
 
Institutionen för ABM 
Biblioteks- och informationsvetenskap 

 
 
 

Tempel eller torg? 
Forskningsbibliotekets funktion som offentligt rum.  

Exemplet Luleå Universitetsbibliotek. 
    
  
 

Maria Brännmark 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Magisteruppsats, 20 poäng, vt 2004 
Institutionen för ABM 
Handledare: Eva Hemmungs Wirtén   
 
Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 194                ISSN 1650-4267 

 



 

Inledningsvis vill jag tacka de personer som varit till hjälp 
i arbetet med denna uppsats:  

 
min handledare Eva Hemmungs-Wirtén,  

Luleå universitetsbiblioteks chef Terje Höiseth samt 
arkitekt Hans Tirsén vid Tirsén & Aili arkitekter. 

 
Maria Brännmark, Uppsala 2004-04-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning .......................................................................................... 3 
Syfte och frågeställningar ............................................................................... 4 
Forskningsläge ................................................................................................ 4 
Metod .............................................................................................................. 7 

Intervjumaterial...................................................................................................... 8 
Observationer......................................................................................................... 9 

Centrala begrepp/termer................................................................................ 10 
Teoretiska utgångspunkter .......................................................... 12 

Jürgen Habermas ”Borgerlig offentlighet” .......................................................... 12 
Framväxten av det offentliga........................................................................................13 
En offentlighet i förfall? ...............................................................................................15 

Arkitektur och offentlighet .................................................................................. 17 
Biblioteksbyggnader.....................................................................................................18 
Människan och rummet ................................................................................................19 

Resultat av undersökningen......................................................... 20 
Historiskt sammanhang................................................................................. 20 

Svenska forskningsbibliotekens historia.............................................................. 20 
Dagens forskningsbibliotek ..........................................................................................21 
Studenternas bibliotek..................................................................................................23 
LRC – Learning Resource Center ................................................................................23 

Biblioteket vid Luleå Tekniska Universitet .................................................. 24 
Universitetets historia i korthet............................................................................ 24 

Universitetsbiblioteket i siffror.....................................................................................25 
Tillkomsten av Luleå universitetsbibliotek.......................................................... 25 
Biblioteket som ett offentligt/socialt rum ............................................................ 28 

Hur skapar man ett offentligt rum?..............................................................................28 
Tillgängligt för alla? ....................................................................................................32 

Bokmagasinet då? ................................................................................................ 33 
Bibliotekets mål ................................................................................................... 34 
Bibliotekets framtid som fysiskt rum................................................................... 36 

Aula Flex ......................................................................................................................38 
Biblioteket utan väggar ................................................................................................38 

Observationer i biblioteket............................................................................ 39 
Bibliotekets disposition........................................................................................ 40 
Entrén................................................................................................................... 41 
Allmänna intryck av rummet ............................................................................... 43 
Möblering och skyltning...................................................................................... 44 
Hur använder studenterna biblioteket? ................................................................ 46 

Rörelser i rummet.........................................................................................................46 
Uppehållsplatser ..........................................................................................................46 
Ärenden/sysselsättning .................................................................................................47 

Slutdiskussion ................................................................................ 48 
Teoretisk återkoppling .................................................................................. 48 

Reflektioner inför framtiden ................................................................................ 51 
Sammanfattning ............................................................................ 54 
Käll- och litteraturförteckning..................................................... 56 

Otryckt material, i uppsatsförfattarens ägo................................................... 56 
Tryckt material.............................................................................................. 56 
Elektroniskt material ..................................................................................... 58 

 2



Inledning 

Min magisteruppsats kommer att handla om högskole- och universitetsbibliote-
ket som rum. För mig är biblioteksrummets funktion som ett offentligt och 
socialt rum en viktig aspekt av bibliotekets roll. Själva grunden för biblioteket 
vilar, förutom samlandet av dokument och information, på tanken om det 
offentliga – att man både som plats och informationsförmedlare ska finnas till 
för alla för att demokratin ska fungera. Biblioteket är ett slags frizon i 
samhället på det vis att det är öppet för alla, och en av de få platser som − inte 
helt, men i stort sett − är oberoende av marknadens lagar. 

Idag när människor sköter en stor del av sin kommunikation och en allt 
större del av sina vardagliga ärenden via elektroniken, tror jag att det 
personliga mötet blir allt mer betydelsefullt. Därför är skapandet av 
mötesplatser extra viktigt. Detta faktum är givetvis en stor framgång för en av 
bibliotekets grundidéer – det vill säga offentligheten/öppenheten.  

Samtidigt som biblioteket fyller funktionen som ett centralt offentligt rum i 
dagens samhälle, har det många andra uppgifter att uppfylla, och balansgången 
där emellan kan ibland verka svår. Utgångspunkten i denna uppsats utgörs av 
frågan huruvida biblioteksrummets funktion förändrats från att vara främst ett 
bokmagasin till att bli ett socialt rum. Hur används biblioteket idag? Finns ”det 
tysta biblioteket” kvar eller präglas de nya biblioteken av mer ljud och rörelse? 

Arkitektur och inredning speglar förmodligen bibliotekens nya funktion, 
och uppsatsen kommer att undersöka hur utformningen av biblioteksrummet 
påverkat och/eller påverkats av det nya sätt som rummet används på. 
Tyngdpunkten kommer att ligga mer på hur rummet används än på själva 
arkitekturen, och vad skillnaden är jämfört med äldre bibliotek. Uppsatsen 
kommer inte att dra upp riktlinjer för hur ett bibliotek bör vara eller utformas, 
utan helt enkelt skildra hur det ser ut idag och hur det sett ut förr. Det bibliotek 
som jag valt för att illustrera mitt ämne är Luleå universitetsbibliotek. Detta på 
grund av att en hel del redan har skrivits om folkbibliotekens roll som offentligt 
rum, men desto mindre om forskningsbiblioteken.  
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Syfte och frågeställningar 
Jag vill i min uppsats undersöka hur forskningsbiblioteket fungerar som ett of-
fentligt rum. På så vis vill jag också påvisa hur betydelsefull biblioteksbyggna-
den fortfarande är, trots att mycket material numera går att få tag på elektro-
niskt och inte längre behöver finnas tillgängligt fysiskt i bibliotekets hyllor. Jag 
tror att den nya informations- och kommunikationstekniken (IKT), samt även 
nya pedagogiska former (som kräver undervisningslokaler, läsplatser och 
grupprum), båda gör att biblioteksrummet fortfarande behövs, även om det 
fysiska materialet minskar i mängd. Kärnan i akademiskt arbete och studier 
anser jag dessutom vara det intellektuella/sociala mötet mellan olika individer, 
och biblioteket erbjuder ett forum där detta är möjligt. Rollen som mötesplats 
kommer därmed kanske till och med att bli tydligare med tiden, eftersom det i 
vårt samhälle idag knappt finns andra mötesplatser som kan besökas gratis och 
kravlöst. Mina frågeställningar blir därmed följande: 

1 Används forskningsbiblioteket (i detta fall Luleå universitetsbibliotek) som 
ett offentligt rum? Hur hanterar man balansen mellan funktionerna som 
bokmagasin respektive offentligt/socialt rum? 

2 Har biblioteksrummets funktioner förändrats? Hur ser man inom Luleå 
universitetsbibliotek på bibliotekets funktioner som rum? 

3 Behövs det fysiska biblioteket i framtiden? I så fall, till/som vad? 

Forskningsläge 
För att kartlägga forskningen inom ämnet har jag gjort sökningar i databaser 
inom humaniora i allmänhet och biblioteks- och informationsvetenskap i 
synnerhet (exempelvis LISA, Emerald fulltext, Nordiskt BDI-index, Project 
MUSE). Även databaser inom andra ämnesområden (exempelvis 
PubMed/Medline, ELIN, JSTOR) har gett en del träffar, samt 
bibliotekskataloger som Uppsala universitetsbiblioteks lokala katalog DISA 
och nationella LIBRIS.  

Jag har givetvis även tittat på magisteruppsatser från institutionerna för 
Biblioteks- och informationsvetenskap i Lund, Umeå, Borås och Uppsala. 
Flera uppsatser handlar om skol- och folkbibliotekens roll som sociala rum, 
exempelvis Carlsson och Perssons ”Ska vi träffas på biblioteket? En 
undersökning om bibliotekets funktion som mötesplats” i vilken man kommit 
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fram till att de undersökta folkbiblioteken fyller en stor funktion som 
mötesplatser, främst för arbetslösa, pensionärer och ensamma. Man konstaterar 
även att faktorer som interiör, läge, personal m.m. påverkar om biblioteket 
fungerar som mötesplats eller inte.1 Nina Halden Rönnlund undersöker i 
”Skolbiblioteket som socialt rum : om skolbibliotekets placering och 
utformning” hur gymnasiebibliotek i Uppsala fungerar som rum, bland annat 
vad gäller tillgänglighet och förutsättningar för att biblioteket ska fungera som 
en mötesplats för eleverna.2  

Högskole- och universitetsbibliotek har givetvis också behandlats, 
exempelvis i Karin Dahls ”Från industri till information : 
informationssamhällets påverkan på planering och utformning av 
högskolebibliotekets lokaler. Exemplet Campus Norrköpings bibliotek” i 
vilken Dahl exempelvis visar på hur nya pedagogiska former samt framsteg 
inom informationsteknologin påverkat planeringen av högskolebibliotek.3 
Malin Nilssons ”Det fysiska biblioteket som studie- och arbetsmiljö. En 
undersökning av planering och utformning av ett högskolebiblioteks lokaler” 
beskriver Högskolan i Jönköpings bibliotek.4

I databasen LISA fick jag många träffar på amerikanska och engelska 
texter om akademiska bibliotek, och just nu verkar begreppet ”learning 
(resource) center” vara särskilt populärt i den engelskspråkiga 
biblioteksvärlden. Brittiske Mark Powell tar i ”Designing library space to 
facilitate learning” upp hur biblioteksrummets utformning mer och mer 
förändras till förmån för studenternas behov och sätt att lära.5 Det finns även 
gott om artiklar tillgängliga i e-tidskrifter om universitetsbibliotek i den 
engelskspråkiga världen, dessutom existerar en del doktorsavhandlingar om 
biblioteksbyggnader, främst amerikanska, men relevansen för mitt ämne verkar 
måttlig.  

Jag har för övrigt kontaktat Krister Johannesson i Borås som arbetar på en 
avhandling om arkitektur och utformning av svenska högskolebibliotek. Han 

                                                 
1 Carlsson, Helena, Persson, Christina, 2001, Ska vi träffas på biblioteket? En undersökning om biblio- 
tekets funktion som mötesplats, passim.  
2 Halden Rönnlund, Nina, 2002, Skolbiblioteket som socialt rum. Om skolbibliotekets placering och ut-
formning, passim. 
3 Dahl, Karin, 2000, Från industri till information. Informationssamhällets påverkan på planering och 
utformning av högskolebibliotekets lokaler. Exemplet Campus Norrköpings bibliotek, s. 49. 
4 Nilsson, Malin, 1999, Det fysiska biblioteket som studie- och arbetsmiljö. En undersökning av plane-
ring och utformning av ett högskolebiblioteks lokaler, passim.  
5 Powell, Mark, 2002, “Designing Library Space to Facilitate Learning: A Review of the UK Higher 
Education Sector”, s. 110−20. 
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har tittat på små och medelstora bibliotek i hela Sverige och sitt ämne 
presenterar han som följande:  

What functions, priorities and visions (of future academic development) do academic li-
brary buildings express? How are these functions, priorities and visions manifested in the 
buildings? How and to what extent do visions − through planning processes − affect these 
buildings? Are differences in these respects discernible among the studied libraries?6

Jag har också hittat ett antal böcker som rör sig i mitt ämnesområde, 
exempelvis Hodászy Fröbergs Tystnaden och ljuset som skildrar bibliotekets 
utveckling som byggnad från det gamla Egypten fram till idag.7 Festskriften 
Svenska biblioteksbyggnader : från förvaring till mötesplats tillägnades den 
före detta riksbibliotekarien Lars Tynell och beskriver flera svenska 
biblioteksbyggnaders historia, bland annat Umeå Universitetsbibliotek, 
Kungliga Bibliotekets om- och tillbyggnad, samt Karolinska institutets 
bibliotek.8 Boken Bibliotek och arkitektur : byggnader, rum, samlingar har 
många bra texter om biblioteksarkitektur, både mer allmänt hållna och om 
specifika bibliotek/samlingar. De olika författarna har skiftande titlar – allt 
ifrån bibliotekarie, arkitekt och konstvetare till civilingenjör.9  

Högskolebibliotekets roll tas upp i rapporten En kreativ studiemiljö : Hög-
skolebiblioteket som pedagogisk resurs från Statens offentliga utredningar. 
Högskolans biblioteksfunktioner analyseras här ur både studentens och grund-
utbildningens perspektiv, och förslag ges på hur biblioteken ska kunna integre-
ras i utbildningen. Slutsatserna är att svenska högskolebibliotek måste rustas 
upp och moderniseras, samt som sagt utnyttjas som en pedagogisk resurs.10 
Detta var dock 1991 och mycket har hänt sedan dess. 

Det finns även ett antal böcker med riktlinjer om hur forskningsbibliotek 
bör planeras och utformas rent konkret, exempelvis Bazillions Academic 
libraries as high-tech gateways,11 Leighton och Webers mycket omfattande och 
tjocka bok Planning academic and research library buildings12 och den något 
äldre New library design : guide lines to planning academic library buildings 

                                                 
6 Johannesson, Krister, 2003-10-28, hemsida: http://www.artech.se/~krijoh/research.html. 
7 Hodászy Fröberg, Vilma, 1998, Tystnaden och ljuset. Om bibliotekens arkitektur, passim. 
8 Olsson, Lars, red, 1989, Svenska biblioteksbyggnader : från förvaring till mötesplats, passim. 
9 Gram, Magdalena, red, 2002, Bibliotek och arkitektur. Byggnader, rum, samlingar, passim. 
10 Högskoleutredningen, 1991, En kreativ studiemiljö : Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. 
11 Bazillion, Richard, 2001, Academic libraries as high-tech gateways. A guide to design & space 
decisions, passim. 
12 Leighton, Philip D, Weber, David C, 2000, Planning academic and research library buildings, passim. 
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av Langmead och Beckman.13 Vidare så har arkitekten Crosbie och 
forskningsbibliotekarien Hickey beskrivit sju biblioteksbyggnader i USA, samt 
även en del riktlinjer för planeringen av bibliotek i When change is set in 
stone.14 Dessa texter är dock mycket fokuserade på konkreta lösningar och 
planeringsarbete, och inte riktigt relevanta för mig. De fungerar dock bra som 
referenslitteratur. 

När det gäller forskningen kring offentlighet och det offentliga rummet så 
finns Jürgen Habermas Borgerlig offentlighet vilken jag går närmare in på 
under rubriken ”Teoretiska utgångspunkter”.  

Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala har gett ut Det offentliga rum-
met som innehåller texter från ett internationellt symposium 1990. Här tas 
bland annat ämnen som konst, stadsrummets historia och arkitektur upp ur ett 
offentlighetsperspektiv.  

Lars Jadelius skrev 1987 doktorsavhandlingen Folk, form och funktiona-
lism om offentlig arkitektur, där han använde Helsingborgs konserthus som 
utgångspunkt. Han tar upp ämnen som den offentliga byggnadens framväxt 
samt allmänhet kontra sluten gemenskap. Jadelius tar dock inte specifikt upp 
biblioteket i sin avhandling, utan fokuserar mer på åhörarrum, exempelvis teat-
rar och konsertsalar, som byggnader.  

Inger Bergström vid Chalmers tekniska högskola lade 1996 fram sin av-
handling Rummet och människans rörelser där hon med hjälp av så kallade 
upplevelseanalyser studerat hur människors kroppar och sinnen påverkas av 
olika arkitekturformer och av olika rum. Utifrån resultaten av sina analyser 
kommer Bergström fram till linjer och mönster för människors likartade 
rörelser i förhållande till viss arkitektur eller vissa rum. Hon har gjort större 
upplevelseanalyser av hela stadsmiljöer, exempelvis Angered, för att studera 
människors rörelser i stadsrummet. 15  

Metod 
För att finna svaren på mina frågeställningar har jag använt mig av Luleå 
universitetsbibliotek som objekt i min undersökning. Biblioteket invigdes 1994 
och anses vara ett framstående forskningsbibliotek. Luleå UB var exempelvis 

                                                 
13 Langmead, Stephen, Beckman, Margaret, 1970, New library design : guide lines to planning academic 
library buildings, passim. 
14 Crosbie, Michael J, Hickey, Damon D, 2001, When change is set in stone: An analysis of seven 
academic libraries designed by Perry Dean Rogers & partners: Architects, passim. 
15 Bergström, Inger, 1996, Rummet och människans rörelser, passim. 
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nominerat till ”Årets bibliotek 2003” och bibliotekschefen Terje Höiseth har 
ständigt nya planer för verksamheten i byggnaden.16 Personligen har jag också 
en relation till byggnaden då jag kommer från Luleå och har studerat tre 
terminer vid universitetet i fråga. Min metod blir framförallt kvalitativ då jag 
väljer att fokusera på en enskild institution som studeras i sitt naturliga 
sammanhang. Min text blir en beskrivning av nuläget (våren 2004) på Luleå 
UB, vilket betyder att vissa uppgifter kan ha föråldrats vid läsandet av texten. 

Jag har använt mig av material i form av litteratur, intervjuer och egna ob-
servationer på plats. Litteraturen är till största delen den ovan nämnda forsk-
ningen, i vilken jag främst tagit reda på hur de svenska forskningsbibliotekens 
historia ser ut. Även dokument från Luleå universitetsbibliotek har varit till 
stor hjälp, bland annat verksamhetsrapporter.  

Även Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva beskrivs i denna 
uppsats. Carolina Rediviva, som uppfördes under 1800-talets första hälft, tas 
dock enbart upp i form av representant för det typiska, äldre 
forskningsbiblioteket. Jag beskriver kort hur byggnaden och rummen ser ut för 
att ha något att ”ta spjärn” emot, det vill säga för att tydliggöra skillnaden 
mellan utformningen av Luleå universitetsbibliotek och det traditionella 
forskningsbiblioteket. Carolina-biblioteket har genom åren genomgått flera 
förändringar och har bland annat nyare tillbyggnader (från 1970-talet) som är 
något annorlunda i sin form, men dessa tar jag inte hänsyn till då de inte till 
fullo representerar den gamla tradition jag vill belysa. I skrivande stund pågår 
även omfattande renoveringar och ombyggnadsarbete i Carolina Rediviva, men 
återigen försöker jag se så mycket som möjligt till den ursprungliga formen 
och inte till hur biblioteket kommer att se ut i framtiden. 

Intervjumaterial 
De personer jag intervjuat i min undersökning är chefen vid Luleå universitets-
bibliotek Terje Höiseth och arkitekten Hans Tirsén då båda dessa har arbetat 
med bibliotekets planering från start. Höiseth kontaktades redan i oktober 2003 
då jag talade om för honom vilket mitt ämnesval var och att jag ville göra inter-
vjuer. Han visade stort intresse för min uppsats och tipsade mig även om att jag 
kunde få prata med Tirsén som ritat biblioteksbyggnaden.  

För att förbereda informanterna något på vad jag ville veta skickade jag 
några frågeställningar/punkter till Höiseth i januari 2004. Den 26 januari 2004 

                                                 
16 Arnborg, Beata, ”Luleå universitetsbibliotek. Ständigt nya planer för utveckling”, s. 14. 
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träffade jag både Hans Tirsén och Terje Höiseth i den senares kontor på Luleå 
UB, och det blev en intervju med båda samtidigt. Sammanlagt pratade vi i un-
gefär 90 minuter och jag spelade in hela intervjun på ljudkassett. Hemma i 
Uppsala igen transkriberade jag sedan det mesta av intervjun. Tyvärr föll 
enstaka delar bort på grund av brus och störande ljud i bakgrunden, men det 
påverkade lyckligtvis inte mitt arbete nämnvärt.  

Observationer  
Studierna på plats ansåg jag nödvändiga för att stärka, eller möjligtvis ifråga-
sätta, de fakta jag samlat på mig genom litteratur och intervjuer. Det skulle ju 
kunna visa sig att både mina informanter och litteraturen hade en uppfattning 
som skilde sig från vad som i verkligheten hände på dagarna i biblioteket. 
Mina studier genomförde jag på så sätt att jag dels rörde mig som användare i 
rummet, dels iakttog hur andra besökare använde byggnaden; det vill säga hur 
de rörde sig, vad de gjorde, om de kom ensamma eller i grupp etc. Mina 
riktlinjer inför observationerna var ganska lösa och jag försökte snappa upp ett 
”typiskt” beteende hos den genomsnittlige besökaren. Jag hade dock intervjun 
med Höiseth och Tirséns uppfattning om rummet i bakhuvudet, och gick in för 
att se om de stämde överens med hur rummet används i verkligheten. Att göra 
intervjun först och sedan observationerna föll sig naturligt då jag under 
intervjun hann bilda mig en uppfattning om vad som kunde vara särskilt 
intressant att observera. Givetvis hade även det omvända kunnat vara givande, 
det vill säga att först undersöka hur rummet ser ut och används, och sedan 
ställa intervjufrågor utifrån det. Observationerna utgör dock ingen stor del av 
min undersökning, utan fungerar bara som komplement till intervjumaterialet. 

Jag har helt valt bort möjligheten att göra enkäter eller intervjuer med 
bibliotekets användare, då jag ser svårigheter i att formulera mig på ett sådant 
sätt att jag inte påverkar svaren för mycket. Ofta har man som användare 
kanske inte tänkt på hur rummet fungerar och jag är då rädd att jag så att säga 
”lägger orden i munnen” på informanterna. Jag hoppas alltså kunna göra mina 
analyser genom att enbart iaktta besökarna. Givetvis beror valet av metod 
också på den tid jag har att förfoga över.  

Observationerna på Carolina Rediviva genomförde jag under en eftermid-
dag då jag rörde mig runt i biblioteket och antecknade hur rummen är utfor-
made. Dessa observationer är dock inte lika noggrant genomförda som de på 
Luleå UB, då Carolina-bibliotekets roll är betydligt mindre i denna uppsats. 
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Centrala begrepp/termer 
I litteraturen läser man om såväl universitetsbibliotek och högskolebibliotek 
som forskningsbibliotek. Forskningsbibliotek är ett samlingsnamn på flera 
sorters bibliotek; dels de bibliotek som finns på universitet och högskolor, men 
forskningsbibliotek kan även finnas vid akademier, sjukhus och myndigheter.17 
Forskningsbiblioteken är förankrade i forsknings- och utbildningspolitiken, och 
ska tillgodose behovet av bibliotekstjänster för utbildning och forskning. 
Finansieringen sker genom statliga anslag inom respektive högskolas eller 
universitets budget.18

Universitetsbibliotek ingår alltså under begreppet forskningsbibliotek och 
avser de bibliotek som har ansvar för informationsförsörjningen vid de svenska 
universiteten. I och med Högskolereformen 1977 kan alla institutioner med 
högre utbildning på eftergymnasial nivå kallas högskolor och därför omfattar 
termen både universitet och högskolor.19 Högskolebibliotek kan därför 
användas som term både på bibliotek vid universitet och högskolor, och jag 
kommer i min text att använda termen då jag skriver allmänt om olika 
bibliotek. Då jag skriver specifikt om Luleås bibliotek använder jag mig dock 
av termen universitetsbibliotek, eftersom institutionen sedan 1997 är ett 
universitet. Vidare så förkortar jag, för enkelhetens skull, ordet 
universitetsbibliotek med bokstäverna UB här och var i texten.  

Begreppet offentligt rum definieras i Nationalencyklopedin som  

del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, 
torg och parker. Husens fasader, plank och vegetation kan betraktas som väggar i det of-
fentliga rummet. Begreppet är tillämpligt främst inom städer och stadsliknande samhäl-
len.20

Jag använder dock begreppet ”offentligt rum” även på bibliotekens inomhus-
miljö, då den är tillgänglig för allmänheten, med gratis tillträde och allmänt sett 
räknas till stadens offentliga utrymmen. I mitt teoriavsnitt tas mer om 
begreppen ”offentlighet” och ”det offentliga rummet” upp. 

Omväxlande använder jag även termerna mötesplats och socialt rum. En 
mötesplats är en plats, inomhus eller utomhus, där människor träffas informellt, 
                                                 
17 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=173287, “forsknings- 
bibliotek”, 2004-02-17. 
18 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=128513, “bibliotek”, 2004-02-
17.  
19 Dahl, 2000, s. 16. 
20 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=274817, “offentligt rum”, 
2004-02-17. 
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ibland oplanerat men oftast enligt överenskommelse. Det sociala rummet är i 
stort sett samma sak – det vill säga en plats där personer vistas i sociala sam-
manhang av olika slag. Dessa termer används dessutom nu allt oftare på icke-
fysiska ”rum”, som exempelvis Internet, men i min text används de endast för 
att definiera det fysiska biblioteksrummets funktion. 

När jag nämner bibliotekets besökare använder jag omväxlingsvis begrep-
pen användare, besökare och någon enstaka gång termen kund. Alla tre termer 
betyder dock samma sak – det vill säga de syftar på de personer som använder 
biblioteket, främst de som rent fysiskt träder in i rummet, men även de som ut-
nyttjar bibliotekets elektroniska tjänster. De människor jag observerat är dock 
alla fysiska besökare. Både de personer som utnyttjar bibliotekets datorer och 
tryckta bestånd, samt de som ”enbart” utnyttjar biblioteket som rum räknar jag 
som användare/besökare/kunder. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Som bas för min undersökning har jag valt att titta på teorier kring begreppen 
offentligt respektive privat, samt särskilt på ”det offentliga rummet” som 
företeelse. Biblioteket är ju i grunden ett offentligt rum, så jag anser det 
väsentligt att till en början reda ut de begrepp och den historia som finns runt 
det offentliga. 

Jürgen Habermas ”Borgerlig offentlighet” 
Den tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas är en av de mest intres-
santa samhällstänkarna. Hans mest kända verk är antagligen Theorie des kom-
munikativen Handeln (på svenska Teorin om det kommunikativa handlandet) 
från 1981. Mycket av hans tidigare och senare produktion kan ses som förbere-
dande arbeten inför, och kommentarer till, just detta verk.21  

Det verk jag kommer att använda mig av i mitt teoriavsnitt är dock äldre 
och heter Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Katego-
rie der bürgerlichen Gesellschaft (på svenska Borgerlig offentlighet. Kategori-
erna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället) och kom ut för första 
gången 1962 (men på svenska först tjugo år senare). I detta verk skriver Ha-
bermas om begreppen och historien runt offentligheten. Hans perspektiv är 
mycket brett då han undersöker hur ”det offentliga” vuxit fram, och också hur 
det genom tiderna förändrat karaktär och roll i det västerländska samhället. Det 
är i den offentliga sfären som medborgarna kunnat diskutera samhällsproblem i 
både samtal, tidningar och böcker. Boken handlar alltså om hur denna så 
kallade ”borgerliga offentlighet” sett ut genom tiderna.  

Habermas betonar dock noga sin avgränsning av ämnet: ”undersökningen 
begränsar sig till strukturen och funktionen av den liberala modellen av 
borgerlig offentlighet...” och gör alltså inga anspråk på att presentera några 
allomfattande fakta.22 Han utelämnar alltså många grupper i sin studie, 
                                                 
21 Månson, Per, red, 2003, Moderna samhällsteorier. Traditioner riktningar teoretiker, s. 307 f. 
22 Följande stycken är alla hämtade från Habermas, Jürgen, 2003, Borgerlig offentlighet. Kategorierna 
”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället, passim, där inte annan källa anges. 
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exempelvis kvinnor och de lägre samhällsklasserna, och har också kritiserats 
för att överdriva exempelvis borgerlighetens möjligheter till emancipation.23 
Habermas går alltså djupare in på den borgerliga offentlighetens historia än 
han gör med den senare delen av historien, vilket skapar en något skev bild av 
historien. Han hårdrar mycket och dömer 1700-talet efter Locke och Kant, 
1800-talet efter Marx och Mill och 1900-talet efter den tv-tittande 
befolkningen i förorten. Stora delar av historien bortser han alltså ifrån, vilket 
skapar brister i hans argumentation. 1900-talets politiska rörelser på som 
exempelvis feminismen och gayrörelsen bortser han helt ifrån i beskrivningen 
av dagens offentlighet.24 Trots dessa brister är Habermas teorier dock en bra 
utgångspunkt för att skapa en grundförståelse för vad offentlighet är och har 
varit genom tiderna.  

Efter en genomgång av hur det ”offentliga” såg ut i det gamla Grekland 
och Rom, tar Habermas avstamp i borgerskapets och kapitalismens framväxt 
under det tidiga 1700-talet då han menar att det privata och det offentliga 
börjar skiljas åt. Det var exempelvis först då som ordet ”öffentlich” uppstod i 
tyskan. Av detta drar han slutsatsen att om ordet inte behövts förrän då, så var 
det troligtvis först då som offentligheten föddes och fick sin funktion. Sedan 
går han igenom 1800-talet och fram till 1900-talet då han talar om en 
offentlighet i förfall. Habermas framhåller de gemensamma dragen i 
västvärldens historia istället för att gå in i detalj på särskilda länder. Texten är 
på intet sätt lättläst, men jag har i alla fall försökt sätta mig in i Habermas 
centrala teman vilka jag här tänkte förklara grunddragen i. Ämnet berör 
faktiskt de flesta av oss då vi dagligen använder uttryck som ”privat” och 
”offentligt”, vi uppträder på olika sätt beroende på om vi vistas i en privat eller 
offentlig miljö och så vidare. 

Framväxten av det offentliga 
Habermas beskriver i Borgerlig offentlighet hur man i växlingen från feodalstat 
till den moderna staten förlorar feodalismens mer personliga maktförhållanden 
till förmån för en opersonlig, byråkratisk och centraliserad makt. Han menar att 
det inte fanns några tydliga gränser mellan privat och offentligt i feodalismens 
samhälle, men att det i denna maktväxling tydligt skiljs mellan kungens/statens 
”offentlighet” och resten av samhället (privatsfären). ”Offentlig” blir alltså 

                                                 
23 Calhoun, Craig, ed, 1992, Habermas and the public sphere, s. 5.  
24 Calhoun, 1992, s. 33. 
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synonym med statlig, och privatpersoner stängs ute från den då de inte har 
något ämbete.  

Habermas skildrar så hur kapitalismen växte fram under 1700- och 1800-
talen, främst i Storbritannien, och hur detta i förlängningen gav upphov till en 
annan sorts offentlighet, en ”offentlig sfär”. Det var när företagarna blev rikare 
som de såg en möjlighet att frigöra sig från kyrkan och staten. Det ”offentliga” 
livet hade ju fram tills dess dominerats av hovet och prästerskapet, men den 
växande gruppen kapitalister (det vill säga företagare) underminerade detta sy-
stem när man började betrakta teatervärlden, litteraturen och konsten som sin 
egen. Staden blev borgerlighetens centrum och man umgicks på ett nytt sätt på 
salonger/klubbar, läsecirklar och kaffehus. Dessa kaffehus besöktes av bredare 
skikt av medelklassen, och ibland till och med av hantverkare och krämare.25 I 
dessa sammanhang började konversationen bli mer politisk, man 
argumenterade och bildade sig uppfattningar om hur landet borde styras, 
riktade kritik mot makthavarna etc. Man började kort sagt göra 
”offentligheten” till sin egen för att kunna rikta sig mot den offentliga makten 
själv. Den borgerliga offentligheten består alltså av privatpersoner som 
interagerar i den som publik. I arkitekturen manifesterades detta genom att 
rumssviten ersatte den stora festsalen, där umgänget tidigare hade präglats av 
en eller annan form av ”regi”, med andra ord ett slags värd som i förväg gjort 
upp ett program för varje tillfälle. Nu blev umgänget istället friare.26  

I detta sammanhang växte ett slags öppen ”kulturmarknad” fram, vars in-
stitutioner karaktäriserades av gemensamma drag:  

1 Ett socialt umgänge som bortser från personernas status/klass. 
Jämbördigheten/likställdheten är central. De offentliga ämbetenas makt 
sätts ur kraft, detsamma gäller eventuella ekonomiska beroendeförhål-
landen. 

2 En problematisering av det offentliga/allmänna. Statens 
tolkningsmonopol på religion, filosofi, litteratur och konst utmanas.  

                                                 
25 Krämare = nedsättande ord för affärsman, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/ 
article.jsp?i_art_id=O219637, ”krämare”, 2004-03-25. 
26 Jadelius, Lars, 1987, Folk, form & funktionalism. Om allmänt och gemensamt i offentlighetens arki-
tektur – med utgångspunkt från Helsingborgs konserthus, s. 76. 
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3 Den principiella öppenheten. Alla kunde principiellt sett följa 
diskussionerna, frågorna var ”allmänna” på så vis att alla 
privatpersoner som läsare och åhörare kunde bemäktiga sig ämnena 
man diskuterade. 

I och med tillkomsten av dessa publika institutioner etablerades det ”offentliga 
rummet”.27 Gränserna mellan den traditionellt sett ”privata” sfären (byggnaden) 
och de traditionellt sett ”offentliga” platserna (torgen och gatorna) upplöstes.28 
Samtidigt kämpade man för att statligt oberoende tidningar skulle startas. Den 
borgerliga offentlighetens mål var alltså att frigöra sig från staten på så många 
plan som möjligt. 

Den offentliga sfären är, enligt Habermas teori, en arena som är oberoende 
av staten (även om den kan finansieras med statliga medel), och också helt 
oberoende av såväl partipolitiska som ekonomiska intressen. Allmänheten ska 
ha både öppet tillträde och full insyn. Habermas menar att det är här, i 
offentligheten, som den allmänna opinionen formas. Institutioner som 
möjliggör denna offentlighet är exempelvis biblioteken. Informationen är 
kärnfunktionen i den publika sfären – enligt brittiske professorn Webster är det 
här som aktörerna kan sprida sina åsikter till en större publik. Ett exempel på 
detta är den offentliga debatten i engelska parlamentet, vilken förutom att den 
ofta publiceras i pressen, alltid publiceras ordagrant i Hansard (House of 
Commons Daily Debates).29

En offentlighet i förfall? 
Habermas talar också om offentlighetens förfall som han ser början till redan i 
slutet av 1800-talet. Detta kallar han den så kallade refeodaliseringen – med 
andra ord att medborgarna återigen ställs utanför diskussionen om makten. Han 
menar att privata och kapitalistiska intressen alltför snabbt blandades in i det 
offentliga, vilket då förlorade sin autonomitet. De privata intressen han talar 
om kan tänkas vara bland annat sponsring av politiska partier, lobbying, 
valkampanjer och PR. Under 1900-talet flyter statsadministrationen och 
näringslivet dessutom alltmer samman till ett slags ”produktionsoffentlighet” 
som den enskilde inte förstår, och följaktligen inte heller kan granska.30 På 
senare tid är det reklam och media som mer och mer trängt in i det offentliga 
                                                 
27 Jadelius, 1987, s. 54 f. 
28 Jadelius, 1987, s. 58. 
29 Webster, Frank, 1995, Theories of the information society, s. 101. 
30 Hellqvist, Thomas, 1992, ”Det sinnliga stadsrummet”, s. 45. 

 15



rummet. När dessa fenomen träder in i den offentliga sfären blir offentligheten 
plötsligt ”falsk” eftersom den då har bakomliggande motiv och inte är neutral 
mark längre. Gränserna mellan offentligt och privat blir suddigare, exempelvis 
blir arbetet något slags blandning av det offentliga och det privata. Från att ha 
varit präglad av gemenskap, politisk aktivitet och offentliga samtal, blir 
offentligheten mer och mer synonym med passiv kulturkonsumtion och ett mer 
opolitiskt umgänge. Den enskilda privatpersonen får bara passivt ta del av den 
offentliga diskussionen via massmedia.31

Under 1900-talet har dessutom pressen utvecklats till storföretag med mo-
nopol på marknaden, och därmed förlorat sin trovärdighet som en del av 
offentligheten, samt som spridare av offentlig information. Media förvandlar 
med andra ord information till underhållning för att sälja – och diskussion 
ersätts med konsumtion.32 Som motvikt till detta finns dock viktiga, statliga 
kärninstitutioner som bibliotek, museer och konstgallerier.33

Frank Webster skriver i Theories of the information society att just biblio-
teken idag är det närmaste vi kommer en offentlig sfär, då de uppfyller flera av 
Habermas kriterier, exempelvis: 

1 Alla ges tillgång till information, utan kostnad för individen. ”Medlem-
skap” är gratis. Utlån samt tillgång till referensmaterial är också gratis. 

2 Biblioteken finansieras med skattemedel, och är helt partipolitiskt 
oberoende. 

3 På biblioteken finns professionell personal som ska ge likvärdig service 
till alla. Personalen ska också förhålla sig fördomsfri, och inte ha dolda 
motiv.34 

Bibliotekens roll som offentliga institutioner kan dock ifrågasättas idag när 
man talar om att ta betalt för vissa tjänster, men Webster betonar att den 
”informationsmiljö” (informational environment) som biblioteken erbjuder är 
av stor betydelse för människor, oavsett eventuella kostnader på vissa tjänster.35 
Matthew Williamson, vid universitetet i Brighton (School of Information 
Management), går så långt som att säga att bibliotekets roll som offentligt rum 

                                                 
31 Calhoun, 1992, s. 22 f. 
32 Hellqvist, 1992, s. 46. 
33 Webster, 1995, s. 104. 
34 Webster, 1995, s. 111 f. 
35 Webster, 1995, s.116. 
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och tillhandahållare av information är vad offentligheten idag har att luta sig 
mot. Utan biblioteken skulle följaktligen den offentliga sfären inte finnas.36

Trots Habermas dystra tes om refeodaliseringen, där vi individer bara är 
intressanta i form av producenter och konsumenter, finns alltså hopp för det of-
fentliga rummet, bland annat i form av biblioteken. Hur skapar man då mötes-
platser i denna kultur som kan sägas undervärdera umgänge människor emel-
lan? Thomas Hellqvist skriver om ett återskapande av det offentliga rummet i 
form av ett rum som talar till individen:  

1 Det offentliga rummet ska, istället för att vända sig till massan, tilltala 
individen i oss. 

2 Det skall tjäna den tänkande/resonerande människan istället för den 
konsumerande. 

3 Det ska tala till vårt intellekt och våra känslor. 

4 Det ska ”svara på människans individuella erfarenheter och föra en ord-
lös diskussion om existentiella och kulturella frågor...” 

5 Det offentliga rummet ska göra oss delaktiga i ett kulturarv.37 

Arkitektur och offentlighet 
En offentlig byggnads yttre utformning signalerar traditionellt sett ofta ett bud-
skap. Byggnader för olika former av samling och meningsutbyte uttrycker ofta 
uppfattningar om det offentliga rent konkret i arkitekturen. Rumsliga arrange-
mang, förhållandet mellan inne respektive ute, hur man träder in och ut ur 
byggnaden m.m. berättar tydligt om hur byggherrarna har velat uttrycka 
samhälleliga relationer.38 Ofta handlar det om hur institutionen i fråga vill 
uppfattas av allmänheten, exempelvis genom sin placering i gaturummet eller 
utformningen av huvudingången. Detta spelar in på hur folk uppfattar 
byggnaden och om man som besökare känner sig välkommen eller inte. 
Offentliga byggnader har genom tiderna alltid manifesterat den makt som 
ligger bakom deras tillkomst. De har inte sällan utformats för att väcka känslor 
som beundran, underdånighet eller andakt.39  

                                                 
36 Williamson, Matthew, 2000, “Social exclusion and the public library: a habermasian insight”, s. 185. 
37 Hellqvist, 1992, s. 46. 
38 Jadelius, 1987, s. 70. 
39 Ristarp, Jan, 2002, ”Syns demokratin utanpå?”, s. 50 f.  
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Biblioteksbyggnader 
Bibliotekens utformning har uttryckt överhöghet genom att vara slutna runt 
läsandet, kunskaperna och det vetande som endast är åtkomligt för ett fåtal. 
Biblioteken har helt enkelt haft en utestängande karaktär. De har tyvärr inte 
haft mycket att göra med friheten för alla att läsa vad de vill, utan snarare alltså 
uttryckt oåtkomlighet och överhet. Idag är det dock ett öppnare ideal som 
råder, men fortfarande byggs då och då bibliotek av den gamla, slutna 
modellen. Jan Ristarp (fd. planeringschef vid Stockholms Stadsbibliotek, fd. 
chef vid IFLA:s kontor i Köpenhamn) exemplifierar detta med det pompösa 
François Mitterand-byggnaderna (Bibliothèque Nationale) i Paris.40  

De flesta nya bibliotek idag är dock framstående exempel på öppenhet och 
tillgänglighet. Ur den fysiska synvinkeln handlar det då om inbjudande entréer, 
fönster man kan titta in genom, lättorienterade rum och en övergripande tydlig-
het i utformningen. Det handlar till stor del om hur biblioteket vill presentera 
sig själv. Är biblioteket tillgängligt för alla, och hur exponeras denna 
tillgänglighet i arkitekturen? Har byggnaden en roll i demokratins bevarande – 
och syns demokratin utanpå? De flesta bibliotek prioriterar idag öppenheten, 
vilket genomsyrar en stor del av verksamheten och uppenbarligen även 
arkitekturen. Biblioteken ska inte vara slutna, dammiga och tysta miljöer, utan 
ska förknippas med liv, öppenhet och tillgänglighet. I det offentliga rummet 
ska man som individ kunna se andra människor och också själv ses av andra – 
detta ”socialiserande” är, enligt arkitekten Thomas Hellqvist, själva grunden 
för vår upplevelse av oss själva som människor. Han anser att det är viktigt för 
alla att, någorlunda anonymt, kunna ”spegla sig i sina medmänniskor; att 
avläsa gester, språk, klädsel, attityder och trender”. Detta behov får sina 
rumsliga behov uppfyllda i stadens offentliga miljöer.41

Utöver själva öppenheten är givetvis flexibiliteten ett av nyckelorden för 
bibliotekens framtid. Verksamheten förändras och kommer att fortsätta föränd-
ras, och en biblioteksbyggnad måste ha lokaler som kan anpassas till nya funk-
tioner i nya tider.42 Ristarp avslutar sin text med att ställa sig frågan hur det 
över huvud taget är möjligt att bygga slutna bibliotek som Bibliothèque 
Nationale idag. Det svar han bidrar med är att det tyvärr verkar finnas en 

                                                 
40 Ristarp, 2002, s. 50 f. 
41 Hellqvist, 1992, s. 46. 
42 Swedén, Ahrbom, 2002, s. 72. 
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kvardröjande föreställning hos en del makthavare att bibliotek är inåtvända och 
därför ska rikta sin fokus inåt, istället för utåt mot användarna.43  

Människan och rummet 
Inger Bergström skriver i Rummet och människans rörelser att livet i staden 
bygger på föreställningen om det offentliga rummet. För att det offentliga rum-
met ska kunna vara en del i stadslivet krävs att det har en förmåga att samla 
människor till sig i vardagslivet eller vid festliga tillfällen. Rummet måste 
alltså ha en funktion i stadsbefolkningens sociala liv, en så kallad stadsbärande 
funktion. För detta krävs att rummet har en adekvat (det vill säga lämplig) form 
som utgår från funktionen – exempelvis ska entréförhållanden, 
rörelsemöjligheter, ljusförhållanden, utrymmen, siktförhållanden och tempo 
passa verksamheten i fråga. En adekvat form är, enligt Bergström, en form som 
på förhållandevis liten yta kan rymma både de funktioner som verksamheten i 
fråga kräver, men samtidigt erbjuda plats för dem som inte aktivt ”medverkar” 
i, men ändå har lust att iaktta, stadslivet. Det ska finnas sätt att röra sig till och 
runt i rummet för dem som ska uträtta sina ärenden, men det är bra om det även 
finns vägar att passera vid sidan av verksamheten för flanören och iakttagaren 
som inte har något särskilt ärende. För dem som använder rummet i sin vardag 
bör det erbjudas platser att arbeta på och även naturliga platser att stanna upp 
och prata på.44

Vidare så nämner Bergström att rummet måste vara anpassat till de sysslor 
man utför i det. Sysslor som kräver koncentration och tankearbete kräver ett 
rum som är beskaffat så att man rör sig lugnt i det, att rörelsemönstren blir för-
utsägbara. Då inträder ett lugn hos människan, kroppen kan ”kopplas bort” och 
det är lättare att koncentrera sig på huvudets uppgifter. Vill man däremot skapa 
en mer spännande atmosfär så krävs att man ständigt måste vara uppmärksam i 
rummet, exempelvis ett växlande tempo och oförutsägbara rörelsemönster. Hon 
exemplifierar detta med storstadens vimmel där de ständiga växlingarna i 
tempo och riktningar kräver en stor koncentration av kroppen. Vissa upplever 
detta som en positiv, ökad känsla av liv, medan andra blir oroliga och 
stressade. Bergström betonar alltså att själva rörelseupplevelsen i rummet är 
svår att värja sig från.45

                                                 
43 Ristarp, 2002, s. 54 f. 
44 Bergström, 1996, s. 162 ff. 
45 Bergström, 1996, s. 84. 

 19



Resultat av undersökningen  

Historiskt sammanhang 

Svenska forskningsbibliotekens historia 
I Sverige grundades de första universitetsbiblioteken på 1600-talet i Uppsala 
och i Lund, men utvecklingen gick långsamt de första två seklen då man var 
beroende av privata donationer. I mitten av 1800-talet ökade dock det statliga 
stödet och man kunde utveckla verksamheten genom fler tjänster, förvärvs- och 
bytesverksamhet. Biblioteksverksamheten gick framåt och efter andra 
världskriget tog det verklig fart då man ville hänga med i samma takt som nya 
universitet och högskolor grundades. Under de tre senaste decennierna har 
högskolebibliotek uppförts på mängder av orter i Sverige.46

Går man bakåt i de svenska högskolebibliotekens historia kan man konsta-
tera att biblioteket från början främst fungerade som förvaringsplats för böcker. 
När Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva öppnades på 1840-talet 
var det ett högtidligt och imponerande boktempel. Det var främst ett hem för 
historien, vetenskapen och kulturarvet, även om forskare och studenter beretts 
lite utrymme. Människan kom på andra plats, efter böckerna. De människor 
som biblioteket ämnades för var dessutom ingen allmänhet, utan forskare, och 
de var främst män. Inom forskningsbiblioteken härskade länge detta sätt att se 
på bibliotekets uppgift, vilket bland annat manifesterades i 
biblioteksbyggnader i Lund och Göteborg, samt i Kungliga Biblioteket i 
Stockholm.47  

                                                 
46 Wiegand, Wayne A., Davis, Donald G, 1994, Encyclopedia of Library History, s. 614. 
47 Lidman, Tomas, 2001, ”För vem byggs biblioteken? Beställaren, boken, personalen, brukaren eller 
arkitekten?”, s. 21 f. 
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Dagens forskningsbibliotek  
Först 1982 kom milstolpen i de nya forskningsbibliotekens historia – arkitekten 
Ralph Erskines plan för universitetsbiblioteket på Frescati i Stockholm. I 
Erskines byggnad sattes öppenheten, flexibiliteten och – äntligen – studenten i 
centrum. Överallt placerades skrivbord, soffor och fåtöljer för att erbjuda läs-
platser och underlätta möten människor emellan. Samlingarna gjordes 
dessutom öppna och lättillgängliga (vilket man dock gjort i Umeå redan på 
1970-talet), vilket gjorde Stockholms UB i stort sett ensamt om denna typ av 
idéer i Skandinavien. Andra bibliotek var dock inte sena med att följa efter. Nu 
blev det studentens behov som styrde utformningen av biblioteket, i stället för 
själva boken och den mer exklusive forskaren som påverkat planeringen 
tidigare. De två senaste decennierna är det alltså den nya tanken som fått styra 
– det vill säga att studenterna och själva verksamheten är prioritet ett i 
utformningen av biblioteket.48  

Från statligt håll markerades hur viktig biblioteksfrågan var 1990 då hög-
skoleutredningen utsåg en arbetsgrupp som närmare skulle analysera 
högskolans bibliotek, främst med hänsyn till de grundläggande utbildningarnas 
behov. Arbetsgruppen skulle analysera högskolans biblioteksfunktioner och ge 
förslag på hur biblioteken kan bidra i högskolans arbete. Med bibliotekets 
funktioner menades inte bara tillhandahållande av litteratur, utan även rollen 
som pedagogisk resurs – det vill säga att utveckla studenternas sökande och 
bearbetning av material/information. I arbetsgruppen fanns representanter från 
högskole- och universitetsbiblioteken i Lund, Örebro, KTH, Göteborg och 
Växjö samt även en student och två professorer.49  

Bland mycket annat kom gruppen fram till att högskolebibliotekens lokaler 
måste ges högre prioritet. De måste anpassas till högskolans pedagogik: för-
utom läsplatser behövs en kreativ miljö där man kan söka, välja, bearbeta och 
diskutera information.50 Studenternas behov vid olika utbildningsnivåer 
kartlades för att tydliggöra bibliotekets uppgifter. Som Tabell 1 visar så ska 
högskolebiblioteket alltså uppfylla många olika behov. Återigen nämns vikten 
av tillgänglighet, läsplatser, grupprum och bibliotekets betydelse som social 
miljö.  

 
 

                                                 
48 Lidman, 2001, s. 22 f. 
49 Högskoleutredningen, 1991, s. 3. 
50 Högskoleutredningen, 1991, s. 11. 
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Tabell 1. Studenternas behov på olika utbildningsnivåer 

Biblioteksfunktio-
ner 

Nybörjarnivå Fördjupningsnivå Forskarutbildning 

Litteraturbehov Kurslitteratur 

Breddningslitteratur 

Litteratur för grupparbete 

Kurslitteratur 

Breddningslitteratur 

Speciallitteratur för 
uppsats 

Speciallitteratur 

Tvärvetenskaplig 
litteratur 

Biblioteksservice Introduktion till informa-
tionshantering 

Referensservice 

Utskriftsservice 

Träning i att an-
vända bibl. resurser 

Fjärrlåneservice 

Referensservice 

Databassökning 

 

Förtrogenhet med 
litteratur- och 
informationssystem 

Fjärrlåneservice 

Databassökning 

Referensservice 

 

Arbetsplatsbehov Läsplatser 

Grupparbetsrum 

Studieplatser 

Grupparbetsrum 

Bearbetningsytor 

Forskarplatser 

Datorstöd 

Tillgänglighet 8−20 på bibliotek 8−22 på bibliotek 0−24 med arbets-
plats på inst och på 
centralbibliotek 

Sociala behov Biblioteket är på alla nivåer en viktig del i högskolans miljö och infra-
struktur, bidrar till samhörigheten och ger kontakter som främjar studi-
erna 

Källa: En kreativ studiemiljö. Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. SOU 1991:72, s. 
21. 
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Studenternas bibliotek 
BIBSAM51 bedrev under tiden 1994−96 ett utredningsarbete som gick under 
namnet ”Studenternas bibliotek”. Projektets syfte var att ge ett bra underlag för 
beslut i biblioteksfrågor på olika nivåer, såväl vid de enskilda högskolorna, 
centralt vid Kungliga biblioteket och olika högskolemyndigheter som på 
regeringsnivå.52

Projektets resultat presenterades i fyra delstudier och en slutrapport. I 
undersökningen gjorde man en grundlig analys av läget för högskolornas bibli-
otek, och kom även fram till vissa förslag på förändringar i framtiden. Utred-
ningen fokuserade på studenternas behov av biblioteksservice då de ökat dra-
matiskt i antal, samtidigt som nya pedagogiska former börjat användas, och 
behovet av datorresurser snabbt ökade. Även det enkla faktum att studenterna 
är högskolebibliotekens dominerande användargrupp talade för denna fokuse-
ring.53

Vad gäller biblioteksrummet så kom man i undersökningen (bland annat 
genom 1 000 enkäter och 50 intervjuer) fram till att studenterna i allt högre 
grad gjort biblioteket till sin arbetsplats. De använder biblioteket för läsning, 
informationssökning, lån, kopiering och andra aktiviteter förknippade med 
utbildningen. På det stora hela var studenterna nöjda med biblioteket, men de 
flesta ville ha fler grupparbetsplatser och läsplatser.54  

Trots att man i undersökningen tar upp elektroniska biblioteksalternativ så 
betonar man att biblioteket måste utveckla sin roll som mötes- och arbetsplats 
inom högskolan. Man konstaterar att det är nödvändigt att fortsätta satsa på 
bibliotekslokaler, inte bara för att ge tillgång till tryckt litteratur utan för att de 
behövs som öppna mötesplatser, främst för studenterna. Det finns ett stort be-
hov av möten över gränserna inom högskolan. Trångsynt specialisering kan 
motverka kreativiteten, och biblioteket behövs därför som en plats där olika 
ämnen och kategorier inom högskolan kan mötas.55

LRC – Learning Resource Center 
När man talar om det paradigmskifte som skett i planeringen av bibliotek, blir 
det aktuellt att ta upp det idag aktuella begreppet ”Learning (Resource) 
Center”. Ännu finns ingen svensk motsvarande term, men likväl är tankarna 
                                                 
51 BIBSAM = Kungliga bibliotekets sekretariat för nationell planering och samordning. 
52 Nilsson, Kjell, 1996, ”Förord”, s. 3. 
53 Hagerlid, Jan, 1996, Studenternas bibliotek. En analys av högskolebibliotekens utveckling. Slutrapport, 
s. 9 f. 
54 Hagerlid, 1996, s. 13 f. 
55 Hagerlid, 1996, s. 44. 
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desamma här som i den engelskspråkiga världen. Tove Persson beskriver hur 
det i framför allt England idag pågår en utveckling av högskolebiblioteken till 
så kallade Learning Centers. Som bakgrund ligger kravet på att utbilda fler stu-
denter men till lägre kostnader. Det man då arbetar med är att samla resurserna 
på ett ställe och satsa på att det blir en bra lärande miljö för studenterna. Den 
avgörande skillnaden mellan bibliotek och Learning Center är från vilken ut-
gångspunkt man planerar lokalens och verksamhetens form. Ett traditionellt 
bibliotek planeras som sagt utifrån samlingarna (i pappers- eller elektronisk 
form) och deras användning. Ett Learning Center planeras däremot utifrån stu-
dentens situation och ska möta alla behov som uppstår under studierna. Det kan 
röra sig om tillgång till arbets- och läsplatser, grupprum, datorer, lokaler för 
undervisning, hjälp med informationssökning, teknisk support etc. Allt detta 
inryms alltså i vad som tidigare varit rena ”biblioteksmiljöer”.56

I den engelskspråkiga biblioteksvärlden använder man också begreppet 
”hybrid libraries” för att definiera den nya sortens bibliotek som kombinerar 
traditionella, lokala biblioteksresurser med nya, elektroniska källor och 
hjälpmedel.57 Då jag sökt på termen i Google visar det sig också att uttrycket 
”hybridbibliotek” redan används i svenskan för att beskriva samma fenomen. 

Biblioteket vid Luleå Tekniska Universitet 

Universitetets historia i korthet 
1971 inrättades högskolan i Luleå och dess första studenter läste på maskintek-
niklinjen. Under 1970-talet startade fler tekniska utbildningar och ett antal pro-
fessurer inrättades. De första civilingenjörerna tog examen läsåret 1974/75. Ett 
par år senare inlemmades bland annat lärarutbildningen och musiklärarlinjen i 
högskolan. Under 1980-talet tillkom utbildningar inom datateknik och 
ekonomi, nya professurer inrättades och högskolan växte. Bland annat 
utökades det dåvarande bibliotekets yta till det dubbla. Högskolan fortsatte att 
växa och 1994 invigdes det nya biblioteket. 1997 blev högskolan universitet – 
Sveriges första tekniska universitet. 1999 blev också Vårdhögskolan en del av 
universitetet och man passerade 10 000 studenter i och med detta. Samma år 

                                                 
56 Persson, Tove, 2001, Från bibliotek till Learning Center, s. 1. 
57 Gellerstam, Göran, 2001, Den första uppgiften. Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och 
lärande miljö, s. 4. 
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vann universitetsbiblioteket Svenska Bibliotekariesamfundets (SBS) tävling 
om årets bästa bibliotekswebbplats.58  

Idag beskriver universitetet sin verksamhet i form av tre huvuduppgifter: 
grundutbildning, forskning/forskarutbildning samt samverkan med det övriga 
samhället. Sina huvudområden beskriver de som följande: Anläggning och 
miljö, Arbetsvetenskap, Berg, mineral och process, IT, Management, Lärande, 
Maskin och verkstad, Musik, Träteknik samt Hälsovetenskap.59  

Universitetsbiblioteket i siffror 
Några fakta för att förstå bibliotekets ungefärliga storlek är exempelvis 2002 
års besökarantal som låg på 503 000. Antal användare som biblioteket 
förväntades betjäna var det året 11 200, antalet sittplatser 400 och biblioteket 
hölls öppet 61 timmar per vecka, 290 dagar om året.60

Biblioteket har även ett antal filialer: sociomedicinska biblioteket vid insti-
tutionen för hälsovetenskap i Boden, sjukhusbiblioteket vid Sunderby sjukhus, 
musikhögskolans bibliotek i Piteå, biblioteket vid institutionen för matematik, 
samt en filial i Kiruna och en i Skellefteå.61  

Tillkomsten av Luleå universitetsbibliotek 
Vid invigningen av biblioteket i Luleå i augusti 1994 höll högskolans rektor 
Ingegerd Palmér tal och kallade bland annat det nya biblioteket för ”ett lyft för 
den akademiska miljön i Luleå”. Hon konstaterade också att ”förmågan att 
hantera information är det viktigaste resultatet av akademiska studier” och att 
biblioteket därför skulle komma att bli ”en pedagogisk resurs av stor 
betydelse”.62

Även dåvarande utbildningsminister Per Unckel höll tal och tyckte bland 
annat att biblioteket borde döpas om till kunskapscentralen då det handlar om 
så mycket annat än ”bara” böcker.63  

                                                 
58 ”Vår historia”, Luleå tekniska universitets hemsida, http://www.luth.se/univ/ab_univ/history.sv.htm, 
2004-01-12. 
59 ”Våra profilområden”, Luleå tekniska universitets hemsida, http://www.luth.se/univ/ab_univ/profil. 
sv.htm, 2004-02-05. 
60 ”Siffror från verksamheten 1998-2002”, Luleå universitetsbiblioteks hemsida, http://www.luth.se/ 
depts/lib/biblioteket/statistik_02.shtml, 2004-01-12.  
61 ”Filialer till Luleå UB”, Luleå tekniska universitets hemsida, http://www.luth.se/depts/lib/ 
biblioteket/filialer.shtml, 2004-02-16.  
62 Persson, Tove, 1994, ”Ett lyft för den akademiska miljön: fantastiskt högskolebibliotek i Luleå”, s. 
239. 
63 Persson, Tove, 1994, s. 239. 
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Planeringen av det nya biblioteket startade i början av 1990-talet då man 
helt enkelt konstaterat att högskolans dåvarande bibliotek var för litet och inte 
fungerade särskilt bra. Detta skedde samtidigt som högskolan tog över ingen-
jörsutbildningen från gymnasiet, vilket innebar att en summa pengar tillfördes 
högskolan. Idén om att man kunde använda pengarna till att bygga ett nytt bib-
liotek föddes, och tack vare ytterligare bidrag från Wallenbergstiftelsen och 
Kempestiftelsen gick projektet att genomföra.64  

Byggherre var Akademiska hus och biblioteket ritades av FFNS arkitekter 
i Luleå genom Hans Tirsén. I planeringen av biblioteket deltog även 
bibliotekets medarbetare, främst överbibliotekarie Terje Höiseth. Det förslag 
som Tirsén först presenterade stämde inte överens med de rörelseströmmar 
som fanns på campus, inte heller med vad bibliotekspersonalen hade för 
visioner. Tirsén berättar om när han först presenterade sina ritningar:  

 [...] så kom jag till högskolan och presenterade det här förslaget. Där sitter Terje som jag 
aldrig sett förut, och jag berättade ”här ska man gå in, här ska det vara si, här ska det vara 
så...”. ”Det där kan vi inte ha,” säger Terje, ”det funkar inte, du får göra om det”. Jag blev 
alldeles ställd, men sen började vi samarbeta, jag och Terje.65

På det viset började alltså arkitekten och personalen att samarbeta med en ny 
plan för biblioteket. Bland annat flyttades huvudentrén från det nedre planet till 
det övre, både för att stämma överens med hur studenterna rör sig på campus, 
och också för att utnyttja höjden och rymden bättre i bibliotekshallen. Man 
åkte även runt och tittade på olika bibliotek, exempelvis i Tromsö där Höiseth 
har ett förflutet, för att få idéer. Efter den resan blev man ännu mer övertygad 
om att arkitekt och personal måste samarbeta för att det ska resultera i ett bra 
och användarvänligt bibliotek.  

Höiseth formulerade så ett slags credo, eller motto, för den nya byggnaden: 
Ljus, Luft, Ljud och Layout. Det han ville ha i grunden var en hall, Tirsén 
minns att Höiseth sa ”Jag vill bara ha en stor hall. En Konsumhall, gör en 
Konsumhall”,66och det var detta önskemål som Tirsén fick utgå från. Tirsén 
erkänner dock att det inte var så spännande uppdrag för en arkitekt, men håller 
med om att det ideala biblioteket i grunden ska vara så generellt som möjligt, 
simpelt och användbart på alla tänkbara plan.  

                                                 
64 Där inte annat anges använder jag mig i hela undersökningskapitlet av material och citat från intervjun 
med Terje Höiseth och Hans Tirsén på Luleå UB, 2004-01-26. 
65 Tirsén, Hans, 2004-01-26. 
66 Tirsén, 2004-01-26 (citerar i sin tur vad Höiseth sagt vid ett tidigare tillfälle). 
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Grunden i biblioteket blev alltså en stor bibliotekshall, med tjänsterum och 
personalutrymmen i en speciell flygel i bakkant för att hålla fasaden så fri och 
öppen som möjligt – detta för att ”försöka visa upp verksamheten [...] Om du 
har anonyma kontorsrum mot fasaden, då finns det inget som tyder på vad det 
är för verksamhet”.67 Som en offentlig institution var man alltså noga med att 
skylta upp verksamheten på bästa och tydligaste sätt utåt. 

Via informations- och lånediskar skapades dock en kontaktyta mellan per-
sonalens utrymmen och själva biblioteket. Personalen fick tycka till mycket om 
utformningen och funktionerna, det enda som lämnades helt och hållet i arki-
tektens händer var färgsättningen, något som förvånade Tirsén:  

Det var rätt kul det där, för vi hade ju något möte med personalen med Terje som säger 
till dem att ”Ja, ni får bestämma allting om arbetsrum och miljöer, men det finns en sak 
som ni inte får ha synpunkter på – det är färgsättningen”. Jag är van vid det motsatta – att 
de inte har så mycket åsikter överhuvudtaget, men färgen ska alla bry sig i, vilka gardiner 
det ska vara och så. Men nej, här var det arkitekten som fick bestämma det. Det var man 
ju liksom inte riktigt van vid.68

Höiseth och Tirsén följde med i alla faser av projektet, såväl projekteringsfasen 
som byggfasen, vilka annars brukar skiljas åt relativt skarpt. Konsulterna för-
svinner ofta när själva byggfasen sätter igång, något som Höiseth inte tycker 
fungerar särskilt bra. Genom att träffa byggets platschef dagligen så kunde man 
undvika många extrakostnader, och också tjäna tid, eftersom många oförut-
sedda problem kunde lösas snabbt på plats när exempelvis Tirsén kallades ut 
till bygget.  

Det nya biblioteket integrerade Lärarhögskolans bibliotek med högskolans 
tidigare Centralbibliotek. I planeringen hade man utgått från tanken om 
biblioteket som universitetets ”hjärta” och slutresultatet blev den nya 
byggnaden med en yta på 7 000 kvadratmeter, varav ca. 1 100 kvadratmeter 
utgör högskolans (idag universitetets) datacentral och resten utgörs av mer 
traditionella biblioteksytor. Denna samlokalisering av bibliotek och datacentral 
var dock en högst medveten planering, då man som bibliotek hela tiden haft 
som målsättning att ligga i fronten när det gäller modern informationsteknik, 
och ett nära samarbete med datacentralen ansågs då nödvändigt.69  

                                                 
67 Höiseth, Terje, 2004-01-26. 
68 Tirsén, 2004-01-26. 
69 Persson, Tove, 1994, s. 239. 
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Biblioteket som ett offentligt/socialt rum 
För att återknyta något till mina teoretiska utgångspunkter, så kan man säga att 
Jürgen Habermas kriterier för det offentliga rummet stämmer överens med 
Luleå universitetsbibliotek, bland annat i hänseendet att verksamheten drivs av 
statliga medel, men i sig är partipolitiskt och statligt oberoende. Förvisso 
påverkas biblioteket, som alla andra statliga verksamheter, av politiska beslut, 
men verksamheten i sig har ingen politisk tillhörighet. Även det faktum att 
biblioteket erbjuder allmänheten öppet tillträde, fri tillgång till information, 
samt full insyn, överensstämmer med Habermas syn på det offentliga rummet.  

Hur skapar man ett offentligt rum? 
Habermas tankar om det offentliga rummet säger dock inte särskilt mycket om 
den fysiska utformningen av rummet, men naturligtvis är de rent fysiska förut-
sättningarna oerhört viktiga för att ett rum ska fungera som offentligt. Ett vik-
tigt mål i planeringen av biblioteket var att bli universitetets naturliga 
mötesplats – det vill säga just ett offentligt rum. För att ta reda på hur man 
tänkt i arbetet med Luleå UB frågar jag arkitekten Tirsén hur han definierar ett 
”offentligt rum”, ur en mer fysisk synvinkel: 

Det ska vara lättillgängligt, man ska hitta det lätt, huset ska visa upp att det är en offentlig 
verksamhet. Sedan när man kommer in ska man ha en ganska snabb och enkel överblick 
över rummet, man ska med ett ögonkast kunna ta det i besittning, man ska inte behöva 
leta sig fram. Man ska lätt kunna orientera sig och hitta. Så är det viktigt att det är enkelt i 
formen.70

 
Vidare så anser han att man också bör tänka på att inte ha den mest besökta 
delen placerad så att man måste gå förbi en tyst avdelning för att komma dit. 
Tirsén ställer det i motsats till exempelvis livsmedelshallar där mjölken står 
längst in för att man ska röra sig överallt. Han frågar sig dock hur bra det är i 
ett offentligt rum att man kanske bara kommer och uträttar sitt ärende och se-
dan går därifrån igen: 

[...] ska man på sin väg tillbaka upptäcka andra saker, bli intresserad av något oväntat som 
man inte hade tänkt sig från början. Det kan man också fundera kring. Att man mer eller 
mindre uppmuntrar till de oplanerade mötena, oplanerad kontakt, som det funkar längs en 
stadsgata. Man har ett ärende till den butiken, sen på vägen passerar man en annan butik 
och blir intresserad av vad som finns där inne. Så det där är inte så där alldeles självklart, 

                                                 
70 Tirsén, 2004-01-26. 
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hur enkelt det ska vara så att säga. Om man ska planera en komplikation någonstans, för 
att skapa de där oförutsedda händelserna.71

Tirsén påpekar att arbetet med Luleå UB var en av de första gångerna i hög-
skoleväsendet – Ralph Erskines universitetsbibliotek i Stockholm var 
antagligen det första – där man gjorde biblioteket som en studentarbetsplats. 
Förut hade ju biblioteket mer varit en forskarinrättning, men vid det här laget 
började man inse att studenterna arbetade med sina grupparbeten, kurser och 
mycket annat i biblioteket. De uppehöll sig helt enkelt i biblioteket. Höiseth 
förklarar att:  

Tanken var alltså att skapa ett ställe där studenterna skulle kunna känna sig hemma och 
grundtanken var att skapa arbetsplatser för studenter som – i alla fall till en viss grad – 
skulle vara likvärdiga de arbetsplatser som de anställda har inom universitetet.72

De försökte också tänka lite framåt och lade in datakablage så att man skulle 
kunna koppla in sina bärbara datorer i framtiden. Allt detta gjorde man i Luleå 
alltså redan innan BIBSAM:s projekt ”Studenternas bibliotek”. 

Biblioteket ska helst vara ett bekvämt rum eftersom det är ett slags träff-
punkt i universitetsområdet, vilket gjorde att det fanns många sociala aspekter 
att ta med i beräkningen. Tirsén berättar att man bland annat gjort den svängda 
balkongen med detta i åtanke. Tanken med den är att man ska kunna sitta där 
och läsa eller arbeta, vänd ut mot hallen så att man kan lyfta blicken och spana 
in folk som kommer och går, eller vad som händer där nere. Tirsén berättar 
också om hur man kan ”spana från ena kanten på hyllan tvärs över [till den 
andra kanten], man kan se ansikten, och om det sitter någon kompis där borta 
så kan man få kontakt med den”.73 Biblioteket har på så vis fått en ganska hög 
”spanfaktor”, som Tirsén väljer att kalla det. Det har visat sig att denna ”hylla” 
(bibliotekets våningsplan tre) är populär, trots att den inte är någon särskilt 
skyddad arbetsplats. Att sitta mitt i händelsernas centrum, inte bara ”med näsan 
i boken”, verkar följaktligen viktigt för besökarna. Rummet fungerar på så vis 
utmärkt som ett ställe där man både kan se andra och själv synas.  

Det man säger sig sakna på Luleå UB är dock möjligheter för naturliga 
möten mellan studenterna och lärarna. Som en av anledningarna till detta näm-
ner Höiseth det faktum att ”vi [inom Luleå UB] skapat möjligheten för lärare 

                                                 
71 Tirsén, 2004-01-26. 
72 Höiseth, 2004-01-26. 
73 Tirsén, 2004-01-26 
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att sitta på sina rum och komma åt alla tjänster via webben, de har inte samma 
behov att komma till biblioteket längre”.74 Biblioteket har alltså gjort tjänster 
som exempelvis bibliotekskatalogen, databaser och e-tidskrifter tillgängliga 
även utanför bibliotekets väggar och märker av det i ett minskat antal besök av 
just lärare. Man funderar dock på olika lösningar, varav en är att vissa lärare 
eventuellt skulle kunna ha något slags ”mottagningstider” i biblioteket. 

Ett problem som Höiseth nämner på tal om offentliga rum och hur man 
skapar en social miljö, är att där bör finnas möjlighet för konversation och 
samtal. I Luleå var det särskilt med tanke på sättet studenter arbetar på – de 
flesta vill sitta i grupp och arbeta, även om det inte rör sig om grupparbeten så 
sitter de oftast tillsammans – och då är möjligheten att föra samtal givetvis 
viktig. Höiseth menar dock att ”det står ju i konflikt med den gamla 
bibliotekssynen som har med tystnad att göra.”75 Det har man i Luleå försökt 
lösa på två sätt. Det ena är att man skapat de tysta läsplatserna separat från 
resten av biblioteket, det andra är zonen längst ut mot fasaden där taket blir 
lägre och ska bidra till en tystare miljö. Det intressanta man kunnat observera 
är att det inte är särskilt många som sitter på de tysta läsplatserna, men 
samtidigt finns det en del synpunkter på ljudnivån. Det verkar som att de flesta 
vill befinna sig i det sociala rummet, men en del är samtidigt känsliga för att de 
då blir störda. Terje Höiseth förklarar att han då har sagt till dem som vill ha 
det tyst omkring sig att använda de tysta läsesalarna.  

De möjligheter som finns i det öppna rummet för att sitta i grupp utnyttjas 
alltså i väldigt hög grad. Därför tror Höiseth att det är viktigt att man skapar 
möjligheter för grupper, också spontana konstellationer som kan uppstå, att 
mötas. Följaktligen kan man inte förvänta sig en totalt tyst miljö i biblioteket. 
Enligt de erfarenheter man har i Luleå verkar dock de flesta unga människor 
inte särskilt känsliga när det gäller ljudnivån. 

På universitetsområdet i Luleå finns inte många andra mötesplatser som 
konkurrerar med biblioteket. En del studenter sitter i de caféer och restauranger 
som finns, vilka är ganska tomma då det inte är lunchtid. På vissa institutioner 
finns också utrymmen, exempelvis sittplatser, bord och kaffeautomater. Vissa 
studenter verkar också sitta i datasalarna. Inget rum verkar dock ännu kunna 
motsvara biblioteket som mötes- och arbetsplats. Höiseth förklarar det med att 
biblioteket på något vis inbjuder till arbete. I biblioteket arbetar man, eftersom 
verksamheten mer eller mindre har den ”imagen”. Tirsén påpekar också att 
                                                 
74 Höiseth, 2004-01-26. 
75 Höiseth, 2004-01-26. 
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campusområdet ligger långt utanför stan, så det finns inte särskilt många 
ställen att gå till, ”man kan ju inte gå och sätta sig på Börjes konditori [inne i 
centrala Luleå] till exempel, det är för långt”.76 Eftersom en stor del av 
studenterna bor på Porsön, den stadsdel där campus ligger, skulle man kunna 
tro att de går hem och jobbar, men så verkar det inte vara. Biblioteket har 
mellan 2 000 och 3 000 inpasserande varje dag, och det är särskilt fullt i 
tentaperioder. 

Ytterligare en idé man haft för att utveckla biblioteket som offentligt rum, 
har varit att skapa ett slags ”Speakers’ corner” vid vattenkonstverket mitt i 
rummet. Höiseth berättar att idén var att man där kanske en gång i veckan 
skulle få möjligheten att säga någonting om saker som rör universitetet, men 
det har inte blivit något av det ännu. Han tror att om man ska kunna genomföra 
något sådant så måste man ha studenterna som drivande faktor i projektet, och 
inom Luleå universitet verkar inte studenterna varit intresserade av att uttrycka 
sin mening i just ett sådant forum.  

Tirsén har dock erfarenhet av att om man skapar en scen i ett offentligt 
rum, trots att man inte har någon idé om vad den ska användas till, så kommer 
den att användas. Så gjorde man bland annat i Härnösands sambibliotek som 
Tirsén också arbetat med. Man byggde med andra ord en scen utan att veta 
något om vilket program biblioteket skulle ha, och resultatet blev att scenen 
används mycket idag. Finns scenen så verkar idéerna komma. Tack vare det 
faktum att biblioteket är ett socialt rum så menar Tirsén att man kan planera in 
ett oförutsägbart inslag och se vad det kan bli av det. 

Om man tittar på Carolina Rediviva ur det perspektiv som man haft vid 
Luleå UB, så är likheterna få. Biblioteket har ett läge som borde göra det mer 
”tillgängligt” än Luleå UB – det vill säga att Carolina ligger inne i centrala 
Uppsala, uppe på en höjd och väl synligt från flera håll i staden – men detta 
läge kan dock bidra till motsatsen. Det överväldigande bygget och läget verkar 
antagligen mer hämmande än välkomnande på eventuella besökare. Vidare så 
visar fasaden inte upp vad det är för verksamhet som bedrivs inne i byggnaden 
– formspråket är stramt och fönstren avslöjar inte vad som finns innanför.77  

Inne i Carolina Rediviva är rumsindelningen komplex och svåröverblickad 
jämfört med enkelheten i den hallform Luleå UB använt sig av. Rummen är av-
skilda av stora dörrar och stämningen är tyst. Studerandearbetsplatserna består 
främst av läsplatser vid bord, vilka står i parallella rader vända åt samma håll. 
                                                 
76 Tirsén, 2004-01-26. 
77 Uppgifterna om Carolina Rediviva grundas, där inte annat anges, på mina egna observationer. 
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Detta, samt det faktum att läsplatserna är avsedda för tyst läsning, skapar inga 
möjligheter till samtal eller grupparbeten. Innan man stiger in i läsesalarna 
möts man dessutom av en skylt som förklarar att i salen är ”SAMTAL ICKE 
TILLÅTNA”. Överhuvudtaget är det svårt att hitta naturliga mötesplatser, ex-
empelvis möbelgrupper där man kan sitta ner och samtala med andra, i 
Carolina Rediviva. Efter en snabb överblick av Uppsala universitetsbiblioteks 
huvudbyggnad konstaterar jag att så gott som inga av de kriterier Hans Tirséns 
räknat upp gällande det offentliga rummet kan ha varit aktuella i det 
sammanhang som Carolina kom till. Det äldre forskningsbiblioteket är först 
och främst ett böckernas och läsandets palats, och långt därefter kommer 
studenternas behov av socialt umgänge. Carolina Redivivas byggnad har 
dessutom delar som är stängda för besökarna, vilket betyder att både lokaler 
och böcker hålls oåtkomliga, och därmed förtar något av tanken om det 
offentliga.  

Tillgängligt för alla? 
I och med den ”tredje uppgiften”, det vill säga att forskningsbiblioteken ska 
vara öppna och tillgängliga även för allmänheten, vill man på Luleå UB betona 
att alla är välkomna till biblioteket. Då campus ligger några kilometer utanför 
stan får biblioteket dock inte särskilt många spontana besök.  

Något som kan verka strida mot öppenheten är att man valt att ha en 18-
årsgräns på biblioteket, men det har, enligt Höiseth, en mycket speciell orsak: 

Det visade sig att när vi startade upp med alla datorer för sökning och sånt, så upptäckte 
barnen som går på Porsöskolan att det var fri tillgång till datorer här. Då blev vi överho-
pade med barn som använde datorerna så att studenterna inte kunde komma åt dem. Det 
var ett bekymmer, så till syvende och sist så blev lösningen åldersgräns, samtidigt som vi 
skänkte en del datorer till fritidsgården. Idag är det inget bekymmer, sannolikt är ju till-
gången till datorer så pass bra för de flesta, så jag är inte säker på att vi behöver ha den 
här gränsen längre.78

Vidare så menar han att man får använda sitt förnuft när man skapar regler, 
man behöver helt enkelt inte ha regler för saker som kanske händer en eller två 
gånger. Att man inte har så mycket regler och förbehåll för användarna bidrar 
för övrigt säkerligen till att miljön upplevs som mer öppen och välkomnande. 

Höiseth berättar att de anställda inom biblioteket i alla sammanhang som 
man har möjlighet, exempelvis i intervjuer, försöker att betona att biblioteket 

                                                 
78 Höiseth, 2004-01-26. 
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är tillgängligt för alla. Olika ”externa” besökare (det vill säga som inte hör till 
universitetet) har hållit möten inom bibliotekets lokaler och också kommit för 
att få en visning av byggnaden, särskilt då den var nyinvigd. 

Tillgängligheten beror givetvis också på vilka öppettider biblioteket har. 
Luleå UB har öppet 8−20.00 måndag till torsdag, 8−18.00 på fredagar och 
11−15.00 på lördagar, vilket sammanlagt blir 62 timmar i veckan. Den ena 
läsesalen har dessutom öppet dygnet runt för den som har passerkort.79  

Man har alltså öppet alla helgfria lördagar under 
terminerna. För ett antal år sedan när Pingstafton inföll under studenternas 
tentaperiod hade man dock stängt lördag till måndag vilket många studenter 
protesterade mot och nu har man öppet på Pingstafton de år  
den sammanfaller med tentaperioden. Lördagstjänstgöringen har helt byggt på 
personalens frivillighet att arbeta dessa dagar. Innevarande läsår (2003−04) har 
man också börjat ha söndagsöppet under tentaperioderna vilket varit 
uppskattat, och i skrivande stund funderar personalen på hur man ska göra 
under första maj-helgen och pingsthelgen 2004 då båda dessa infaller i 
samband med tentaperioderna.80

Att biblioteket har öppet på vardagkvällar och lördagar ökar tillgänglighe-
ten för allmänheten, men givetvis skulle det vara önskvärt med ett bibliotek 
som har ännu generösare öppettider för att ge allmänheten än större möjlighet 
att besöka biblioteket. 

Bokmagasinet då? 
Spänningarna mellan biblioteket som en förvaringsplats för böcker å ena sidan, 
och dess funktion som ett socialt rum å andra sidan, är enligt Höiseth ”ett klas-
siskt problem”.81 Enligt honom hänger det ihop med synen på vad bibliotekets 
verksamhet ska vara i grund och botten. ”Där har det varit så att boksamling-
arna varit det centrala, men det har ändrats radikalt de senaste tio åren, alltså 
sedan vi byggde så har det skett ett väldigt stort skifte”.82 Återigen kan dessa 
skillnader belysas med Carolina Redivivas gamla karaktär som ett bokmagasin, 
och Luleå UB:s totalt annorlunda framtoning.  

På Luleå UB ser man det tydligast när det gäller tidskrifter där man inte 
har lika många facktidskrifter i tryckt form längre, och de blir bara färre och 

                                                 
79 ”Öppettider”, Luleå UB:s hemsida, http://www.luth.se/depts/lib/index.shtml, 2004-02-20. 
80 Dahlborg, Birgitta, 2004-02-11, BIBLIST-inlägg, http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A2=ind0402&L 
=biblist&F=&S=&P=13295. 
81 Höiseth¸ 2004-01-26. 
82 Höiseth, 2004-01-26. 
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färre. Mycket annat material kommer också i elektronisk form idag, och 
Höiseth är övertygad om att vikten av den tryckta boksamlingen kommer att 
minska. Självklart finns det dock skillnader mellan olika ämnen. Exempelvis 
kommer man i framtiden knappt att köpa några böcker inom teknik och 
naturvetenskap, medan man inom humaniora kanske kommer att fortsätta med 
viss litteratur i tryckt form.  

Luleå UB kommer att gå igenom utlåningsstatistik och göra en väldigt hård 
gallring bland befintligt material. Förhoppningen är att kunna glesa upp i rum-
met. Höiseth ser det som ett problem att man i bibliotekshallen har väldigt 
höga hyllor, och alltför mycket böcker. Han menar att den kamp om utrymme 
som alltid funnits mellan böckerna och människorna nästan alltid vunnits av 
just böckerna. I Luleå vill han se till att människorna ska få mer plats till arbete 
och sociala möten. 

Tirsén tillägger även att man i framtiden antagligen ”kommer [...] att 
arbeta med öppna magasin. Då görs ju böckerna tillgängliga utan att ta plats i 
själva biblioteksrummet”.83

Bibliotekets mål 
Bibliotekets övergripande mål för verksamheten presenteras på deras hemsida. 
Där säger man att UB ”ska vara ett nationellt ledande och internationellt känt 
offentligt forskningsbibliotek”. UB ska dessutom, oavsett studenternas och 
forskarnas studieorter, fungera som ett stöd för undervisning och forskning vid 
universitetet, samt främja regionens utveckling genom att: 

tillhandahålla information i samlingar av hög kvalitet 

aktivt delta i universitetets kunskapsbyggande 

utgöra en levande mötesplats inom universitetets verksamhet 

utgöra ett kompetenscentrum för användningen av informationsresurser 

erbjuda en funktionell och kreativ arbets- och studiemiljö anpassad till olika typer av be-
hov för studenter, forskare och anställda 

delta i lokala, regionala, nationella och internationella nätverk84

                                                 
83 Tirsén, 2004-01-26. 
84 ”Mål och styrande värderingar för Luleå universitetsbibliotek”, Luleå UB:s hemsida, http://www.luth. 
se/depts/lib/biblioteket/styrdok_2003.shtml, 2004-01-12. 
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På biblioteket arbetar man alltså kontinuerligt med att utveckla verksamheten, 
förnya och förändra den för att på bästa sätt passa dagens utbildningsformer 
och de nya behov som skapas i och med dem. I 2001 års verksamhetsuppdrag 
står att universitetsbiblioteket speciellt ska ”inom ramen för 2006, projektet 
Mötesplatser, utreda förutsättningarna och möjligheterna för ett Learning 
Resource Center vid universitetet”.85 Man konstaterar dock att Luleå UB redan 
är ett öppet, aktivt bibliotek som fungerar som en mötesplats för många olika 
besökarkategorier, men att man genom att arbeta för att biblioteket ska bli ett 
Learning Resource Center ytterligare kan förstärka bilden av biblioteket som 
en öppen mötesplats.86

För att nå målet att Luleå UB ska bli ett LRC såg man över vilka föränd-
ringar som skulle kunna göras inom den nu existerande biblioteksbyggnaden. 
Det handlade bland annat om datorplatser och IT-stöd, och under rubriken 
”Möten och studier” diskuterade man, bland mycket annat, följande: 

Bibliotekscaféet bör byggas ut 

Eventuellt ska ett slags ”Speakers Corner” skapas vid fontänen mitt i 
biblioteket där studenter och anställda kan ta upp aktuella frågor. 

De tysta läseplatserna utnyttjas mindre än de öppna. Kan det förändras med 
hjälp av mysigare inredning, skyltning etc.? 

Lärande pågår numera dygnet runt. Bör öppettiderna utökas?87

Vidare så diskuterade man (i verksamhetsuppdraget 2001) även förslag som 
skulle kräva om- eller tillbyggnader. Först och främst betonas att lokaler inom 
ett LRC bör vara flexibla och inte låsas till vissa funktioner. Detta kan 
exempelvis åstadkommas med flyttbara väggar. I övrigt så bör det finnas en 
tydlig ingång till universitetet, och där ska man exempelvis kunna komma 
direkt till en ”mottagningsdisk”, där bra informationsmaterial ska finnas till 
hands. Där bör också finnas bokhandel, café, bankomat och öppna ytor för 
möten/umgänge. Biblioteket/LRC bör vara direkt synligt vid ingången. I detta 
så kallade ”välkomstprojekt” kan funktioner som bemanning och öppettider 

                                                 
85 ”Biblioteket som mötesplats – arbetsgruppens rapport”, 2001, http://www.ltu.se/depts/lib/luthonly/ 
2006/rapporten.pdf, s. 1, 2004-04-07. 
86 ”Biblioteket som mötesplats”, 2001, s. 3. 
87 ”Biblioteket som mötesplats”, 2001, s. 4 
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samordnas. Allt detta för att skapa ett så varmt välkomnande som möjligt, och 
göra det lättare för besökaren att hitta.88

Det projektarbete som pågår vid Luleå UB sedan hösten 2003 kallas 
”Utveckling pågår” och är indelat i tre delprojekt kallade ”Luleå UB som LRC 
– en mötesplats för lärande”, ”Luleå UB i universitetet” samt ”Luleå UB:s or-
ganisationsutveckling”. Det förstnämnda projektet är det mest intressanta för 
denna uppsats, då det syftar till att skapa en handlingsplan för skapandet av en 
fysisk (och virtuell) miljö som stödjer både studenternas lärande och lärarnas 
pedagogiska utveckling. Meningen är att projektet ska vidareutveckla de tankar 
om Luleå UB som ett Learning Resource Center som först presenterades 2001. 
Med dessa idéer kommer behoven av en anpassning och utveckling av loka-
lerna, modern utrustning och ett arbetssätt baserat i begreppet informations-
kompetens. Nyckelord i Luleå UB:s arbete för att bli ett LRC är samverkan, 
tillgänglighet, kompetens och effektivitet.89  

Bibliotekets framtid som fysiskt rum 
Mycket tyder på att bibliotekets funktion som arkiv och bokmagasin håller på 
att försvagas, främst på grund av den elektroniska publiceringen av både tid-
skrifter och böcker. Nya aktörer kan tack vare detta lättare än tidigare skapa 
egna ”bibliotek”, och på nätet finns det därför fler som i det avseendet gör 
samma saker som biblioteken.90

Vad ska då ett bibliotek ”utan böcker” användas till? Några förslag som 
ligger nära till hands är mötesplats, arbetsplats och ett slags upplevelserum. 
Hans Tirsén, som nyligen även ritat det nya högskolebiblioteket i Gävle, 
påpekar att biblioteket framför allt är ett socialt rum. Det kommer alltid att 
behövas ställen där man kan vara utan att ha något ärende. Just biblioteket i 
Gävle har han ”gjort ännu mer som en arena, romerskt och halvcirkelformat så 
att man kan sitta och spana in andra”.91 Han tycker att biblioteket behövs som 
en mötesplats, där man verkligen får vara, och som är gjord för att man faktiskt 
ska uppehålla sig där. Biblioteket är ett ställe där man kan ha ett ärende utan att 
man för den skull behöver skylta med det, samtidigt är det lika accepterat att 

                                                 
88 ”Biblioteket som mötesplats”, 2001, s. 5. 
89 Höiseth, Terje, 2003, ”Utveckling pågår – en bakgrund för Luleå UB:s projektarbete hösten 2003”, s. 
4. 
90 Köpmans, Ann-Sofie, 2001, Bibliotek utan böcker? En undersökning av hur elektronisk publicering 
och distribution påverkar forskningsbibliotekens verksamhet, s. 68. 
91 Tirsén, 2004-01-26. 
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komma utan något särskilt ärende. Journalisten och författaren Göran Greider 
skriver i Bibliotekstjänsts skrift Bibliotek – mötesplats i tid och rum att han 

[...] är övertygad om att fungerande offentligheter också är beroende av direkt fysiska 
förlopp: att människor möter varandra ansikte mot ansikte. Att biblioteken fått en växande 
roll som just informationscenter, alltså att det inte alltid är för att låna böcker man går dit, 
är i sig inget att oroa sig för: de förblir mötesplatser.92

Återigen är det också möjligheten för den enskilda personen att synas, att se 
andra och känna att man är en del av samhället, som verkar tongivande. Detta 
rent visuella deltagande i offentligheten kan man återknyta till Habermas be-
skrivning av salongerna, läseklubbarna och kaffehusen som under 1700- och 
1800-talen erbjöd tillfällen för människor att visa upp sig, att delta i offentlig-
heten och också att kunna iaktta andras rörelser, gester, attityder och beteen-
den.  

Hans Tirsén har även jobbat med sambiblioteket i Härnösand, som är ett 
kombinerat läns-, stads- och universitetsbibliotek. Enligt honom har det där 
visat sig att mycket händer i biblioteket som överhuvudtaget inte har med 
”boklig lärdom” att göra, exempelvis olika kulturella evenemang som 
konserter och uppträdanden. Det är följaktligen ett tydligt exempel på 
biblioteket som ett rum med plats för mycket mer än bokhyllor. 

Inom Luleå tekniska universitet finns en person som är konstansvarig, 
Lynn Gustavsson. Hon har idéer om att skapa ett permanent galleri i 
biblioteket, vilket skulle kunna locka en ny krets av besökare. Höiseth påpekar 
att de gamla universitetsbiblioteken traditionellt sett alltid sysslat med 
utställningar, exempelvis om gamla böcker. I ett socialt rum är det alltså klart 
att det kan finnas utrymme för den typen av aktiviteter också. Återigen så 
handlar det då om att ta bort ganska mycket av det som idag är bokhyllor för 
att i framtiden kunna utnyttja biblioteket på nya sätt. Det är, enligt Höiseth, ett 
”tänk” som kommer. I Gävles nya högskolebibliotek har man exempelvis gjort 
plats för hela 30 grupprum. Befintliga byggnader har kanske inte de fysiska 
förutsättningarna att skapa grupprum, men enligt Höiseth är det viktiga att 
möjligheten för grupper att sitta tillsammans inte minskar, och för att förhindra 
att så sker måste man följaktligen hålla nere antalet böcker som tar plats i 
hyllorna.  

                                                 
92 Greider, Göran, 2000, ”Biblioteket, demokratin och kulturen”, s. 97. 
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Aula Flex 
Inom Luleå Tekniska Universitet arbetar man just nu med ett projekt för att 
skapa en mötesplats (med arbetsnamn ”Aula Flex”), i vilket det flexibla 
lärandet med hjälp av IKT ska vara utgångspunkten. Utmärkande för Aula Flex 
är att den ska bli ”en universitets- och samhällsomfattande mötesplats som inte 
har en tydlig bas i något speciellt ämne utan istället en bas med ett stort mått av 
öppenhet”.93  

Syftet med Aula Flex är att skapa en mötesplats för både lärare och stu-
denter där man har möjlighet att få snabb support i sin egen kompetensutveck-
ling av IKT. Projektet förutsätter givetvis en fysisk lokal med bra utrustning 
och det är där som biblioteket kommer in i bilden. Lokalen i fråga är en lokal i 
biblioteket, B1259. Överbibliotekarie Terje Höiseth deltar också i projektet 
som kommer att tas över helt av biblioteket när det är klart (i slutet av 2004).  

Biblioteket utan väggar 
Biblioteket har som framtida mål att, till skillnad från dagens situation, ”vara 
synligt och tillgängligt även ute på campus, och inte enbart bakom disken i bib-
liotekslokalen”.94

Biblioteket har under flera år haft bra kontakt med sina kunder på universi-
tetet, främst när det gäller direktkontakt vid låne- och informationsdisken i 
själva biblioteket, men även vid litteraturinköp och planering av kurser i infor-
mationssökning för studenter. De vill dock kunna fylla ”en mer aktiv roll i ett 
större perspektiv”, särskilt eftersom de har tappat den dagliga kontakten med 
lärare/forskare när många tjänster finns i elektronisk form.95

Höiseth berättar att man kommit fram till att personalen inte längre ska be-
finna sig inne i sina ”celler” (det vill säga kontorsrummen), och egentligen inte 
bakom disken heller. Målet är att de ska vara mycket ute i biblioteksrummet på 
ett annorlunda sätt, samt att man ska ta ut verksamheten på campus. Man ska 
se till att finnas på de övriga mötesplatser som finns ute på campus, i 
organisationer och sammanslutningar som finns på institutionerna, det ska 
finnas möjlighet att träffa enskilda forskare och lärare, och det ska kunna 
uppstå mer spontana möten. Enligt Höiseth är det en stor brist i dag, generellt 
på universitet och högskolor, att biblioteket är en ganska isolerad verksamhet 
från resten. Nu när en stor del av verksamheten flyttat ut till den enskilde 

                                                 
93 ”Aula Flex-projektet”, http://www.online.luth.se/projekt/Aula_Flex/, 2004-02-24.  
94 Höiseth, 2003, s. 3. 
95 Höiseth, 2003, s. 7. 
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forskarens kontor, så tycker han att det är självklart att om biblioteket har 
flyttat så måste även personalen röra sig utanför bibliotekets väggar. 

En del i framtidsplanerna är att bibliotekarierna ca. 90 procent av tiden 
kommer att vara ute i biblioteket på tjänst, då exempelvis ”inre” arbete som 
katalogisering skulle kunna samordnas på nationell eller till och med 
internationell nivå. Detta skulle alltså bidra till att många av de traditionella 
bibliotekariesysslorna försvinner, vilket innebär att man får tid över till annat.  

Det blir då en väldig förändring för personalen, som inte kan sitta kvar på 
sina rum längre, utan måste gå omkring mera och fungera som handledare. De 
är dock vana vid att ha sina egna kontorsrum, och Tirsén berättar att de vid 
planeringen av biblioteket var väldigt noga med att man skulle få stort rum 
med en dörr att stänga om sig. Det var exempelvis diskussioner om att man 
skulle få plats för sina bokvagnar, och rejäla bordsytor när man håller på med 
katalogiseringsjobb. Framöver kan man dock fråga sig hur stora utrymmen 
man egentligen behöver, om man verkligen ska ha sin ”egen” kontorsmodul 
när man kanske kommer jobba mycket på andra ställen. Det lokalutrymme som 
personalen idag förfogar över kan i framtiden kanske användas som ytor för 
annan verksamhet, förhoppningsvis något som direkt kan komma användarna 
till nytta.  

Observationer i biblioteket 
Jag genomförde mina observationer i Luleå UB dels för att få veta hur studen-
terna vid Luleå tekniska universitet egentligen använder biblioteksrummet, 
dels för att se hur själva rummet utformats med tanke på att det ska vara ett 
slags offentligt rum, det vill säga om det rent fysiskt fyller sitt syfte som 
sådant. Under två vardagar gjorde jag observationer och anteckningar på plats. 
Dels rörde jag mig i rummet som besökare, dels satte jag mig ner längre 
stunder på platser där jag fick en bra överblick över delar av biblioteket. Den 
första dagen vistades jag en förmiddag i biblioteket, medan jag den andra 
dagen valde eftermiddagen. Överbibliotekarien Höiseth var medveten om mina 
studier på plats, men i övrigt var jag en anonym iakttagare.96 De observationer 
jag genomförde på Carolina Rediviva var mindre grundliga och genomfördes 
under en eftermiddag i april. Där tittade jag mer på hur byggnaden ser ut och 
mindre på besökarnas beteende. 

                                                 
96 Där inte annat anges använder jag mig av mina egna observationer (26−27 januari 2004) som källor i 
följande stycken. 
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Bibliotekets disposition 
Allra först orienterade jag mig ordentligt i byggnaden. Luleå universitetsbiblio-
tek har tre våningsplan. Entréplan är byggnadens andra plan och här finns 
själva bibliotekshallen, läsplatser, personalutrymmen, låne- och 
informationsdisk, datorer och undervisningsrum. Här finns även bibliotekets 
vattenkonstverk – i form av en porlande fjällbäck. På planritningen (bild 1) är 
det just plan två som illustreras. Entrén finns uppe i det högra hörnet av 
ritningen medan de glasade fasadväggarna sträcker sig längs den vänstra 
respektive nedre kanten. 

På plan ett, det vill säga nivån under universitetsområdets huvudstråk, 
finns läsesalar, grupprum och tidskriftssamlingen. På samma plan finns också 
datacentral/helpdesk och ett café i anslutning till bibliotekslokalerna. 

Plan tre är en balkongvåning med utsikt över bibliotekshallen. En trappa på 
var sida i biblioteksrummet leder upp till ”hyllan” som har läsplatser längs hela 
räcket. I bokhyllorna på plan tre står bibliotekets så kallade Nordkalottsamling 
och det finns även konferensrum på detta plan. 
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Bild 1. Luleå Universitetsbibliotek, plan 2 

Ritning över plan 2, Luleå Universitetsbibliotek. I A3-format är ritningens skala 1:250. Tirsén-
Aili Arkitekter, Luleå. 

Entrén 
Luleå universitets campus är planerat i en enkel rutnätsplan. Biblioteket är en 
del av campusområdets Centrumhus, där även administration, restaurant, café, 
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aula och andra lokaler finns. Huset byggdes 1977−78 men då fanns inte den del 
som är dagens bibliotek. Byggnaden är i huvudsak ett tvåvåningshus och på 
grund av kvarterets nivåförhållanden ligger huvudplanet (byggnadens andra 
våning) i höjd med gångstråket som går genom campus.97 Det är också i detta 
plan som bibliotekets entréplan ligger. Huset i sig skiljer sig från de andra 
byggnaderna på campus − fasaden är ”veckad” och taket som är byggt i olika 
nivåer är annorlunda jämfört med de omgivande mer ”lådliknande” komplexen. 
De stora fönstren visar bokhallen mot ett av gångstråken, dock syns den inte 
från huvudstråket på campus. 

Biblioteket ligger alltså mitt på campus i Luleå. Då man når biblioteket via 
en annan byggnad har det ingen tydlig, egen huvudentré. Centrumhusets entré 
är från utsidan inte heller särskilt stor eller tydlig, men innanför finns en bred 
informationsdisk, sittplatser och bord, publika datorer, en liten butik och kiosk. 
Det finns dock inte någon skyltning som visar var i byggnaden biblioteket 
ligger, varken på utsidan eller inomhus. Från Centrumhusets entré nås 
biblioteket via en ljus gång med sittplatser och bord längs sidorna. Trots detta 
är det lätt att ta sig in i biblioteket, man rör sig lätt in och ut på ett naturligt sätt, 
kanske till viss del tack vare avsaknaden av en stor entré. Att gå in i biblioteket 
känns då inte som någon ”stor grej”, utan man kan lätt gå in utan att känna att 
man behöver ha något speciellt ärende. Väljer man att gå in på undre våningen 
så når man biblioteket efter att ha passerat caféet och sedan uppför en trappa. 
Är man dock inte student eller anställd vid universitetet kan de något otydliga 
entréförhållandena antagligen avskräcka något. Man kanske känner sig vilsen 
och osäker på exakt var man går in i biblioteket och hur. Detta är givetvis en 
brist om man ska se biblioteket som ett lättillgängligt offentligt rum.  

Entrén ligger i ena hörnet av hallen, och det första man möts av är låne- 
och informationsdiskarna till vänster och de publika datorerna i rader rakt 
fram. Att entrén inte ligger mitt i rummet göra att besökare som redan vistas i 
biblioteket inte behöver bli störda av strömmen människor som kommer och 
går. Diskarna, vilka kanske hör till de mer aktiva delarna av biblioteket, ligger 
under balkongvåningen och får därmed lite ljuddämpning. För att ta sig till 
olika läs- och sittplatser måste man ta sig lite längre in i biblioteket, och de 
delarna känns mer dämpade och lugnare än entrédelen av rummet. På så vis 
hinner besökaren successivt ”lugna ner” sig och stör förhoppningsvis inte dem 
som sitter och arbetar. 

                                                 
97 Landberg, Gunnar, Tham, Krister, Berg, Gunnar, 1981, ”Centrumhuset, Luleå Högskola”, s. 25. 
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Att gå in i Carolina-biblioteket i Uppsala är en helt annorlunda upplevelse. 
Läget är som sagt storslaget, och byggnaden i sig också mycket imponerande – 
stor och klassisk i sin utformning. Upp till den tydliga entrén, mitt på fasaden, 
leder en stentrappa. För att sedan ta sig in måste man öppna tunga trädörrar, 
och innanför dessa möts man av en stor, ekande hall. I hallen ombeds alla 
besökare att lämna ifrån sig ytterkläder och eventuell väska för att få träda in i 
själva biblioteket (detta som följd av att man drabbats av stölder). Innan man 
kliver in i biblioteksrummet möts man även av en skylt som tydligt räknar upp 
allt som inte är tillåtet i biblioteket. Det finns dessutom två olika dörrar att 
välja på, en särskild enbart för ingång och en för utgång. Bara den enkla 
handlingen att träda in i biblioteket blir alltså en hel procedur på Carolina 
Rediviva. Detta är något som kan göra att besökaren känner sig mindre 
välkommen, och mer påpassad, än på Luleå UB där man på ett enklare sätt kan 
komma och gå som man behagar.  

Allmänna intryck av rummet 
Biblioteksrummet i Luleå känns stort, ljust och luftigt. Det ligger ett ständigt 
sorl i luften men ljudet känns på intet sätt störande. Delvis dränks det i porlan-
det från vattenkonstverket, och ljudet av steg dämpas av det speciella parkett-
golvet. Här och var står gröna växter och det mesta är gjort i naturmaterial, det 
vill säga trä och skinn. Bokhallen har fönster i tre väderstreck samt i taket.  

På entréplan kan det vara svårt att få en överblick över rummet då hyllorna 
är relativt höga, över två meter. Från plan tre är dock överblicken tydlig, man 
ser hela bibliotekshallen och det blir tydligt hur hyllor och läsplatser förhåller 
sig till varandra. Balkongen (det vill säga plan tre) är belägen i den högsta 
delen av bibliotekshallen och här finns fönster längst upp vid taket som släpper 
in generöst med ljus. På motsatt sida av rummet, mot fasaden, blir takhöjden 
lägre, läsplatserna fler och ljudnivån automatiskt lägre. 

Plan ett har betydligt lägre takhöjd och kompakta tidskriftshyllor vilket gör 
det svåröverblickat. De läsplatser som finns är dock väl disponerade, det finns 
både enskilda platser längs fasaden och bord för grupper utspridda mellan bok-
hyllekvarteren. De generösa fönstren ger bra ljus och kompenserar det låga 
taket något. 

På det stora hela är biblioteket ett arbetsstimulerande och trevligt rum att 
vistas i, samtidigt som det är en väldigt ”tillåtande” miljö – det vill säga männi-
skor pratar, mobiler ringer och det är ständig rörelse omkring en. 

Enligt Bergström ska ju det offentliga rummet ha en förmåga att samla 
människor till sig, samt en adekvat form som utgår från funktionen, vilka är 
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kriterier som jag tycker att Luleå UB uppfyller.98 Rummet erbjuder plats för 
besökare att röra sig, uträtta sina ärenden och arbeta. Även för den som vill 
vistas i rummet som iakttagare och flanör finns platser, exempelvis ”hyllan” på 
plan tre. Atmosfären är på det stora hela social och välkomnande − trots att det 
är en plats för arbete och koncentration − det vill säga man får lätt ögonkontakt 
med människor och känner sig ”sedd” och delaktig även om man inte känner 
någon. Många besökare stannar upp, hälsar och pratar med varandra. 

Atmosfären på Carolina Rediviva uppfattar jag som mer anonym. Det all-
männa intrycket är att det är tystare, möjligtvis med undantag från katalogrum-
met och bibliografiavdelningen, än Luleå UB. Givetvis är en av orsakerna till 
detta att en stor del av biblioteket utgörs av de tysta läsesalarna. Miljön är mer 
begränsande och ”förbjudande” än på Luleå UB, då rummen avskiljs av stora 
dörrar och det finns många anslag med uppmaningar och förbud i biblioteket.  

För Bergströms ”iakttagare” och ”flanörer” finns inga naturliga platser i 
Carolina Rediviva. Möjligheterna för en besökare utan ärende, som enbart vill 
känna sig delaktig i ett slags offentlighet, att sätta sig ner är exempelvis 
begränsade. De sittplatser som finns är först och främst läsplatser vid bord eller 
tillfälliga sittplatser vid de sökdatorer som finns i biblioteket. Atmosfären är 
dock, liksom i Luleå, arbetsstimulerande och rofylld. Den stora skillnaden är 
följaktligen att man i Carolina förväntas ha ett mer klassiskt ”biblioteksärende” 
(det vill säga tyst läsning eller lån av litteratur) när man besöker byggnaden. 
Luleå UB fungerar i jämförelse mer som ett ”vardagsrum”.  

Möblering och skyltning  
Biblioteksrummets möblering består i huvudsak av bokhyllorna som delvis pla-
cerats i ett slags solfjädersform, alla står alltså inte i helt parallella rader. Övrig 
inredning är stå- och sittplatser vid datorer, läsplatser och bord. Rör man sig 
längs huvudstråket i biblioteket, det vill säga rakt fram från entrén, så har man 
bokhyllornas gavlar mot sig. Materialet är björk och höjden på hyllorna är över 
två meter, vilket gör att det inne i ”bokhyllekvarteren” är ganska dämpat och 
avskilt. Sitt- och läsplatser finns utspridda i hela biblioteket, några stycken 
mellan bokhyllekvarteren, men de flesta finns i kanterna av rummet, det vill 
säga längs fasaden. Taket är också lägre längs fasaden och det bidrar till en 
lugnare och tystare atmosfär än i resten av rummet. De flesta platserna är 
enskilda läsplatser – det vill säga en stol vid ett skrivbord med lampa, men det 

                                                 
98 Bergström, 1996, s. 162. 
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finns ett antal platser som uppmuntrar till umgänge också, exempelvis 
fåtöljerna och borden vid vattenkonstverket, samt runda bord med stolar kring.  

De två tysta läsesalarna är relativt avskärmade från resten av biblioteket, 
och erbjuder därmed garanterad läsro, dock med sämre möjligheter att iaktta 
vad som händer i övrigt i biblioteket. Vissa av platserna kan användas dygnet 
runt av studenter med passerkort.  

Som tidigare nämnts så har man skött ljuddämpningen med hjälp av ett 
slags gummidämpning under parkettgolvet som är gjort av oljad ek. I början 
ansågs det ganska kontroversiellt med ett oljat trägolv, men Tirsén förklarar att 
det är bättre än ett lackat eftersom repor och skador läker ihop, och golvet har 
dessutom bara blivit vackrare med tiden. Idag finns liknande golv i många 
bibliotek.99  

Tirsén verkar överhuvudtaget intresserad av ljud och akustik. Han förklarar 
att den uppfattning som finns att det bara är att sätta upp ljuddämpande tak för 
att få bort ”pratet” och bullret, är felaktig. Det är inte alltid så enkelt. I sambib-
lioteket i Härnösand är det rätt stor akustik, det ekar exempelvis betydligt mer 
än i Luleå UB, men det har visat sig att folk tycker det är jättebra. Det verkar 
bidra till att man stramar upp sig lite när man kommer in ett sådant högtidligt 
rum. Det blir en större upplevelse och man anpassar sig själv helt enkelt. 
Tirsén menar alltså att man i ett sådant rum automatiskt dämpar ner sig själv, 
medan ”i ett alltför ljuddämpat rum måste man nästan skrika för att göra sig 
hörd, och då är det ju ingen mening med att dämpa”.100  

Dämpningen i Luleå påverkas också av dels bokhyllorna, mellan vilka det 
är ganska tyst, och dels den låga takhöjden vid läsplatserna respektive låne- 
och informationsdiskarna. Detta för att skapa en så naturlig miljö som möjligt.  

Att man valde skinnmöbler var också ganska kontroversiellt till en början. 
Höiseth pekar dock på att det nu har gått tio år, och hade möblerna inte varit i 
skinn så hade de nog fått bytas ut vid det här laget. Han menar att ”satsar man 
på kvalitet så tror jag det finns en benägenhet hos dem som ska använda dem 
att vara lite mer försiktiga. Om det bara är plast och sånt så blir det ganska 
slitet”.101  

Biblioteket är ett lättorienterat rum, men givetvis behövs en del skyltning 
för att guida besökarna rätt. Dels finns avlånga, vertikala ”remsor” som hänger 
ner från taket som visar större ämnesindelningar, medan hyllornas gavlar har 

                                                 
99 Tirsén, 2004-01-26. 
100 Tirsén, 2004-01-26. 
101 Höiseth, 2004-01-26. 
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skyltar som visar mer detaljerat vad som står var. Vid trappan ner till plan ett, 
mitt i biblioteket, finns skyltar i form av pilar som visar i vilken riktning både 
olika ämnesindelningar och olika rum finns, exempel på skyltarna är ”Statistik” 
och ”Läsesalar”. Jag letade i biblioteket efter skyltar med förbud eller uppma-
ningar, men fann inga. Information för besökare presenteras sakligt och på ett 
vänligt sätt, alltså inga ”arga” utropstecken och regler. Det bidrar givetvis 
ytterligare till att göra rummet mer välkomnande. 

Hur använder studenterna biblioteket? 

Rörelser i rummet 
De besökare jag iakttar under observationsdagarna förefaller vara studenter vid 
Luleå tekniska universitet. Detta grundar jag på deras ålder – de flesta är 
mellan 20 och 30 år gamla – samt deras ärenden och det faktum att de vistas på 
campus under dagtid. 

Uppskattningsvis är det en jämn fördelning mellan studenter som kommer 
ensamma till biblioteket och de som kommer i grupp. De flesta som kommer in 
i biblioteket rör sig målmedvetet, antingen till låne- eller informationsdisken, 
datorerna eller vidare in i rummet för att hitta sittplats. Huvudändamålet 
förefaller oftast vara att hitta just en ledig plats för tyst läsning, eller 
grupparbete i det fall man är flera personer. När man väl hittat en plats gör man 
sig hemmastadd, det vill säga hänger av sig ytterkläder, packar upp böcker, 
papper och anteckningsblock samt i vissa fall en bärbar dator. Det är sedan 
utifrån sin plats som man rör sig runt i biblioteket. Det förefaller även som att 
man behåller sin plats under en stor del av dagen – många lämnar exempelvis 
kvar sina tillhörigheter för att få behålla sin plats när de går på lunch eller 
andra ärenden.  

Uppehållsplatser 
Det är alltså tydligt att biblioteket fungerar som en enda stor läsesal och arbets-
plats. De flesta sittplatserna är upptagna redan tidigt på dagen, särskilt de mest 
populära uppe på plan tre och längs fasaden på plan två. Vid datorerna står det 
i stort sett alltid besökare, men användarna uppehåller sig inga längre stunder 
vid dem då de är ståplatser och främst avsedda för sökning. 

Erfarenheten från de år biblioteket funnits i sin nuvarande form visar att 
studenterna föredrar att vistas och att sitta i de öppna miljöerna, och att de 
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flesta också föredrar att sitta i mindre grupper och jobba, vilket i förlängningen 
leder till att de tysta läsesalarna står relativt tomma.102

Det faktum att människor samlas och umgås i rummet i sitt vardagsliv gör 
att det kan sägas ha den stadsbärande funktion som Inger Bergström talar om. 

Ärenden/sysselsättning 
Att biblioteket används som ett socialt och offentligt rum blir tydligt då man 
observerar vad besökarna egentligen använder biblioteksrummet till. Självklart 
utnyttjas tillgången till böcker och tidskrifter i biblioteket, men vid mina obser-
vationer kunde jag konstatera att det är förvånansvärt få besökare som uppe-
håller sig bland bokhyllorna. När man överblickar rummet från plan tre är det 
sällan mer än en handfull personer samtidigt som faktiskt tittar i bokhyllorna. 
Det vanligaste verkar vara att man har med sig sitt material, och alltså 
använder biblioteket som sin arbets- och mötesplats mer än som en plats där 
man hittar böcker. Huruvida materialet besökarna arbetar med ursprungligen är 
lånat på biblioteket eller om det är deras eget, är givetvis omöjligt att avgöra 
för mig. Det intressanta är att studenterna, trots att många av dem bor i 
närheten av campus och skulle kunna sitta hemma och arbeta, väljer biblioteket 
som sin arbetsplats. 

Statistiken från 2002 visar på att man under hela året hade 503 000 besö-
kare medan de lokala utlånen var 118 000 .103 Samlingarnas betydelse ska själv-
klart inte underskattas, men siffrorna talar ändå för att många besökare använ-
der biblioteket utan att det resulterar i ett lån av en bok 

 
 
 
 
 
 

                                                 
102 ”Biblioteket som mötesplats – arbetsgruppens rapport”, Luleå universitets-biblioteks hemsida, 
http://www.ltu.se/depts/lib/luthonly/2006/rapporten. pdf, (2004-04-07). 
103 ”Siffror från verksamheten 1998-20022, Luleå universitetsbiblioteks hemsida, http://www.luth.se/ 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka forskningsbibliotekets funk-
tioner som rum och byggnad, främst med fokus på det faktum att biblioteket är 
ett offentligt rum. Det objekt jag valt att undersöka för att konkretisera mina 
tankegångar är Luleå universitetsbibliotek, invigt 1994 och i sammanhanget ett 
relativt nytt bibliotek. Som motvikt till detta, för att illustrera det äldre forsk-
ningsbiblioteket, har jag valt att i vissa stycken lyfta fram Uppsala universitets-
biblioteks huvudbyggnad Carolina Rediviva. Ämnet är relativt omfattande, och 
givetvis är mina slutsatser och resultat begränsade då jag framför allt fokuserat 
på ett enskilt forskningsbibliotek. Jag kommer dock att göra en ansats till att 
dra mer generella slutsatser och sätta in det hela i ett större sammanhang.  

Teoretisk återkoppling  
Det finns onekligen fler än en definition på ”det offentliga”. Som Habermas 
skriver så har ordet ”offentlig” varit synonymt med det statliga, det som endast 
varit åtkomligt för ämbetsmän och inte för den vanliga människan. I och med 
den borgerliga offentlighetens framväxt så blev det offentliga dock synonymt 
med folket, det vill säga de vanliga människorna. Detta är givetvis en sanning 
med modifikation då människorna som Habermas talar om som ”folket” är den 
relativt välbärgade borgerligheten/medelklassen. Vad jag vill belysa är 
emellertid att offentligheten alltså kan vara antingen statens eller folkets, 
beroende på hur man definierar det och vilken tid man talar om. 

De äldre forskningsbiblioteken, däribland Carolina Rediviva, tycker jag re-
presenterar uppfattningen av det offentliga som statens/ämbetsmännens domän, 
då de byggts med en mer uteslutande karaktär som tydligt signalerar att inte 
”vem som helst” är välkommen. Den vanliga människan kan lätt känna sig 
liten och underdånig i förhållande till den stora, slutna och högtidliga 
byggnaden. Trots att biblioteksverksamheten vid Uppsala universitetsbibliotek 
idag har andra värderingar och mål, i vilka det bland annat ingår att vara 
tillgänglig för en allmänhet, syns de gamla värderingarna fortfarande i 
byggnadens utformning. 
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De nya biblioteken, exempelvis Luleå UB, är enligt min uppfattning 
följaktligen de som anammar tanken på det offentliga som till för alla. Man 
kan givetvis inte bortse från att studenterna är bibliotekens huvudgrupp av 
besökare, och att det mesta därför inrättas efter deras behov, men verksamheten 
och biblioteksrummet har ändå sin grund i det offentliga. Det intryck 
biblioteksbyggnaden i Luleå ger är öppet och tydligt. Man visar tydligt upp sin 
verksamhet genom byggnadens stora glasytor, och biblioteksrummet är lätt att 
hitta i. Det finns få dörrar och väggar som skiljer av olika delar av det öppna 
biblioteket, vilket gör att man kan röra sig relativt fritt i byggnaden. Biblioteket 
är dessutom placerat inom samma byggnadskomplex som den stora 
lunchrestaurangen och aulan, alltså i ett slags huvudbyggnad på campus dit 
många har ärenden under en dag.  

Inslag som har negativ inverkan på öppenheten är dock att biblioteket 
ligger avsides från allmänhetens perspektiv sett, det vill säga utanför Luleå 
innerstad, och saknar dessutom en tydlig, välkomnande entré. Detta kan bidra 
till att allmänheten (det vill säga de som inte studerar eller arbetar inom Luleå 
tekniska universitet) inte utnyttjar biblioteket i den utsträckning de skulle 
kunna. För att råda bot på detta problem arbetar man dock inom Luleå UB med 
idéer, exempelvis på en ny entré och på att öppna ett galleri i anslutning till 
biblioteket, vilket förhoppningsvis skulle kunna locka nya besökare. 

De olika universitetsbiblioteksbyggnaderna i Uppsala och Luleå kan 
kanske också ses som representanter för två olika synsätt på vetenskap och 
akademiska studier i sig. Uppsala är ett gammalt och traditionstyngt universitet 
medan Luleå universitet bara funnits i tre decennier, och relativt nyss övergått 
från att vara högskola till att bli universitet. I Luleå har man med andra ord haft 
en modern grund att stå på – kanske inte lika prestigefylld som Uppsalas – 
vilket också visat sig i biblioteksplaneringen. Studenternas behov och vanor 
har varit utgångspunkten i Luleå där man skapat ett slags öppet ”vardagsrum”, 
medan man i 1800-talets Uppsala byggde ett pampigt ”tempel” för 
vetenskapen. Detta antagligen för att manifestera universitetets prestige och 
akademiska tyngd. Det ”uppifrånperspektiv” som man utgått ifrån när man 
skapat äldre bibliotek verkar idag ha ersatts av ett mer demokratiskt tänkande.  

Habermas talar om borgerlighetens offentliga institutioner, och tar upp 
några drag som karaktäriserar dem. Dessa drag kan delvis appliceras på Luleå 
UB som offentligt rum, bland annat i det hänseende att biblioteket erbjuder en 
plats för socialt umgänge som bortser från personernas eventuella status- och 
klasskillnader. I biblioteket behöver det inte synas på dig vem och vad du är, 
inte heller har du någon skyldighet att redovisa vad dina ärenden eller avsikter 
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är. Vidare så talar Habermas om den principiella öppenheten, det vill säga att 
alla principiellt sett ska kunna ta del av den information som tillhandshålls i 
det offentliga rummet. Detta stämmer överens med Luleå UB då 
biblioteksbesökaren har rätt att använda hela bibliotekets bestånd, men det 
förutsätter givetvis att personen i fråga kan tillgodogöra sig informationen. På 
så vis är öppenheten endast principiell i detta sammanhang, och tyvärr inte 
alltid hundraprocentigt överensstämmande med verkligheten (i vilken alla inte 
besitter den så kallade ”informationskompetens” som behövs). 

Forskningsbiblioteket har dock andra funktioner än att enbart 
tillhandahålla information. Arkiverings- och bokmagasinsfunktionen har hela 
tiden varit självklar för biblioteken, men har försvagats de senaste åren på 
grund av elektronisk publicering och alternativ tillgång till information på 
exempelvis Internet. En central aspekt är dock att bibliotekets syfte i grunden 
är icke-kommersiellt, vilket de är närmast ensamma om.  

Det allra viktigaste jag velat belysa i denna uppsats är dock biblioteksrum-
mets sociala aspekter. Min inställning innan undersökningen, som också blivit 
stärkt och bekräftad under arbetets gång, var att dagens forskningsbibliotek 
erbjuder en öppen miljö, fylld av liv och rörelse, till skillnad från de 
traditionella, tysta biblioteken (exempelvis Carolina Rediviva). På Luleå 
universitetsbibliotek upptäckte jag att atmosfären är fylld av ett sorl, av rörelse 
och arbete, detta samtidigt som många studenter trots allt sitter vid de ”tysta” 
läsplatserna och studerar. Jag tycker mig ha sett tendenser till att man söker sig 
till biblioteket av rent sociala skäl. Många besökare sitter tillsammans i grupper 
och pratar, medan andra sitter enskilt men med möjligheten att ”spana in” 
andra människor som kommer och går. De läsplatser som är avskärmade från 
resten av biblioteksrummet är inte särskilt populära.  

Arkitekten Thomas Hellqvists teori om hur det offentliga rummet fungerar 
som en arena där man som individ både kan iaktta andra och också själv ses, 
passar väl in på min analys av studenternas bruk av biblioteket i Luleå. Många 
bor som sagt i närheten av campus men använder ändå biblioteket som sin läs- 
och arbetsplats under dagarna. Detta tycker jag tyder på att rummet har en vik-
tig social funktion, det vill säga att man använder det för att man gärna vill vis-
tas bland andra människor även om man arbetar individuellt. Att då och då 
kunna lyfta huvudet från böckerna och titta på människorna och aktiviteten 
runt omkring sig, verkar uppskattat. Även Habermas beskrivning av den 
borgerliga offentlighetens umgänge tyder på liknande tendenser. Kaffehusen, 
läsecirklarna och de olika kulturella evenemangen erbjöd antagligen inte bara 
möjligheten för individen att sprida sina åsikter och ta del av andras 
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åsikter/information, utan fyllde säkerligen ett behov av att få synas och delta i 
ett slags visuell offentlighet. Enligt Hellqvist är ju detta ”socialiserande” – det 
vill säga att kunna se andra personer och själv ses av dem – själva basen för vår 
upplevelse av oss själva som människor. 

Den form som Luleå UB har erbjuder plats för många av studenternas be-
hov. Först och främst rör det sig då om läs- och arbetsplatser, datorer, kopie-
ring och hjälp från bibliotekets personal, men biblioteket erbjuder även 
utrymme för den iakttagande, mer ”passiva” besökaren i form av naturliga 
sittplatser och små ”gångstråk” spridda i hela biblioteket. Enligt Bergström är 
detta vad som avgör om rummet har en adekvat form eller inte – en form som 
på förhållandevis liten yta rymmer både de för verksamheten nödvändiga 
funktionerna och samtidigt erbjuder plats för dem som inte ”medverkar”, det 
vill säga iakttagarna och flanörerna. För besökarna finns även naturliga 
mötesplatser man kan stanna upp och prata på, exempelvis vid gavlarna på 
bokhyllor, innanför entrén eller vid vattenkonstverket. 

På det stora hela verkar Luleå UB fungera bra som ett offentligt rum på 
campus, och har på så sätt blivit en helt naturlig del i studenternas vardag. Då 
man som student inte har något eget arbetsrum med tillgång till det material 
och de resurser man behöver, är det naturligt att biblioteket idag fyller den 
funktionen. Att man dessutom använder rummet som en social mötesplats gör 
det mer dynamiskt, men ställer också större krav på utformningen. I Luleå har 
Hans Tirsén bidragit med sina erfarenheter och tankar kring arkitektur och det 
offentliga rummet, medan Terje Höiseth tillsammans med bibliotekspersonalen 
har sett till att biblioteket fått en form som passar just de behov som Luleås 
studenter har. Samarbetet mellan arkitekt och bibliotekspersonal verkar 
onekligen vara en bra väg att gå i utformningen av ett nytt bibliotek då det 
krävs kännedom om besökarna och deras vanor för att man på bästa möjliga 
sätt ska kunna utforma en fungerande miljö.  

Reflektioner inför framtiden 
Något av det viktigaste jag tycker man kan konstatera inför framtiden är dock 
att biblioteket och dess personal måste vara flexibla. Enbart under de tio år som 
Luleå UB har funnits har biblioteksverksamheten förändrats, bland annat på 
grund av IT-utvecklingen, vilket i grunden ändrat de fysiska förutsättningarna 
för verksamheten. Tydligast har man märkt av förändringarna på tidskriftssidan 
där man så småningom kommer att kunna tömma fler och fler hyllor på tryckta 
volymer. Det intryck jag fått under intervjun med Terje Höiseth är att man väl-
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komnar förändringar inom verksamheten, och hela tiden arbetar för att ”hänga 
med” i utvecklingen och inte låsa sig vid bibliotekets traditionella roll.  

Luleå UB har onekligen många planer på förändringar, men trots att många 
av dem hänger ihop med den tekniska/elektroniska utvecklingen, ser jag ingen 
tendens till att bibliotekets funktion som fysiskt rum på något vis minskar i 
betydelse. Givetvis kan man tänka sig att biblioteken inte kommer att behövas i 
framtiden. Detta eftersom den informationstekniska utvecklingen leder till en 
ökad användning av elektroniska informationsresurser, och i detta ”pappers-
lösa” samhälle finns då inget behov av bibliotek, vilka ju traditionellt 
förknippas med tryckt material. Jag vill dock framhålla att biblioteksrummet 
onekligen behövs som en arbetsplats för universitetets studenter, ett slags ”one-
stop-shop” dit man kan komma med alla slags ärenden som rör studierna, det 
vill säga såväl tyst läsning, litteratur- och informationssökning, referensfrågor 
och framställning av multimedia-material, som möten och umgänge med andra 
studenter. 

Efter min undersökning vidhåller jag den åsikt jag hade i början av arbetet, 
det vill säga att bibliotekets huvudfunktion framför andra är att tjänstgöra som 
ett offentligt rum. Idag krymper det offentliga rummet på så vis att större och 
större ytor i stadsrummet privatiseras, exempelvis byggs städernas gator över 
med glastak för att bli ”gallerior”, torg blir till parkeringar och naturliga mötes- 
och uppehållsplatser försvinner. Den helt ”neutrala” ytan i städerna minskar i 
storlek. I stort sett vart man än går möts man av reklam och förväntningar på 
oss att vi ska konsumera. Även om bilden kanske inte är lika dyster som den 
Habermas målar upp som ”offentlighetens förfall” så ligger det följaktligen 
viss sanning i den. Städernas offentlighet har på så vis blivit mer eller mindre 
”falsk”. Jag vill dock se biblioteket som en motvikt till detta, då det fungerar 
som en mötesplats och ett rum där människor fortfarande får vistas utan att 
krav ställs på att man ska konsumera, ha ett särskilt ärende eller för den delen 
behöva redovisa det. Den tydligaste tendensen jag tycker mig ha sett på Luleå 
UB är att studenterna använder rummet som sin offentliga och sociala ”arena”, 
det vill säga det är hit man går för att kunna vistas bland andra människor i en, 
i det närmaste, kravlös miljö. På Luleå campus finns idag heller ingen 
motsvarande mötesplats för studenterna då det som erbjuds mest är café- och 
restaurangmiljö där man förväntas vara betalande kund.  

Sammanfattningsvis kan jag utifrån mina studier på Luleå UB dra 
slutsatsen att forskningsbiblioteket har en framtid som fysiskt rum. Det 
offentliga rummet är viktigt för människors sociala liv och för en känsla av 
deltagande i samhället, även inom universitetsvärlden. Biblioteket fyller här 
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både funktionen som arbetsplats, informationsförmedlare och mötesplats, 
vilket gör det till en unik verksamhet som förhoppningsvis får leva vidare. Att 
vidareutveckla bibliotekets roll som rum kan dessutom bli en nödvändighet för 
att det även i framtiden ska ha en självklar plats i samhället. Biblioteken bör 
med andra ord − som en ren överlevnadstaktik − se till att människor även i 
fortsättningen dras till byggnaden.  
 

 
 

 53



Sammanfattning 

Denna magisteruppsats handlar om forskningsbibliotekets roll som byggnad 
och som rum. Min främsta utgångspunkt har varit att undersöka 
biblioteksrummets funktion som ett offentligt/socialt rum, det vill säga en 
mötesplats. Jag har i uppsatsen framhållit att biblioteksrummet, trots IT-
utvecklingen som inneburit att mycket material och tjänster finns tillgängliga 
elektroniskt, fortfarande behövs i dagens samhälle. 

Jag har använt Luleå universitetsbibliotek (invigt 1994) som objekt för min 
undersökning, och för att illustrera det äldre forskningsbiblioteket har jag till 
viss del beskrivit Carolina Rediviva i Uppsala. Undersökningen har bestått av 
egna observationer i biblioteken, litteraturstudier och en intervju med 
arkitekten och överbibliotekarien som arbetat med planeringen av Luleå UB.  

Teoretiskt tog jag avstamp i Jürgen Habermas text Borgerlig offentlighet 
för att reda ut vad det offentliga egentligen är och varit genom tiderna. Även 
arkitekturteoretiska perspektiv, om exempelvis människans upplevelser och 
känslor i olika rum, har varit till nytta i mitt arbete.  

I intervjun fick jag reda på mycket runt planeringen av biblioteket. Både 
bibliotekets personal och arkitekten medverkade för att biblioteksrummet 
skulle passa universitetets studenter och deras behov på bästa sätt. Att detta 
fick resultat visade sig då jag i min undersökning kom jag fram till att Luleå 
UB fungerar som en central mötesplats på campus. Luleå UB har de kvaliteter 
som krävs för att fungera som ett offentligt rum: det vill säga möjligheter att 
samtala, men även arbeta tyst och enskilt, möjlighet att träffas och samarbeta, 
platser för vila och för att enbart vara iakttagare. I övrigt bör en offentlig 
byggnad vara lätt att orientera sig i, ha en tydlig entré och även skylta upp sin 
verksamhet mot omgivningen. Luleå UB har en enkel och öppen planering, 
möbleringen erbjuder mötes-, arbets- och uppehållsplatser och gör både tyst 
arbete och samtal möjliga i form av enskilda läsplatser och grupparbetsplatser. 
Brister finns dock, exempelvis är entréförhållandena inte ultimata då 
biblioteket inte har någon egen, tydlig ingång.  
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Carolina Rediviva kontrasterar tydligt mot detta nya, öppna 
förhållningssätt. Intrycket byggnaden sänder ut är det motsatta – det vill säga 
en känsla av underdånighet och slutenhet. Rummens disposition och 
utformning bjuder på få möjligheter till möten, samtal eller grupparbeten. 
Carolina Rediviva tillkom i en tid då biblioteken byggdes som läsandets och 
kunskapens ”tempel” och inte alls med samma offentlighetstanke som dagens 
bibliotek. 

Biblioteksmiljön i Luleå är på det stora hela en levande miljö, och inte alls 
överensstämmande med den traditionella synen på biblioteket som en tyst, näs-
tan högtidlig, plats. En av anledningarna till bibliotekets popularitet verkar 
vara just det faktum att det erbjuder en offentlig/social miljö. Hit kommer man 
inte bara för att låna och söka litteratur, utan även för att delta i ett slags visuell 
offentlighet, det vill säga att få synas och se andra människor.  

En annan viktig aspekt av bibliotekets roll som rum är det minskande 
behovet av tryckta källor. Alltmer material, särskilt tidskrifter, finns idag 
tillgängligt elektroniskt och behöver inte längre finnas fysiskt i bibliotekets 
hyllor. På Luleå UB kommer man att arbeta för att kunna minska det tryckta 
beståndet och därmed frigöra mer plats för annan aktivitet, med andra ord 
ytterligare utveckla bibliotekets funktion som byggnad. Forskningsbiblioteket 
har med andra ord en framtid, men mer som en av få öppna mötesplatser i 
dagens samhälle än som bokmagasin. 
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