 

märkvärdighet”, s. 12 f, Wachtmeister, Anne- Margrete, 1995, “Underifrånperspektiv”, s. 68. 
35 Lettenström, Frans, 1995, Studenternas bibliotek. Delstudie 4. Babels bibliotek. Informationsteknik ur 

studentperspektiv, s. 5, Hagerlid, Jan, 1996, Studenternas bibliotek. Slutrapport. Studenternas bibliotek. En 
analys av högskolebibliotekens utveckling s. 9. 

36 En kreativ studiemiljö, 1991, s. 60 f, Line, Maurice B., 1992, The changing role of Nordic academic, 
research and special libraries, s. 19. 

37 Lettenström, 1995, s. 4 f, Hagerlid, 1996, s. 34. 
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Det elektroniska biblioteket 

En fråga som jag introducerade i början av uppsatsen var om biblioteken som institution har 

någon framtid eller om de kommer att förvandlas till virtuella bibliotek där all information 

kommer att finnas tillgänglig i elektronisk form. Jag kommer här kortfattat att redogöra för 

resonemanget om det som brukar kallas för det elektroniska biblioteket och som kan ses som 

ett resultat av den informationstekniska utvecklingen på biblioteksområdet.  

Bakgrunden till framväxten av det elektroniska biblioteket var bibliotekens behov av att 

kunna hantera och kontrollera den allt större mängd publicerad information, som uppkommit 

till följd av nya publiceringsmöjligheter och en ökad ämnesspecialisering. En stor fördel med 

datatekniken har just varit dess förmåga att kunna lagra stora mängder information. De första 

samkatalogerna, som till exempel LIBRIS, kan betraktas som början på utvecklingen av de 

elektroniska biblioteken.38 

Den snabba utvecklingen av informationstekniken har lett till att det finns föreställningar 

om att det i framtiden kommer att skapas ett papperslöst samhälle och att detta kommer att 

betyda slutet för den tryckta boken. Detta skulle i förlängningen också kunna innebära att det 

inte längre kommer att behövas några bibliotek. Av denna åsikt var bland annat F. W. Lan-

caster som i början av 1980-talet gav ut boken Libraries and librarians in an age of 

electronics. Lancaster ansåg att biblioteket som institution hade en begränsad framtid och att 

det snart skulle bli helt föråldrat. Han menade också att den elektroniska kommunikationen 

skulle komma att öka och att elektronisk publicering skulle ersätta tryckning på vanligt 

papper.39 Den tekniska utvecklingen har emellertid inneburit att förbrukningen av papper 

snarare har ökat än minskat, och det papperslösa samhället har ännu inte förverkligats. 

Lancaster, liksom andra som förebådade det papperslösa samhället, hyste en stor tilltro till 

utvecklingen av informationssamhället men i efterhand kan man konstatera att de tenderade 

att överskatta hur fort den tekniska utvecklingen skulle gå.40 

Idag talar man ofta om virtuella bibliotek, elektroniska bibliotek, digitala bibliotek och 

bibliotek utan väggar. Begreppen överlappar delvis varandra men de är inte helt identiska och 

de används inte heller konsekvent. I Europa talar man ofta om elektroniska bibliotek medan 

man i USA använder sig av begreppet digitala bibliotek. Med elektroniska eller digitala 

bibliotek avser man samlingar av elektroniska dokument som är direkt tillgängliga för 

                                                 
38 Nylander, Maria, 1997, Det elektroniska biblioteket. En undersökning av definitioner och förändring s. 

11, 15 f. 
39 Lancaster, F. W., 1982, Libraries and librarians in an age of electronics, s. 151. 
40 Nylander, 1997, s. 18. 
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användaren. Genom att använda sig av dessa begrepp vill man visa att det har uppkommit en 

ny typ av bibliotek som skiljer sig från de mer traditionella biblioteken.41 “Medan ett reellt 

bibliotek är en i rummet sammanhållen samling av fysiska dokument, så behöver ett virtuellt 

bibliotek bara framstå för användaren som en samling av dokument.”42  

Det ökade antalet studenter  

 Förutom utvecklingen av informationstekniken är det kraftigt ökade antalet studerande vid 

universitet och högskolor en av de stora förändringar som har ägt rum inom högskoleväsendet 

under senare år. Sedan slutet av 1980-talet har antalet helårsstudenter vid svenska universitet 

och högskolor ökat drastiskt. Under perioden 1988/89-1993/94 ökade det totala antalet stud-

erande med 62 procent. Det var framför allt vid de mindre och medelstora högskolorna som 

ökningen var störst. På dessa högskolor ökade antalet helårsstudenter med mer än 120 pro-

cent. En skillnad mot tidigare var också att studenterna läste allt längre och fortsatte sina 

studier på högre nivåer. Antalet forskarstuderande ökade också under denna period. Likaså 

skedde en markant ökning av antalet studenter som studerade på distans.43  

En senare sammanställning som BIBSAM har gjort, visar att antalet studenter vid 

universitet och högskolor har fortsatt att öka. Från 1993/94 till och med 1997 ökade antalet 

studerande med 15 procent. Det var fortfarande de mindre och medelstora högskolorna som 

stod för den största ökningen.44 Under läsåret 1997/98 minskade emellertid antalet nya 

studenter på högskolan. Denna minskning kunde noteras redan under läsåret 1996/97 och 

innebar att den uppåtgående trend vad gällde antalet nybörjare på högskolan, som varit tydlig 

sedan mitten av 1980-talet, bröts. Orsaken till att universitet och högskolor inte kunde ta emot 

nya studenter i samma utsträckning som tidigare var att deras minskade resurser i högre grad 

var tvungna att användas till dem som redan påbörjat sina studier. Även om antalet nya 

studenter vid universitet och högskolor har minskat under de senaste åren, uppgick det totala 

antalet i slutet av 1990-talet till närmare 300 000.45 En av orsakerna till att BIBSAM initierade 

projektet Studenternas bibliotek var just att antalet studerande vid universitet och högskolor 

ökat drastiskt och att detta i mycket stor utsträckning påverkat verksamheten vid landets 

högskolebibliotek.46  

                                                 
41 Nylander, 1997, s. 3, Hagerlid, 1996, s. 38. 
42 Hagerlid, 1996, s. 38. 
43 Harnesk, Jakob, 1995, Studenternas bibliotek. Delstudie1. På lika villkor? En kartläggning av de svenska 

högskolebibliotekens resurser, s. 13 f. 
44 Åslund, Henrik, 1998, Svenska forskningsbibliotek. Treårsrapport, 

http://www.kb.se/bibsam/utredn/trears/trearsrp.html. 
45 Årsrapport för universitet och högskolor 1998, http://www.hsv.se/publikationer/arsrapport98.html, 

Persson, Anders, 1998, Studentinflytande i massuniversitetet, s. 43. 
46 Harnesk, 1995, s. 8. 
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Det ökade antalet studenter vid högskolor och universitet är inget typiskt svenskt 

fenomen, utan i hela västvärlden har trycket ökat på den högre utbildningen. Högskolan har 

därför byggts ut. Bakom denna utbyggnad ligger antagandet om uppkomsten av ett nytt 

samhälle, vilket ställer nya krav på sina medborgare.47 

Högskolebiblioteken fungerar i stor utsträckning som studenternas arbetsplats och i och 

med att de blir allt fler, att utbildningarna blir allt längre och att studenterna bedriver sina 

studier på högre nivåer än tidigare, ökar kraven på en mer kvalificerad biblioteksservice. De 

som studerar på distans är också i behov av nya former av bibliotekstjänster, vilka ännu är 

dåligt utvecklade.48 

Studenterna är högskolebibliotekens största användargrupp, drygt tre fjärdedelar av 

biblioteksanvändarna utgörs av studerande. Det är också studenterna som står för den största 

delen av de lokala lånen inom högskolebiblioteken och lån av kurslitteratur utgör endast en 

mindre del. När de besöker biblioteket använder de olika typer av litteratur och informations-

resurser. Under senare år har inte bara antalet studenter ökat utan deras användning av 

biblioteket har också ökat. Detta hänger samman med att upplägget av utbildningarna vid 

universitet och högskolor håller på att förändras. Studenterna arbetar nu mycket i grupp och 

för att lösa de problem som de ställs inför är det nödvändigt för dem att använda sig av biblio-

tekets resurser och att vistas i bibliotekets lokaler. En skillnad mot tidigare är att de använder 

sig av nya typer av material, vilket delvis beror på de databaser som hjälper dem att hitta nya 

informationsresurser.49  

I en del av projektet Studenternas bibliotek genomfördes en enkätundersökning bland 

drygt tusen studenter på åtta olika högskoleorter, där de fick svara på olika frågor som gällde 

biblioteket och dess service. Det framkom att en majoritet av dem besökte biblioteket relativt 

regelbundet, men det visade sig också att skillnaderna mellan de olika högskolorna var 

mycket stora. Det var tydligt att det fanns stora variationer mellan de olika högskole-

biblioteken vad gällde deras bestånd, service och lokalisering. Det som studenterna ville att 

biblioteken skulle förbättra gällde framför allt tillgången till läsplatser och grupparbetsplatser, 

tillgången till datorer samt beståndet av litteratur och tidskrifter.50 

Det ökade antalet studenter utgör således en betydelsefull faktor för högskolebiblioteken 

och deras verksamhet, eftersom studenterna utgör den största användargruppen. Detta borde 

därför vara något som man bör beakta vid planering och utformning av ett högskolebiblio-

tekets lokaler. 

                                                 
47 Gellerstam, Göran, 1999, “Information åt alla  - en hörnsten i högskolans uppdrag”, s. 91, Persson, 1998, 

s. 43. 
48 Hagerlid, 1996, s. 12 f.  
49 Gellerstam, 1999, s. 101 f. 
50 Höglund, Lars m.fl., 1995, Studenternas bibliotek. Delstudie 2. Tusen studenter om biblioteket - vanor, 

attityder och krav, s. 4, 14, 18, 29. 
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Nya undervisningsmetoder 

Som en följd av samhällets förändring i riktning mot ett informations- eller kunskapssamhälle 

har också synen på lärande och undervisning förändrats. Vad gäller sättet att bedriva under-

visning på inom den högre utbildningen i Sverige håller det därför på att ske en förändring 

och en övergång till eller komplettering av delvis nya undervisningsformer. Den pedagogiska 

förnyelsen kännetecknas bland annat av ett självstyrt och uppgiftsbaserat lärande samt del-

aktighet och medverkan från studenternas sida.51  

En av de nya undervisningsformer som i allt större utsträckning används på universitet 

och högskolor är det som kallas problembaserat lärande och som brukar förkortas PBL. 

Undervisningsmetoden började användas i Sverige på 1980-talet och kallades tidigare PBI, 

problembaserad inlärning. Under 1990-talet har det emellertid skett en förskjutning i språk-

bruket från inlärning till lärande och man har därför valt att ändra namnet. I det problem-

baserade lärandet står studenten och hans eller hennes intresse i centrum. Studentens egen 

aktivitet och ansvarstagande är därför av stor betydelse i denna undervisningsmetod.52  

Flera undersökningar som har genomförts har visat att utbildningens examination i 

mycket stor utsträckning påverkar studenternas förhållningssätt till sina studier. Den examina-

tionstradition som finns inom den högre utbildningen har ofta inneburit skriftliga tentamina, 

där de studerande skall svara på ett antal frågor. Denna tradition har lett till att studenterna har 

utvecklat en ytinriktad studieteknik, som leder till att de klarar de skriftliga proven och i 

förlängningen även hela sin utbildning. Examinationen styr således både vad studenterna läser 

och hur de läser.53  

Redan på 1970-talet förekom försök att reformera den traditionella undervisningen inom 

den högre utbildningen. Vid flera europeiska universitet prövades då problem- eller projekt-

organiserad undervisning, där studenterna formulerade projekt som de sedan arbetade med 

under en längre period. Vid universitetet i danska Roskilde prövades till exempel denna 

metod i stor utsträckning. I Sverige präglades inte något universitetet i sin helhet av dessa 

idéer, men vissa försök med projektorganiserade studier gjordes, bland annat inom arkitekt-

utbildningen vid Chalmers tekniska högskola. En annan metod med vissa likheter med PBL är 

den så kallade case-metoden. Metoden utformades vid Harvard Business School i USA och 

har framför allt tillämpats inom ekonomutbildningar. I undervisning som använder case-

metoden fungerar läraren ofta som en slags ordförande medan studenterna diskuterar kring ett 

problem.54  

                                                 
51 Egidius, Henry, 1999, Pedagogik för 2000-talet, s. 163. 
52 Hansson, Krister & Simberg, Kerstin, 1995, Studenternas bibliotek. Delstudie 3. Högskolebiblioteket i en 

lärande miljö, s. 14, Egidius, 1999, s. 184. 
53 Dahlgren, Lars Owe, Dahle, Lars Olav & Ludvigsson, Johnny, 1993, “Varför PBI?”, s. 13, 15 ff. 
54 Frihet, ansvar, kompetens. Grundutbildningens villkor i högskolan. Betänkande av högskoleutredningen, 

SOU 1992:1, s. 139, Dahlgren, Dahle & Ludvigsson, 1993, s. 14 f, Egidius, 1999, s. 191 ff. 
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Det som har gjort problembaserat lärande intressant för den högre utbildningen är 

förhoppningen om att studenternas inlärningsresultat skall bli bättre än med traditionella 

undervisningsmetoder. Idag används problembaserat lärande därför vid många universitet och 

högskolor i Sverige och på många olika typer av utbildningar. Mest utvecklad är under-

visningsmetoden inom vård- och medicinområdet och generellt sett är det vanligare med PBL 

på yrkesinriktade utbildningar än på rena ämnesutbildningar.55 

Det finns tre drag som är karakteristiska för det problembaserade lärandet: 

 
- att verklighetsanknutna situationer utgör utgångspunkt för problembearbetningen och är en bas 
för inlärningen 

- självstyrd inlärning, den studerandes egen aktivitet och egna ansvar för sitt lärande  

- arbete i grupp.56 

 

Tanken med det problembaserade lärandet är att studenterna redan under utbildningen skall 

utveckla en professionell kompetens. Studenterna måste själva ta ansvar för sin egen 

kunskapsutveckling. De måste också kunna avgränsa de problem som skall lösas och skaffa 

sig den kunskap som krävs för att lösa dem. Detta medför att informationssökning och 

självstudier utgör en betydande del av studiearbetet. Inom det problembaserade lärandet 

använder man sig av många olika arbetsformer, till exempel föreläsningar, seminarier och 

basgruppsarbete. Basgruppsarbetet är det centrala i denna undervisningsmetod. En basgrupp 

består av fem till sju studenter och en handledare. Gruppen träffas regelbundet för att arbeta 

med de problem som är aktuella i undervisningen. Lärarnas främsta roll i problembaserad 

undervisning är att handleda studenterna i deras arbete. Examinationsformerna inom det 

problembaserade lärandet skiljer sig från de traditionella, vilket beror på att man har velat 

förhindra att examinationen styr studenternas inlärning av kunskap.57 

Högskolebibliotekets roll i problembaserad undervisning 

I den del av rapporten Studenternas bibliotek som behandlar högskolebiblioteket i en lärande 

miljö kan man läsa att “problembaserad inlärning och andra nya pedagogiska inriktningar 

förutsätter väl fungerande bibliotek och påskyndar integrationen av biblioteket i utbild-

ningen.”58 Författarna till delrapporten är också av den uppfattningen att de nya under-

                                                 
55 Hansson & Simberg, 1995, s. 14 f. 
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visningsmetoderna kommer att leda till att högskolebiblioteket kommer att utnyttjas i större 

omfattning än tidigare och delvis på andra sätt. Biblioteket skall i bästa fall kunna fungera 

som en pedagogisk resurs i utbildningen.59 

Ett konkret exempel där biblioteket fungerar som en pedagogisk resurs i utbildningen är 

Hälsouniversitetets bibliotek i Linköping. Där har man använt sig av den problembaserade 

undervisningsmetoden sedan mitten av 1980-talet. Biblioteket, som invigdes hösten 1987, 

byggdes upp i samverkan mellan de ansvariga för utbildningarna och representanter från 

biblioteket, för att på bästa sätt tillgodose studenternas behov.60  

När man planerade för biblioteket vid Hälsouniversitetet visste man, till följd av 

internationella erfarenheter, att problembaserat lärande ställde särskilda krav på biblioteket 

och dess resurser. Till exempel utnyttjar studenterna biblioteket i högre grad och använd-

ningen av det förändras delvis. Som en följd av att det inte finns någon obligatorisk kurs-

litteratur behöver studenterna tillgång till ett större utbud av litteratur för att kunna lösa de 

problem de ställs inför i undervisningen och det är därför viktigt att det finns ett bra utbud av 

relevant litteratur i biblioteket. Behovet av läsplatser och grupprum ökar också i och med 

införandet av problembaserat lärande.61 

De nya undervisningsmetoder som i allt större utsträckning tillämpas vid svenska 

universitet och högskolor påverkar alltså även biblioteket i hög grad. För att biblioteket skall 

kunna bli en pedagogisk resurs i den högre utbildningen krävs det att man redan under 

planeringen av biblioteket tar hänsyn till undervisningsmetodernas konsekvenser och hur de 

kommer att påverka biblioteket och dess verksamhet.  
 

Campus Norrköpings bibliotek - från idé till färdigt bibliotek 

Den empiriska undersökningen av Campus Norrköpings bibliotek och dess lokaler kommer 

att inledas med en översikt över biblioteksarkitekturens historia genom tiderna. Denna 

presentation syftar till att illustrera hur biblioteksbyggnader kan ses som en spegling av sin 

tillkomsttid och att de påverkas av de förändringar som äger rum i det omgivande samhället. 

När man diskuterar frågor som rör biblioteksbyggnader och bibliotekslokaler är det därför 

viktigt att ha det omgivande samhället i åtanke. 

Det teoretiska resonemanget har rört sig kring antaganden om uppkomsten av ett nytt 

samhälle, vilket har tagit det gamla industrisamhällets plats, och som ofta brukar benämnas 

informationssamhället. Hela Campus Norrköping är beläget i den del av Norrköping som 
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61 Fridén, 1989, s. 95, Fridén, 1994, s. 248, Bergdahl, Björn m.fl., 1993, “Vilka resurser behövs?”, s. 83 ff. 
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kallas för Industrilandskapet och detta kan ses som en konkretisering av övergången från 

industrisamhället till informationssamhället. De gamla industribyggnaderna har fyllts med 

nytt innehåll och produktionen i Industrilandskapet är numer inriktad på kunskap istället för 

på textilvaror. Industrilandskapets framväxt och miljö kommer att presenteras nedan och 

denna presentation kommer sedan att fungera som en utgångspunkt för en fortsatt diskussion 

om det gamla industrisamhällets möte med det nya informationssamhället.  

Redogörelsen för biblioteksarkitekturens historia och presentationen av Industri-

landskapet utgör en bakgrund till den empiriska undersökningen av Campus Norrköpings 

bibliotek och dess lokaler. Själva undersökningen inleds med en redogörelse för hur 

planeringen och utformningen av biblioteket gick till och sedan struktureras det fortsatta 

resonemanget efter utgångspunkterna om förändringar inom högskolan. Undersökningen 

avslutas med en diskussion om högskolebibliotekets roll i informationssamhället. 

  

Biblioteksarkitektur i ett historiskt perspektiv 

Biblioteken och dess byggnader har en lång historia. De första biblioteken uppkom i Egypten 

på 1200-talet f. Kr. och sedan har de utvecklats genom århundradena, från medeltida kloster-

bibliotek till dagens moderna biblioteksbyggnader. Vilma Hodászy Fröberg menar i sin bok 

Tystnaden och ljuset. Om bibliotekens arkitektur “att människans kontinuerligt förändrade 

världsbild och livsuppfattning i ett ständigt växelspel med samhällets syn på boken och 

kunskapens värde kan avläsas i böckernas utformning, i boksamlingarnas sammansättning och 

- inte minst - i bibliotekens arkitektoniska formgivning.”62 Biblioteken blir på så sätt en 

spegling av sin tillkomsttid och arkitekturen skall sättas in i ett större samhälleligt perspektiv.  

De tidiga antika biblioteken var slutna prästdominerade bibliotek som låg i anslutning till 

tempel. I Grekland präglades biblioteken av en större öppenhet och romarna fortsatte den 

grekiska bibliotekstraditionen med offentliga bibliotek. Under medeltiden spelade kloster-

biblioteken en central roll, både för tillverkning och förvaring av böcker. Med tiden 

försvagades emellertid klostrens ställning i samhället och en mer sekulariserad syn på 

vetenskap och litteratur växte fram. Under renässansen utvecklades bibliotekens arkitektur 

mot en större öppenhet och böckerna ställdes i låga bokhyllor längs väggarna. 1700-talet 

kännetecknades inom biblioteksarkitekturen av de så kallade universalbiblioteken. Dessa 
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utgjordes av stora salsbibliotek med gallerier och kupoler. Parallellt med utvecklingen av 

dessa stora universalbibliotek uppkom mindre och mer privata salongsbibliotek.63 

Utvecklingen av biblioteksarkitekturen från 1400-talet till och med 1700-talet innebar en 

estetisk utveckling där arkitekterna ofta bortsåg från de praktiska och funktionella problem 

som fanns. Man eftersträvade istället en arkitektonisk mångfald och skönhet, och biblioteken 

fick på så sätt ett eget, nytt arkitektoniskt formspråk. Detta formspråk kännetecknades bland 

annat av höga väggar, klädda med böcker, och praktfulla gallerier. I slutet av 1700-talet 

började man emellertid att uppmärksamma de funktionella problem, som man tidigare hade 

bortsett ifrån. Det gällde inte bara dispositionen av själva bibliotekslokalen utan också 

konstruktionen av biblioteket och det byggnadsmaterial man använde. Problemen med att 

skapa en bibliotekslokal som var både funktionell och vacker kunde emellertid inte lösas 

förrän efter industrialismens genombrott på 1800-talet. Med hjälp av konstruktioner i järn 

kunde man då utveckla ett nytt formspråk och skapa nya funktionella lösningar. Nu började 

man att dela upp biblioteksbyggnaden efter de behov som verksamheten ställde. Man skapade 

en stor läsesal med tillgång till den viktigaste litteraturen, ett stort separat bokmagasin samt 

särskilda rum för de tjänstemän som arbetade i biblioteket.64  

En av de stora förändringarna i samhället på 1900-talet är datatekniken och den har även 

påverkat biblioteksarkitekturen, vilken håller på att anpassa sig till den avancerade medie-

tekniken. Vilma Hodászy Fröberg menar att biblioteksarkitekturen “under de senaste 

decennierna visar på en förutsättningslös arkitektur med alltmer sammansatta planlösningar 

och med ständigt rikare och mer varierade monumentala former.”65 Detta beror enligt henne 

bland annat på den snabba utvecklingen av kommunikationer. 1900-talets sista decennier har 

inneburit ett uppsving för stora biblioteksbyggnader. Som exempel kan nämnas det nya 

nationalbiblioteket i Paris. Trots den tekniska utvecklingen och profetior om bokens 

förestående undergång bygger man återigen, på flera ställen, i världen nya monumentala 

national- och universitetsbibliotek.66 

Arkitekten och arkitekturskribenten Ola Andersson tycker emellertid att det är något som 

saknas i de moderna biblioteken och att det är just böcker. Biblioteken har blivit rum som är 

vackra och trivsamma, men de är inte längre till för böckerna. Idag konkurrerar böckerna med 

andra medier om utrymmet på biblioteken, men enligt Andersson är det boken som borde stå i 

centrum. “Biblioteket som byggnad hör intimt ihop med boken som objekt. Anser vi att boken 
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är ett medium som är förbisprunget av tiden, /.../, ja då behöver vi heller inga bibliotek.”67 

Göran Gellerstam från Lunds universitetsbibliotek tycker emellertid att det är märkligt att vi i 

en tid där vi ser att informationstekniken kommer att förändra användningen av biblioteken 

bygger nya bibliotek, som ofta har det traditionella biblioteket som modell, och som framstår 

som boktempel. Han frågar sig om “biblioteken som byggnader just nu i decentraliseringens 

tid råkar svara mot behoven av samlande och enande symboler. Eller är det så att man 

omedvetet bygger den bokliga kulturens gravmonument?”68 

Nya högskolor och högskolebibliotek i Sverige  

Under 1990-talet har det byggts mycket inom det svenska högskoleväsendet. Framför allt är 

det de mindre och medelstora regionala högskolorna som har byggts ut. Högskolorna har 

blivit en del av regionalpolitiken och det finns stora förhoppningar om deras ekonomiska 

effekter på det omgivande samhället. Högskolor har därför blivit en stor byggnadsuppgift. 

Kvaliteten på högskolearkitekturen har också ökat och arkitekturen kan därmed fungera som 

en del i högskolans marknadsföring för att locka till sig nya studenter.69 Bland högskolor som 

har byggts under 1990-talet kan nämnas Mälardalens högskola i Eskilstuna,70 Mitthögskolan i 

Sundsvall,71 Högskolan i Jönköping72 och Handelshögskolan i Göteborg73. 

Vad gäller nya högskolebibliotek har till exempel högskolan i Halmstad försetts med ett 

nytt bibliotek.74 Vid Linköpings universitet har eller håller man på att bygga om flera av 

kvartersbiblioteken och i Borås planerar man för ett nytt bibliotek. Andra nya högskole-

biblioteksprojekt finns i Karlstad och i Malmö. Vid de gamla universiteten byggs det framför 

allt nya institutionsbibliotek, som till exempel det bio-medicinska biblioteket, Ekonomikums 

bibliotek och Språkbiblioteket vid Uppsala universitet.75   

                                                 
67 Andersson, Ola, 1999, “Biblioteksarkitekturens historia”, s. 20 f. Citatet från s. 21. 
68 Gellerstam, Göran, 1996, “Biblioteket som en del av universitetet. En konkurrensfördel i kampen om 

studenterna?”, s. 13. 
69 Caldenby, Claes, 1995, “Universitetet och staden”, s. 3, “Högskolor och arkitekturpolitik”, 1998, s. 2, 

“Lågkonjunktur med många högskolor”, 1999, s. 24. 
70 Se Almqvist, Britt, 1999, “Mälardalens högskola Eskilstuna”, s. 27 ff och “Lågkonjunktur med många 

högskolor”, 1999, s. 24 för en presentation av högskolans arkitektur. 
71 Se Einarsson, Torbjörn & Skånes, Peer-Ove, 1998, “Mitthögskolan, Sundsvall”, s. 10 ff och Åman, 

Anders, 1998, “Två högskolor, två sorters arkitektur”, s. 26 f för en presentation av högskolans arkitektur. 
72 Se Johansson, Åke, 1998, “Högskola, Jönköping”, s. 18 ff och Åman, Anders, 1998, “Två högskolor, två 

sorters arkitektur” s. 26 f för en presentation av högskolans arkitektur. 
73 Se Erséus, Peter, 1995, “Handelshögskolan Göteborg”, s. 30 ff för en presentation av högskolans 

arkitektur. 
74 Se Eriksson, Stellan, 1999, “Högskolebibliotek Halmstad”, s. 38 ff och “Lågkonjunktur med många 

högskolor”, 1999, s. 25 för en presentation av bibliotekets arkitektur. 
75 Muntlig uppgift från Ingemar Ehlin, 1999-12-08. 
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Från textilindustri till kunskapsproduktion 

Campus Norrköping är beläget i den del av centrala Norrköping vid Motala ström, som har 

kommit att kallas Industrilandskapet, och vars historia tog sin början med det industriella 

genombrottet i mitten av 1800-talet. Under detta århundrade tillväxte Norrköping som 

industristad och det var framför allt på 1850-talet som utvecklingen av bomulls- och 

ylleindustrin gav Norrköping status som en av Sveriges främsta industristäder. Under senare 

hälften av 1800-talet blev det emellertid uppenbart att den industriella satsningen i Norr-

köping hade varit alltför ensidigt inriktad på textilindustrin och staden förlorade sin ledande 

ställning som industriort. Trots stadens ekonomiska tillbakagång bildades flera nya textil-

företag och det förekom också en livlig byggnadsverksamhet av nya fabrikslokaler. Under 

mellankrigstiden började textilindustrin drabbas av problem och företagen fick svårt att få 

avsättning för sina produkter. Andra världskriget innebar emellertid, genom importförbud och 

stora militära beställningar, ett uppsving för bomulls- och ylleindustrin. På 1950-talet var 

textildöden däremot ett faktum och många fabriker fick slå igen och deras lokaler övergavs. 

Yllefabriken YFA (Aktiebolaget Förenade Yllefabrikerna) fortsatte sin verksamhet fram till 

1970, men då beslöts att även denna fabrik skulle läggas ned.76 

I början av 1970-talet stod alltså fabriksbyggnaderna längs Strömmen i centrala 

Norrköping tomma och industriområdet blev ett omfattande stadsplaneringsproblem för 

kommunen. Av den anledningen togs det initiativ till flera utredningar om vad som skulle ske 

med den gamla fabriksmiljön. Nu började man diskutera ett eventuellt bevarande av de 

uttjänta fabrikslokalerna. När området började tömmas på textilfabriker under 1950- och 

1960-talen var ett bevarande av industriområdet däremot inte något alternativ. Stora delar av 

Norrköpings äldre centrala bebyggelse revs under dessa decennier, men fabrikerna kom trots 

allt att stå kvar. På 1970-talet kom synen på industribebyggelsen vid Strömmen att förändras 

och från och med slutet av detta årtionde används uteslutande begreppet industrilandskap om 

området. Under 1980-talet förstärktes den positiva opinionen för ett bevarande av de gamla 

industribyggnaderna som hade växt fram under slutet av 1970-talet, och man började att 

betrakta industrilämningar som ett kulturellt arv, som var värt att bevara för framtiden. Idag är 

                                                 
76 Alzén, Annika, 1996, Fabriken som kulturarv. Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 

1950-1985, s. 32, Nisser, Marie, 1981, “Industriområdets tillblivelse -  en historisk översikt”, s. 11, Nisser, 
Marie, 1976, “Industribebyggelsen i Norrköping 1719-1970”, s. 49, 78 f. 
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Industrilandskapet, efter ett beslut i riksdagen, klassat som riksintresse och för att få göra yttre 

förändringar i området krävs tillstånd från länsstyrelsen.77 

Industrilandskapet i Norrköping omfattar bebyggelsen vid Motala Ström, från bron 

Spången upp till Drags fabriker ovanför Bergsbron. En översikt över Industrilandskapet finns 

i bilaga 3. Det är framför allt bebyggelsen i kvarteren närmast vattnet som omfattas och en 

viktig del av Industrilandskapet är just föreningen mellan vatten och byggnader. Bebyggelsen 

speglar industrialismens genombrott men vittnar också om den fortsatta utvecklingen och 

textilindustrins tillbakagång. När bomulls- och ylleindustrin växte under mitten av 1800-talet 

tillkom i ganska snabb takt fabriksbyggnaderna vid Strömmens vatten och dessa fick en 

enhetlig form, med både arkitektonisk och byggnadsteknisk kvalitet. Stadsarkitekten Carl 

Theodor Malm formgav flera av byggnaderna, vilka präglas av ett enkelt formspråk. 

Fasaderna är slätputsade, antingen vita eller gula, och försedda med stora fönsterytor. 

Invändigt bestod byggnaderna av stora salar, eftersom textilmaskinerna tog mycket plats, och 

de många fönstren skulle göra dem så ljusa som möjligt.78 

Kåkenhus - centrum för Campus Norrköping 

Campus Norrköpings bibliotek har sina lokaler i det gamla fabrikskomplex som går under 

namnet Kåkenhus. Byggnaderna i kvarteret var ursprungligen av trä men under senare delen 

av 1860-talet började de gamla trähusen ersättas med stenbyggnader. På 1890-talet byggdes 

en ny stor klädesfabrik, vilken hade ritats av arkitekten Karl Ludvig Flodin. Byggnaden 

försågs med rött fasadtegel och detta kom senare att bli karakteristiskt för Kåkenhus. År 1902 

brann en av de äldsta fabriksbyggnaderna ned och istället uppfördes en ny byggnad 1907. 

Byggnaden utformades av överingenjör Arvid Helander i samarbete med W. Northun, som 

var ansvarig för fasadernas utformning. Båda dessa fabriksbyggnader reser sig direkt ur 

Strömmens vatten på en hög granitsockel. I slutet av 1950-talet uppfördes den modernaste 

byggnaden i kvarteret Kåkenhus, ett sju våningar högt fabrikshus, som ritades av Ivar 

Tengbom, och vilken har använts som monteringslokaler för elektronikindustrin.79 

När utredningskommittén för industrilandskapet presenterade sitt förslag 1981 ansåg man 

att det i Kåkenhus-området fanns tre byggnader som “ur bevarandesynpunkt måste anses som 

                                                 
77 Alzén, 1996, s. 20, 41, 43, 48, 61, 77, Alzén, Annika, 1998, “Fabriken - ett kulturarv?”, s. 94 ff, 

“Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Kv Kåkenhus m fl inom Nordantill i Norrköpings kommun”, 1996, s. 
6, 8, Snis, Anita, 1988, “Moderna tider i historisk skepnad”, s. 8, Zaar, Christina, 1998, “Döda kvarter får nytt 
liv”. 

78 Alzén, 1996, s. 61, Nisser, 1976, s. 43 f, Nisser, 1981, s. 7, 11.  
79 Industrilandskapet vid Strömmen i Norrköping (västra delen). Utredningskommitténs förslag 1980, 1981, 

s. 41, 51 ff. 
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omistliga för industrilandskapet och alltså måste tas tillvara”, nämligen de båda tidigare 

nämnda klädesfabrikerna samt ett trapptorn mellan dem.80 Det är dessa gamla industrilokaler 

samt två nybyggda hus som idag utgör centrum för Campus Norrköping. 

Planeringen av Campus Norrköpings bibliotek 

Campus Norrköpings bibliotek är ett av Linköpings universitetsbiblioteks åtta kvarters-

bibliotek och har litteratur inom områden som teknik, naturvetenskap, humaniora, 

samhällsvetenskap, beteendevetenskap och undervisningsmetodik. När biblioteket flyttade in i 

de nuvarande lokalerna i Kåkenhus under sommaren 1998, slogs Norrköpingsbiblioteket (NB) 

och Norrköpingsbiblioteket Teknik (NBT) samman till ett bibliotek. Under sommaren 2000 

kommer även ett tredje bibliotek, Hälsouniversitetets bibliotek i Norrköping (NBH), att flytta 

till de gemensamma lokalerna i Kåkenhus. De tre biblioteken var förhållandevis små och 

fungerade i stor utsträckning som institutionsbibliotek, även om de hörde till universitets-

biblioteket. Biblioteken låg i anslutning till de utbildningar som Linköpings universitet bedrev 

i Norrköping, förskollärare- och fritidspedagogutbildning sedan 1970-talet samt tekniska 

utbildningar och utbildningar på Hälsouniversitetet sedan 1990-talet. Beslutet att flytta 

biblioteken hörde samman med den satsning på ett gemensamt Campus Norrköping som 

genomfördes i mitten av 1990-talet. Man strävade efter att skapa ett gemensamt universitets-

område och här skulle biblioteket vara en viktig mötesplats.81 

 

Universitetets norrköpingsbibliotek är ett modernt fackbibliotek med ämnesmässig bredd och djup. 
Mediabeståndet är aktuellt och anpassat till de utbildningar och den forskning som finns på orten, 
men är också mycket intressant för fackfolk, institutioner, industri och för allmänheten. Biblioteket 
är en viktig och efterlängtad resurs för kommunen och länsdelen.82 

Detta är en del av den vision för Campus Norrköpings nya bibliotek, som avdelningschefen 

Marianne Auby Huddén formulerade i början av planeringsarbetet. I visionen har biblioteket 

en central placering på universitetsområdet och alla studenter, lärare och forskare har nära till 

det. Lokalerna är ljusa och trivsamma och det finns gott om läsplatser, både enskilda platser 

och grupparbetsplatser, och det finns läsesalar som kan användas av studenterna dygnet runt. 

Öppettiderna är mycket generösa och mediabeståndet är anpassat efter de behov som finns på 

universitetet. Det finns gott om datorer i biblioteket, både för sökning i den lokala 

                                                 
80 Industrilandskapet vid Strömmen i Norrköping (västra delen), 1981, s. 104. 
81 Informationsbroschyr “Linköpings universitetsbibliotek. Öppettider hösten 1999”, Intervju med Marianne 

Auby Huddén, 2000-02-09, E-postväxling mellan uppsatsförfattaren och Marianne Auby Huddén, 2000-03-24, 
“Lokal- och inredningsbehov LiUB Norrköping 1997”. 
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bibliotekskatalogen och i externa databaser.83 Så här ville bibliotekspersonalen alltså att deras 

nya bibliotek skulle bli, men hur blev det i verkligheten?  

Planeringen av det nya universitetsbiblioteket i Norrköping tog sin början under 1995. Då 

hade Linköpings universitet beslutat sig för att satsa på nya utbildningsprogram i Norrköping, 

och man ville samtidigt sammanföra de gamla utbildningarna till samma plats. Tanken på ett 

gemensamt Campus Norrköping hade därmed börjat ta form.  

Vad gällde lokaliseringen av universitetsverksamheten föreslogs en förläggning till kv. 

Kåkenhus vid Motala ström i centrala Norrköping. Man kom fram till att de gamla 

industribyggnaderna till stora delar var lämpade som universitetslokaler, med en del 

kompletteringar och förändringar. Universitetet bedömde förslaget om lokalisering till 

Industrilandskapet som intressant och deras avsikt var att förlägga en så stor del av 

verksamheten som möjligt till Kåkenhus, som därmed skulle bli universitetets ansikte utåt i 

Norrköping. Byggnaden och dess läge var lämpligt på flera sätt. Dels var delar av 

universitetet sedan tidigare förlagd till Drags, som inte ligger långt från Kåkenhus, dels fanns 

det en ledig tomt mittemot Kåkenhus, där man nu har byggt huset Täppan åt Tekniska 

högskolan. Läget i staden var mycket bra, liksom en närhet till företag, museer och andra 

institutioner som universitetet kan samarbeta med.84  

Man var alltså på ett tidigt stadium klar över att Kåkenhus skulle bli det nya Campus 

Norrköpings symbolbyggnad. I denna byggnad skulle de gemensamma funktionerna för 

universitetet finnas, liksom kansliet för Campus Norrköping. Universitetets ledning hade 

också bestämt att det nya universitetsbiblioteket skulle placeras på entréplanet i Kåkenhus, 

nära huvudentrén. En nackdel med bibliotekets placering i Kåkenhus var att det skulle komma 

en bit bort från de utbildningar som var beroende av biblioteket i sin undervisning. Den 

filosofiska fakulteten, vars utbildningar i stor utsträckning tillämpar problembaserat lärande, 

skulle komma att placeras en bit längre ned i Industrilandskapet, och dess studenter och lärare 

skulle därmed vara tvungna att gå en kortare promenad för att komma till biblioteket. Från 

bibliotekets sida argumenterade man till en början för att biblioteket skulle placeras i 

anslutning till de utbildningar som utnyttjade det mest, men det fanns aldrig något konkret 

alternativ för att placera biblioteket någon annanstans än i Kåkenhus.85 

                                                                                                                                                         
82 Auby, Marianne, 1995, “Universitetsbiblioteket i Norrköping. En vision”. 
83 Auby, 1995. 
84 Intervju med Marianne Auby Huddén, 2000-02-09, Linköpings universitet i Norrköping Kv. Kåkenhus - 

Etapp 1, Systemhandledning, 1996, Hesser, Anna, 1995, “Ett samlat universitetsområde i Norrköping. 
Synpunkter på föreslagen lokalisering till Kåkenhus respektive Drags”. 

85 Hesser, 1995, Intervju med Marianne Auby Huddén, 2000-02-09. 
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För planeringen av Campus Norrköpings lokaler tillsattes en lokalplaneringsgrupp, som 

leddes av universitetets arkitekt Anna Hesser. I lokalplaneringsgruppen fanns representanter 

för alla som var inblandade i bygget av Campus Norrköping; institutionerna, StudentCentrum, 

biblioteket, entreprenörerna, arkitekterna, först husarkitekten och sedan inredningsarkitekten, 

samt studenterna. Marianne Auby Huddén var bibliotekets representant i den här planerings-

gruppen. Hon rapporterade sedan till en referensgrupp inom biblioteket, med representanter 

för bibliotekets avdelningar. Denna referensgrupp träffades regelbundet och diskuterade 

planerna för biblioteket. Representanter från lokalplaneringsgruppen, som till exempel 

arkitekterna och entreprenörerna, bjöds in till dessa möten för att redogöra för ritningar och 

förklara hur de hade tänkt sig att biblioteket skulle se ut. Referensgruppen hade då möjligheter 

att ställa frågor och framföra synpunkter.86  

När själva bygget hade kommit igång tillsattes en så kallad brukargrupp, som även den 

leddes av Anna Hesser. I brukargruppen fanns representanter för de olika entreprenörerna i 

bygget, arkitekterna och de som skulle ha sina lokaler i Kåkenhus. Brukargruppen träffades 

regelbundet och följde och diskuterade utvecklingen av universitetsbygget. Det fanns också 

möjligheter att ställa frågor till de ansvariga för bygget och att framföra synpunkter. Förutom 

dessa formella möten hade Marianne Auby Huddén under hela planeringsprocessen direkt-

kontakt med arkitekterna, då de diskuterade olika aspekter på bibliotekets utformning.87 

Campus Norrköpings bibliotek har ända från början planerats som en del av universitetet 

och de övriga inblandade i planeringsprocessen var hela tiden intresserade av biblioteket. De 

var angelägna om att det skulle bli så bra som möjligt, eftersom biblioteket på många sätt 

fungerar som universitetets ansikte utåt. Ett viktig krav från bibliotekspersonalens sida var att 

det skulle bli ett lättillgängligt och öppet bibliotek. Biblioteket skulle inte bara vara en förva-

ringsplats för böcker, utan det skulle också vara en trevlig miljö för studenter och andra 

besökare där man kunde både arbeta och träffas. Biblioteket skulle således fungera som en 

mötesplats på universitetsområdet. Dessa tankar och idéer stöddes också av de representanter 

för institutionerna som fanns med i planeringsgruppen.88 

Bibliotekspersonalen hade en mycket viktig roll i planeringsprocessen. Eftersom det var 

flera bibliotek som skulle slås samman, fanns personalen under planeringen av det nya 

biblioteket inte på samma plats, utan de var utspridda på flera adresser i Norrköping. När 

personalen inte kunde vara med på möten åkte Marianne Auby Huddén runt till de olika 
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biblioteken och visade ritningar över de nya bibliotekslokalerna och frågade vad personalen 

tyckte om olika saker. Personalen fick på detta sätt fortlöpande information om både 

planeringen och utvecklingen av biblioteksbygget och de fick också ge sina synpunkter. 

Personalen har således utgjort en mycket viktig resurs i processen bakom bibliotekets 

tillblivelse. En av orsakerna till personalens framträdande roll var att arkitekterna var mycket 

lyhörda gentemot dem. De intresserade sig för personalens sätt att arbeta och de tog i stor 

utsträckning tillvara på personalens kunskap om vad som behövs i ett bibliotek. Personalen 

och arkitekterna arbetade därför mot samma mål, nämligen att skapa ett så bra bibliotek som 

möjligt, både för personalen och för användarna.89  

Inspiration, idéer och andras erfarenheter 

Under planeringsprocessen besökte bibliotekets personal flera olika högskolebibliotek för att 

se hur personalen vid dessa hade planerat och utformat sina bibliotekslokaler. Bland annat 

besöktes biblioteken tillhörande Södertörns högskola, Mälardalens högskola i Västerås, 

högskolan i Jönköping, Växjö universitet och Handelshögskolan i Göteborg. På studiebesöken 

tog personalen till sig både sådant som var bra i de olika biblioteken och sådant som var 

mindre bra, och som de skulle försöka undvika i det egna biblioteket.90 

Mälardalens högskolebibliotek i Västerås uppfattades som alldeles för litet, knappt 1000 

kvadratmeter, och det var mycket trångt i biblioteket, både för användarna och för böckerna. 

Trots att lokalerna var tilltalande på flera sätt undanträngdes detta intryck av bristen på rymd i 

biblioteket. För att biblioteket skall kunna vara en bra arbetsplats, både för personal och 

användare, är det viktigt att det finns gott om plats omkring arbetsplatser och bokhyllor. 

Högskolebiblioteket i Jönköping är placerat i en gammal renoverad mekanisk verkstad och 

man har bland annat tagit tillvara byggnadens gamla balkar. På samma sätt som i Norrköping 

har man alltså velat bevara byggnadens industriella karaktär.91 

Biblioteket vid Handelshögskolan i Göteborg gjorde ett mycket bra intryck på personalen 

från Norrköping. “Totalintrycket av området och byggnaderna är att varje detalj andas 

skönhet, omtanke och effektivitet på flera nivåer.”92 Bibliotekets lokaler tillhörde tidigare 

Göteborgs stadsbibliotek och har renoverats och byggts om för att passa högskolans behov. 

Lokalerna var rymliga och ljusa och man tog i stor utsträckning tillvara på det naturliga 

dagsljuset. Liksom i Norrköping är biblioteket placerat i högskolans symbolbyggnad. Vad 
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gällde antalet läsplatser ansåg man att man hade tillräckligt med tysta läsplatser men man 

saknade grupparbetsplatser. Handelshögskolan arbetar inte uttalat problembaserat, men man 

börjar i allt större utsträckning använda sig av arbetsformer där studenterna ägnar sig åt 

självständigt arbete och därmed ökar behovet av grupparbetsplatser. Detta är något som man 

behöver ha i åtanke när man planerar ett modernt högskolebibliotek.93 

De olika studiebesöken på högskolebibliotek runt om i landet gav bibliotekspersonalen 

inspiration och idéer till sitt eget bibliotek. Marianne Auby Huddén anser inte att CNB är 

särskilt inspirerat av något speciellt bibliotek, utan att personalen har tagit intryck av flera 

olika bibliotek. De försökte också ta lärdom av de misstag som personalen vid andra bibliotek 

hade gjort. Att överhuvudtaget ta del av andras erfarenheter vid planering och utformning av 

bibliotekslokalerna är, enligt Marianne Auby Huddén, av stor betydelse.94 

En av de erfarenheter man erfor från andra bibliotek var att Byggnadsstyrelsens normer 

för universitetsbibliotek inte gick att tillämpa på ett modernt högskolebibliotek. Handboken 

med riktlinjer utkom 1974, och syftade till att utreda de krav som biblioteksverksamheten 

ställde på sina lokaler och deras utformning, framför allt med avseende på flexibilitet. 

Byggnadsstyrelsen var av den åsikten att universitetsbiblioteken befann sig i en omfattande 

omvandlingsprocess och att det behövdes riktlinjer för hur biblioteksbyggnaderna skulle 

utformas. Förändringarna berodde till stor del på “det mycket snabbt ökande informations-

flödet, den stora studenttillströmningen, förändrade pedagogiska metoder samt nya 

informationsmedia och distributionsformer.”95  

Detta är till stor del samma förändringar som äger rum idag och som påverkar biblioteken 

och deras verksamhet. Byggnadsstyrelsens handledning rekommenderade att man skulle 

bygga flexibla byggnader och lokaler för att de skulle kunna anpassas till tekniska och 

samhälleliga förändringar. Utvecklingen har emellertid gått fort och handboken från 1974 har 

blivit inaktuell på flera områden. Av den anledningen utkom 1992 ett supplement som i vissa 

avseenden har moderniserat riktlinjerna för byggande och utformning av universitetsbibliotek. 

Viktiga förändringar som inträffat inom biblioteksområdet sedan mitten av 1970-talet är den 

ökade datoriseringen, ett ökat behov av läsplatser och att man föredrar öppna samlingar 

framför stängda bokmagasin.96  

                                                                                                                                                         
92 PM angående besök på högskolebibliotek. 
93 PM angående besök på högskolebibliotek. 
94 Intervju med Marianne Auby Huddén, 2000-02-09. 
95 Universitetsbibliotek. Handbok i planering av lokaler för universitetsbibliotek, 1974, s. 7 f, 10. Citatet 

från s. 10. 
96 Universitetsbibliotek, 1974, s. 11, Universitetsbibliotek. Supplement 1992, 1992, s. 3. 
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De normer som anges i 1974 års utgåva av Byggnadsstyrelsens handbok är mer som 

normer för magasinsutrymmen och de går därför inte att tillämpa i en modern biblioteksmiljö. 

Campus Norrköpings bibliotek är därför inte planerat efter några särskilda biblioteksnormer, 

men man har tagit hänsyn till bland annat handikappnormer och vad som kan vara rimliga 

höjdmått på bokhyllor och avstånd mellan bokhyllorna. Naturligtvis har man också tagit 

hänsyn till de generella byggnormer som finns.97 

När man planerar och utvecklar ett bibliotek är det viktigt att detta sker i ett nära 

samarbete med den utbildning och forskning som finns på universitetet, eftersom bibliotekets 

primära uppgift är att ge service till dem. Även om inte biblioteket byggs samtidigt som de 

övriga universitetslokalerna är det viktigt att det finns ett väl fungerande samarbete mellan 

biblioteket och det övriga universitetet. Det är också av största vikt för bibliotekspersonalen 

att ha en kontinuerlig kontakt med studenterna, som är den största användargruppen. I 

Norrköping har studenterna därför funnits representerade i lokalplaneringsgruppen och 

biblioteket har också fört diskussioner med dem om till exempel läsplatser.98 

 

Utformningen av bibliotekslokalerna 

Det var två olika arkitektfirmor som tillsammans ansvarade för utformningen av bibliotekets 

lokaler. Samma arkitekter var också ansvariga för ombyggnaden och utformningen av hela 

Kåkenhus. Husarkitekter var Per Wångstedt och Lotte Søborg från Åsberg & Wångstedt 

Arkitekter och inredningsarkitekt var Lasse Petterson från Skala arkitekter. Åsberg & 

Wångstedt Arkitekter hade tidigare erfarenhet från projektering av både om- och nybyggnader 

av till exempel bostäder, kontor, utbildningslokaler samt idrotts- och rekreationslokaler. 

Arkitektfirman hade dessutom ett specialkunnande vad gällde projektering av hus i stadsmiljö 

och i känsliga lägen. Husarkitekten, vilken hade projekteringsansvar för hela bygget, 

handlades upp av fastighetsägaren. Universitetet hade rätt att ge synpunkter på det arkitekt-

kontor som fastighetsägaren valde, men hade inte beslutanderätt i ärendet. Inrednings-

arkitekten handlades däremot upp av universitetet i konkurrens. För valet av inrednings-

arkitekt spelade pris, bedömd arbetsinsats, erfarenheter och referenser in.99 

Arkitekterna hade till uppgift att bevara industribyggnadens karaktär och utvändigt har 

man inte gjort några stora förändringar. Både stadsarkitekten och stadsantikvarien har varit 

                                                 
97 Intervju med Marianne Auby Huddén, 2000-02-09, E-postväxling mellan uppsatsförfattaren och Anna 

Hesser, 2000-03-02. 
98 Intervju med Marianne Auby Huddén, 2000-02-09. 
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inblandade i renoveringsprocessen, för att se till att byggnadens industriella karaktär har 

behållits. Entrén är helt nybyggd, men om man betraktar Kåkenhus från Bergsbron ser 

byggnaden ut som den gjorde innan den renoverades och byggdes om. Inuti byggnaden har 

det naturligtvis skett stora förändringar, men man har hela tiden strävat efter att behålla 

karaktären av fabrik. Faktorer som ljus, vatten och rymd har varit viktiga för arkitekterna vid 

arbetet med ombyggnaden av Kåkenhus. För att få tillgång till så mycket dagsljus som möjligt 

har verksamheter som bibliotek, kafé och lärosalar, medvetet placerats intill byggnadens stora 

fönster. För att få fram känslan av rymd i lokalerna finns det inget undertak i byggnaden. 

Detta innebär att rör, ventilationstrummor och ledningar är fullt synliga. På grund av att 

textilmaskinerna var utrymmeskrävande var de placerade i stora hallar och dessa har varit 

relativt lätta att förändra, genom till exempel uppsättning av nya mellanväggar. Målsättningen 

har varit att i så stor utsträckning som möjligt bevara känslan av industrilokal och man har 

därför tagit tillvara en del av det material som fanns i byggnaden. Bland annat har de gamla 

trägolven tagits upp för slipning och sedan har de lagts tillbaka igen och de gjutjärnspelare 

som finns i byggnaden har målats i den ursprungliga gröna färgen.100 

Innan arkitekterna kunde börja arbeta med utformningen av bibliotekslokalerna gjorde 

bibliotekspersonalen ett så kallat lokalprogram där de specificerade hur mycket yta som 

krävdes för varje biblioteksfunktion, från förråd och magasin till läsesalar och grupprum. De 

beräknade bland annat hur mycket yta samlingarna krävde och hur stor plats lånedisken skulle 

ta. Med utgångspunkt från lokalprogrammet gjorde sedan husarkitekten ett förslag på hur 

ytorna i biblioteket skulle disponeras. Inredningsarkitekten studerade sedan den lokal-

disposition som husarkitekten hade föreslagit för att se till att de funktioner som behövdes i 

biblioteket fick plats. Inredningsarkitekten hade naturligtvis också ansvaret för själva 

inredningen av biblioteket och gav förslag på olika typer av inredning, som biblioteks-

personalen sedan fick besluta om de skulle köpa in.101 

Campus Norrköpings bibliotek har lokaler på två plan i Kåkenhus och de ligger i ena 

hörnet av byggnaden. Biblioteket ligger väl synligt vid den stora nybyggda trappan som finns 

i byggnaden och syns nästan från entrén. Mot trapphuset har biblioteket en glasvägg, som 

öppnar upp lokalen mot det övriga huset. Biblioteket har fönster, som släpper in dagsljus i 

                                                                                                                                                         
99 E-postväxling mellan uppsatsförfattaren och Anna Hesser, 2000-03-02, Åsberg & Wångstedt Arkitekter 

AB, http://www.pi.se/aowarkab. 
100 Connheim, Katarina, 1999, “Kv. Kåkenhus i Norrköping”, s. 38, Södergren, Lasse, 1998, “Traditionen 

sitter i väggarna på Kåkenhus”, Intervju med Marianne Auby Huddén, 2000-02-09. 
101 E-postväxling mellan uppsatsförfattaren och Anna Hesser, 2000-03-02, Intervju med Marianne Auby 

Huddén, 2000-02-09. 
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lokalerna, åt tre håll. Mot Strömmen har biblioteket höga, gamla fönster och man har en 

vacker utsikt över Industrilandskapet och till exempel Arbetets museum. På entréplanet ligger 

själva bibliotekslokalen och en trappa upp i huset finns personalens arbetsrum, en tyst läsesal, 

öppna läsplatser, två grupprum, studenternas datasal och bibliotekets undervisningssal. Den 

totala ytan för hela biblioteket, inklusive bland annat magasinsutrymmen och personalrum, är 

ca 1850 kvadratmeter. I själva bibliotekslokalen upptar samlingarna 935 kvadratmeter medan 

en mindre läsesal, ett rum för mikrofilmsläsning samt två kopieringsrum tillsammans omfattar 

en yta på 45,5 kvadratmeter. Bibliotekslokalen på entréplanet disponerar således en yta på 

knappt 1000 kvadratmeter. Den stora läsesalen på det övre planet är 192 kvadratmeter och 

grupprummen utgör tillsammans 35 kvadratmeter.102 

När biblioteket ritades planerade man för en extra byggnad som skulle byggas i 

anslutning till de redan befintliga byggnaderna, och som skulle bli klar tio månader efter 

renoveringen av dessa. Detta har emellertid inte skett utan tillbyggnaden har skjutits på 

framtiden, vilket har inneburit att utformningen av biblioteket har blivit lite annorlunda än vad 

som var tänkt från början. En del av bibliotekets funktioner var nämligen tänkta att enbart 

finnas i den nya tillbyggnaden och bland annat skulle personalens arbetsrum ha legat i den. 

Nu har man istället fått använda tänkta grupprum som arbetsrum åt personalen. Personalen 

har därmed fått mindre yta till sitt förfogande för sina interna arbetsrutiner och för studenter-

nas del har det inneburit att det bara finns två grupprum istället för sju.103 

Själva bibliotekslokalen på entréplanet består av två olika större rum, som kallas bok- 

respektive tidskriftsrummet. I tidskriftsrummet, som är det rum man först kommer in i, finns 

ett kopieringsrum och ett mikrofilmsrum, vilka är placerade inuti en rundel som även inne-

håller elcentral, dataserver och ventilationsutrustning. I bokrummet finns en liten tyst läsesal 

och ett separat kopieringsrum. Lånedisken är placerad rakt fram från entrén och syns tydligt 

då man kommer in i biblioteket. En bit bakom lånedisken finns ett rum för posthantering och 

kopiering för personalen. Bakom lånedisken finns också skåp för beställda böcker, nya 

böcker, disketter, CD-skivor, kontorsmaterial m.m. Där finns även en återlämningsstation 

med pålarmningsapparat och en skrivare, till vilken datorerna ute i bibliotekslokalen är 

kopplade. Informationsdisken är placerad i bokrummet, på syn- och hörselavstånd från 

                                                 
102 E-postväxling mellan uppsatsförfattaren och Marianne Auby Huddén, 2000-03-13, Anteckningar från 

biblioteksobservationer, 2000-02-08. 
103 Intervju med Marianne Auby Huddén, 2000-02-09. 
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lånedisken och den syns tydligt när man kommer in i bokrummet.104 En översikt över 

bibliotekets lokaler finns i bilaga 4. 

Personalen är mycket nöjd med sitt nya bibliotek och tycker att det fungerar bra. Deras 

besvikelser gäller framför allt deras egna arbetsrum och utrymmen för arbetsrutiner som inte 

syns utåt, som till exempel posthantering och registrering av tidskrifter. Bristen på personal-

utrymmen har gjort att de ännu inte har kunnat överta funktioner från biblioteket i Linköping, 

som det var meningen att de skulle göra när biblioteket flyttade in i de nya lokalerna. Men 

med de förutsättningar som finns fungerar biblioteket ändå bra. Ett problem har emellertid 

varit att det har funnits en viss lyhördhet till de tysta läsesalarna men det skall man försöka 

finna en lösning på.105 

Bokhyllor och annan biblioteksinredning 

Valet av inredning i biblioteket har skett i samråd mellan bibliotekspersonalen och 

inredningsarkitekten. Arkitekten föreslog olika typer av inredning och sedan tittade 

personalen på förslagen och gav sina synpunkter. Arkitekten gav också förslaget att alla 

snickerier i biblioteket, som till exempel hyllgavlar och detaljer på lånedisken och informa-

tionsdisken, skulle målas med en terracottafärg. Denna varma färg kontrasterades sedan mot 

den kalla blå färg som finns på soffor och fåtöljer i biblioteket.106 

Bokhyllor är ju en mycket viktig del av inredningen i ett bibliotek, eftersom huvuddelen 

av bibliotekets material förvaras i bokhyllor. Det är därför av stor vikt att dessa är både 

praktiska och funktionella och personalen talade därför om för inredningsarkitekten hur de 

ville att bokhyllorna skulle se ut. Arkitekten valde därefter ut några olika företag som 

tillverkade bokhyllor och som levererade provhyllor till biblioteket, för att personalen skulle 

kunna se och bedöma hur hyllorna fungerade i biblioteket. Kraven, från personalens sida, på 

bokhyllorna var att de skulle ha sex hyllplan i fullhöjd, där man kunde ställa in material av 

alla olika typer av format, även A4. Man hade också önskemål om att den nedersta hyllan 

skulle vara sneddad. Detta fanns på flera bokhyllor men konstruktionen var inte som perso-

nalen ville ha den. De flesta sneddade hyllorna gick ut alldeles för långt, vilket innebar att 

man kunde göra sig illa på dem. Lösningen blev att inredningsarkitekten ritade en egen 

bokhylla som sedan byggdes av Bibliotekstjänst.107  

                                                 
104 Anteckningar från biblioteksobservationer, 2000-02-08. 
105 Intervju med Marianne Auby Huddén, 2000-02-09. 
106 Intervju med Marianne Auby Huddén, 2000-02-09. 
107 Intervju med Marianne Auby Huddén, 2000-02-09. 
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Gavlarna på bokhyllorna är i målat trä medan hyllplanen är av metall. Vad gällde lacken 

på hyllplanen hade personalen också särskilda krav. I många bibliotek har bokhyllorna blanka 

hyllplan, men på CNB ville man ha en mer matt, lite knottrig yta på hyllplanen, dels för att 

böckerna skulle stå bättre i hyllorna, eftersom de inte glider lika lätt som på en blank yta, dels 

för att damm inte skulle synas lika bra. En del hyllor i biblioteket har ett skyltbord monterat 

vid ena gaveln, där böcker kan skyltas eller som kan användas av besökare som vill titta i 

bibliotekets material. På vissa bokhyllor finns också utdragbara skivor där man kan lägga 

material. Ett mycket litet antal av bokhyllorna är placerade längs väggarna i bibliotekslokalen. 

Hyllorna med tidskrifter är placerade i solfjädersform kring rundeln i tidskriftsrummet och 

hyllorna med referenslitteratur är placerade på samma sätt vid en rundel i bokrummet. 

Hyllorna som innehåller barnlitteratur är placerade rakt ut från väggen och det är även 

hyllorna med skönlitteratur och examensarbeten. Bokhyllorna med facklitteratur är placerade 

fritt i rummet i raka led.108 

Precis som bakom valet av bokhyllor låg det ganska mycket arbete bakom valet av 

lånedisk och informationsdisk. Personalens krav på lånedisken var att den skulle vara 

funktionell och att varje individuell arbetsplats i disken skulle vara ergonomiskt utformad. 

Den tekniska utrustningen, som datorer och avlarmningsapparater, ställde också vissa krav på 

lånediskens utformning. För att de olika behoven skulle kunna tillgodoses på ett bra sätt ritade 

inredningsarkitekten lånedisken i samråd med bibliotekets personal. Formen på disken blev en 

aning svängd och den försågs med höj- och sänkbara arbetsbord vid de fyra datorarbets-

platserna. Innan det slutgiltigt bestämdes hur disken skulle utformas tillverkades emellertid en 

modell som personalen provade i biblioteket under flera månader.109 

Informationsdisken har inredningsarkitekten också ritat och utformat i samarbete med 

personalen och i enlighet med deras önskemål. Ett krav var att när personalen tjänstgjorde i 

informationsdisken ville de kunna komma nära användarna och de ville kunna sitta och föra 

ett samtal med den person som ställde en fråga eller undrade över något. Resultatet blev en 

ganska låg och en lätt svängd disk med plats för två tjänstgörande bibliotekarier bakom 

disken. Framför den finns det stolar som besökarna kan sitta på.110 

Inredningen i biblioteket har således i stor utsträckning valts ut i samråd mellan 

inredningsarkitekten och bibliotekets personal. Arkitekten har varit lyhörd för personalens 
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krav och anpassat inredningen efter deras önskemål. För att inredningen skulle bli så bra som 

möjligt prövade man också olika modeller och typer innan man bestämde sig för vilken man 

ville ha. Det ligger således mycket arbete bakom valet av inredning i biblioteket. 

Studenternas bibliotek 

Som tidigare har nämnts är det ökade antalet studenter vid universitet och högskolor en av de 

stora förändringar som har ägt rum inom högskoleväsendet under senare år, och som i stor 

utsträckning även har påverkat högskolebiblioteken och deras verksamhet. Det är därför 

rimligt att anta att det ökade studentantalet är en viktig faktor att ta hänsyn till vid planering 

och utformning av bibliotekslokaler. 

Vid planeringen av Campus Norrköpings bibliotek var man medveten om att antalet 

studerande vid universitetet skulle komma att öka under de närmaste åren och man försökte 

att ta hänsyn till detta faktum. För närvarande studerar omkring 3000 studenter vid Campus 

Norrköping, men verksamheten vid universitetet håller fortfarande på att byggas ut. Först år 

2001 kommer utbildningsprogrammen att vara fullt utbyggda. Fram till dess kommer antalet 

studenter att öka med ungefär 900 per år. Forskningen vid universitetet håller också på att 

byggas ut, vilket innebär att antalet lärare och forskare också kommer att öka under de 

närmaste åren.111 Som en följd av detta är det därför troligt att bibliotekets användare kommer 

att bli fler i framtiden.  

Under 1999 hade Campus Norrköpings bibliotek totalt 133 594 besökare men antalet 

besökare varierade mycket från månad till månad. September var den månad under året då 

biblioteket hade flest besökare, ca 18 500, och detta har troligtvis ett samband med termins-

starten, då det kom många nya studenter till universitetet. Andra månader då biblioteket 

utnyttjades mycket av sina användare var mars, april, oktober och november, då besöksantalet 

varierade mellan 15 300 och 15 800. Den månad under året då biblioteket hade minst 

besökare var juli, då endast drygt 2000 personer besökte biblioteket. Under de första 

månaderna av år 2000 har antalet besökare på Campus Norrköpings bibliotek ökat jämfört 

med året innan och utlåningen av bibliotekets material har också ökat. Utlåningen under 

höstterminen 1999 ökade med 45 procent jämfört med motsvarande termin 1998. De studenter 

som tillhör den filosofiska fakulteten är de användare som lånar mest material på biblioteket 
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medan Tekniska högskolans studenter utgör de flitigaste besökarna i läsesalar och vid 

grupparbetsborden.112 

För biblioteket representerar studenterna inte bara potentiella användare utan de är också 

representanter för olika ämnesområden. De utbildningar som bedrivs på Campus Norrköping 

omfattar en rad skilda ämnen, från samhälls- och kulturanalys och barn- och ungdoms-

pedagogik till medie- och kommunikationsteknik och industriell elektronik. Campus 

Norrköping kännetecknas alltså av en stor bredd av ämnen och detta är av betydelse för 

biblioteket. När man planerade biblioteket tog man hänsyn till det faktum att biblioteket 

skulle innehålla allt från barnböcker till avancerad teknik, för att kunna tillgodose de olika 

behov som finns hos användarna. Vad gäller mediebeståndet har biblioteket emellertid fått 

utstå kritik från studenter och lärare vid Tekniska högskolan. De anser att beståndet av 

referenslitteratur och tidskrifter är otillräckligt och att de behöver köpas in nytt material till 

biblioteket. På grund av att det saknas resurser har biblioteket dock inte kunnat tillgodose 

deras önskemål.113 

Bibliotekets läsplatser 

Förutom behovet av litteratur och annat för sin utbildning relevant material har studenterna 

även behov av arbetsplatser i form av läsplatser eller grupparbetsplatser. Som har nämnts 

tidigare utnyttjar studenterna ofta biblioteket som sin arbetsplats och det finns en önskan från 

deras sida att tillgången till läsplatser skall bli bättre. Tillgången till olika typer av läsplatser 

är således viktig för att studenterna skall kunna utnyttja biblioteket i sina studier. På Campus 

Norrköpings bibliotek har man försökt att beräkna antalet läsplatser utifrån det faktum att 

studentantalet kommer att öka under de närmaste åren. Eftersom biblioteket planerades som 

en del i ett större sammanhang försökte man i diskussionerna om läsplatser att ta reda på var 

läsplatserna behövde finnas och hur många som borde placeras på institutionerna respektive i 

biblioteket. Man ansåg att det var viktigt att läsplatser fanns både på institutionerna och i 

anslutning till biblioteket. I de färdiga lokalerna har det också blivit på det sättet. Eftersom 

antalet läsplatser och placeringen av dem i hög grad berör studenterna diskuterade biblioteks-

personalen mycket med de olika studentkårerna och deras representanter vad de tyckte om 

läsplatser. Studenterna krävde bland annat att det skulle finnas gott om läsplatser i biblioteket 

och även god tillgång till grupparbetsrum, vilka borde vara försedda med skrivtavlor, eller 

liknande, och gärna också datorer.114 
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Med läsplatser avses olika typer av arbetsplatser för studenterna och det är viktigt att det 

finns läsplatser av olika slag i biblioteket. Tysta läsesalar är lokaler där man skall kunna 

studera utan att bli störd, och där skall det endast finnas enskilda läsplatser. Trots att 

läsesalarna kan rymma många arbetsplatser är det viktigt att varje plats ger en känsla av 

avskildhet och ro. Det är en fördel om läsesalarna kan vara tillgängliga för studenterna dygnet 

om och alltså hållas öppna även när själva biblioteket är stängt. Enskilda läsplatser, förutom 

de i de tysta läsesalarna, bör också finnas utplacerade bland bibliotekets samlingar. Det är 

viktigt att användarna kan sätta sig ner för att använda bibliotekets material och leta reda på 

de uppgifter som de behöver. Grupparbetsplatser kan delas upp i öppna grupparbetsplatser, 

som är placerade bland samlingarna, och grupparbetsrum. Grupprummen kan vara av olika 

storlek och de bör vara utrustade med skrivtavlor och datorer och det skall finnas möjligheter 

att använda olika typer av AV-utrustning. Grupprummen är nödvändiga för att studenterna 

skall kunna använda bibliotekets material utan att störa omgivningen och i dessa utrymmen är 

det därför viktigt med god ljudisolering.115 

I Campus Norrköpings bibliotek finns det totalt 241 läsplatser av olika slag. Av dessa är 

122 enskilda läsplatser och 70 grupparbetsplatser. De övriga utgörs av platser i soffor och 

fåtöljer. Biblioteket har två tysta läsesalar. Den mindre av dessa, med femton enskilda 

läsplatser, ligger i anslutning till bokrummet medan den större läsesalen, som rymmer 75 

enskilda platser, är placerad på bibliotekets övre plan. Till denna läsesal har studenterna 

tillgång även när biblioteket inte är öppet, medan den mindre läsesalen bara är tillgänglig 

under bibliotekets ordinarie öppettider. Biblioteket har bara två grupprum, som vardera är 

avsedda för sex till åtta personer. Det är stor efterfrågan på de få grupprum som finns och 

biblioteket skulle behöva ha fler. Bristen på grupprum förklaras av att bibliotekspersonalen 

har varit tvungna att ta fem planerade grupprum i anspråk som arbetsrum, eftersom den 

byggnad där dessa skulle ligga inte har blivit byggd ännu. Vad gäller andra typer av grupp-

arbetsplatser i biblioteket finns det bland samlingarna sex stora bord med tillsammans 34 

stolar, och vid tidskrifterna finns dels en stor rundad soffa med tolv platser, dels flera mindre 

soffgrupper med tillsammans 28 sittplatser. Utanför bibliotekets lokaler finns det också 

grupparbetsplatser som studenterna kan utnyttja. Trots det finns det ändå för lite 

grupparbetsplatser i eller i anslutning till biblioteket.116 

I samband med en enkätundersökning om bibliotekets läsplatser som nyligen har genom-

förts, har man konstaterat att om man räknar med att det finns 3500 studenter, går det 50 

studenter på varje grupparbetsplats. Om man räknar med alla typer av läsplatser går det 14,5 

studenter per läsplats, i eller vid biblioteket. Biblioteket anser att man inte har särskilt många 

läsplatser och man befarar att tillgången kommer att bli ännu sämre i framtiden. Under 

sommaren 2000 skall Hälsouniversitetets bibliotek integreras i Campus Norrköpings bibliotek 
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och till hösten kommer deras studenter också att utnyttja biblioteket. Hälsouniversitetets 

utbildningar arbetar problembaserat och deras studenter vill gärna ha många grupprum i eller 

nära biblioteket för att kunna bedriva sina studier på bästa sätt. Men det finns inga planer på 

att bygga ut biblioteket för att lösa det här problemet. En tänkbar åtgärd för att försöka täcka 

en del av behovet kan vara att göra om några av de enskilda läsplatserna till grupparbets-

platser.117  

Enkätundersökningen om läsplatser på Campus Norrköpings bibliotek har genomförts i 

två omgångar, den ena i slutet av 1999 och den andra i februari 2000. Syftet med enkäten var 

att utvärdera bibliotekets läsplatser och få reda på vad studenterna tyckte om dem. Resultatet 

av undersökningen skall sedan fungera som ett underlag för planering av bibliotekets lokal-

ytor under de närmaste åren, eftersom ytorna i biblioteket måste disponeras om som en följd 

av integreringen av Hälsouniversitetets bibliotek. I enkäten frågade man bland annat student-

erna om hur ofta de använde bibliotekets läsplatser och om de var nöjda med dem. Det fram-

kom att grupparbetsborden och sofforna och fåtöljerna vid tidskrifterna samt de enskilda 

läsplatserna i biblioteket var populärast bland studenterna. Den stora tysta läsesalen på det 

övre planet används i mycket liten utsträckning. Huvuddelen av studenterna som har svarat på 

enkäten var nöjda med bibliotekets läsplatser. Det framkom också att studenterna vid de 

humanistiskt inriktade utbildningarna använde bibliotekets läsplatser mer sällan än 

studenterna vid de tekniska utbildningarna.118 

Biblioteket i en lärande miljö  

Det snabbt föränderliga samhället och de breddade internationella perspektiven ställer stora krav 
på dagens högre utbildning. Som alltid utbildar vi för en okänd framtid, men vi vet att den 
förändras allt snabbare. “Kunskapssamhället” - ett av de många modeorden - får här stå som ett 
begrepp för ett framtida samhälle, där ny kunskap ständigt måste erövras och där kvalificerad 
kunskap måste utvecklas i forskning och yrkesliv. Det är högskolans uppgift att rusta dagens 
studenter för detta samhälle.119 

Informations- eller kunskapssamhället kännetecknas bland annat av ett växande informations-

flöde och det ställer krav på sina medborgare när det gäller att söka, sovra, välja och bearbeta 

information på ett kritiskt sätt. I det samhället framstår information som en strategisk resurs 

och detta kommer bland annat att kräva att alltfler människor i samhället uppnår en högre 

utbildningsnivå, att alla kan arbeta självständigt och inhämta nya kunskaper samt anpassa sig 

till den snabbt förändrade omgivningen. Som medborgare i informationssamhället måste man 

också kunna orientera sig i informationslandskapet som blir alltmer komplicerat. Att utveckla 

färdigheter som underlättar tillvaron i detta samhälle blir därför av central betydelse och det är 

delvis en uppgift för den högre utbildningen att lära ut hur man orienterar sig i informations-
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118 “Vad tycker du om läsplatser??? ”, “Resultat av enkätundersökning om läsplatser (179 enkäter) ”. 
119 En kreativ studiemiljö, 1991, s. 12. 



 43 

samhället. Det finns idag en uppfattning om att högskoleutbildning skall lägga större vikt vid 

inlärning av olika förhållningssätt och metoder än vid ren faktainlärning. Det studenterna 

framför allt bör lära sig under studietiden är hur man lär för livet. För att detta skall kunna 

uppnås behöver utbildningen innehålla inslag som gör studenterna mer aktiva, intresserade av 

sin egen inlärning och egna intellektuella erfarenheter. Det problembaserade lärandet är ett 

sådant inslag, eftersom det bland annat kännetecknas av ett självstyrt lärande samt delaktighet 

och medverkan från studenternas sida.120 

Vid Linköpings universitet använder man sig av problembaserat lärande på flera 

utbildningar, bland annat på Hälsouniversitetet, i psykologprogrammet, i den barn- och 

ungdomspedagogiska utbildningen och i utbildningsprogrammet för informationsteknologi. 

Problembaserat lärande tillämpas även på vissa kurser för till exempel miljövetare och 

teknologer.121 Alla utbildningar på Campus Norrköping tillämpar inte problembaserat lärande, 

men det förekommer på några av dem och för studenterna på dessa utbildningar är biblioteket 

av central betydelse.  

Tidigare undersökningar har visat att studenter, vars utbildningar tillämpar problem-

baserat lärande, utnyttjar biblioteket i större utsträckning i sina studier än studenter som går på 

utbildningar med mer traditionella undervisningsmetoder.122 I en undersökning från 1993 har 

man gjort en jämförelse mellan biblioteken vid Hälsouniversitet i Linköping, där man 

tillämpade problembaserat lärande, och Karolinska institutet, vars utbildningar i större 

utsträckning var upplagd på ett mer traditionellt sätt. Resultatet visar att studenterna vid 

Hälsouniversitetet var flitigare biblioteksbesökare, och att de i högre grad utnyttjade biblio-

tekets olika resurser, än studenterna vid Karolinska institutet. I rapporten påpekar författarna 

emellertid att det kan vara vanskligt att göra sådana här jämförelser mellan olika bibliotek, 

eftersom det är många olika faktorer som spelar in när det gäller hur mycket ett bibliotek 

utnyttjas av sina användare. Bland annat påverkas utnyttjandegraden av bibliotekets placering 

i förhållande till andra undervisningslokaler och hur själva bibliotekslokalerna är utformade 

och disponerade. Författarna till rapporten menar emellertid att skillnaderna mellan hur de två 

biblioteken utnyttjas och studenternas informationsvanor är så stora att detta inte bara kan 

förklaras med de fysiska skillnader som finns mellan Hälsouniversitets bibliotek och 

Karolinska institutets bibliotek och informationscentral. De menar vidare att det problem-

baserade lärandet påverkar och stimulerar studenternas användning av biblioteket medan den 

traditionella undervisningen inte gör det. I undersökningen framkom det också att för 
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studenterna på Hälsouniversitetet spelade bibliotekets totala mediebestånd en större roll än för 

studenterna på Karolinska institutet. Förklaringen till detta kan vara att eftersom man inte 

använder obligatorisk kurslitteratur i det problembaserade lärandet är studenterna hänvisade 

till att själva leta reda på relevant material, och de är då beroende av ett större urval av 

litteratur än de studenter som har obligatorisk kurslitteratur. En annan skillnad som framkom i 

undersökningen var att studenterna vid Hälsouniversitetet, till skillnad från Karolinska 

institutets studenter, tidigt i sin utbildning började utnyttja de bibliografiska hjälpmedel som 

fanns i biblioteket.123 

Hälsouniversitetet byggde upp sitt nya bibliotek i slutet av 1980-talet och sedan dess har 

man sett att verksamheten har förändrats på flera sätt. Bland annat har de traditionella 

bibliotekstjänsterna ökat, men det har också tillkommit nya arbetsuppgifter för biblioteks-

personalen. En av de stora förändringarna är att personalen på ett helt annat sätt än tidigare är 

involverade i det pedagogiska arbetet. Det är också stora skillnader mellan hur studenterna 

utnyttjar det nya biblioteket och hur de använde det gamla. Bland annat är efterfrågan på 

läsplatser mycket större än tidigare.124 

I den offentliga utredningen En kreativ studiemiljö. Högskolebiblioteket som pedagogisk 

resurs konstateras att högskolebiblioteken ofta är underutnyttjade resurser i den högre 

utbildningen, men att det finns möjligheter för biblioteken att fungera som stöd i utbildningen. 

“Biblioteket kan och bör vara en central och integrerad del av studenternas studie- och 

inlärningsmiljö.”125 I Högskoleverkets arbetsrapport Studentperspektiv på verksamheten vid 

universitet och högskolor konstateras att biblioteket är en mycket viktig resurs för studenter-

nas bildning och lärande.126 För att biblioteket skall få denna viktiga roll i den högre utbild-

ningen är det viktigt att lärarna vid högskolan förstår och engagerar sig i bibliotekets verk-

samhet och att de inser vad biblioteket kan tillföra utbildningen. Det behövs således ett 

samarbete mellan lärare och bibliotekspersonal för att förstärka bibliotekets roll som 

pedagogisk resurs i högskolan.127 

Campus Norrköpings bibliotek som pedagogisk resurs 

Den främsta uppgiften för Campus Norrköpings bibliotek är att tillgodose behovet hos 

utbildning och forskning på universitetet, både vad gäller informations- och litteratur-

försörjning men också med avseende på sådana saker som tillgång till läsplatser. Biblioteket 

skall inte bara tillhandahålla eget material utan det skall också förse studenter, lärare och 

forskare med litteratur från hela universitetsbiblioteket eller genom fjärrlån betsälla material 
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från andra bibliotek, om materialet inte finns inom den egna organisationen. Campus 

Norrköpings bibliotek är också ett offentligt bibliotek, som skall ge service till allmänheten.128 

För att kunna ge bra service till utbildning och forskning arbetar fyra bibliotekarier på 

Campus Norrköpings bibliotek som så kallade kontaktbibliotekarier, vilket innebär att de 

arbetar mot de olika ämnesområden som finns representerade på universitetet. Kontakt-

bibliotekarierna samarbetar med lärarna för att vara informerade om vad som händer inom 

utbildningarna, de bevakar litteraturutgivningen inom sina respektive områden och har 

ansvaret för inköp av material. Bibliotekarierna undervisar också alla studenter inom sina 

ämnesområden i bibliotekskunskap och informationssökning.129 

Att lära studenterna hur man använder biblioteket på bästa sätt ser personalen som en 

mycket viktig uppgift. Målet är att studenterna skall bli självständiga biblioteksanvändare och 

duktiga informationssökare.130 För att nå det målet undervisar personalen varje hösttermin alla 

nya studenter som kommer till Campus Norrköping. Användarundervisningen inleds med att 

bibliotekarierna håller en föreläsning för studenterna, där de presenterar biblioteket och det 

material som finns där. Vid ett senare tillfälle delas studenterna upp i mindre grupper och 

undervisas i informationssökning i bibliotekets undervisningssal, vilken rymmer sexton 

datorer för studenter och en lärardator. Studenterna får en genomgång av Linköpings univer-

sitetsbiblioteks lokala katalog Horizon och den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Man 

går också igenom en del sökningar på Internet. Bibliotekarierna försöker att i så stor 

utsträckning som möjligt att knyta undervisningen i informationssökning till studenternas 

ordinarie undervisning, för att den skall kännas meningsfull för studenterna. 

Studenterna är alltså beroende av att det i biblioteket finns material som är relevant för 

deras utbildning och att det finns tillgång till läsplatser och grupprum i anslutning till biblio-

teket där de kan bearbeta materialet. Undervisningsmetodernas betydelse för utformningen av 

bibliotekslokalerna syns tydligast just i det ökade behovet av arbetsplatser i biblioteket. För 

att studenterna skall kunna lösa sina uppgifter krävs det också att de vet hur man använder 

biblioteket och hur man söker information på bästa sätt. Att undervisa studenterna i informa-

tionssökning blir därför en viktig uppgift för ett bibliotek som vill fungera som en pedagogisk 

resurs i högskolans utbildning.  
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Informationsteknikens påverkan på biblioteket 

Hösten 1993 genomfördes en utredning på Linköpings universitetsbibliotek, som syftade till 

att undersöka bibliotekets framtida ställning och funktion inom universitetet. Bakgrunden till 

utredningen var “en uppfattning om universitetet som kunskapsföretag och ett antagande ‘att 

kraven på biblioteken som strategisk resurs kommer att öka under kommande tid’.”131  

En del av utredningen utgjordes av en intervjuundersökning där bland annat professorer, 

forskare, lärare, doktorander och studenter vid universitetet tillfrågades om deras uppfattning 

om universitetsbiblioteket och dess olika funktioner. Några av bibliotekarierna intervjuades 

också. Undersökningen tog upp olika delar av bibliotekets verksamhet och de som interv-

juades gav sina synpunkter på till exempel bibliotekets bestånd av böcker och tidskrifter, 

personalen, bibliotekets service och bibliotekets roll i framtiden. “De flesta tror inte på någon 

radikal förändring den närmaste framtiden. Man vill inte ställas inför val mellan olika media, 

och byter inte gärna bort det tryckta ordet. Däremot vill man att biblioteket ska ha både 

elektronisk och tryckt information, som kompletterar varandra.”132  

Även om de tillfrågade i undersökningen var av den uppfattningen att informationsbärare 

i form av nya medier kommer att få en större roll i framtiden, ansåg de ändå inte att 

bibliotekens framtida uppgifter kommer att skilja sig så mycket från dagens, även om en del 

nya uppgifter kan tillkomma. En slutsats var att om biblioteket erbjuder sina användare det 

som de är bra på kommer de inte att bli omsprungna av den nya tekniken. “Bibliotekens roll 

blir att vara spindeln i näten!”133 Den informationstekniska utvecklingen innebär emellertid en 

stor utmaning för högskolebiblioteken, eftersom den ifrågasätter bibliotekens traditionella roll 

och uppgifter och den ställer därmed också nya krav på personalens kompetens.134 

Linköpings universitet framställer sig gärna som ett IT-universitet och har ett brett utbud 

av utbildning och forskning inom det informationstekniska området. Universitetet var först i 

Sverige med att starta en civilingenjörsutbildning i datateknik, och när den nya utbildningen 

startade 1975 var satsningen på den omstridd och man frågade sig om datatekniken verkligen 

krävde en egen utbildning. Sedan dess är det mycket som har hänt inom det här området.135 

Informationstekniken är emellertid inte bara ett viktigt forskningsområde, utan tekniken 

påverkar även kunskapsbildningen inom andra områden. Bland annat kan den ge upphov till 

nya pedagogiska möjligheter och öka tillgängligheten till den högre utbildningen. De nya 

kommunikationsmöjligheter som utvecklingen av datatekniken har gett upphov till leder till 

att högskoleutbildningen blir mindre beroende av det fysiska rummet. I det som kan kallas för 

                                                 
131 Feldt, Ingrid, 1995, “Linköpings UB år 2000 - spindeln i nätet”, s. 327. 
132 Feldt, 1995, s. 328. 
133 Feldt, 1995, s. 328. 
134 Hagerlid, 1996, s. 9, 21. 
135 Linköpings universitet. Utbildningskatalogen 1999/2000, s. 12. 



 47 

det “virtuella universitetet” finns en möjlighet till interaktivitet, som har saknats i den tradi-

tionella distansundervisningen.136  

I verksamhetsidén för Linköpings universitet kan man läsa att universitetet skall: “Ge alla 

anställda och studenter förutsättningar, kunskapsmässiga och tekniska, till effektiv IT-

användning i arbete och studier.”137 För studenterna på Campus Norrköping innebär detta 

bland annat att det finns en speciell studentdatasal i Kåkenhus och en i Bomullsspinneriet, där 

filosofiska fakulteten har sina lokaler. Dessa lokaler står till alla studenters förfogande och i 

dessa datasalar kan de använda sig av ordbehandlingsprogram, skriva ut material, använda 

Internet och skicka e-post.  

Datorer som en del av biblioteksmiljön 

De datorer som finns i biblioteket skall inte användas till något annat än informationssökning. 

För övrig datoranvändning hänvisas studenterna till deras egna datasalar. Biblioteket har inte 

heller några datorer som de lånar ut till användarna. Det finns emellertid möjligheter att ta 

med sig en egen dator, som man kan använda i biblioteket. Än så länge kan man dock bara 

ansluta datorn till elnätet och det finns inga möjligheter att koppla in sig med egen dator till 

universitetsbibliotekets nätverk. Detta är emellertid något som man håller på att undersöka för 

närvarande och längre fram kommer det kanske att bli möjligt. Om man vill använda en egen 

dator i biblioteket får man inte sitta i de tysta läsesalarna, utan man är hänvisad till de öppna 

läsplatser som finns i bibliotekslokalen. Personalen har nämligen tagit ett beslut om att det 

inte skall finnas några datorer i de tysta läsesalarna. Eftersom dessa är avsedda för tysta, 

enskilda studier tyckte man inte att det passade att man tillåter användning av datorer där.138 

De datorer som finns placerade i själva bibliotekslokalen skall alltså bara användas för 

vetenskaplig informationssökning. Totalt finns det idag 23 sökdatorer i biblioteket för 

användarna. När man skulle bestämma var i biblioteket datorerna skulle placeras försökte man 

att ta reda på hur datorerna skulle komma att användas av besökarna. I biblioteket finns 

tretton datorarbetsplatser där man kan stå och tio där man kan sitta ner och göra sökningar. 

Det är ett medvetet val av personalen att ha många ståplatser, eftersom många sökningar ofta 

är ganska korta då man bara vill ta reda på om en viss bok finns och var den i så fall är 

placerad. Det finns emellertid även datorplatser där man kan sitta om man vill göra längre 
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informationssökningar. Några av dessa platser är placerade i närheten av informationsdisken, 

för att det skall vara lätt för användaren att få hjälp av bibliotekarierna vid sökningar.139 

På Campus Norrköpings bibliotek finns idag ca 35 000 böcker och ca 250 tryckta 

tidskrifter. Via sökdatorerna i biblioteket kommer användarna, med hjälp av den lokala 

bibliotekskatalogen Horizon, emellertid åt hela beståndet av böcker och tidskrifter som finns 

vid Linköpings universitetsbibliotek. Det rör sig om totalt ca 400 000 böcker och 6000 

tidskrifter. Användarna kan själva lätt beställa det material som finns på andra kvarters-

bibliotek och efter några dagar kan de hämta det i lånedisken på Campus Norrköpings 

bibliotek. Eftersom CNB har ett begränsat eget utbud av material är det en stor tillgång för 

användarna att de med hjälp av datorer lätt kan beställa material från Linköping.140 

Från universitetsbibliotekets hemsida på Internet har användarna, förutom den lokala 

bibliotekskatalogen och LIBRIS, också tillgång till ett stort antal elektroniska tidskrifter och 

olika databaser. Där finns också nyförvärvslistor och om man är intresserad kan man läsa om 

vad som händer på universitetsbiblioteket. Man har också gjort en sammanställning över 

användbara länkar inom olika ämnesområden och en förteckning över sökverktyg på 

Internet.141 Man skulle här kunna tala om ett elektroniskt bibliotek, vilket har möjliggjorts av 

den informationstekniska utvecklingen. 

Den informationstekniska utvecklingen har fått till följd att datorer har blivit ett naturligt 

inslag i biblioteksmiljön. När Campus Norrköpings bibliotek planerades tog man hänsyn till 

hur många datorer som behövdes och var det var lämpligt att de placerades. Genom den 

informationstekniska utvecklingen har också sökning i bibliotekets material underlättats och 

för användarna innebär det att de har tillgång till hela universitetsbibliotekets material, trots 

att det inte är fysiskt tillgängligt på samma plats. Det elektroniska biblioteket fungerar således 

som ett komplement till det fysiska biblioteket. 

                                                 
139 Intervju med Marianne Auby Huddén, 2000-02-09., Anteckningar från biblioteksobservationer, 2000-02-

08. 
140 Anteckningar från biblioteksobservationer, 2000-02-08, Informationsbroschyr “Linköpings 

universitetsbibliotek - en del av universitetet”, Auby Huddén, 1999, Gustafsson, Ola, 1998, s. 11. 
141 Linköpings universitetsbibliotek, http://www.bibl.liu.se. 
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Högskolebiblioteket i informationssamhället -                        
en sammanfattande diskussion 

Frågan om hur förändringar inom högskolan, såsom ökat studentantal, utvecklingen av 

informationstekniken och nya undervisningsmetoder, påverkar planeringen och utformningen 

av högskolebibliotekens lokaler är omfattande och komplicerad, och det finns säkert fler svar 

än de som har presenterats i den här uppsatsen. Den empiriska undersökningen är för 

begränsad för att man skall kunna dra några generella slutsatser. Det skulle krävas ett mer 

omfattande undersökningsmaterial för att på ett mer fullständigt sätt besvara de fråge-

ställningar som jag har diskuterat i den här uppsatsen. För att kunna dra några mer allmänna 

slutsatser om hur förändringar inom högskolan påverkar högskolebiblioteken och deras 

lokaler skulle man behöva undersöka fler bibliotek och se hur de har planerat och utformat 

sina lokaler, och studera vilka faktorer som ligger bakom olika beslut. Först då kan man göra 

jämförelser mellan biblioteken och se hur de har påverkats av faktorer som ökat studentantal, 

den informationstekniska utvecklingen och nya undervisningsmetoder.  

Det har dock inte varit möjligt att genomföra den typen av undersökning inom ramen för 

en magisteruppsats, eftersom omfånget är för begränsat. Det är snarare en forskningsuppgift 

för framtiden. Resultaten från undersökningen i den här uppsatsen kan emellertid visa på vissa 

tendenser, som också kan äga giltighet för andra högskolebibliotek. De skulle därför kunna 

utgöra underlag för en fortsatt diskussion om högskolebiblioteken och deras lokaler och om 

hur de påverkas av förändringar inom högskolan, men också av förändringar i det omgivande 

samhället.  

Den snabba utvecklingen av informationstekniken och dess påverkan på allt fler sektorer i 

samhället har gjort att man har börjat fråga sig om en ny typ av samhälle håller på att 

utvecklas. Det finns många olika beteckningar på detta samhälle men de som har diskuterats i 

den här uppsatsen är det postindustriella samhället, informationssamhället och det post-

moderna samhället. Alla tre begreppen är komplexa och deras innebörd varierar ofta med de 

sammanhang i vilka de används. Det kan därför vara svårt att få en uppfattning om vad detta 

nya samhälle egentligen innebär. Jag har i den här uppsatsen valt att använda mig av 

begreppet informationssamhälle trots att det har flera svagheter. Begreppet är till exempel 

varken entydigt eller fritt från värderingar, men det är ändå det begrepp som oftast används 

för att beteckna det samhälle som har uppkommit till följd av industrisamhällets förändring. 

Ett annat begrepp som kan användas för att beteckna det samhälle, som förändringarna 

har gett upphov till, är det postmoderna samhället. Liksom begreppet informationssamhälle är 

inte det postmoderna samhället ett entydigt begrepp, utan dess betydelse varierar med de 

sammanhang i vilka det används. Flertalet av de postmoderna teoretikerna menar emellertid 

att det nutida samhället uppvisar en högre grad av fragmentisering, pluralism och indivi-
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dualism än tidigare samhällen. Orsaken till detta är bland annat den tekniska utveckling som 

har ägt rum och att organiseringen av arbetet har förändrats. Nationalstatens tillbakagång och 

internationaliseringen av ekonomi och kultur har också inverkat på utvecklingen. Post-

modernisterna pekar också på massmedias stora betydelse i vårt samhälle, som de menar 

bygger upp en ny elektronisk verklighet. Det finns delade meningar om huruvida det 

postmoderna utgör en ny period i historien eller om det innebär ett nytt sätt att betrakta det 

moderna samhället. I det senare fallet innebär det postmoderna perspektivet att vi kan se på 

det moderna ur nya synvinklar och upptäcka tidigare okända aspekter på det moderna 

samhället.  

I det samhälle som tog form efter den industriella revolutionen på 1800-talet var arbete 

och kapital centrala faktorer för samhällsutvecklingen. Nu menar emellertid en del teoretiker 

att det har skett en förskjutning till förmån för information och kunskap. Man skulle alltså 

kunna tala om ett nytt samhälle, eftersom det är andra faktorer än tidigare som är av betydelse 

för utvecklingen av samhället. Andra menar att utvecklingen av bland annat informations-

tekniken inte har lett till sådana förändringar att det är relevant att tala om ett nytt samhälle. 

Den nya tekniken används i stor utsträckning i en samhällsformation som härstammar från 

industrisamhället. Bland annat rör vi oss inom samma politiska ramar som tidigare och det är 

fortfarande det kapitalistiska systemet som är rådande. Det är därför kanske inte rättvisande 

att tala om uppkomsten av ett helt nytt samhälle, utan de förändringar som har ägt rum har 

istället skett inom den rådande samhällsformationen. 

Ett av det så kallade informationssamhällets kännetecken är det ökade informationsflödet 

och det är en realitet i dagens samhälle. Som en följd av detta är det viktigt att man lär sig att 

hantera stora mängder information och att man vet vilka metoder man skall använda sig av för 

att kunna orientera sig i ett alltmer komplicerat informationslandskap. Det blir därför viktigt 

att människor kan söka, sovra, välja och bearbeta den information som finns på ett kritiskt 

sätt. Som en följd av detta kommer det att krävas att alltfler människor uppnår en högre 

utbildningsnivå, att alla kan arbeta självständigt och inhämta nya kunskaper samt anpassa sig 

till den snabbt förändrade omgivningen. Informationssamhället ställer därmed nya och större 

krav på sina medborgare. 

I föreställningarna om informationssamhället spelar utvecklingen av informationstekniken 

en central roll. Förespråkarna menar att utvecklingen kommer att ske i mycket snabb takt med 

stora effekter på det omgivande samhället. Denna aspekt av informationssamhället kan också 

appliceras på det nutida samhället, eftersom informationstekniken numer används inom 

alltfler områden i samhället. Det är emellertid mycket svårt att se vart utvecklingen kommer 

att leda oss och hur samhället kommer att se ut och förändras i framtiden. 

Frågan om vi lever i en ny typ av samhälle och vad detta samhälle i så fall skall kallas för 

är svår och komplicerad. Det är emellertid tydligt att det industriella samhället har genomgått 
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vissa förändringar som pekar framåt mot ett delvis annorlunda samhälle, och att vi som lever i 

början av 2000-talet befinner oss mitt i denna utvecklingsprocess. 

Framväxten och utvecklingen av informationssamhället leder till förändrade villkor för de 

institutioner som bedriver sin verksamhet i detta samhälle, och högskolebiblioteken är 

exempel på sådana institutioner. Det finns olika uppfattningar om vilken roll högskole-

biblioteken kommer att ha i informationssamhället. Det finns de som menar att biblioteken 

inte kommer att behövas, eftersom den informationstekniska utvecklingen kommer att leda till 

en ökad användning av elektroniska informationsresurser. I föreställningen om det pappers-

lösa samhället finns ingen plats för biblioteken, som traditionellt har förknippats med framför 

allt tryckt material. Andra menar att den informationstekniska utvecklingen innebär en stor 

utmaning för högskolebiblioteken. Om de anpassar sig till de förändrade villkoren kommer de 

även i fortsättningen att ha en viktig roll för informations- och litteraturförsörjning inom 

högskolan, även om bibliotekens uppgifter delvis kommer att förändras.   

Ett resultat av den informationstekniska utvecklingen på biblioteksområdet är framväxten 

av det som brukar kallas elektroniska bibliotek. Med detta begrepp avser man ofta samlingar 

av elektroniska dokument som är direkt tillgängliga för användarna. Man vill gärna markera 

att det rör sig om en ny typ av bibliotek, som skiljer sig från de traditionella biblioteken. De 

resurser som finns tillgängliga elektroniskt kompletterar således bibliotekets samlingar av 

tryckt material. Genom databaserade bibliotekskataloger underlättas informationssökningen 

för bibliotekets användare, men för att de skall kunna utnyttja biblioteket på bästa sätt är det 

nödvändigt att de får undervisning i bibliotekskunskap och informationssökning.   

Den ökade användningen av informationsteknik inom biblioteksområdet har inneburit att 

datorer har blivit en naturlig del av biblioteksmiljön. På Campus Norrköpings bibliotek finns 

det idag 23 datorer som är avsedda för informationssökning. Antalet datorer och placeringen 

av dessa var något man diskuterade när biblioteket planerades. Man försökte också förutse hur 

datorerna skulle komma att utnyttjas av bibliotekets användare. För att tillgodose olika typer 

av behov finns det därför både sittplatser och ståplatser med datorer.  

Via sökdatorerna har användarna tillgång till hela Linköpings universitetsbiblioteks 

bestånd av litteratur och tidskrifter. För dem är detta en stor tillgång eftersom beståndet vid 

Campus Norrköpings bibliotek är ganska begränsat. Från universitetsbibliotekets hemsida når 

de också ett flertal elektroniska tidskrifter, databaser och externa bibliotekskataloger. Det 

elektroniska biblioteket fungerar således som ett komplement till det fysiska biblioteket. 

Informationsteknikens påverkan på Campus Norrköpings bibliotekslokaler märks också i det 

faktum att biblioteket har en egen undervisningssal med datorer, där man bedriver 

undervisning i informationssökning för universitetets studenter.  

Den ökade användningen av informationsteknik har alltså inneburit att bibliotekets 

verksamhet delvis har förändrats och för att den skall fungera måste lokalerna vara 

ändamålsenligt utformade. Det är därför viktigt att man tänker över hur informationstekniken 
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påverkar biblioteket och dess verksamhet, när man planerar och utformar ett modernt 

högskolebibliotek. 

Antagandet om uppkomsten av ett nytt samhälle som ställer nya krav på sina medborgare 

har lett till att den högre utbildningen har byggts ut. För att kunna möta det nya samhällets 

krav har man ansett att den allmänna utbildningsnivån bör höjas. Sedan slutet av 1980-talet 

har antalet helårsstudenter vid svenska universitet och högskolor ökat markant och vid slutet 

av 1990-talet uppgick det totala antalet studerande vid universitet och högskolor till närmare 

300 000. Det har tillkommit många nya mindre och medelstora högskolor, och det är framför 

allt vid dessa som ökningen av antalet studenter har varit störst. Eftersom studenterna är 

högskolebibliotekens största användargrupp påverkar det ökade antalet studenter 

verksamheten vid biblioteken.  

Förutom att studenterna har blivit fler utnyttjar de också biblioteken på delvis andra sätt 

än tidigare. Detta beror bland annat på att man inom den högre utbildningen i allt större 

utsträckning har börjat komplettera den traditionella undervisningen med metoder som 

kännetecknas av självständigt och uppgiftsbaserat lärande samt delaktighet och medverkan 

från studenternas sida. En av dessa nya undervisningsmetoder är det som kallas för 

problembaserat lärande. Övergången till denna typ av undervisningsmetod hänger delvis 

samman med förändringar av samhället, som till exempel det ökade informationsflödet och 

informationsteknikens ökade betydelse. Att utveckla färdigheter som underlättar tillvaron i 

informationssamhället blir därför av stor vikt och det är delvis en uppgift för den högre 

utbildningen att lära ut hur man orienterar sig i informationssamhället.  

Studenterna skall lära sig att avgränsa problem och sedan skaffa sig den kunskap som 

krävs för att lösa dem. De skall inte bara lära sig rena faktakunskaper utan de skall lära sig 

olika förhållningssätt och metoder för informationshantering. Detta innebär att informations-

sökning och självstudier utgör en betydande del av studiearbetet. Syftet med de nya under-

visningsmetoderna är att studenterna skall utveckla en professionell kompetens som de har 

nytta av hela livet.  

De förändrade undervisningsmetoderna innebär att högskolebiblioteket i stor utsträckning 

fungerar som studenternas arbetsplats och målet är att biblioteket skall bli en pedagogisk 

resurs i utbildningen. Eftersom antalet studenter dessutom har ökat får biblioteket alltfler 

användare, som delvis ställer andra krav än tidigare på biblioteket och dess service. 

Studenterna är beroende av att det finns god tillgång till både enskilda läsplatser och grupp-

arbetsplatser i biblioteket. Det problembaserade lärandet innebär att man arbetar mycket i 

grupp, och då har studenterna behov av grupparbetsplatser där de kan arbeta med bibliotekets 

material och diskutera olika problem. För att studenterna skall kunna bedriva sina studier på 

bästa sätt måste biblioteket dessutom ha ett brett utbud av litteratur och tidskrifter. I takt med 

att man alltmer börjar frångå obligatorisk kurslitteratur ökar också betydelsen av detta.  
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För att det ökade antalet studenter skall kunna få tillfredsställande biblioteksservice krävs 

det således att det finns gott om arbetsplatser i biblioteket och att utbudet av material är stort. 

Vid planeringen av Campus Norrköpings bibliotek försökte man ta hänsyn till det faktum att 

antalet studenter skulle komma att öka under de närmaste åren, eftersom utbildningarna ännu 

inte är fullt utbyggda. Vad gällde antalet läsplatser och placeringen av dessa förde biblioteks-

personalen diskussioner med representanter från institutionerna och med studentkårerna. Man 

försökte ta reda på var läsplatserna behövde finnas och vilka typer av läsplatser det fanns 

behov av. Studenterna krävde bland annat att det skulle finnas gott om läsplatser i biblioteket 

och även god tillgång till grupprum. Trots dessa diskussioner har det visat sig att det finns för 

få grupparbetsplatser i biblioteket. Efterfrågan på grupparbetsplatser är mycket stor och en av 

anledningarna till detta kan vara att problembaserat lärande tillämpas på flera utbildningar på 

Campus Norrköping.  

Den främsta uppgiften för Campus Norrköpings bibliotek är att tillgodose behovet av 

informations- och litteraturförsörjning hos utbildning och forskning på universitetet. För att 

kunna ge bra service till dem arbetar några av bibliotekarierna som kontaktbibliotekarier, 

vilket innebär att de arbetar mot de olika ämnesområden som finns representerade på univer-

sitetet. Kontaktbibliotekarierna samarbetar bland annat med lärarna och bevakar litteratur-

utgivningen inom respektive ämnesområde. Samarbetet med lärarna är av stor vikt då det 

gäller att förankra bibliotekets verksamhet i utbildningarna och göra biblioteket till en peda-

gogisk resurs. När man planerar och utformar ett högskolebibliotek är det viktigt att detta sker 

i ett nära samarbete med den utbildning och forskning som finns på högskolan, eftersom 

bibliotekets primära uppgift är att ge service till dem. Det är också viktigt för biblioteks-

personalen att ha kontinuerlig kontakt med studenterna, som utgör den största användar-

gruppen. 

Campus Norrköpings bibliotek har ända från början planerats som en del av universitetet 

och de övriga som var inblandade i planeringsprocessen var hela tiden intresserade av 

biblioteket. De var angelägna om att det skulle bli så bra som möjligt, eftersom biblioteket på 

många sätt fungerar som universitetets ansikte utåt. Biblioteket skulle också fungera som en 

mötesplats på universitetsområdet. Bibliotekspersonalen ville framför allt att det skulle bli ett 

öppet och lättillgängligt bibliotek. Biblioteket skulle inte bara vara en förvaringsplats för 

böcker utan det skulle vara en trevlig miljö för studenter och andra besökare, där de kunde 

träffas och arbeta. I planeringen och utformningen av Campus Norrköpings bibliotek har 

bibliotekspersonalen haft en framträdande och viktig roll. Arkitekterna lyssnade till 

personalens krav och önskemål och de tog i stor utsträckning tillvara på personalens kunskap 

om vad som behövs i ett bibliotek. Personalen och arkitekterna arbetade således mot samma 

mål, vilket var att skapa ett så bra bibliotek som möjligt, både för personalen och för 

användarna. 
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Resonemanget i den här uppsatsen har huvudsakligen rört sig kring de förändringar, som 

framväxten och utvecklingen av informationssamhället har gett upphov till, och hur dessa har 

påverkat högskolebiblioteken samt planeringen och utformningen av deras lokaler. 

Informationssamhället ställer nya krav på högskolebiblioteken och deras service, och för att 

dessa skall kunna tillgodoses krävs att bibliotekslokalerna är utformade på ett ändamålsenligt 

sätt.  

Campus Norrköpings bibliotek har, liksom hela Campus Norrköping, sina lokaler i 

ombyggda och renoverade fabrikslokaler. Arkitekterna som ansvarade för ombyggnaden och 

renoveringen av Kåkenhus hade till uppgift att i så stor utsträckning som möjligt bevara 

industribyggnadens karaktär. Utvändigt har man därför inte gjort några större förändringar. 

Invändigt har de stora hallarna, där textilmaskinerna stod, förändrats genom till exempel 

uppsättning av nya mellanväggar. Målsättningen har hela tiden varit att bevara känslan av 

fabrik och man har därför valt att återanvända en del av det material som fanns i byggnaden.  

Lokaliseringen av Campus Norrköping till Industrilandskapet kan ses som en 

konkretisering av övergången från industrisamhället till informationssamhället. De gamla 

fabriksbyggnaderna, som under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet rymde en 

omfattande textilindustri, har under 1990-talet fyllts med ett nytt innehåll. Produktionen är 

inte längre inriktad på textilvaror utan nu handlar det istället om produktion av information 

och kunskap.  

När textilindustrin lämnade området vid Strömmen var den allmänna uppfattningen att de 

uttjänta fabrikslokalerna borde rivas. Under 1970-talet svängde emellertid opinionen och man 

började nu betrakta industrilämningar som ett kulturellt arv, som var värt att bevara för 

framtiden. Genom att låta de gamla industribyggnaderna stå kvar och återanvändas för andra 

verksamheter har man i Industrilandskapet i Norrköping möjliggjort ett konkret möte mellan 

det gamla industriella samhället och det nya informationssamhället. Verksamheten på Campus 

Norrköping pekar framåt mot det nya samhället medan byggnaderna och lokalerna påminner 

om det industriella arvet från ett tidigare samhälle. 
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Sammanfattning 

Den snabba utvecklingen av informationstekniken och dess spridning i samhället, som har ägt 

rum under de senaste decennierna, har gjort att man har börjat tala om uppkomsten av ett nytt 

samhälle. En av de vanligaste benämningarna på detta nya samhälle är informationssamhället, 

men beteckningar som det postindustriella samhället och det postmoderna samhället före-

kommer också. Det nya samhället kännetecknas bland annat av ett ökat informationsflöde och 

det ställer allt större krav på sina medborgare när det gäller att söka, sovra, välja och bearbeta 

information på ett kritiskt sätt. Att förvärva och utveckla färdigheter i informationshantering, 

som underlättar tillvaron i detta samhälle, blir allt viktigare och det är delvis en uppgift för 

den högre utbildningen att lära ut hur man orienterar sig i informationssamhället. I den pro-

cessen har högskolebiblioteken en central roll och de har mycket att bidra med. 

Syftet med den här magisteruppsatsen har varit att redogöra för och belysa hur föränd-

ringar, vilka kan ses som konsekvenser av informationssamhällets framväxt och utveckling, 

har påverkat högskolebiblioteken och deras villkor. De förändringar som har diskuterats är det 

ökade antalet studenter vid universitet och högskolor, den informationstekniska utvecklingen 

och nya undervisningsmetoder, som till exempel problembaserat lärande. Den övergripande 

frågeställningen har varit hur dessa förändringar har påverkat planering och utformning av 

högskolebibliotekens lokaler. Förändringarna och deras effekter på högskolebiblioteken har 

också diskuterats i relation till mer övergripande teorier om informationssamhället.  

I den empiriska delen av uppsatsen, där Campus Norrköpings bibliotek och dess lokaler 

har studerats, har jag diskuterat kring några mer konkreta frågeställningar. Hur ser 

bibliotekslokalerna ut? Vilka funktioner skall bibliotekslokalerna rymma? Vad skall man 

tänka på när man utformar ett högskolebibliotek med tanke på lokalerna? I undersökningen 

framkom det att när man planerar och utformar ett högskolebibliotek är det viktigt att detta 

sker i ett nära samarbete med den utbildning och forskning som finns på högskolan, eftersom 

bibliotekets främsta uppgift är att ge service till dem. Det är också viktigt att biblioteks-

personalen har kontinuerlig kontakt med studenterna, som är den största användargruppen.  

Det ökade antalet studenter på Campus Norrköping har bland annat behov av att det i 

biblioteket finns ett brett utbud av material samt att tillgången till läsplatser är god. Speciellt 

efterfrågan på grupparbetsplatser är stor, vilket kan bero på att flera utbildningar vid Campus 

Norrköping tillämpar problembaserat lärande i sin undervisning. Det problembaserade 

lärandet innebär bland annat att studenterna, i större utsträckning än i traditionell under-

visning, måste utnyttja biblioteket och dess resurser i sitt studiearbete, vilket gör att 

bibliotekets får en viktig roll i den pedagogiska processen. Undervisningsmetodernas 

betydelse för utformningen av bibliotekslokalerna syns tydligast i det ökade behovet av 

arbetsplatser i biblioteket och eftersom antalet studenter dessutom har ökat blir behovet ännu 

större. Den informationstekniska utvecklingen har bland annat fått till följd att datorer har 
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blivit ett naturligt inslag i biblioteksmiljön. Genom den ökade användningen av informations-

teknik har sökning i bibliotekets material underlättats för användarna och man har kunnat 

skapa ett elektroniskt bibliotek, som fungerar som ett komplement till det fysiska biblioteket. 

De förändringar inom högskolan som har diskuterats i den här uppsatsen, det ökade 

antalet studenter, den informationstekniska utvecklingen och nya undervisningsmetoder, vilka 

alla kan ses som konsekvenser av informationssamhällets framväxt och utveckling, har 

således påverkat högskolebiblioteken och deras lokaler på flera sätt.
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Bilaga 1 

Biblioteksobservationer på Campus Norrköpings bibliotek 

 

Läge, tillgänglighet och exteriör 

Var är i staden är biblioteket placerat? 

Var, i förhållande till andra universitetslokaler, är biblioteket placerat? 

Är det lätt att hitta till biblioteket när man kommer utifrån? 

Hur ser bibliotekets exteriör ut? Vilket material består byggnaden av? 

Hur är fönstren placerade i byggnaden? 

Hur är tillgången på toaletter, garderob, telefon och kafé i anslutning till biblioteket? 

 

Interiör 

Hur är bibliotekslokalen konstruerad? Vilka olika delar/rum finns i bibliotekslokalen? 

Var finns lånedisken och hur är denna utformad? 

Var finns informationsdisken och hur är denna utformad? 

Vilka olika möbler finns i biblioteket och hur ser dessa ut? 

Vilka material och färger finns i bibliotekslokalen? 

Hur ser belysningen ut? 

Hur är tillgången på dagsljus? 

Hur är ljudmiljön i biblioteket? 

Finns det någon konstnärlig utsmyckning i biblioteket? 

 

Biblioteksentrén 

Vad får man för intryck av biblioteket när man kommer in genom entrén? 

Är det lätt att orientera sig i lokalen? Finns det orienteringstavla och tydliga skyltar? 

 

Läsplatser och andra sittplatser 

Hur många läsplatser finns i, eller i anslutning till, biblioteket? Var är de placerade? 

Finns det olika typer av läsplatser, och i så fall vilka? 

Finns det möjlighet att använda egen dator vid arbetsborden? 

Hur är belysningen vid arbetsborden? 

Finns det några grupprum? 
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Vilka typer av andra sittplatser finns, t.ex. soffor och fåtöljer? 

 

Bokhyllor och annan materialförvaring 

Hur förvaras bibliotekets olika typer av material? 

Hur ser bokhyllorna ut? 

Hur är bokhyllorna placerade i lokalen? 

Hur är belysningen vid bokhyllorna? 

Finns det tydlig skyltning vid hyllorna? 

 

Datorer och annan teknisk utrustning 

Hur många datorer finns i biblioteket? 

Finns det arbetsdatorer för studenterna? 

Vad finns det för utskrivningsmöjligheter? 

Vilken annan teknisk utrustning finns i biblioteket? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Marianne Auby Huddén, avdelningschef vid Campus 

Norrköpings bibliotek 

 

• Är biblioteket planerat och konstruerat efter några särskilda byggnormer, och i så fall 

vilka? 

• Vilka olika personer har varit inblandade i planeringen och byggandet av bibliotekets 

lokaler? 

• Vad låg bakom beslutet att flytta biblioteket till nya lokaler? 

• Varför valde man att placera biblioteket där det ligger nu? Fanns det andra alternativ? 

• Varför valde man att renovera en gammal industrilokal istället för att bygga nya lokaler? 

• Har ni försökt att bevara något av den gamla industrilokalens karaktär? På vilket sätt? 

• Uppstod det några konflikter mellan bevarandet av de gamla lokalerna och 

biblioteksfunktionerna? Hur såg dessa konflikter ut och hur löstes de? 

• Fanns det flera förslag till hur biblioteket skulle utformas? Vad var det som avgjorde att 

det fick det utseende som det fick? 

• Är Campus Norrköpings bibliotek inspirerat av något eller några andra bibliotek, och i så 

fall vilka? 

• Vilken var bibliotekspersonalens roll vid planeringen och utformningen av 

bibliotekslokalerna?  

• Fungerade samarbetet med arkitekterna bra? 

• Vad var personalens krav på den nya bibliotekslokalen? 

• Hur ville ni att biblioteket skulle se ut? Blev det som ni hade tänkt er? 

• Vilka olika behov ska det här biblioteket tillgodose? 

• När biblioteket utformades, hade ni då i åtanke att antalet studenter vid universitetet 

troligen skulle komma att öka under de kommande åren, och hur planerade ni i så fall för 

detta? 

• Linköpings universitet framställer sig ju gärna som ett IT-universitet. Har denna IT-

satsning från universitetets sida påverkat utformningen av bibliotekslokalerna? 

• Vad är det viktigaste, enligt dig, att tänka på när man planerar och utformar ett 

universitetsbibliotek? 


