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Inledning 

Titeln till min uppsats kommer från ett citat hämtat ur en intervju jag gjorde 
med bibliotekarien Lisa Martling Palmgren vid Konstfacks bibliotek den 11 
februari 2005. Citatet är hämtat från då hon talade om hyllorna som biblioteket 
hade och som inte fungerade så bra enligt bibliotekarierna på grund av deras 
oflexibilitet. Jag har valt att ha detta citat som titel på min uppsats då jag tycker 
det är intressant att fråga sig om bristen på flexibilitet även gäller för 
biblioteken i Stockholm/Sverige i övrigt. Är det viktigare idag att man bygger 
ett snyggt bibliotek än ett funktionellt? 

I min uppsats har jag valt att skriva om problematiken kring det fysiska 
biblioteket och besökarna i det. Att undersöka biblioteksarkitekturen 
intresserar mig då jag tycker att det i Stockholm har byggs en hel del nya 
bibliotek den sista tiden och frågan jag genast ställer mig är om dessa liknar 
varandra då de byggs under samma period. Även att få studera ett bibliotek 
genom andra ögon än bara som besökare fann jag intressant. Anledningen till 
att jag valde att belysa just relationen biblioteksmiljö och hur besökarna beter 
sig i biblioteket var bland annat då mänskligt beteende och vad som påverkar 
det intresserar mig. Ämnet verkade också intressera många människor och de 
reaktioner jag fått har bland annat varit: ”Ja men då måste du skriva att det 
borde finnas kuddrum på biblioteket, så det blir lite mera mysigt.” samt ”Då 
måste du besöka mitt bibliotek, det är så himla fint och bra.” Reaktionerna 
visar att man gärna besöker och rekommenderar ett bibliotek där miljön 
tilltalar en och där man känner sig trygg. Detta är också en anledning till att jag 
valde att skriva om detta, jag har själv ofta undrat över varför vissa 
biblioteksmiljöer tilltalar mig bättre än andra och varför en del känns så 
bekanta och lättorienterade trots att jag aldrig varit där tidigare. 

Innan jag kan få svar på min övergripande fråga Hur ser de olika 
bibliotekskategorierna ut och skiljer sig användarens beteende åt i en 
jämförelse mellan dem? går jag i min undersökning igenom vilket syfte och 
vilka frågeställningar jag har med min uppsats samt redovisar vilka 
avgränsningar jag gjort i materialvalet samt i val av bibliotek. Sedan går jag 
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igenom tidigare forskning så som d-uppsatser som skrivits under de senaste 
åren och som angränsar till det jag ska skriva om. Dessa handlar helt eller 
delvis om biblioteksarkitektur och hur människor rör sig i rummet. Därefter går 
jag igenom den metod jag valt att använda vilket är den kvalitativa metoden 
där man uppmuntrar till observationer, intervjuer och litteraturstudier för att få 
fram ett bra resultat. I min undersökning kommer jag därför dels studera de 
olika biblioteken, dels intervjua bibliotekarier som arbetar där och dels läsa 
litteratur som handlar om biblioteksmiljön samt hur människor beter sig i den.  
I detta kapitel går jag även igenom vilket material jag använt mig av förutom 
teorilitteraturen så som t ex artiklar. Därefter definierar jag några begrepp som 
återkommer i uppsatsen och som behöver förklaras eller klargöras. Efter att ha 
studerat tidigare forskning och tagit ställning till den går jag igenom vilka 
teorier jag stödjer mig på när jag söker efter svaren på mina frågor. Jag 
använder mig då av olika discipliner och tar hjälp från både miljöpsykologin, 
arkitekturpsykologin och biblioteksteorier. Min undersökning börjar sedan med 
att jag presenterar de olika biblioteken jag ska skriva om, vad för slags 
bibliotek de är samt hur de mottogs i pressen (vad som skrivits om dem). Dessa 
bibliotek är: Konstfacks bibliotek, Södertörns högskolebibliotek, 
Dieselverkstadens bibliotek och Söderbymalmsskolans bibliotek. Efter varje 
redovisning av biblioteken har jag ett observations- och diskussionskapitel där 
jag går igenom observationerna och redogör för vad jag såg, vad intervjuerna 
sa gällande de olika bibliotekskategorierna samt diskuterar och analyserar vad 
jag observerade. Efter detta har jag en avslutade diskussion där jag diskuterar 
vad jag kom fram till gällande de olika biblioteken, om det var något som 
skiljde dem åt eller som var lika m.m. och drar slutsatser utifrån detta. Jag 
avslutar uppsatsen med att sammanfatta vad jag kommit fram till efter att ha 
undersökt fyra bibliotek och besökarna i dem.  
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Syfte, tes och avgränsningar  

Syftet med min uppsats är att undersöka olika nybyggda/omgjorda 
biblioteksbyggnader och se hur dessa är planerade samt om de skiljer sig åt 
arkitektoniskt beroende på vilket sorts bibliotek det är. Jag ska även se hur 
människorna beter sig i biblioteksrummet och se om det skiljer sig i mellan 
olika bibliotekskategorier: folkbibliotek, universitetsbibliotek, skolbibliotek 
samt specialbibliotek. För att undersöka detta använder jag mig av en kvalitativ 
metod där observationer, intervjuer och litteraturstudier ingår.  

Efter att ha läst tidigare forskning har jag kommit fram till att det inte 
saknas undersökningar om folkbiblioteken, dess arkitektur och användarna i 
dem, snarare tvärt om. Dock fann jag ingenting om andra slags bibliotek, deras 
arkitektur och målgrupp eller någon jämförelse dem emellan. Att det krävs 
olika miljöer för olika aktiviteter är jag övertygad om och till exempel ett 
folkbibliotek ställer andra krav på miljön än vad ett universitetsbibliotek gör. 
Då det byggs många bibliotek just nu, både folkbibliotek och andra sorters 
bibliotek så anser jag att det behövs en större kunskap om skillnaderna mellan 
de olika bibliotekskategoriernas arkitektur samt hur denna påverkar besökarna 
i dem. Jag anser därför att en undersökning kring skillnaderna mellan 
biblioteken, dess arkitektur och besökarna i dem behövs. 

Innan jag började min undersökning hade jag några hypoteser gällande 
biblioteksmiljön och besökarna av denna. I uppsatsen ska jag sedan redogöra 
för om jag fann dem korrekta eller ej. Hypoteserna var:  
• Nybyggda bibliotek har en väldigt användarvänlig miljö då de är byggda 

för att underlätta så mycket som möjligt för besökarna och inte bara 
fungera som bokmagasin.  

• Skillnaderna är stora i hur människor rör sig och beter sig beroende på 
bibliotekskategori.     
 

Den övergripande frågeställningen jag har i min uppsats är: Hur ser de olika 
bibliotekskategorierna ut och skiljer sig användarens beteende åt i en 
jämförelse mellan de dem? Då jag dels kommer att undersöka 



 5

biblioteksrummet fysiskt men också se hur människorna beter sig i det och 
utifrån detta jämföra de olika biblioteken kan man dela upp min frågeställning i 
två undergrupper av frågor. De som rör det fysiska biblioteket (arkitekturen) 
och det som rör människorna i det (användarna): Hur är biblioteken 
utformade/byggda? Varför är de utformade på det sätt de är? Vilken funktion 
ska de fylla? Är de byggda för dem som ska besöka det? Vilka arkitekter var 
med och hur valde man dem? Vilken roll spelar planlösningen och hur 
påverkar den användarna? Hur beter sig besökarna i respektive bibliotek? Hur 
användarvänligt är biblioteket? Hur beter man sig i det offentliga rummet? Vad 
verkar fungera och vad verkar inte fungera i de nya byggnaderna?  

Jag avgränsar mig i min undersökning genom att endast se till hur det 
färdiga biblioteket ser ut och hur besökarna i det beter sig, helt enkelt hur den 
färdiga produkten blev. Jag tar inte in frågor kring hur bibliotekarier och 
arkitekter arbetade innan bygget samt eventuella maktkamper dem emellan. 
Detta då denna synvinkel hade gjort att arbetet hade växt samt då jag anser att 
detta är en fråga som kan vara en uppsats i sig. När det gällande val av 
observationsfält har jag valt att endast ta med bibliotek inom Stockholm som är 
byggda/omgjorda på 2000-talet i min undersökning: Konstfacks bibliotek, 
Södertörns högskolebibliotek, Dieselverkstadens bibliotek och 
Söderbymlamsskolans skolbibliotek. Att jag gör detta är dels på grund av 
tidsbrist och utrymmesskäl men också på grund av att Stockholm är en så pass 
stor stad att det byggs flera nya bibliotek här än i övriga landet och särskilt 
olika sorters bibliotek vilket är vad jag vill undersöka. Även geografiskt passar 
området då jag bor i Stockholm och vill kunna ha nära till biblioteken för att 
kunna göra flera besök senare ifall det behövs. Jag är medveten om att en 
undersökning på hemmaplan, på bibliotek som jag ibland redan besökt tidigare 
kan innebära en nackdel. Som att jag inte ser vissa bibliotek med helt nya ögon 
samt att jag i vissa fall redan kan ha skapat mig en personlig uppfattning om 
biblioteket. Jag ser dock att fördelarna överväger nackdelarna samt att jag nu 
efter att ha läst teorier kring arkitektur och miljöpsykologi har nya ögon att 
studera biblioteket med.  

Jag ska utöver litteraturstudier och observationer även göra intervjuer med 
bibliotekarier som arbetar på biblioteket och se vad de ser för några för- och 
nackdelar med biblioteket som rum men även om de har gjort några 
observationer kring hur människor beter sig i rummet. Detta då de har en 
kunskap som jag inte kan få efter endast en fältstudie. Jag väljer att inte 
intervjua besökarna av biblioteket och är i och med detta medveten om att jag 
inte får med allas åsikter samt att undersökningen kan få sina brister i och med 
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att jag inte tar med besökarnas uppfattningar. Att jag väljer att inte intervjua 
besökarna på biblioteket beror dels på att undersökningar kring hur folk 
uppfattar biblioteket redan har gjorts i hög grad men att rena 
beteendeobservationer saknas i stor grad. Mitt val att inte intervjua besökare 
beror även på att jag genom att observera kan få in ett så mycket större antal 
personer i min undersökning än vad jag skulle om jag t ex skulle intervjua 
varje person jag observerade. Jag skulle också kunna få ett större bortfall då 
många inte vill besvara frågor och därför inte kan intervjuas trots att deras 
beteende i biblioteket varit intressant för min undersökning. 

När det gäller avgränsning kring de personer jag kommer att observera i 
biblioteket så förutsätter jag att dessa kommer att spänna över en rad olika 
sociala grupper, etniska tillhörigheter, kön, ålder och så vidare. Detta då jag har 
en bild av biblioteket som en spegling av det totala samhället dit många olika 
sorters människor kommer. Dock är jag medveten om att folkbiblioteket i 
större utsträckning visar på denna mångfald än vad skolbiblioteket gör som 
främst besöks av ungdomar som går på skolan. Jag kan därför inte göra en 
avgränsning av besökare att observera som går vid vuxna då den stora delen av 
personer att observera skulle försvinna vid ett av observationsfälten. Jag drar 
därför gränsen vid barn då jag menar att dessa ofta kommer till biblioteket med 
föräldrar eller andra vuxna och styrs då mycket av dessa i hur de ska bete sig i 
rummet.  

 
 



 7

Tidigare forskning 

Jag har efter att ha sökt i LIBRIS Upsök, i vanliga LIBRIS webbsök, på Borås 
högskolas hemsida samt på Lunds universitets hemsida funnit fyra D-uppsatser 
som angränsar till mitt undersökningsområde: Biblioteksrummet som 
miljöupplevelse av Karin Kronström och Madeleine Du Toit från 2001, Estetik 
och funktion? av Cecilia Bengtsson och Emelie Ullstad från 2002, Att bygga 
för böcker, de nya stadsbiblioteken i Simrishamn och Landskrona av Eva 
Hansson från 2000 samt Kunskapshus eller offentligt vardagsrum av Kerstin 
Svensson från 1999. Jag har även funnit uppsatser som till viss del angränsar 
till min uppsats där man explicit studerat skolbiblioteksmiljön eller 
folkbiblioteksmiljön så som Skolbiblioteket som socialt rum av Nina Halden 
Rönnlund från 2002. Jag tar dock ej upp dessa då jag i min undersökning har 
med så många olika bibliotekskategorier att en genomgång av all forskning 
kring varje kategori skulle vara allt för tids- och utrymmeskrävande. 

Karin Kronström och Madeleine Du Toit skrev uppsatsen 
Biblioteksrummet som miljöupplevelse i Borås 2001. Där undersökte de den 
fysiska miljön vid Bollebygds bibliotek. Genom observationer vid biblioteket 
samt intervjuer av besökare undersökte de hur biblioteksmiljön upplevdes av 
sina användare som informations- och kulturförmedlande rum samt som socialt 
rum och mötesplats. Utifrån detta ville de sedan se hur biblioteket upplevs som 
informations- och kulturförmedlande rum samt som socialt rum och 
mötesplats. Precis som jag, fann inte Kronström och Du Toit så mycket skrivet 
om biblioteksrummet inom Biblioteks- och informationsvetenskap när de sökte 
material till uppsatsen. De löste problemet på samma sätt som jag genom att 
använda olika interdisciplinära perspektiv och teoretiska ramverk så som 
fenomenologin, hermeneutik och miljöpsykologi men också teorier kring hur 
kroppen rör sig i rummet utifrån bland annat Inger Bergströms bok Rummet & 
människans rörelse. Slutsatsen de drog var att biblioteksmiljön som 
informations- och kulturförmedlande rum fungerade bra och att användarna 
fann utbudet av information och aktiviteter tillfredställande. Som mötesplats 
och socialt rum upplevde informanterna att biblioteket över lag inte hade 
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någon social funktion på det sättet att de gick dit för att lära känna nya 
människor och umgås1. 

Även i uppsatsen Kunskapshus eller offentligt vardagsrum? en 
undersökning av Lunds stadsbiblioteks ombyggnad av Kerstin Svensson som 
skrevs 2000 tar författaren upp problemet med att det inte finns någon samlad 
forskning på området. Även här har man använt sig av olika teoretiska delar 
som fokuserar på bibliotekets roll som ett offentligt rum. Valet av metod 
påminner mycket om den jag ska använda mig av med litteraturstudier, 
observationer samt intervjuer med biblioteksanställda. Dock intervjuar 
författaren även representanter för konsultfirman och arkitektbyrån. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka synen på biblioteksverksamheten och dess 
användare genom att studera sättet man gestaltar rummet och organiserar 
arbetet. Sammanfattningsvis skriver Kerstin Svensson att Lunds bibliotek 
genomgått en stor förändring vid ombyggnaden och att man nu t ex tagit 
tillvara ljuset på ett annat sätt. Den ideologi man kan avläsa i rummets 
gestaltning är enligt Svensson bland annat kopplad till folkbibliotekstanken 
samt till bibliotekets ställning i staden. Hon menar också att biblioteket måste 
vara demokratiskt både utåt och inåt mot den egna organisationen och det finns 
också en tydlig relation mellan sättet att organisera arbetet och sättet att 
utforma rummet. En grundläggande tanke vid byggandet av Lunds bibliotek 
har varit att frigöra tid från inre till yttre arbete och att det ska finnas ett tydligt 
samband mellan sättet att arbeta och sättet att utforma rummet. Svensson 
menar att styrkan hos Lunds stadsbiblioteks förändringsarbete har varit 
helhetssynen som funnits i verksamheten.2  

En uppsats som tar upp byggandet av två nya bibliotek är Cecilia 
Bengtsson och Emelie Ullstads Estetik och funktion, en studie av 
tillkomstprocessen kring två svenska folkbiblioteksbyggnader som är skriven 
2002.3 Syftet med uppsatsen var att undersöka arbetsprocessen vid byggandet 
av två bibliotek: Malmö stadsbibliotek och Linköpings stifts- och 
landsbibliotek. Bengtsson och Ullstad ville i sin undersökning dels se hur man 
förhållit sig till det funktionella respektive det estetiska, om man gått efter 
användarnas intressen men också hur samarbetet mellan arkitekterna och 
bibliotekarierna varit. För att få svar på frågeställningar gällande detta 

                                                 
1 Kronström, Karin, Du Toit, Madeleine, 2001, Biblioteksrummet som miljöupplevelse. 
2 Svensson, Kerstin, 2000, Kunskapshus eller offentligt vardagsrum? En undersökning av Lunds 
stadsbiblioteks ombyggnad, s. 39. 
3 Bengtsson, Cecilia, Ullstad, Emelie, 2002, Estetik och funktion?. 
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intervjuade de personer från arkitekturkontoren, beställarna av byggnaderna, 
bibliotekspersonal samt juryn som valde ut det vinnande byggförslaget. De 
använder även Faulkner-Browns tio budord som finns med i Planning and 
designing library buildnings- the tuition of architects för att se om dessa 
fortfarande är användbara när man bygger nya bibliotek. De fann i sin 
undersökning att mycket gått fel i tävlingsprocessen kring Malmö biblioteket 
till skillnad från biblioteket i Linköping mycket bland annat på grund av att 
man i det tidigare fallet hellre såg till det estetiska än det funktionella. De 
skriver i slutsatsen att det borde finnas endast ett program vid framtida byggen 
och att detta inte ska vara för hårt formulerat samt att man efter att ha valt ut ett 
vinnande förslag kan vara villiga att omarbeta detta. Att man i efterhand kan ha 
ett samarbete mellan arkitekten och bibliotekspersonalen4. 

I uppsatsen Att bygga för böcker, de nya stadsbiblioteken i Simrishamn och 
Landskrona från 2000 av Eva Hansson är syftet att undersöka tillkomsten och 
designen av ett nytt folkbibliotek.5 Författaren använder en kvalitativ metod 
med litteraturstudier, intervjuer med bibliotekscheferna samt observationer på 
biblioteken för att få svar på bland annat: Vilka skäl finns det för skapandet av 
ett nytt bibliotek? Vilka för- och nackdelar har ett nybygge respektive 
ombyggnad? m.m. Efter att ha gått igenom folkbibliotekens historiska 
utveckling i Sverige och redovisat de två bibliotek som undersökningen gäller, 
för författaren en diskussion kring bland annat varför man bygger nya 
bibliotek, kvalitén på lokalen, flexibiliteten hos lokalen, vilken roll ljus och 
mörker spelar. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning där viktiga 
slutsatser nämns, så som vikten med att det finns en lyhördhet mellan 
yrkesgrupperna som är inblandade i arbetet, samt att man måste ha en 
kompromiss mellan estetik och funktion, ordning och flexibilitet.  

Observationer, intervjuer av bibliotekspersonal samt litteraturstudier är 
metoder som används i flera av dessa uppsatser och det är metoder som jag 
också ska använda mig av. Kronström och Du Toit skriver i slutet av sina 
slutsatser att de under arbetets gång fått nya idéer hur man kunnat göra 
undersökningen samt att en annan möjlig kvalitativ metod hade kunnat vara att 
ställa två olika eller lika biblioteksmiljöer mot varandra och göra en jämförelse 
dem emellan.6 Detta är något jag tänkt göra i min uppsats och känner därför att 
min uppsats kan fungera som en utveckling av deras. Jag har i deras uppsats 

                                                 
4 Bengtsson, Cecilia, Ullstad, Emelie, 2002, Estetik och funktion?, s. 81. 
5 Hansson, Eva, 2000, Att bygga för böcker, de nya stadsbiblioteken i Simrishamn och Landskrona. 
6 Kronström, Karin , Du Toit, Madeleine, 2001, Biblioteksrummet som miljöupplevelse, s. 62.  



 10

fått tips om litteratur att använda samt idén att ha observationspunkter när jag 
gör mina observationer. Jag använder dock materialet på ett annat sätt, har fler 
observationspunkter som jag delar upp i hur användarna rör sig och hur 
rummet ser ut. Jag har även med olika bibliotekskategorier i min uppsats som 
jag jämför sinsemellan. Andra skillnader som finns mellan tidigare forskning 
och det jag ska göra är bland annat problematiken kring organisationen vilket 
Kerstin Svensson skrev om. Jag kommer inte att skriva något om 
organisationen, verksamheten eller bibliotekets ideologi då tidsbrist gör att jag 
inte kan se till olika bibliotekskategoriers ideologier och samtidigt göra en 
jämförelse mellan kategorierna samt undersöka de olika rummen. Vissa av 
uppsatserna tar även upp problematiken kring rummet och 
användarvänligheten i just nybyggda bibliotek vilket jag också kommer att 
belysa i min undersökning. Den stora skillnaden är dock att jag kommer att 
undersöka olika bibliotekskategorier, deras rum och hur användarna i dessa rör 
sig. Jag ska även göra en jämförelse mellan kategorierna och se hur stora 
skillnaderna är i deras arkitektur. En uppsats som använder sig av samma 
metoder som jag med intervjuer, litteraturstudier samt observationer är Eva 
Hanssons. Även hon väljer att inte intervjua besökare utan endast bibliotekarier 
men dock även arkitekter då hon har med arkitektens roll i sin undersökning. 
Att hon har med två olika bibliotekskategorier i sin undersökning tycker jag är 
intressant men jag saknar dock någon slags jämförelse mellan de två 
biblioteken då de tillhör olika bibliotekskategorier med olika sorters användare 
där kraven på byggnaden skiljer sig åt. Andra saker som skiljer sig från vad jag 
ska ha med i min undersökning är att Eva Hansson väljer att inte behandla 
bibliotekens inredning utan endast rummens helhet och byggnaden i stort7. 
Detta är en aspekt av biblioteken som jag ska ha med i min undersökning med 
frågor som färgval, placering av hyllor m.m. vilket är något som jag anser 
spelar stor roll för rummets helhet. 

Uppsatserna har hjälpt mig när det gäller tips på litteratur och 
intervjufrågor samt idén att använda observationspunkter i min uppsats. Mitt 
bidrag till forskningen kring rum/arkitektur och människan, anser jag främst 
vara att jag undersöker hur olika bibliotekskategorier ser ut och hur denna 
miljö fungerar. Jag studerar den färdiga produkten, det vill säga miljön, och hur 
denna verkligen fungerar och menar att min undersökning ger en ny inblick i 
frågorna kring biblioteken och dess arkitektur. 

                                                 
7 Hansson, Eva, 2000, Att bygga för böcker, de nya stadsbiblioteken i Simrishamn och Landskrona, s. 8. 
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Metod och material  

Metod 
Efter att ha läst Pål Repstads bok Närhet och distans, kvalitativa metoder i 
samhällsvetenskap har jag kommit fram till att jag vill arbeta med den 
kvalitativa metoden i min uppsats.8 I den kvalitativa metoden är observationer 
av det som sker samt miljöer, personer och händelser det mest centrala vilket 
ger den en djup förståelse och en fördjupad insikt i miljön som studeras. Man 
använder sig även av informantintervjuer där man intervjuar personer som har 
lokalkännedom över det observerade området.9 Man kan säga att de kvalitativa 
metoderna består av observationer, informant- och respondentintervjuer samt 
källanalys. Därför ser jag att denna passar väldigt bra då jag både tänkt 
observera biblioteken och dess miljö, intervjua bibliotekarier samt läsa 
litteratur kring biblioteksarkitektur. En kvantitativ metod hade tagit allt för 
lång tid och det hade varit svårt att dra slutsatser genom observationer.  

För att få svar på mina frågor ska jag göra fältstudier där jag åker ut till 
fyra olika bibliotek och analyserar dessa utifrån observationer där jag redogör 
för hur jag tycker att det verkar fungera. Efter att ha läst tidigare uppsatser fick 
jag både idén att använda observationspunkter samt hjälp med en del 
observationspunkter att gå igenom vid varje biblioteksbesök.10 
Observationspunkter är olika företeelser som jag speciellt håller utkik efter vid 
mina observationer och som jag delar upp i två grupper: 

 De frågor som rör det fysiska biblioteket: 

• Hur lätt är det att hitta till biblioteket, hur ser ingången ut? 

                                                 
8 Repstad, Pål, 1999,Närhet och distans, kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s 9-10. 
9 Se bilaga 1 för intervjufrågor. 
10 Kronström, Karin , Du Toit, Madeleine, 2001, Biblioteksrummet som miljöupplevelse, s. 20. 
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• Hur är färgsättningen? 

• Hur ser biblioteket ut? 

• Hur bra skyltat är det, vilken stil har texten? 

• Vilken känsla får man när man kommer in? 

• Hur ser inredningen ut, är den genomtänkt? 

• Var är informationsdisken och lånedisken placerad? 

• Vilka material och färger används? 

• Hur skyltar man med litteraturen? 

• Är det ljust i biblioteket, hur är lamporna placerade?  

Samt de frågor som rör besökarna i biblioteket: 

• Vilka kommer till biblioteket? 

• Tycks de ha stämt träff med andra? 

• Hur ser de ut att känna sig? 

• Hur rör de sig, fort, långsamt, planlöst eller bestämt? 

• Var uppehåller de sig? 

• Går de till mer än ett ställe? 

• Sätter de sig? Var? Hamnar de nära varandra? 

• Hälsar de på varandra? Talar de med varandra? 

• Hälsar de på bibliotekarien? Ber de bibliotekarien om hjälp? 

 Punkterna hjälper mig sedan att lättare jämföra resultaten efter de genomförda 
observationerna. På så sätt kan jag se var de skiljer sig åt samt om det 
eventuellt finns något hos det ena biblioteket som inte fanns hos de andra. 
Utifrån detta kan jag sedan dra slutsatser om skillnaderna biblioteken emellan.  

Material 
Mitt val av material har jag gjort genom att söka i LIBRIS, Artikelsök, 
Presstext, samt läst tidigare uppsatsers litteraturförteckningar för tips. 
Litteraturen är hämtad från olika år och jag har inte begränsat mig gällande val 
av litteratur till exempel genom att bara ta litteratur skriven under 2000-talet. 
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Detta dels då det inte hunnits skriva så mycket än kring ämnet 
biblioteksarkitektur men också då litteratur kring hur människor beter sig i 
rummet, beteenden, det offentliga rummet och så vidare inte blir inaktuellt lika 
fort som bland annat arkitektonisk litteratur om nya bibliotek.  Även filosofisk 
litteratur kring t ex fenomenet plats har ett långt bäst- före datum och kan 
därför med fördel användas i en uppsats om nya bibliotek byggda under 2000-
talet.  

Böcker som har varit till hjälp i min uppsats har bland annat varit: Rummet 
i arkitekturen av Elias Cornell. Han talar där om hur man genom att kliva in i 
en byggnad är medspelare och där det rummet som vi vistas i på grund av sin 
uppbyggnad och inrättning inbjuder till viss handling. Handlingen kan vara 
uppenbar, bekant, invand m.m. men den kan också vara symbolisk, 
överraskande och dold. 11 Cornell skriver att de som bygger skapar en helhet 
genom konstnärlig organisation och praktisk verklighet samt att det inte finns 
någon renodlad konstnärlig eller rent praktisk sida.  

En annan bok som varit till hjälp i mitt arbete, kanske främst när det 
handlar om skolbiblioteket, är Textflytt och sökslump, informationssökning via 
skolbibliotek av Mikael Alexandersson och Louise Limberg. Där tar man inte 
bara upp frågor gällande viktiga utvecklingsområden som finns för att förbättra 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarier för att göra skolbiblioteket till ett 
lärande rum. I kapitlet ”Skolbiblioteket som rum för lärande” skriver man även 
kring teorier om rummet och nämner där bland annat filosofer inom 
fenomenologin så som Husserl och Heidegger. 12 Fenomenologi förklaras som 
ett perspektiv där plats och rum aldrig frikopplas från människan utan att de är 
relaterade till människors plats i rummet, användningen av rummet samt vilka 
avsikter människan har i rummet. Inom fenomenologi talar man även om ”det 
upplevda rummet” och menar då att ett rum alltid är relaterat till ett fysikt 
subjekt och att rummet formas på olika sätt utifrån den person som befinner sig 
i det. Alexandersson och Limberg skriver även om biblioteket som rum, och då 
främst skolbiblioteket. De skriver bland annat att de i sina undersökningar fann 
att bibliotekariernas lånedisk fungerar som en gräns mellan elevernas utrymme 
och vad som tillhörde bibliotekarien samt att rummens möblering och 
inredning ofta uppmanar till kollektivt arbete bland eleverna med stora 
arbetsbord och möbler i små grupper. De fann också att eleverna använde 

                                                 
11 Cornell, Elias, 1996, Rummet i arkitekturen historia och nutid, s. 26. 
12 Alexandersson, Mikael, Limberg, Louise, 2004, Textflytt och sökslump, informationssökning via 
skolbibliotek, s. 101 ff. 
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biblioteket när de ville låna en bok eller söka bland tryckt material samt att de 
hade en bild av biblioteket som en fristad där de kunde koppla av och läsa men 
att de också såg biblioteket som en plats med stränga regler.  

Kring rummet och människan har det också skrivits en del artiklar. Bland 
annat skrev Kajsa Asklöf en artikel i Dagens nyheter 2001 där hon diskuterade 
rummet och hur det berör oss människor.13 Hur det kommer sig att vissa rum 
känns rent avskräckande medan andra lockar och ger ro. Det som styr huruvida 
vi tycker om ett rum eller ej är hur man kombinerat ljus, proportioner, färg och 
material. Asklöf intervjuar Rickard Küller som är professor i miljöpsykologi 
vid Lunds universitet och som bland annat gjort försök där man undersökt 
färgsättning och produktivitet. Han fann då att människor som läste korrektur i 
rum med olika färger på väggarna gjorde detta olika snabbt och bra. De som 
satt i ett rödorange rum arbetade snabbare än de som satt i ett blågrönt rum 
men fick istället en massa fel och flera av testpersonerna kände sig inte i form 
och visade på stressymtom. Küller rekommenderar vitt tak och ljusa väggar på 
arbetsplatser samt poängterar att mycket dagsljus i ett rum är viktigt och att 
man kan följa solens gång över dagen från rummet. Küller menar att ett bra 
rum har en balans mellan komplexitet och helhet, det vill säga, det får inte vara 
för rörigt eller för stelt. Men samtidigt handlar det om individuell smak också, 
vad vi tycker är fint och inte. Lider alla människor lika mycket av ett ”fult” 
rum? Det finns teorier som menar att vi är olika känsliga för sinnesintryck och 
att inåtvända människor släpper in fler sinnesintryck än utåtriktade personer. 
Därför trivs de utåtvända mer med ett rum med starka kontraster och färger än 
vad en inåtvänd person gör. Asklöf refererar sedan till arkitekten Johan 
Hedborg som menar att det vi upplever som trivsamt är kulturbundet. Här i 
Norden vill vi ha ombonat och varmt då vi har stora delar av året som är kalla. 
Även materialet är viktigt för hur bra man trivs i ett rum och de flesta nordbor 
trivs t ex bäst med trägolv då det påminner oss om naturen och dess frihet.   

Det har även skrivits många artiklar om bibliotek och dess arkitektur. I 
Tidskriften KRUT hade man 2003 med en artikel om skolbiblioteket och dess 
roll för elevernas inlärning av Heidi Edholm.14 Där skriver hon om hur barn- 
och ungdomsavdelningarna på biblioteken i regel inte förändrats något sedan 
1960-talet och att de inte ger någon fysisk inspiration till eleverna. Hon 
redogör därefter för sitt magisterarbete i inredningsarkitektur där hon ville 
skapa en plats som väcker nyfikenhet och som har större möjlighet till att 
                                                 
13 Asklöf, Kajsa, 18 mars 2001, ”Goda rum släpper in naturen”. 
14 Edholm, Heidi, Nr 112:4, 2003, ”Mer än en plats för böcker”, s. 51 ff.  
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tillgodogöra individens behov. Hon ville då bland annat undersöka hur man gör 
skolbiblioteket till en attraktiv plats där barn och ungdomar vill vara och 
utvecklas. Heidi Edholm skriver i artikeln att skolbiblioteken ska ge 
förutsättningar för elever att lättare lära sig se helheter och sammanhang när de 
söker kunskap. Hon skriver vidare att man på folkbibliotek främst sysslar med 
inlärning istället för undervisning och att deras besökare kommer frivilligt 
mycket på grund av byggnaden och bibliotekets inredning. Gällande 
inredningen bland skolbibliotek skriver Edholm att var man placerar 
biblioteket i skolbyggnaden ger en vink om hur viktigt man anser det vara. Ett 
bra läge för ett skolbibliotek är i anslutning till huvudentrén. I artikeln 
efterlyser Edholm ett lärande som integreras mer med de kulturella och sociala 
sammanhangen. Hon vill att skolbiblioteken ska vara en plats för sociala och 
kulturella och att man även värdesätter dess värde i lärandeprocessen lika 
mycket som antal datorer man har.  

Även Biblioteksbladet uppmärksammade 2001 olika bibliotek och deras 
arkitektur i och med att det var arkitekturåret det året. Där hade man bland 
annat en artikel av Annina Rabe som hette ”Vad bygger framtidens bibliotek? 
Byggnaden eller bibliotekariens attityd?”.15 Hon skriver i denna om ett 
seminarium hon varit på som ordnats av tidskriften Ikon där man skulle 
diskutera bibliotekens identitet år 2010 och främst biblioteksrummet och 
biblioteket som miljö. Bland annat talade arkitekten Kjetil T Thorsen från 
arkitektkontoret Snöhaetta på seminariet där han ansåg att det är en dålig 
kombination att föra samman arkitekter och bibliotekarier vid ett 
biblioteksbygge då båda yrkesgrupperna är så konservativa. Trots detta såg han 
ändå att biblioteksarkitekturen tog ett större socialt ansvar och att till exempel 
kombinationen café och entré var ett tecken på detta.  Under seminariet talade 
även fil. Dr Sven Nilsson som menade att det utvecklats två sorters bibliotek 
när det gällde byggandet av nya bibliotek. Den ena sorten var att bygga 
biblioteket som kunskapscentrum och det andra var att bygga biblioteket som 
en slags PR-symbol som visade den bilden staden ville profilera och göra 
reklam för. I samma tidskrift har Annina Rabe också gjort ett reportage om 
arkitekten Johan Nyrén under titeln ”Mycket symbolik i 
biblioteksbyggnaden”.16 Hon diskuterar där bland annat om det brett ut sig en 
ny slags konservatism bland biblioteksarkitekturen i Norden och hänvisar då 

                                                 
15 Rabe, Annina, nr 5, 2001,”Vad bygger framtidens bibliotek? Byggnaden eller bibliotekariens attityd?”, 
s. 13. 
16 Rabe, Annina, nr 5, 2001, ” Mycket symbolik i biblioteksbyggnaden”, s 9. f. 
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till att man gått från det mörka rumsuppdelade biblioteken till att nästan alla 
bibliotek idag är öppna och ljusa med inslag av trä och glas. Efter detta 
presenterar hon Johan Nyrén som ritat bland annat Linköpings bibliotek men 
som också tillhör det kontor som ritat Dieselverkstadens bibliotek som jag 
redogör för senare i uppsatsen. Nyréns har också en lång tradition av att bygga 
bibliotek, både högskolor och folkhögskolor.  Johan Nyrén säger i artikeln att 
biblioteket är en stads mest offentliga byggnad och att det ska ta emot 
människor i alla åldrar och av alla sorter. Därför måste biblioteket vara 
slitstarkt och tåligt men också ge människorna som besökare det en känsla av 
trygghet. Biblioteket får inte verka skrämmande och få besökare att känna sig 
små och okunniga. 

Några år tidigare har Biblioteksbladet med en artikel av Stefan Andersson 
där han bland annat tar upp boken Ouvrages et volumes av Anne- Marie 
Bertrand.17 Bokens titel betyder: ’Verk och volymer’ och har en undertitel som 
lyder ’En filosofisk och sociologisk betraktelse över arkitekturens betydelse för 
biblioteken’.  Boken tar upp biblioteksbyggandet ur ett socialt perspektiv och 
författaren ställer sig i början av boken frågan: Vad är ett bibliotek? Anne-
Marie Bertrand menar att det finns två typer av bibliotek, dels den typ som har 
stora volymer och så många media som lokalen erbjuder. Detta bibliotek har 
ofta en ståtlig entré och stora glasfasader. Den andra bibliotekstypen är 
utformad som en enhet och visar inte lika öppet vad man kan erbjuda 
besökarna. De två typerna tillhör också olika skolor enligt Bertrand. Den första 
menar att alla uttrycksformer samverkar och att biblioteket inte ska framhålla 
det ena framför det andra och man jämstället fantasin med förnuftet. Den andra 
däremot betonar bokens betydelse och sätter den i centrum. Bertrand ger i 
boken flera exempel på hur de två synsätten påverkar byggandet av ett nytt 
bibliotek. I boken är hon också kritisk till de moderna bibliotekens ambition att 
vara demokratiska. Tanken är sympatisk men hon menar att den också är en 
självmotsägelse i och med att den ska vända sig till alla utan att diskriminera 
samt tillgodogöra människors olika behov. Detta ska man göra genom att 
klassificera samlingen hierarkiskt och med avgränsningar på en stor och öppen 
yta där det inte finns någon ordning eller några angränsningar. Hon menar att 
det i själva verket är omöjligt att tillfredställa alla besökarna men att man inte 
heller kan behandla dem som en homogen grupp med samma vanor. Man 
försöker lösa detta dilemma genom att variera inredningen så att olika delar 

                                                 
17 Andersson, Stefan, nr 2, 1998, ”Biblioteksbyggnaden ur ett socialt perspektiv” ,s. 12 f.  
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tilltalar olika grupper och på så sätt skapa en miljö som är attraktiv för många. 
Bertrand skriver även om en avgörande skillnad mellan de gamla biblioteken 
och de nya: 

Från att ha varit en plats där tystnad ska råda har biblioteket blivit en plats där endast 
vissa utrymmen är reserverade för dem som vill vara ostörda. 18 

I Tidskrift för dokumentation nr 4 från 2004 finns en artikel som tar upp 
problemen kring att bygga högskolebibliotek och hur man kan undvika dem19.  
Krister Johannesson som skrivit artikeln menar att planeringen av 
biblioteksbyggnader, och då främst högskolebibliotek, är mer komplex idag än 
vad den var förr. Anledningarna till detta anser han vara många men bland 
annat nämner han IT-utvecklingen då de globala nätverken och starkare datorer 
sätter större press och högre förväntningar på biblioteken. Nya former av 
undervisning måste biblioteket anpassa sig till, nya kategorier studenter samt 
ett större antal som söker sig till högskolorna är andra problem som 
Johannesson pekar på. Ofta är högskolebibliotek till viss del offentligt 
bekostade och de som skapar biblioteksbyggnader måste då ta hänsyn inte bara 
till användarna utan också finansiärerna, grannar, miljön samt efterkommande 
och kulturarvet. Johannesson skriver att biblioteksbyggnaden bidrar till att 
representera, stödja och avgränsa verksamheten men att besökarna inte alltid 
ser det arkitektoniskt planerade. Trots det måste de ändå acceptera de 
materiella möjligheterna och begränsningarna i byggnaden.  Johannesson 
refererar till riksbibliotekarien Tomas Lidman som menar att studenterna 
hamnar mer i fokus de senaste åren medan bokens betydelse minskat. Han 
menar också att man tidigare gett forskare och boksamlingarna förmåner 
medan man idag ställer studenten i centrum. I Johannessons undersökning om 
högskolebibliotekens tillkomst och utformning hade han som syfte att 
undersöka om man kan omsätta visioner kring högskolebibliotek i en byggnad. 
Han varnar dock i artikeln för att det inte finns några säkra förutsägelser kring 
vad man kan åstadkomma med att planera högskolebiblioteken på ett visst sätt. 
Detta på grund av att alla områden är olika och komplexa samt att det är olika 
villkor som råder.  

                                                 
18 Andersson, Stefan, nr 2, 1998, ”Biblioteksbyggnaden ur ett socialt perspektiv”, s. 13. 
19 Johannesson, Krister, nr 4, 2004, ”Biblioteksarkitektur idag- en komplex historia”, s. 121 ff. 
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Begreppsdefinitioner 
Innan jag börjar min undersökning vill jag klargöra några begrepp som jag 
kommer att använda mig av i min uppsats. 

Skolbibliotek 
Detta är ett bibliotek som finns i grundskolor och gymnasieskolor och som 
erbjuder resurser åt elever och personal i form av medier, teknik och personal. 
Skolbibliotekets uppgift är att främja elevers förmåga att söka och använda 
information samt att stötta dem i deras läs utveckling. Ett av skolans mål är att 
eleverna ska lära sig att kritiskt använda informationskällor och då fungerar 
skolbiblioteket som ett redskap för detta. Det finns stora skillnader mellan 
skolor i kvalitet och utformning av biblioteksverksamheten t ex när det gäller 
mediebestånd, informationsnätverk, lokaler och bemanning.20 

Folkbibliotek 
Ett bibliotek för allmänheten som erbjuder medier för förströelse, bildning och 
utbildning. Bibliotekslagen föreskriver att det skall finnas folkbibliotek i varje 
kommun, dessa ska också finansieras av primärkommunen.21 

Forskningsbibliotek 
Detta är ett bibliotek som finns vid universitet och högskolor till stöd för 
forskningen och ibland högre utbildningens behov av litteratur- och 
informationsservice.22Även kallat vetenskapligt bibliotek. Huvudfunktionen är 
att lagra bibliografiska och audiovisuella material samt att göra dem 
tillgängliga för studenter, personalen vid högskolan/universitetet och forskare.23  

Specialbibliotek 
Är det bibliotek som ansvarar för informationsförsörjningen inom ett fåtal 
ämnesområden och är inrättade efter ämnen. Räknas ibland till 
forskningsbibliotek.24  
                                                 
20 Limberg. Louise, Nationalencyklopedins Internettjänst, Skolbibliotek, 
http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=308151&i_word=skolbibliotek  .  
21 Nationalencyklopedins Internettjänst, Folkbibliotek, 
http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=172489&i_word=folkbibliotek 
22 Nationalencyklopedins Internettjänst, Forskningsbibliotek, 
http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=173287&i_word=forskningsbibliotek  
23  Thompson, Godfrey, Planning and Design of Library Buildnings, 1989,s. 5. 
24 Nationalencyklopedins Internettjänst, Specialbibliotek, 
http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=312483&i_word=specialbibliotek 
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Teori  

För att kunna dra några slutsatser av mina iakttagelser samt för att få svar på 
min övergripande fråga: Hur ser de olika bibliotekskategorierna ut och skiljer 
sig användarens beteende åt i en jämförelse mellan de dem? måste jag innan 
jag beger mig ut för att observera läsa teorier. Jag sökte därför efter teorier 
kring hur människorna beter sig i biblioteksrummet samt arkitektoniska 
skillnader mellan de olika biblioteken men fann snart att det inte fanns någon 
renodlad teori kring detta vilket även tidigare forskare som skrivit om liknande 
ämne upptäckt. Det finns undersökningar som tar upp biblioteksrummet utifrån 
eftersatta gruppers syn, så som blinda eller rullstolsbundna. Jag är dock 
intresserad av att se hur vanliga besökare beter sig i biblioteksrummet och får 
därför slå ihop flera olika kunskapsområden så som arkitektur, filosofi, 
miljöpsykologi och biblioteksvetenskap för att få svar på mina frågor.  

Dessa discipliner kommer att fungera som mitt teoretiska ramverk och jag 
kommer bland annat ta in miljöpsykologi som handlar om hur människan 
förhåller sig till rummet, hur miljön påverkar människor och så vidare. Men jag 
ska även bruka teorier kring biblioteksbyggandet och arkitektur. Litteratur jag 
tänkt använda gällande rummet i arkitekturen och det offentliga rummet är: 
Arkitekturteorier ur Skriftserien Kairos med kapitlet ”Fenomenet plats” av 
Christian Norberg-Schulz, Om färg av Jan Sisefsky samt Färger i vardagsliv 
och terapi av Karl Rydberg. När det gäller teorier kring biblioteksbyggnaden 
använder jag: Planning and Design of Library Buildings av Godfrey 
Thompson samt Library Interior Layout and Design som redigerats av Rolf 
Fuhlrott. När jag slutligen studerar teorier kring hur människor rör sig och 
uppfattar rummet använder jag: Människa och Miljö utgiven av 
Byggforskningsrådet, Något om… av Arne Branzell och Rummet & 
människans rörelser av Inger Bergström.  

Rummet i arkitekturen 
Då biblioteket är en plats som är öppen för alla, ett offentligt rum, så vill jag 
börja med att redogöra för teorier och tankar kring platsen, rummet och det 
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offentliga. Jag ska också redogöra för några allmänna tankar som finns kring 
arkitektur och hur de påverkar människan så som till exempel färger. Att 
använda teorier kring färger och hur dessa påverkar människan kan ses som 
vanskligt och kanske något oteoretiskt då detta är väldigt subjektivt. En 
persons känslor inför färgen röd kan skilja sig väldigt från en annan persons 
och något som snarare är kulturellt betingat än teoretiskt fastställt. Det kan 
därför vara svårt att dra en slutsats att en färg påverkar oss på ett visst sätt då 
alla är olika, med olika uppfattningar, olika uppväxt och olika värderingar. 
Trots detta finner jag det intressant att ha med färgteori i min undersökning då 
just färger är något som man gärna använder i biblioteket för att försöka skapa 
en viss stämning. Jag är dock medveten om att slutsatserna jag drar utifrån 
dessa teorier inte kan anses vara objektiva och entydiga utan snarare en 
personlig slutledning utifrån en något osäker teori. 

Rum och Karaktär 
I boken Arkitekturteorier diskuterar Christian Norberg-Schulz i kapitlet 
”Fenomenet plats” miljökaraktären och platsens väsen. Han skriver där att 
vissa fenomen utgör en omgivning och att termen för denna omgivning är 
plats. Med plats menas då en helhet av verkliga ting med materiellt innehåll så 
som form, textur och färg. Tillsammans bestämmer dessa ting en 
”miljökaraktär” som är platsens väsen.25 Han menar att vi inte kan bryta ner en 
plats i beståndsdelar så som rumsliga relationer då en plats är ett totalt fenomen 
som förlorar sin natur om man gör detta. Då platser har denna komplexa natur 
kan de inte beskrivas med analytiska vetenskapliga begrepp. Samtida teorier 
och planering av arkitektur är för abstrakt och ser plats på ett funktionellt sätt 
så som rumslig distribution och dimensionering vilket gör att man missar dess 
identitet. När vetenskapen vill nå en neutral objektiv kunskap om plats förlorar 
denna sin ”livsvärld” vilket är något som människor söker och arkitekter 
försöker återskapa. Lösningen är att använda sig av den fenomenologiska 
metoden där man går tillbaka till tingen och det som visar sig för medvetandet. 
Norberg-Schulz använder sig av Martin Heideggers tankar i sin text och menar 
utifrån detta att det behövs en arkitekturens fenomenologi. Han skriver att 
platsens struktur borde analyseras med hjälp av kategorierna rum och karaktär. 
Rum betecknar då den förening av element som utgör en plats. Karaktär är den 

                                                 
25 Norberg-Schulz, Christian, 1999, ”Fenomenet plats”, i Arkitekturteorier, s. 91. 
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allmänna atmosfären hos en given plats. Vad Heidegger kallar ”Rum” och 
”Karaktär” bildar tillsammans begreppet: upplevt rum.26  

Termen ”Rum” kan betyda olika saker till exempel rum som 
tredimensionell geometri och rum som det vi upplever genom varseblivning. 
Norberg-Schulz menar dock att detta inte räcker då man missar det konkreta i 
rummets struktur, det som ligger till grund för människans rumsliga 
orientering. Han skriver att relationen yttre och inre innebär att rum har olika 
grad av utsträckning och inhägnad. Varje boendeplats, rum, förhåller sig till 
resten av landskapet och denna inhägnad definieras av en gräns. Gränsen för 
det byggda rummet är golv, vägg och tak något som också finns i landskapet i 
form av mark, horisont och himmel.  

När det gäller ”Karaktär” så kräver olika handlingar platser med olika 
karaktär, t ex så måste en plats man bor på vara trygg och skyddande, ett 
kontor vara praktiskt, en kyrka högtidlig och så vidare. Alla platser har 
karaktär och dessa ändras med årstiderna, dagens lopp, vädret helt enkelt 
faktorer som har med ljus att göra.27 Karaktären bestäms av platsens fysiska 
och officiella sammansättning. Karaktär beror på hur saker är gjorda och 
bestäms därför av det tekniska utförandet (byggande). När människan bor är 
hon samtidigt placerad i rummet och underkastad viss miljökaraktär. Norberg-
Schulz skriver att människan måste kunna orientera sig för att få existentiellt 
fotfäste men hon behöver också kunna identifiera sig med sin omgivning, veta 
hur hon är på en viss plats.28  

Jag tycker det är intressant att tänka sig att alla platser har olika karaktärer 
och i så fall vilken karaktär biblioteket har, eller snarare vilka karaktärer olika 
bibliotekskategorier har. Ett folkbibliotek tänker jag mig har en annan karaktär 
än ett forskningsbibliotek, de ger olika känslor hos människor. Att karaktären 
styrs av framför allt ljuset finner jag också intressant. Biblioteket är en plats 
där ljuset spelar en mycket viktig roll inte bara för att det ska vara lättare att 
läsa där utan också för vilken känsla som infinner sig när man stiger in där.  
Norberg-Schulz talar om karaktären i ett rum och känslan av att vara nöjd och 
tillfreds kan infinna sig i ett rum, detta kan jag nästan se som en karaktär som 
tillskrivs hemmet. Att man ska känna sig som hemma när man är på biblioteket 
är ju inte en helt fel tanke. 

                                                 
26 Norberg-Schulz, Christian, 1999, ”Fenomenet plats” ,i  Arkitekturteorier, s. 99. 
27 Norberg-Schulz, Christian, 1999, ”Fenomenet plats”, i Arkitekturteorier, s. 102. 
28 Norberg-Schulz, Christian, 1999, ”Fenomenet plats”, i Arkitekturteorier, s. 109. 
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Norberg-Schulz skriver att människan koncentrerar miljön när hon skapar 
byggnader får den att komma in i husen och tingen. Tingen förklarar miljön 
och visar dess karaktär. Människoframställda platser relaterar till naturen på tre 
grundläggande sätt: 
• Människan vill dels gestalta sin förståelse av världen genom att bygga det 

hon sett. 
• Hon vill att byggnaden ska stå som symbol för sin förståelse av naturen. 
•  Till sist samlar människan de upplevda uppfattningarna för att kunna skapa 

en miniatyrvärld som konkretiserar hennes tillvaro.  

Denna visualisering, symbolisering och samlande gör miljön till en enhetlig 
del. En plats struktur är dock aldrig fixerad utan förändras ständigt. Trots 
denna föränderlighet så måste platsen kunna bevara sitt genius loci, platsens 
ande. Denna är den viktigaste beståndsdelen i varje kultur. Föränderligheten är 
nödvändig för platsens överlevnad. En plats måste kunna användas på flera 
olika sätt, den måste kunna motta olika innehåll. Om en plats är lämpad för 
bara en sak blir den snart oanvändbar.  

Variationen hos en plats ser jag som viktig inte minst när det gäller 
biblioteksbyggnaden. Biblioteket var tidigare en plats för böcker och läsning, 
nu har bibliotekets roll vidgats till att vara en plats där man kan lyssna på 
musik, söka på Internet, arbeta i grupprum m.m. Att biblioteket breddar sig är 
viktigt och om biblioteket inte blir en plats för flera olika aktiviteter som 
tilltalar många finns risken att de tappar besökare eller rent av försvinner 

Norberg-Schulz menar att trots att platsen är föränderlig måste människan 
fortfarande kunna orientera sig i denna (se tidigare stycke). Alla kulturer har 
skapat ett orienteringssystem med rumsliga mönster som hjälper till att skapa 
en bild av den omgivande miljön. När systemet är svagt eller rörigt får det oss 
att känna oss vilsna och otrygga. Miljön har dock förändrats och människan 
måste söka trygghet i nya miljöer. Detta då hon har flyttat från naturen och den 
naturliga miljön. Den urbana moderna människan ser nu endast fragment av 
naturen och relationen med denna är fattig. Människan måste nu istället 
identifiera sig med människotillverkande gator, hus och byggnader. Något som 
ställer stort krav på arkitekten. 

Arkitekturen hör till poesin och dess syfte är att hjälpa människan att bo. Men arkitektur 
är en svår konst. Att göra praktiska städer och byggnader är inte nog. Arkitektur kommer 
till stånd när en total miljö görs synlig/…/I allmänhet betyder detta att konkretisera genius 
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loci. Vi har sett att detta görs med byggnader som samlar platsens egenskaper och för dem 
närmare människan.29 

Färgteori 
Karl Rydberg har skrivit en bok som tar upp hur färgerna fungerar i 
vardagslivet samt hur man kan använda dem i terapi.30 Han menar att färger 
påverkar oss såväl fysiskt som psykiskt och att den har en stor betydelse för 
vårt välbefinnande. Han redogör för vad undersökningar kommit fram till 
gällande hur färger påverkar oss och skriver att testresultaten visar på en 
ganska stor grad av samstämmighet. Att graden är ”ganska stor” visar dock på 
att det inte är en helt pålitlig undersökning som man ska förlita sig blint på men 
att den kanske säger något om vår uppfattning av olika färger. Jan Sisefsky 
skriver i sin bok Om färg att det är svårt att dra några slutsatser kring färg och 
känslor och att det är svårt att finna en enighet mellan personerna när man gör 
en undersökning.31 Han menar att bedömningen av vilka känslor färgen 
framkallar många gånger är helt individuell och nämner som exempel en 
konstnär som menade att svart var den lättaste av alla färger vilket är något 
som många nog inte skulle hålla med om utan istället se svart som tungt. Han 
skriver också att många konstnärer och färgfilosofer antar att deras uppfattning 
om färger är giltig för resten av mänskligheten. Det är problematiskt att dra 
slutsatser om färg utifrån vad några testpersoner svarar vilket Sisefsky också 
skriver om. 

Det är en intressant och svårundersökt fråga om sådana betydelser hos olika färger har att 
göra med kulturell påverkan, traditioner och konventioner, eller om de i vissa fall är 
gemensamma för alla människor och alla tider och alltså har djupare orsaker i människans 
psyke.32 

 

Karl Rydberg redogör för känslan kring olika färger och skriver att rött är den 
färg som visar på den största effekten hos människor. Vi får högre 
blodsockerhalt och vi höjer även vår försvarsberedskap. På engelska kallas 
detta fenomen för Fight and Flight. Med det menas att människan reagerar med 
att fly på färgen och att detta går långt tillbaka då människan lärde sig att rött 
betydde blod vilket betyder livsfara och något man ska höja 

                                                 
29 Norberg-Schulz, Christian, 1999, ”Fenomenet plats”, i Arkitekturteorier, s. 114. 
30 Rydberg, Karl, 1999, Färger i vardagsliv och terapi, , s. 65. 
31 Sisefsky, Jan, 1995, Om färg uppleva, förstå och använda färg, s. 60.  
32 Sisefsky, Jan, 1995, Om färg uppleva, förstå och använda färg, s. 62. 
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bevakningsförmågan inför. Blått är däremot en färg som lugnar och dämpar 
och människans blodtryck, puls och adrenalinproduktion sjunker vid denna 
färg. Det främjar syresättningen samtidigt som den sänker hormonaktiviteten 
vilket gör oss lugna. Musklerna reagerar även långsammare vid blå färg och 
nervaktiviteten avtar vilket leder till att testpersonernas precision och 
finmotorik förbättras. Vid experiment där man studerat andra färger har man 
bland annat funnit att orange gör att cirkulationen förbättras, turkos kyler ner, 
gult höjer vår nivå av vakenhet och är mentalt stimulerande och en färg som 
därför rekommenderas på till exempel bibliotek.33 Rydberg har också skrivit 
om färgernas psykologiska inverkan och skriver i början av detta kapitel att 
dessa bygger på allmänna observationer men att det dock gjorts studier av 
specifika färgers psykiska egenskaper. Han skriver att rött sporrar till aktivitet 
men att färgen också kan skapa oro samt att människor kan känna sig mer 
risktagande i ett rött rum och att färgen därför passar bra i till exempel kasinon. 
Gröna färger ger ett balanserat inre och man finner även ofta färgen grön på 
platser där människor behöver koncentrera sig så som till exempel 
operationssalar. Därför är det viktigt att vara medveten om effekterna av olika 
färger vid inredning och att dessa är funktionella. Rydberg skriver att det finns 
olika grundprinciper när det gäller färgsättningen av offentlig miljö, kontor, 
skolor, sjukhus, butiker, biografer m.m. Ett bibliotek är aldrig knallrött enligt 
Rydberg och en mysig krog aldrig isblå. Dock är teatrar gärna djupt röda och 
simhallar havsgröna. Mycket av denna kunskap menar han är etablerad praxis.   

Sisefsky är något kritisk kring att dra slutsatser kring färg och känslor och 
skriver att man kan fråga vad folk tycker om olika färger och sedan dra 
slutsatser utifrån hur stor samstämmigheten var till exempel att 60 procent av 
de tillfrågade tyckte grönt var lugnande. Men även vid sådana undersökningar 
missar man delar som kan ha betydelse för hur personerna svarade. Vilken av 
alla gröna färger menar man? Menar man grön väggfärg eller bara grönt på ett 
färgprov? och så vidare. Det som dock verkar ha störst enighet bland 
undersökningspersonerna är frågan vilken färg som uppfattas som varm eller 
kall. Värmen i en färg är ofta kopplat till rödheten och gulheten i denna och 
kylan i en färg påverkas av blåheten och grönheten. Även ytan påverkar vår 
uppfattning av värmen respektive kylan i en färg. Ett rött ylletyg kan upplevas 
som varmare än en blank yta med samma färg. Det har genomförts 
undersökningar där man vill se färgens betydelser och där 

                                                 
33 Rydberg, Karl, 1999, Färger i vardagsliv och terapi, s. 67. 
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undersökningspersonerna fått bedöma färgprover efter motsatspar så som 
varm-kall, aktiv-passiv, manlig-kvinnlig m.m. vilket jag kan se som väldigt 
subjektivt och svårt att dra slutsatser från. Han talar också om färgestetik och 
att man ofta kallar detta för färgharmoni. Med detta menas färger som passar 
ihop och som utgår från vissa regler så som att om två färger blandas ska de 
bilda en neutral grå färg. Sisefsky är dock kritisk till dessa harmoniregler och 
menar att mycket beror på i vilket sammanhang färgen används och att det 
måste vara väldigt svårt att få fram regler som gäller för alla olika sammanhang 
och för alla människor.  

Teorier kring biblioteksbyggnaden 
I detta kapitel ska jag ta upp teorier kring biblioteksbyggnaden. Dessa rör 
aspekter kring hur de olika biblioteksbyggnaderna kan se ut, vilka krav som 
ställs på byggnaden, vad som utmärker dagens biblioteksbyggnader och så 
vidare. 

Vilma Hodászy Fröberg menar att biblioteksarkitekturen idag genomgått 
djupa förändringar i fråga om planlösningar och design. Hon skriver att 
biblioteket gått från att ha varit ett enplansrum där man förvarade boksamlingar 
till ett komplext rum med stora volymer. Det finns andra skillnader mellan 
gamla bibliotek och de bibliotek som finns idag. Fröberg skriver bland annat 
att tystnaden och slutenheten är ett gemensamt drag för alla bibliotek från äldre 
tid, men att dagens bibliotek har andra krav att uppfylla utöver tystnad. Detta 
måste arkitekten vara medveten om när ett nytt bibliotek byggs. 34 

Skillnader gällande de olika biblioteksbyggnaderna 
Godfrey Thompson skriver att hans bok Planning and Design of Library 
Buildnings ska fungera som en grund för arkitekter som ska bygga bibliotek. 
Han skriver inledningsvis att en arkitekt troligtvis inte kommer att kunna 
konstruera en tillfredsställande biblioteksbyggnad utan att förstå dess funktion. 
Det är tyvärr lätt för en arkitekt att tro att hans erfarenhet av att bygga ett sorts 
bibliotek kan användas när man bygger ett annat slags bibliotek med hjälp av 
bara några små förändringar. Faktum är att olika bibliotek har olika 
rumsbestämda och miljömässiga skillnader och detta är något som 
bibliotekarien och arkitekten måste komma fram till gemensamt.35 Han 

                                                 
34 Fröberg Hodászy, Vilma, 1998, Tystnaden och ljuset, s. 9 f. 
35 Thompson, Godfrey, 1989,  Planning and Design of Library Buildnings, s. 1. 
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fortsätter därefter med att gå igenom bland annat universitetsbibliotekens, 
skolbibliotekens och folkbibliotekens speciella arkitektur och vad man ska 
tänka på som arkitekt när man designar dessa. 

När det gäller universitetsbiblioteksbyggnaden skriver han att denna oftast 
ges en given plats inom ett campus och innehar en nyckelplats som är lätt att nå 
från alla håll. Ibland finns biblioteket i närheten av en bokhandel men också 
nära toaletter, restauranger och samtalsrum. Detta då biblioteket ofta är en plats 
där besökarna stannar och läser länge. Thompson skriver också att biblioteket 
kanske måste vara öppet långt in på natten och att åtminstone delar av 
biblioteket borde vara öppet 24 h om dygnet.36 Nästan all litteratur är öppen för 
besökarna på biblioteket, men viss litteratur så som värdefulla och ovanliga 
böcker eller skört material låser man in och finns bara tillgänglig för 
personalen. Denna samling som inte är öppen för allmänheten kan stå på hyllor 
tätt intill varandra för att spara plats. Den andra litteraturen som finns på öppna 
hyllor måste stå i anslutning till fåtöljer eller stolar där man kan sitta och läsa. 
Hyllorna måste då stå så nära varandra att de är lättillgängliga för användarna 
men också så att de inte tar allt för stor plats. Tidskrifter är annars en del av 
bibliotekets material som tar en stor del av utrymmet och som kan skapa 
serviceproblem. Thompson skriver att det inte är ovanligt att man har 5000 
titlar på biblioteket. Detta skriver han 1989 då e-tidskrifter inte fanns på 
biblioteken på samma sätt som idag och jag menar att den största delen av 
universitetsbibliotekets tidskrifter idag oftast finns på nätet och att man då 
slipper utrymmesproblemet med tidskrifterna. 

Biblioteksbyggnaden används olika mycket beroende på tid på dygnet och 
ingången måste därför kunna hantera stora mängder besökare. Nära ingången 
ska disken för återlämnande och utlåning finnas då det kan bli mycket rörelse 
samt skapas mycket ljud. Detta måste dämpas både ljudmässigt och visuellt för 
att inte nå de andra delarna av biblioteket där besökare behöver tystnad och 
koncentration för att kunna studera. Thompson skriver att svårigheterna med 
att skapa en miljö för en given mängd människor med rum att läsa och skriva i 
är förhållandevis små om man sedan också ska anpassa denna miljö för ett 
möjligt antal individer som behöver biblioteksrummet för andra saker, så som 
att använda audiovisuellt material samt dataterminaler att arbeta vid.37 Idag 15 
år efter att Thompson skriver om denna möjliga grupp individer på biblioteket 
har hans vision gått i uppfyllelse. Idag ska biblioteket tillgodose en vid bredd 
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med människor med olika behov och som arkitekter med uppgift att designa 
universitetsbiblioteksbyggnader måste tänka på. 
Universitetsbiblioteksbyggnaden ska ta hänsyn till inte bara de som vill sitta i 
tysta läsesalar utan även de som vill diskutera i grupprum, kunna sitta och 
skriva vid datorer m.m. 

Thompson skriver även om skolbiblioteksbyggnaden och att denna kan 
bestå av allt från några böcker på en hylla i klassrummet till att likna ett 
universitetsbibliotek i miniatyr. Då en skola måste designas som en enhet har 
arkitekten inte fria händer att skapa ett fristående originellt bibliotek frånskilt 
från resten av skolbyggnaderna. Arkitekten slipper dock skapa rum för 
personalen då denna har rum hos den övriga skolpersonalen. Grundläggande 
för biblioteket är att det där måste finnas plats för förvaring, studierum och ett 
område där studenter kan studera individuellt. Beroende på om skolan satsar på 
ny teknik eller ej så måste arkitekten sedan se vad som behövs utöver detta. 
Man måste till exempel fråga sig om man har behov av olika studiemiljöer i 
biblioteket där det finns rum att diskutera i med tillgång till ny teknik m.m. Har 
man det så måste man även tänka på ljuset som måste vara mycket mer 
flexibelt i ett sådant rum än om det bara ska vara ett rum att läsa i. Man måste 
även tänka på akustiken då man ska kunna stänga ute ljud från övriga 
biblioteket.38  

När det gäller folkbiblioteksbyggnaden skriver Thompson att dessa skiljer 
sig väldigt åt runt om i världen. Flertalet av folkbiblioteken är ganska små och 
det finns inte direkt någon berömmelse att hämta för arkitekten när ett 
folkbibliotek byggts. Dock är utmaningen att skapa ett bra, attraktivt litet 
bibliotek förhållandevis stor.  Svårigheterna med att bygga ett folkbibliotek 
överskuggar ibland dem som kommer med ett universitetsbibliotek. Detta då 
universitetsbiblioteksbyggnaden har klara mål att uppfylla samt liknande 
besökare, folkbiblioteken däremot skiljer sig åt beroende på kommun och de 
ska också serva en stor blandning av besökare med olika behov. Arkitekten 
måste därför vara mer involverad i stadsplaneringsfrågorna när ett 
folkbibliotek ska byggas då dess design ska locka personer att komma dit. 

Just Skandinavien skiljer sig något åt när det gäller 
folkbiblioteksbyggnader. Där ska folkbiblioteket ofta även fungera som ett 
kulturhus och behöver därför vara extra flexibla då de ska hysa utställningar, 
musik och teaterföreställningar samt ett bibliotek för alla åldrar.39 Då 
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biblioteket ska kunna serva flera olika typer av människor med olika 
informationsbehov behövs såväl sofistikerade informationsmetoder såsom 
databaser men också kuddhörna för barn som besöker biblioteket och som ska 
ha sagostunder.  

Specialbiblioteken, skriver Thompson, utmärks av att de inte är 
universitets-, högskole-, skol-, sjukhus-, eller folkbibliotek. Specialbibliotekens 
samling är ofta begränsad när det gäller ämne men kan ha stort djup och 
räckvidd gällande deras specialitet. De är kanske den mest aktiva 
bibliotekskategorin då de inte endast innehar källor utan även producerar dem 
genom att söka information från alla möjliga håll efter den specifika 
information som deras bibliotek innehar. Med växande affärs- och 
industriorganisationer så kommer specialbiblioteken också att bli fler. 
Thompson skriver att det även finns andra bibliotekskategorier som är 
”speciella” genom att de är tillägnade ett särskilt forskningsfält och inte 
nödvändigtvis en del av en akademisk organisation.40 

Bibliotekets interiör och design 
Ett seminarium hölls i Danmark 1980 organiserat av IFLA som handlade om 
bibliotekets interiör, layout och design. Här deltog 60 personer från 22 olika 
länder. Ämnen gällande bibliotekets inomhusmiljö och utformning 
diskuterades däribland frågor gällande fysiska förhållanden och deras 
inflytande på biblioteks layout och design och den grafiska designen i 
biblioteket samt ljussättningen i biblioteket. Seminariet resulterade i boken 
Library Interior Layout and Design och kom ut 1982. 

I kapitlet ”Physical conditions and their influence on library layout and 
design” skriver J Boot om den fysiska miljön på biblioteket. Boot, som är 
arkitekten bakom centralbiblioteket i Rotterdam, skriver kring bibliotekets 
layout och design att det finns tre karaktärsdrag som tillsammans ska skapa en 
förståelse av biblioteket; rymd, funktion och miljö. Han har studerat de öppna 
samlingarna där människor och böcker möts och menar att dessa kräver en 
speciell interiör. Klimatet hos den interna interiören måste skapa en miljö där 
människan känner sig nöjd och tillfreds att vistas i. Boot skriver också att 
utsidan av biblioteket reflekterar vad som finns därinne och redogör för olika 
arkitektoniska grepp som lockar människor att gå in i biblioteket.41 Han vill 

                                                 
40 Thompson, Godfrey, 1989, Planning and Design of Library Buildings, s. 12. 
41 Boot, J, 1982,  “Physical Conditions and their Influence on Library Layout and Design”, i Library 
Interior Layout and Design, ed. Fuhlrott, Rolf, s. 83.  
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därför att utsidan ska visa vad som finns därinne, att det ska synas att det är ett 
bibliotek. Han menar att stora fönster och asfalt utanför nära fönstren gör att 
människor ser vad som finns därinne och då gärna går in. Det är arkitektens 
jobb att skapa ritningar över en miljö som kan tillgodogöra mänskliga behov. 
Många aspekter ska tillfredsställas, såsom funktionalitet, men miljön ska också 
kunna skapa en föreställning, väcka en känsla hos människor. Arkitekten måste 
kunna balansera dessa olika behov. När det gäller fysiska förhållanden kan ett 
mekaniskt system utvecklas för att skapa den bästa temperaturen, bästa ljuset 
m.m. Detta är nästan nödvändigt i stora öppna bibliotek med stora bokhyllor, 
läsplatser, informationsdiskar, läsesalar, sökdatorer etc. Rum där folk gör olika 
aktiviteter kräver en varierad omgivning med olika förhållanden i miljön som 
till exempel temperatur.42    

I kapitlet ”Graphic Design in Libraries” skriver Povl Abrahamsen kring det 
skriftmässiga som finns på biblioteket. Han skriver att en grundläggande regel 
för var man ska placera skyltar är att de sitter på en plats där konsumenterna 
förväntar sig att finna en. Skyltar borde i så stor mån som möjligt placeras i rätt 
vinkel mot den huvudsakliga trafiken. De ska genom sin storlek och design 
genast kunna kännas igen, men samtidigt inte vara så iögonfallande att de 
förstör den övriga miljön. Materialet på skylten ska också vara av ett sådant 
slag att det inte reflekterar ljus och den ska inte heller vara för otymplig då det 
ska finnas möjlighet att flytta den ifall det behövs. Varje skylt ska också följa 
vissa regler när det gäller sinnesintrycken så som färger, storlek och designen 
av texten.43 Vissa typer av typsnitt är lättare att läsa än andra vilket man märker 
när man ser djungeln av skyltar man möter varje dag. Denna djungel kan dock 
göra att mindre läsvänlig stilsort (som ofta finns i reklam) gör att vi missar 
relevant information så som gatuskyltar eller husnummer. Det är endast några 
få typsnitt som lämpar sig för att guida och Povl Abrahamsen nämner Old 
Roman och New Roman som exempel på två typsnitt som är bra. Dessa är lätta 
att se när man går förbi skylten i normal takt och de är även lätta att läsa när de 
ändrar storlek. Man kan också förtydliga skylten genom att använda olika 
färger. Dessa färger ska integrera med den övriga färgsättningen men behöver 
inte matcha helt, att skylten sticker ut lite kan göra att den syns desto bättre.  

                                                 
42 Boot, J, 1982, “Physical Conditions and their Influence on Library Layout and Design”, Library 
Interior Layout and Design, ed Rolf Fuhlrott s. 85. 
43 Abrahamsen, Povl, 1982,”Graphic Design in Libraries”, i Library Interior Layout and Design, ed Rolf 
Fuhlrott, s. 96. 
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Rolf Fuhlrott som varit redaktör till boken har även skrivit ett eget kapitel 
”On Library Lightning”. Han skriver där att frågan kring hur man ska ljussätta 
ett bibliotek är problematisk och att det finns många med olika åsikter om hur 
det ska vara. Ofta har biblioteken enformiga, monotona, kalla och själlösa 
ljussättningar på grund av att man använder fluorescerande ljus med upp till 
100 watt. Många anser att vi behöver mer ljus i biblioteket då vi nu har 
byggnader som inte har ett naturligt ljus som de tidigare biblioteken krävde. 
Detta håller Rolf Fuhlrott inte med om, han menar istället att vi behöver förstå 
teknologin bättre och hur vi kan använda den och ljuset mer effektivt.44 Då vi 
inte längre endast kan använda naturligt ljus i biblioteken så måste vi 
kombinera dagsljus med artificiellt ljus. Fuhlrott skriver att man ofta väntar 
med att välja var ljuset ska sitta när man planerar byggandet av ett bibliotek 
och att detta är fel, ljuset ska planeras från början. Några ljussättningsproblem 
som Fuhlrott nämner har att göra med kvalitén på ljuset, intensiteten och priset. 
När det gäller kvalitén så skriver han att ljuset inte får skapa någon glans och 
reflektera på andra ytor så att besökarna får ljuset i ögonen. Det bästa ljuset 
kommer från sidan eller över axeln på den som läser och det värsta ljuset är det 
som kommer rakt framifrån. Gällande intensiteten på ljuset så är problemet att 
man ofta har för starkt ljus vilket gör det obekvämt att läsa på vita blad. Det är 
viktigt att man har olika sorters ljus i biblioteket beroende på vilka aktiviteter 
som sker på de olika platserna. När det gäller läsplatser så behöver dessa till 
exempel bordslampor som går att stänga av och på och där räcker det inte med 
bara lysrör i taket. Över bokhyllorna behöver man bara ett allmänt ljus från till 
exempel lysrör i taket eller en kombination av dessa och små ljuskällor vid 
hyllorna. Ljussättning innebär också att priset för installation, underhåll och 
drift blir högt vilket är något som arkitekten måste tänka på när han designar 
ett bibliotek.  

Hur människor uppfattar rummet 
I detta kapitel tänkte jag redogöra för teorier som tar upp relationen mellan 
byggnader och människor samt hur människor uppfattar miljön de befinner sig 
i. Teorierna kring människans rörelser i rummet som Inger Bergström har 
utarbetat har även använts i D-uppsatsen Biblioteksrummet som 
miljöupplevelse som jag nämner i kapitlet Tidigare forskning. Jag använder 
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dock teorin på ett vidare sätt då jag drar slutsatser från den gällande olika 
bibliotekstyper och inte bara folkbibliotek.  

Människa och miljö 
 Byggforskningsrådet har kommit fram med ett forskningsprogram som tar upp 
relationen mellan människa och den byggda miljön och gav utifrån detta ut 
boken Människa och miljö 1996 med Karl-Olof Arnstberg som redaktör. 
Anledningen till att man ville studera detta var att man ville få in 
upplevelseperspektivet mera i planeringen och byggandet av nya byggnader. 
Under kapitlet ”Omgivningens betydelse för den moderna människan” skriver 
Arnstberg att det skrivits mycket kring vilken betydelse den fysiska 
omgivningen har ur en mänsklig synvinkel men att det som saknats har varit en 
diskussion kring att människor är aktiva, att de kan förändra sin omgivning och 
att de är medskapare av omgivningen.45 Under 1980-talet pågick en diskussion 
kring rumsbegreppet och man startade en relativistisk syn på detta där man 
menade att människan är en medskapare av rummet; till skillnad från en 
absolutistisk syn på rummet som fysisk form.  Arnstberg skriver om Walter 
Benjamin som arbetat med temat om rörelser i staden och vikten att förstå 
rörlighetens betydelse och dess konsekvens för synen på rummet. Benjamin 
betonar betydelsen av det omedvetna och oreflekterade i relation till miljön och 
menar att de intryck som människan får från arkitekturen fångas upp av 
kroppens rörelse genom stadens rum. Arnstberg skriver om hur vår omgivning 
är fylld av ting och produkter som kan användas och att dessa har en inverkan 
på människan i vår vardag. Han frågar sig om modern teknik omgestaltat och 
omfördelat våra sinnesintryck och att dessa ting ger andra signaler än vad 
hantverksmässiga föremål från förr gjorde. Han menar att modern teknik gjort 
att produkterna i vår omgivning är mindre innehållsrika på information och att 
den moderna tekniken favoriserar vissa sinnesintryck framför andra. De 
produkter som omger oss idag har blivit utslätade och utbytbara. Detta gör att 
människans relation till sin omgivning förändrats och att vi får svårare att 
orientera oss samt att vi upplever situationer som förvirrande.46 

Jag kan hålla med Arnstberg i hans tanke om att den moderna tekniken 
favoriserar vissa sinnesintryck och tänker då särskilt på synintrycken som vi 
får dagligen via tv och radio. Detta gäller också särskilt på biblioteket där 
tystnad fortfarande är en dygd och där man sitter tyst vid sin plats och läser 
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eller surfar på internet. Hörselintryck och känselintryck används ofta inte alls, 
förutom på vissa bibliotek där man har en CD-hörna med hörlurar där man kan 
sitta och lyssna på musik. Däremot håller jag inte med Arnstberg när han talar 
om bristen på information i de nya produkterna. Tekniska produkter blir 
billigare och billigare men samtidigt mer avancerade och en dator eller mobil 
har idag fler funktioner än många klarar av eller använder. Om man kopplar 
tanken till biblioteksmiljön så är e-boken ett klart exempel på en produkt som 
innehåller mer information och möjligheter idag än vad den vanliga inbundna 
boken gör. Dock kan jag hålla med om att alla nya produkter med diverse 
funktioner gör att man känner sig förvirrad och att all information vi matas 
med gör att vi får svårt att orientera oss i vardagen. 

Arnstberg menar att rummet är en viktig faktor för att skapa mening och att 
vi där försöker förstå vår situation och oss själva. Vi bygger upp en förståelse 
genom relationen till omvärlden så som till exempel rummet. Rummet hjälper 
oss också i mötet med andra människor genom att vi möter dem i olika rum i 
vår omgivning. Arnstberg skriver även om rörelsens betydelse för 
rumsupplevelsen och citerar Torsson som menar att arkitektur är den konstart 
som relaterar mest till människans kropp näst efter dansen. För att uppleva 
arkitektur krävs det att man rör sig i och mellan rum och det är själva rörelsen 
som ger oss rumsupplevelser. Kroppsrörelsen skapar upplevelsen och lägger 
den sedan på minnet. Han skriver även om Henri Lefebvres arbete med 
produktionen av rum där han menar att människan genom att använda och 
nyttja rummet på så sätt kan tillägna sig detta. Arnstberg menar utifrån detta att 
mening skapas bland de berörda i relation till deras fysiska omgivning och att 
rummet skapas utefter att människan kan referera och knyta an till miljön. Att 
kunna knyta an till miljön är viktigt för identitetsskapandet och för att man ska 
kunna känna sig trygg.  

Ett problem som arkitekten stöter på när han ska försöka skapa en byggnad 
som underlättar brukarens användande av rummet är att det kan vara svårt att 
försöka förutse hur människor kommer att använda rummet och ta det till sig. 
Planerare och arkitekter idag förbiser ofta miljöns etiska värden och missar att 
den fysiska omgivningen kan ingå i en identitetsskapande process. Arnstberg 
efterlyser en planering av byggnader som framöver sker med humanistiska 
förtecken istället för tekniska som det är idag. 
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Människans rörelser och uppfattning av rummet 
Arne Branzell har skrivit en bok om det upplevda rummet och vad som 
påverkar vår uppfattning av rummet i boken Något om…Liten skissbok om det 
upplevda rummet. I beskrivningen av vad boken handlar om på baksidan 
skriver han själv  

Denna skrift handlar om det upplevda rummet, presenterar ett mentalt redskap, diskuterar 
sådant som känns men inte syns.47 

Branzell skriver i boken att vi människor känner av sin omvärld genom sin 
egen bubbla, ett slags kraftfält. Med hjälp av alla sinnena hjälper bubblan oss 
att få en uppfattning av det upplevda rummets storlek, innehåll och karaktär. I 
ett rum med flera människor kan man antingen konkurrera om rummet för en 
plats för sin bubbla eller dela på den. Hur vi integrerar med andra människor 
och hur vi känner gällande att dela vår bubbla med andra är olika. Han skriver 
även om rummet och dess tre dimensioner: förväntans rum, nurummet och 
minnets rum. Innan vi går in i ett rum har vi en förväntan av vad vi ska se, 
denna kan sedan förstärkas av olika saker så som en ståtlig entré. Detta är 
förväntans rum. När vi sedan befinner oss i rummet och det till exempel är 
mindre än vad vi förväntat oss upplever vi rummet som litet. Detta kallas 
nurummet. När vi sedan går ut från rummet så förstärks denna känsla och 
upplevde man rummet som litet utifrån sin tidigare förväntan så är rummet 
sedan i minnet ännu mindre. Branzell menar också att vår sinnestämning 
påverkar vår upplevelse av rummet. Ibland vill man till exempel ha lite rymd 
kring sig för att känna sig trygg och befinner man sig då i ett stort rum får man 
nästan torgskräck.  

Om människors upplevelse av rummet skriver även Inger Bergström. I sin 
bok Rummet & människans rörelse skriver hon om hur människan påverkas av 
olika arkitekturers former och rum. Inger Bergströms utgår från Otto Fredrich 
Bollnows teorier i boken Mensch und Raum som menar att det är skillnad 
mellan det matematiska rummet som går att mäta och det upplevda rummet. 
Det är det upplevda rummet som är människans värld och det som påverkar 
våra liv. Arkitekturen måste därför känna till detta upplevda rum när man 
bygger och att det finns ett samband mellan det matematiska/fysiska mätbara 
rummet och det upplevda.48 Rörelsens betydelse för hur man upplever 
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arkitekturen och för hur det byggda samverkar med människan är bokens 
huvudämne och hon använder en annorlunda metod för att undersöka detta. 
Metoden hon använder sig av bygger på upplevelseforskning där hon använder 
sin egen upplevelse av rummet för att kunna analysera andras uppfattning. I en 
upplevelseanalys analyserar man den tänkta upplevelsen hos andra människor 
genom empati. Man lever sig in den tänkta upplevelsen och gör sedan en 
analys av sambanden mellan upplevelsens natur och arkitekturens gestaltning. 
Människan befinner sig i mellanrummet mellan det byggda och det visuella 
och att vi upplever arkitekturen med hela kroppen. Bergström menar att vi 
måste bli bättre på att förstå betydelsen av rörelsen i rummet när vi förhåller 
oss till arkitektur, inte minst i fråga om offentliga rum. Dessa är ibland mycket 
omtyckta och många vill vistas i dem medan andra nästan alltid står tomma, 
man kan då fråga sig om våra rörelser påverkar vårt sätt att använda rummet 
och vad det är i vissa rum som gör att de känns bättre att röra sig i.  

Människan lever med och i rummet och rummet är ett medium i det mänskliga livet.49 

Mellan 1987-1989 gjordes det en rad experiment på Chalmers 
Arkitektursektions försökshall för att man skulle kunna studera förhållandet 
mellan arkitektur och människans rörelser. Man studerade då dels hur 
försökspersonerna rörde sig i förhållande till olika arkitekturfragment, hur 
fasaderna påverkade försökspersonerna samt om proportioneringen av en 
byggnadskropp har några överensstämmelser med den mänskliga kroppen. De 
tre experimenten ägde rum i arkitektursektionens försökshall och efter dessa 
kunde man dra en rad slutsatser. Olika former påverkade försökspersonerna 
och de fungerade attraherande, bortstötande eller ledande i förhållande till 
försökspersonernas rörelser. Rörelserna påverkades också av andra människors 
positioner samt hur de rörde sig i rummet. Hur försökspersonerna uppträdde 
påverkade det upplevda rummet och trots att dessa rörelser är omedvetna kan 
man koreografiskt styra människor genom hur rummet ser ut arkitektoniskt. 
När det gäller experimentet med fasaden så fann man att fasadens 
detaljrikedom skiljer sig åt beroende på i vilken hastighet man rör sig i. Vid 
snabbare hastighet ser man inte detaljerna på samma sätt som när man går 
långsamt och detta är något man ska tänka på vid fasadbyggande, i vilken 
hastighet människor kan tänkas röra sig i invid byggnaden. I det sista 
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experimentet fann man att en byggnads utformande påverkar hur vi beter oss i 
denna. Slutsatsen man kan dra av försöken är att det finns gemensamma 
upplevelser i förhållande till arkitektur och att dessa upplevelser styr våra 
rörelser i rummet.  

Oftast är våra rörelser styrda av både omedvetna reaktioner och mera 
medvetna val och enligt Bergström är det inte den fysiska formen på rummet 
som styr dessa omedvetna val samt vår rumsupplevelse utan rummets karaktär. 
Olika rörelsemönster ger olika upplevelser och för att kunna ta in ett rums 
arkitektur måste vi röra oss i det. Samtidigt är det något i rummet som gör att 
vi rör oss på ett visst sätt och att andra människor också rör sig på liknande vis. 
När vi är i ett rum så delar vi in rummet i olika delar och ger varje del egna 
karaktärer t ex så kallar vi vissa former för bland annat aggressiva, lugna eller 
intetsägande samt olika färger för glada, kalla eller påträngande osv. Olika 
detaljer, material och färger väcker känslor hos oss då vi upplever rummet 
genom vår kropp. För att förstå det karakteriserar vi rummet och ger det 
egenskaper som vi annars ger andra varelser av vår egen art. När man planerar 
ett rum måste man först veta vilka rörelser som kommer att ske där. För till 
exempel sysslor som kräver koncentration och tankearbete så måste rummet 
vara utformat så att rörelserna där blir lugna och förutsägbara. När man 
planerar rum idag tänker man ofta bara på att lösa de fysiska funktionerna och 
möblernas tänkta placering får styra var dörrposter och så vidare ska sitta och 
missar rörelsen som kommer att ske i rummet. 

Det kanske kan kännas ovetenskapligt att utifrån sina egna upplevelser 
fastställa hur andra uppfattar rummet men detta är det sätt på vilket Inger 
Bergström väljer att reda ut frågan hur människan upplever rummet och 
arkitekturen i det. Det finns inte någon teori som objektivt kan visa att 
människor känner på ett visst sätt i ett rum och Bergströms sätt att angripa 
problemet på är bara ett av många. Det är också ett sätt som jag själv tycker är 
intressant och ska använda mig av i min undersökning men det är dock viktigt 
att jag klargör att vad jag kommer fram till är min subjektiva uppfattning och 
ingen övergripande sanning om människors känslor och rörelser i 
biblioteksrummet. Trots den subjektiva uppfattning som uppsatsen innehåller 
så ska man emellertid inte helt gå ifrån tanken att vi kanske delar vissa 
upplevelser med andra människor. Inger Bergström skriver om detta angående 
försökspersonernas bakgrund som arkitekter. Hon menar att deras bakgrund 
saknar betydelse för experimentet då upplevelserna är gemensamma för de 
flesta människor. Att man tvivlar på att ens egna upplevelser är relevanta kan 
eventuellt härstamma från modernismens tanke om att individen är en unik 
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varelse där man betonar och idealiserar det individuella. När man tror så starkt 
på individens unika egenskaper kan man missa de gemensamma upplevelserna 
som finns och även tvivla på att dessa finns.50 
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Fyra nybyggda bibliotek i Stockholm: en 
diskussion 

Jag har gjort fältstudier vid fyra olika bibliotek i Stockholm som alla är byggda 
eller omgjorda under 2000-talet. Biblioteken tillhör olika kategorier och jag 
ska här redogöra för de olika biblioteken, observationerna jag gjorde där samt 
utifrån detta diskutera vad jag fann utifrån teorierna jag tidigare redogjort för. 
Biblioteken jag har studerat är: Konstfacks specialbibliotek, Södertörns 
högskolebibliotek, Söderbymalmsskolans skolbibliotek samt Dieselverkstadens 
folkbibliotek. 

Konstfacks bibliotek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstfack är en högskola för utbildning inom Konst (måleri, skulptur, foto) 
Industridesign, Metallkonsthantverk, Grafisk design och illustration, 
Inredningsarkitektur och möbeldesign, Keramik och glas, Textil samt 
Bildpedagogik. Den 4 juni 2004 flyttades skolan från sina gamla lokaler vid 
Valhallavägen där den funnits sedan 1958. Konstfack hamnade istället i nya 
lokaler i den gamla telefonfabriken vid Telefonplan där invigningen skedde 
den 9 augusti 2004. Inför ombyggnaden blåstes Ericssons gamla telefonfabrik 
ut helt men då byggnaden är en av elva kulturminnesmärkta industribyggnader 
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i Sverige så fanns det delar man inte kunde ta bort. Lokalen är på 22000 kvm 
och Ture Vennerholm heter arkitekten som ritade det ursprungliga huset 1940. 
Tidigare diskuterade man att bygga en campusversion ute vid gamla biblioteket 
vid Valhallavägen. Man skulle då integrera bland annat Dramatiska 
institutionen med Konstfack och på så sätt skapa ett campus för de konstnärliga 
högskolorna. På grund av idén om detta campus sköts alla renoveringsbehov 
upp då man visste att det senare skulle byggas en helt ny skola. Därför fick 
skolan tillslut väldiga behov av renovering och man kom fram till att det skulle 
kosta allt för mycket att renovera skolan. Från början var det dock tänkt att 
telefonfabriken skulle fungera som evakueringslokal medan man byggde om de 
gamla lokalerna vid Valhallavägen men på grund av bland annat de stora 
kostnaderna bestämdes det att det skulle bli en permanent flytt. AP fastigheter 
som äger lokalen anlitade då Wingårdh Arkitekter AB samt inredningsarkitekt 
Love Arbén som fick uppdraget att rita och designa den nya skolan. Innanför 
huvudentrén ligger Konstfacks specialbibliotek som är anpassat för skolans 
behov och dess studenter men som även är öppet för allmänheten. Biblioteket 
är en slags hybrid mellan högskolebibliotek och specialbibliotek där man har 
litteratur som har att göra med de utbildningar som bedrivs där. De 
institutioner som utbildningarna är indelade i och som påverkar vilket material 
biblioteket köper in är: Grafisk design och illustration, Industridesign, 
Inredningsarkitektur och möbeldesign, Konst, Keramik och glaskonstnärer, 
Metallformgivning, Textil och Bildpedagogik. Biblioteket har 160 
tidskriftprenumerationer samt böcker som berör Konstfacks ämnen men även 
ett så kallat materialbibliotek som man håller på att bygga upp vilket man är 
ensam om i hela Sverige. Anledningen till att man ville skapa detta är då man 
ville att materialen som man använde ofta skulle finnas mer tillgängligt för 
studenterna. Materialbiblioteket innehåller prover på olika material och är väl 
snarare än samling än ett bibliotek. Proverna är dock klassificerade och går att 
söka i katalogen så de ingår med all rätt i bibliotekets samling. Det fungerar 
som en kompletterande informations- och inspirationsresurs på biblioteket. 
Biblioteket har dagligen ca 200-300 besök och det arbetar fyra bibliotekarier 
där. När det gäller skillnaderna mellan det gamla och det nya biblioteket är 
dessa stora. På frågan vilka de största skillnaderna är mellan det gamla och nya 
biblioteket svarar Lisa Martling Palmgren som är bibliotekschef på Konstfacks 
bibliotek  

Det är som att jämföra brunt med vitt. Läget, atmosfären är annorlunda. I och med flytten 
fick man chansen att uppdatera saker så som de publika datorerna. Det blev ett modernt 
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högskolebibliotek från att ha varit ett omodernt.  Det gamla biblioteksrummet var 
långsmalt och mörkt medan man idag har ett mer sammanhållet och ljust rum. Idag är det 
också högre till tak och höjden gör att det blir luftigare.51  

När det gäller reaktionerna från media så har inte biblioteket i sig 
uppmärksammats så mycket. Det är främst skolan som man skrivit om bland 
annat i Dagens Nyheter 12 september, 2004. Där skriver Tomas Lauri att det 
nya Konstfack knyter an till en samtida diskussion kring konstrummet men att 
man dock kan få känslan av en tillrättalagd miljö. Miljön är avskalad, inte alls 
experimentell och den är inte heller konsekvent genomförd menar han och 
syftar bland annat till inredningen som kan kännas tunn och de överblickande 
lärarrummen som ger en känsla av övervakning. Det som han menar fungerar 
bäst är det planmässiga där tydligheten känns befriande. Gemensamma ytor är 
förlagda till huvudstråken som korsar byggnaden, likt vad han menar, 
boulevarder.52 

Observation och diskussion 
Det första man slås av när man kommer fram till skolans huvudentré är den 
enorma ståldörren som tornar upp sig framför en. Känslan av industribyggnad 
finns där men också en känsla av att detta måste vara en byggnad för 
konstnärlig aktivitet med dess moderna trendiga inredning. Själva biblioteket 
ligger inne i skolan någorlunda centralt, dock saknas karta över huset och vad 
som finns där så hade inte biblioteket legat där det gjort hade man nog haft 
stora svårigheter att hitta det. Konstfacks bibliotek är ett specialbibliotek men 
med vad jag menar inslag av universitetsbibliotek. Thompson skriver i 
Planning and Design of Library Buildnings att specialbibliotekens samling är 
ofta begränsad när det gäller ämne men kan ha stort djup och räckvidd gällande 
deras specialitet samt att de ofta producerar egna källor genom att söka 
information från alla möjliga håll efter den specifika information som deras 
bibliotek innehar.53 Konstfacks bibliotek har likt ett specialbibliotek skapat 
egna källor, ett materialbibliotek, för att det passade deras ämne och besökarna 
behövde det. Just materialbiblioteket är också vad jag menar ett motbevis på 
vad Arnstberg skriver om i Människa och miljö gällande den moderna tekniken 
och att den gjort att produkterna i vår omgivning är mindre innehållsrika på 
information och att den favoriserar vissa sinnesintryck framför andra. 

                                                 
51 Intervju med Lisa Martling Palmgren 11 februari 2005. 
52 Lauri, Tomas, 040912, ”Avskalat och sakligt. Nya konstfack är ritat som en stad”. 
53 Thompson, Godfrey, 1989, Planning and  Design of Library Buildnings, s. 7. 
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Materialbiblioteket visar på att man kan göra mer i biblioteket än bara läsa och 
surfa på nätet och att man genom denna både kan visa på strukturer, färger och 
känslan hos olika material vilket visar på dess informationsrikedom. Dragen av 
universitetsbibliotek finner man dock till exempel när det gäller placeringen av 
biblioteket. Trots att biblioteket inte fanns utmärkt på någon karta när man kom 
in i skolan låg den så pass centralt och bra placerad att man ändå hittade dit, 
något som Thompson skriver är viktigt för ett universitetsbibliotek.  

Bibliotekets entré består också av metalldörrar i en mindre storlek än de i 
entrén till skolan som ställs upp under bibliotekets öppettider. Väggarna kring 
entrédörren är gjorda av glas vilket är en bra kontrast till de ogästvänliga 
intrycken man kanske kan få av metalldörrarna. Till vänster vid entrén finns 
materialbiblioteket där man hängt upp olika material som låntagarna kan titta 
och känna på. Detta gör att den avskalade känslan inte tar överhanden utan att 
det känns som ett levande bibliotek. Annars upplevs det trendiga och avskalade 
påtagligt med höga bokhyllor i plåt, lågt vitt bord intill de röda stolarna osv. 
Man tar inte miste på att det är just Konstfacks bibliotek, dels på grund av 
besökarnas ”alternativa” stil men också på grund av den trendiga inredningen, 
den minimalistiska färgsättningen i grått, vitt och svart samt så klart 
litteraturen. Man slås av att det är väldigt stilrent och snyggt och att det 
matchar övriga skolan i stil och färger men vid närmare granskning finner man 
att mycket tyvärr bara är snyggt och inte så funktionellt. När jag gjorde min 
intervju med Lisa Martling Palmgren så frågade jag henne om hon tyckte att de 
funktionella kraven uppfyllts på ett tillfredställande sätt man byggde 
biblioteket. Hon svarade att det delvis var det men att det fanns delar som man 
diskuterat mycket kring så som t ex hyllorna. Man hade en önskning om att det 
skulle vara ett flexibelt bibliotek, men ändå blev det dessa hyllor då dessa 
matchade den övriga stilen i skolan mer. Bibliotekarierna hade velat ha mer 
flexibla hyllor med hjul och inte fullt så höga som man har idag. Som det sedan 
blev så går det inte att ändra om i rummet då hyllorna inte är de lättaste att 
flytta på. Man ville också ha en inbyggd funktion för gavelskyltning och 
exponering, vilket heller inte blev av. Detta var något bibliotekarierna fick fixa 
själva. Man har också försökt att skylta med litteratur högst upp för att göra 
dem mer ergonomiska.  

Man kan verkligen säga att det var ”Style not function”.54  

                                                 
54 Intervju med Lisa Martling Palmgren, Konstfacksbibliotek, 11 februari 2005. 
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Jag kan hålla med om att hyllorna känns för höga och stora för biblioteket och 
när Lisa Martling Palmgren säger att de hade velat ha hyllorna på ett annat sätt 
för att mer visa på de olika ”rum” som finns i biblioteket så förstår jag 
verkligen vad hon menar. Man har valt att kategorisera böckerna på ett lite 
speciellt sätt på Konstfacks bibliotek. Istället för att använda SAB systemet på 
ett traditionellt sätt har man egna avdelningar där man placerar de böcker som 
studenter som läser ett visst ämne behöver. Under exempelvis Grafisk design 
så hamnar: Ae (bokväsen), Af (skrift), Ifq (bruksgrafik), Ifr (illustration), Iha 
(ornamentik), Ihq (reklamkonst) osv. Detta gör att känslan av att detta är ett 
specialbibliotek och inte ett vanligt högskolebibliotek med dess indelning ännu 
tydligare. Men det ger också en känsla av förvirring hos mig. Att böcker om 
illustration hamnar under kategorin Grafisk design är inte självklart för mig 
och det blir ett väldigt letande bland hyllorna för min del innan jag hittar just 
den hylla som har böcker om illustration. Det kan ju i och för sig bero på att 
jag inte är insatt i kategorierna och indelningen kanske underlättar för dem som 
läser exempelvis grafisk design då de böcker som de behöver finns just i detta 
”rum”. Jag är van vid SAB indelning och att man har böckerna uppställda i 
bokstavsordning utifrån detta och jag tror också att andra nya besökare kan 
känna samma förvirring som jag när de ska leta efter en bok. Något annat som 
personalen ville förändra förutom hyllorna var tidskriftplaceringen. Dessa står 
längst med ena kortsidan av biblioteket och ganska undanskymda, 
bibliotekarierna ville att de skulle få en mer framträdande roll och stå mer 
centralt. Anledningen är att Konstfack har mycket tidskrifter om konst, 
arkitektur m.m. vilka i sig är väldigt vackra och roliga att titta på och det är 
synd att de då hamnar så undangömt och att de inte syns mer i biblioteket. Då 
tidskrifterna är placerade på specialgjorda tidskrifthyllor som är väldigt 
oflexibla går det inte att flytta på dem nu då det skulle bli ett allt för stort jobb.  

När jag studerade biblioteket så fann jag något annat som jag inte tyckte 
var så funktionellt, nämligen sittavdelningen med de röda stolarna. Stolarna 
stod kring ett vitt bord som var lägre än dem vilket gör det obekvämt för folk 
som vill sitta och läsa, för att inte tala om att skriva vilket några faktiskt gjorde. 
Detta är inte den mest ergonomiska skrivställning men då det inte fanns några 
andra platser i biblioteket att sitta och skriva så satte sig folk här ändå. Dessa 
platser används både som skriv- och läsplatser men saknade eget ljus så som 
till exempel bordslampor som går att sätta på och stänga av. Detta är något som 
Fuhlrott skriver om i Library Interior Layout and Design och han menar att 
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läsplatser ska ha egna ljuskällor och att det inte räcker med bara lysrör i taket 
för att få ett tillfredställande ljus.55 Biblioteket har annars ett bra allmänljus 
som främst kommer från den ena långsidan som består av höga fönster. Att 
biblioteket känns så luftigt och ljus beror nog också på att det är högt till taket 
vilket man känner av trots ”plattorna” som hängts upp för att dölja rör samt 
skapa en bättre akustik.  

Utrymmesbrist är säkert en anledning till att det inte finns några riktiga 
läsplatser i biblioteket och det finns faktiskt mer ergonomiska bord att sitta vid 
i de bokningsbara rummen ifall något av rummen är lediga. Även i magasinet 
finns bord och stolar men då det ännu inte finns någon skylt som visar ner till 
magasinet så var det ingen som gick ner där. Det jag fann intressant med 
biblioteket är att man hade ett öppet magasin där studenterna själva kunde 
hämta litteraturen. Något som Thompson uppmuntrade i Planning and Design 
of Library Buildnings när han talade om att universitetsbiblioteken skulle ha 
öppna samlingar. Han skrev också att biblioteket ska ha fåtöljer i anslutning till 
samlingen så att besökarna kan slå sig ner och läsa, vilket man i och för sig har 
vid Konstfack bibliotek men som jag menar man kan göra bättre och mer 
användarvänliga. 

Trots att det finns delar i biblioteket som inte är så användarvänliga och 
flexibla märker man att det ändå finns en genomgående tanke med biblioteket 
där man velat bevara den gamla stilen från när det var en telefonfabrik. Detta 
ser man bland annat på metallhyllorna, rören längst väggen som målats svarta 
för att synas bättre, det gråa platsgolvet m.m. Inredningen passar även övriga 
skolan mycket bra och t ex den röda färgen på stolarna återkommer på flera 
ställen i övriga byggnaden. Dock märker man ibland att det är ett väldigt nytt 
bibliotek i och med att allt inte riktigt är klart än. Det saknas till exempel 
skyltar på sina ställen och den skyltning som finns består än så länge bara av 
pappersskyltar som man plastat in. Att just skyltningen inte var riktigt klar var 
dock inte bara negativt, menade Lisa Martling Palmgren, då flexibiliteten var 
större att ändra om och prova olika möjliga sätt vilket man hade böcker och 
tidskrifter på. När man har metallskyltar fastsatta i gavlarna är detta inte lika 
lätt. Att ha inplastade pappskyltar kanske inte är en så dum idé, just för 
flexibilitetens skull, vilket Povl Abrahamsen skriver är en viktig faktor hos 
skyltar i Library Interior Layout and Design.56 Han menar att materialet hos 

                                                 
55 Fuhlrott, Rolf, 1982,”On Library Lightning”, Library Interior Layout and Design, s. 113. 
56 Abrahamsen, Povl, 1982,”Graphic Design in Libraries”, i Library Interior Layout and Design, ed Rolf 
Fuhlrott, s. 96. 
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skyltarna inte får vara så otympligt att de inte går att flytta och att det inte 
heller får reflektera något ljus, kriterier som de inplastade pappskyltarna 
uppfyller.  

Den integrerade lånedisken/informationsdisken är svart, vit och grå och 
hyllorna består av grå metall med svarta sidor. Man ser disken direkt när man 
kommer in i biblioteket trots att det inte finns någon skylt som meddelar detta. 
Att man ser den så tydligt beror inte bara på att den är så stor och tar mycket 
plats utan också för att den faktiskt är placerad direkt vid ingången. Dess 
fyrkantiga utformning med öppningar på sidorna gör också att det år svårt att ta 
miste på att det är en låne-/informationsdisk trots att skyltar om detta saknas. 
Denna är också ganska låg och räcker personalen ungefär till midjan vilket gör 
att dessa syns bakom den på ett bra sätt. Då biblioteket varken har utlånings 
eller återlämningsapparat så måste även sådant skötas i disken och många som 
kommer in vill just ha hjälp med detta.  

De som kommer till biblioteket är främst studenter vid Konstfack men när 
jag var där kom det även andra besökare som verkade vara där på studiebesök. 
Anledningen att jag tror det är den grupp på fyra personer som går omkring i 
biblioteket och tittar på hyllorna utan att verka leta efter något. När de gått 
omkring ett tag, utan vad det verkar som något mål, lämnar de biblioteket 
tillsammans. Annars verkar de flesta besökarna vara där för att söka böcker och 
av dessa är de flesta i åldern ungdomar/yngre vuxna med en alternativ stil. De 
flesta besökare kommer själva till biblioteket men några som bokat grupprum 
kommer dock i grupp. Besökarna verkar inte ha bestämt träff med någon och 
det verkar inte heller som att de känner de andra som befinner sig på 
biblioteket då ingen hälsar på någon. Då det verkar som att de flesta kommer 
själva är det också väldigt tyst på biblioteket. Man pratar inte med varandra 
och de som gör det sitter i grupprum med dörren stängd. När en mobil ringer 
skyndar personen ut och fortsätter samtalet först utanför biblioteket. De flesta 
verkar känna sig vana i miljön och går målmedvetet till den och den hyllan 
eller sätter sig direkt vid sökdatorerna, få vandrar omkring planlöst förutom 
den lilla studiebesökgruppen. När man funnit det man sökte så går man, det är 
inte många som gör olika saker en person till exempel gick direkt fram till 
tidskrifterna och tittade där ett tag innan han gick igen. De flesta uppehåller sig 
vid de öppna ytorna och särskilt vid det låga bordet där man sitter och läser 
samt vid de sittbara sökdatorerna. Dock är det ingen som använde sökdatorerna 
som man står vid. Bristen på utrymme i biblioteket har säkert något att göra 
med hur människorna i rummet rör sig. Då utrymmet är så litet och mycket 
böcker ska få plats där såg jag att ytorna mellan de höga hyllorna blev ganska 
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små och mörka. Det fanns ingen hyllbelysning och gångerna mellan hyllorna 
kan nog kännas lite trånga, särskilt i jämförelse med de mer öppna ytorna som 
finns i biblioteket vid ingången där sittdatorerna finns. Att de flesta därför rör 
sig i de öppna ytorna vid de röda stolarna och datorerna kan nog bero på detta, 
samt att dessa platser låg närmast entrén vilket gjorde att känslan av rymd blev 
större.  

Jag fick intrycket av att man verkligen vill skapa ett bra bibliotek på 
Konstfack, så användarmöjligt som möjligt. I min intervju med Lisa Martling 
Palmgren frågade jag om man haft några förebilder när biblioteket byggdes och 
då kom samtalet in på användarvänlighet och miljöpsykologi. 

 Jag är intresserad av att se hur mötet mellan biblioteket och låntagarna fungerar, det 
pedagogiska. Hur man hittar osv när man först kommer in på ett bibliotek. Många 
bibliotek missar detta vilket är synd. Jag tycker så kallad perceptionspsykologi är viktig 
där man studerar tillgängligheten, hur färg och form fungerar m.m. Det är något man 
borde ta tillvara på här då man har utbildningar i detta, gamla ”färg och form” 
utbildningen studerar just sådant.57 

Södertörns bibliotek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Södertörns högskola inrättades efter ett riksdagsbeslut 1995 och skolan har 
över 12 000 registrerade studenter. Det högskolebibliotek som fanns då skolan 
byggdes blev snabbt för litet och Klarastiftelsen utlyste då en tävling för att få 
in förslag på en ny högskolebiblioteksbyggnad. 20 arkitektkontor anmälde 
intresse och den som sedan vann i september 1999 var Christer Malmströms 
arkitektkontor. Arkitekten Bertil Harström stod för byggnadens inredning 

                                                 
57 Intervju med Lisa Martling Palmgren, Konstfacksbibliotek, 11 februari 2005. 
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förutom när det gäller tysta läsesalen som designats av Fredrik Wretman som 
är konstnär. Hans studieplatser har fått namnet Klingon efter Stjärnornas krig, 
och läsesalen samt vattenspegeln som finns vid bibliotekets entré är en del av 
bibliotekets konstnärliga utsmyckning. Christer Malmström hade som tanke att 
läsesalen skulle vara det iögonfallande när man kom in i biblioteket och att det 
skulle vara en plats för studenterna att studera i, ett studenternas bibliotek. 
Bibliotekspersonal fanns med i stadiet när man valde arkitektförslag och 
bibliotekschefen var med från början av byggandet. Genom hela bygget har 
man endast behövt göra 11 programförändringar vilket är väldigt ovanligt vid 
ett så pass stort bygge. Även budgeten har hållits. 2002 började man byggandet 
av det nya högskolebiblioteket med lokalen på 11 000 kvm som skulle 
innehålla både bibliotek, kafé och skrivsalar. Biblioteket stod klart den 1 
augusti 2004 och den officiella invigningen skedde den 10 september. 
Biblioteket har två publika plan som går i limegrönt samt äppelgrönt och man 
har haft en tanke att skapa olika miljöer i biblioteket så man kan sitta där man 
trivs, avslappnat eller strikt. Man har både grupprum, IT-verkstad, mediarum, 
undervisningssalar, en liten hörsal samt ca 750 studie- och arbetsplatser varav 
75 stycken finns i den tysta läsesalen. Biblioteket är främst till för studenterna 
och forskarna vid Södertörns högskola men man har även många allmänna 
besökare.  

Biblioteket har uppmärksammats en del i media och i Arkitektur nr 7 2004 
hade man bland annat en lång artikel om biblioteket. Tomas Lewan menade i 
denna att biblioteket består av både poesi och funktion samt att byggnaden gav 
intryck av en stadskaraktär med dess glasväggar och hårda ytor.58 Han 
berömmer Christer Malmström för hans förmåga att få de komplexa rummen i 
biblioteket att fungera tillsammans men är dock kritisk till entrén där varken 
receptionens eller den konstnärliga installationens placering känns naturlig. 
Lewan är främst imponerad av den tvådelade läsesalen som hänger en bit 
ovanför entréplanen samt en bit under andra våningen. Han skriver även att det 
varit ett bra samarbete mellan arkitekt och beställare och att arkitekten utifrån 
beställarens önskemål skapat en symbol för universitetet. Även i Dagens 
nyheter uppmärksammades byggnaden den 30 januari 2005 i en artikel av 
Tomas Lauri.59 Även han prisar de vackra lokalerna och den arkitektoniska 
medvetenheten men ställer sig dock lite mer kritisk än Lewan. Visst är huset 
vackert menar han men samtidigt uppfattar han inte biblioteket som en 
                                                 
58 Lewan, Tomas, november 2004:7, ”Poesi och funktion”, s. 22 f. 
59 Lauri, Tomas, 30 januari, 2005, ”Södertörns högskola”, s. 11. 
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sensation. Det följer en modern tradition och bjuder inte direkt på något nytt, 
riskerar lite och levererar beprövade lösningar enligt Lauri. Dock är han lika 
hänförd som Lewan inför läsesalen som han menar är det som visar på 
Malmströms mod. 

Biblioteket har även vunnit det prestigefyllda arkitekturpriset Kasper 
Salinpriset 2004. Byggnaden vann med motiveringen 

För en elegant gestaltad byggnad med rika rumsupplevelser. Likt ett tredimensionellt 
pussel med lekfulla skalförskjutningar växlar mycket låga takhöjder med 
oändlighetsblickar flera våningar upp- alltid med utgångspunkt från människans storlek. 
Den stora läsesalen hänger likt en Faradays bur i bibliotekets hjärta, hemlighetsfullt och 
vackert.60   

Observation och diskussion 
Södertörns högskolebibliotek ligger vid Flemingsbergs station och när man 
kommer från pendeltåget följer man strömmen av studenter som ska till skolan. 
Några skyltar verkade det inte finnas. När man åkt upp för de långa 
rulltrapporna når man Primusbyggnaden, där en orienteringskarta finns uppsatt 
och där man ser var biblioteket ligger. Vid biblioteket överväldigas man över 
att huset ser så stort ut, nästan ogenomträngligt. Detta får man bekräftat när 
man ska ta sig in genom någon av de tre stora glasdörrarna som finns i entrén. 
Dagen då jag är där så är en av dörrarna trasiga och självöppnaren fungerar inte 
och det krävs en ganska stor kraft för att få upp de tunga ståldörrarna. I min 
intervju med bibliotekarie Cecilia Kullberg på Södertörns bibliotek så nämnde 
hon just entrédörrarna som en del som de ville ändra på och som de var lite 
missnöjda med. Hon höll med om att dörrarna in till biblioteket var alldeles för 
tunga och ofta trasiga så att självöppnaren inte fungerade vilket inte var så bra 
för dem som till exempel hade rullstol. Hon påpekade också att även arkitekten 
hade hållit med om att detta var ett problem61. Väl inne i biblioteket slås man 
av hur stort det är. Det består av två våningar där ingången är på plan fem, 
något som förvirrade mig lite då jag skulle ta hissen. Vid entrén finns lånedisk 
och informationsdisk placerad samt IT-verkstad. På plan sex finns 
undervisningsrum och tysta läsesalen. På plan fyra finns café och hörsal men 
detta plan tillhör inte biblioteket. Att biblioteket är så pass stort krävs för att 
tillgodose alla olika behov studenterna kan tänkas ha av en lokal. Thompson 
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skriver i Planning and Design of Library Buildnings om svårigheterna med att 
man måste skapa en miljö för en given mängd människor både med rum att 
läsa och skriva i men att man även ska anpassa denna miljö för ett möjligt antal 
individer som behöver biblioteksrummet för andra saker så som att använda 
audiovisuella material samt dataterminaler att arbeta vid.62  

När man sen tagit sig igenom entrédörrarna finns det ytterligare dörrar att 
ta sig igenom innan man slutligen är i biblioteket. Jag kan hålla med Lewan i 
frågan om entrén och att det inte finns någon naturlig väg som man ska gå när 
man kommer in i biblioteket. Rakt fram finns ett konstverk i golvet som 
konstnären Fredrik Wretman skapat i form av en stor nersänkt vattenfylld 
damm formad som en Buddha. Detta är nu omgärdat av ett lågt staket då folk 
tidigare gick rakt ner i dammen när de kom in i biblioteket. Detta är något som 
jag kan förstå är lätt hänt då rakt fram kan vara den naturliga väg man tar när 
man kommer in i ett bibliotek. När jag gör mina observationer ser jag också att 
många som kommer in i biblioteket stannar till vid entrén innan larmbågarna 
och ser sig omkring vart de ska gå. Det naturliga hade kanske varit att ha 
lånedisk och informationsdisk direkt rakt fram när man kommer in men istället 
finns de placerade rakt till höger vilket gör att man kan ha svårt att se denna 
vid första anblicken. Rakt fram finns istället konstverket samt larmbågar och 
går man igenom dessa kommer man till hissarna samt trapphuset som leder upp 
till plan sex. I min intervju med Cecilia Kullberg frågade jag henne vad det 
hade varit mest diskussion kring gällande det nya biblioteket. Hon svarade att 
mest hade man diskuterat lånedisken och bland annat placeringen av denna. 
Hon berättade att den hade stått på flera olika ställen och att man prövade sig 
fram vart den ska stå för att få det så funktionellt som möjligt men ändå så att 
det passar in i arkitekturen. Jag antar att man efter att ha prövat sig fram funnit 
att den står bäst där den står just nu men mitt första intryck var att placeringen 
av lånedisken kändes fel. Norberg-Schulz skriver i Fenomenet plats att 
människan måste kunna orientera sig i rummet. Han menar att alla kulturer 
skapat olika orienteringssystem med rumsliga mönster som hjälper oss hitta i 
miljön. När systemet är svagt eller rörigt får de oss att känna oss vilsna och 
otrygga.63 Jag kan förstå om denna känsla uppstår när man först kommer in på 
biblioteket och försöker orientera sig vart man ska gå vidare. Jag saknar även 
en orienteringstavla vid biblioteksentrén så att man utifrån denna kan se vart 
man ska gå. Abrahamsen skriver också i kapitlet ”Graphic Design in Libraries” 
                                                 
62 Thompson, Godfrey, 1989, Planning and Design of Library Buildnings, s. 2. 
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om den grundläggande regeln gällande skyltar som säger att man ska placera 
skyltar så att de sitter på en plats där konsumenterna förväntar sig att finna 
dem.64 Även skyltningen vid lånedisk och informationsdisk är liten och gjord i 
genomskinnligt plast vilket gör det ännu svårare att se var den ligger. 
Abrahamsen skriver även att man kan förtydliga skyltar genom att använda 
olika färger och att dessa ska integrera med den övriga färgsättningen men 
behöver inte matcha helt. Att skylten sticker ut lite kan göra att den syns desto 
bättre menar han och detta är något som jag anser man kunde ha använt sig mer 
av gällande skyltningen på Södertörns bibliotek.  

Lånedisken är bra utrustad med fyra datorer, och där man kan få hjälp med 
att hämta reserverade böcker, betala böter och så vidare men även få hjälp i 
helpdesken som också den ligger där om man har problem med datorn. Att ha 
dessa två i nära anslutning till varandra är väldigt bra och underlättar för 
studenterna om något går fel. Den dagen jag är i biblioteket är kön till helpdesk 
lång vilket gör att många samlas vid larmbågarna som man går genom för att 
komma till disken. Eventuellt kanske man skulle byta plats på lånedisk 
helpdesk för att undvika att det första man möter när man kliver genom 
larmbågarna är massa människor som väntar på att få hjälp. Det är även mycket 
som jag menar att man skulle kunna rationalisera bort för att undvika köer till 
lånedisken så som till exempel att man ska kunna tanka sitt kopieringskort i en 
automat istället för att behöva göra det i lånedisken, man ska kunna hämta sina 
reserverade böcker själv och så vidare. Informationsdisken är placerad en liten 
bit bort från lånedisken och helpdesk vilket jag menar är bra då köerna till 
lånedisken hade blivit längre om dessa hade varit integrerade. 
Informationsdisken känns mycket öppen och bibliotekarien sitter inte bakom 
något stort skrivbord som på många andra bibliotek, utan mer vid ett öppet 
bord vilket lockar folk till att våga komma fram och fråga och gör 
bibliotekarien mer tillgänglig. Det kan dock också vara en nackdel med denna 
öppenhet då det blir stressande för både bibliotekarien och besökaren med folk 
som går bakom ens rygg medan man ex ställer en sökfråga. Det finns även en 
informationsdisk placerad en trappa upp som dock enligt personalen inte 
besöks så ofta och man har därför planer på att ta bort denna. För att ändå 
underlätta för dem som jobbar i lånedisken har man nyligen satt in ett 
kölappsystem så man tar en lapp om man ska till lånedisken, helpdesk eller 

                                                 
64 Abrahamsen, Povl, 1982,”Graphic Design in Libraries”, i Library Interior Layout and Design, ed Rolf 
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informationsdisken. Detta upplevde personalen som mycket positivt och 
minskade på stressen.  

Känslan av att det är ett högskolebibliotek är annars påtaglig när man 
kommer in i lokalen. Storleken på lokalen, arkitekturen, valet av möbler och 
färgsättningen ger en futuristisk känsla vilket blir ännu mer påtagligt när man 
ser läsesalen. En slags blandning av 60-tal blandat med furudetaljer, stål och 
betong skapar en känsla av modernitet. Färgsättningen i biblioteket är annars 
väldigt blandad. I grunden är det stål, grått samt industriparkett i trä. Men dessa 
färger blandas med starkare färger i limegrönt, orange och rött men också med 
mer sobra färger som stolar i vitt. Det är en blandning av sobert och nordiskt 
med olika färgklickar. Att man använt så pass mycket grönt i biblioteket, både 
en slags äppelgrön färg samt en mer limegrön, tycker jag är intressant. Denna 
färg används inte så ofta i just biblioteksmiljöer utan som Karl Rydberg skriver 
i boken Färger i vardagsliv och terapi så använder man ofta grönt i miljöer där 
människor behöver koncentrera sig och ger exempel på operationssalar.65 Att 
färgen grönt ger ett balanserat inre och större koncentration visar kanske på att 
detta är ett mycket bra färgval i ett bibliotek. Inredningen i biblioteket känns 
väldigt genomtänkt, dock upplever jag vissa möbler som mest ”coola” och 
kanske inte så praktiska så som exempelvis de vita skinnmöblerna som finns 
vid entrén som när jag var där redan hade fått en smutsgrå hinna över sig. 
Dessa stolar står sedan vid låga stora bord som även de är i vitt vilka också 
snabbt smutsas ner av skitiga skor som folk sätter upp på dessa, väskor, 
läskburkar m.m. Men mycket i biblioteket är också vältänkt och fungerar 
väldigt bra. Bland annat så skyltas tidningarna på ett väldigt bra sätt i 
genomskinnliga ställ som gör att man ser tidskrifterna från vilket håll man än 
kommer. Under min intervju med Cecilia Kullberg så frågade jag om hon 
tyckte biblioteket var anpassat för sin målgrupp och hon svarade då att det är 
viktigt att man tänker på vilka som kommer att använda biblioteket och att 
arkitekturen är viktig för vilken bibliotekskategori man ska bygga. De hade till 
exempel IT-verkstäder vilket är viktigt för ett högskolebibliotek och även 
skapat rum i arkitekturen för detta. Sedan nämnde hon elektroniska media och 
sa att det var viktigt för dem att jämställa elektronisk media med tryckt media.66 
Trots att man satsar mycket på elektronisk media så väljer man ändå att skylta 
med sina tidskrifter vilket jag tycker är väldigt bra. Många andra bibliotek gör 
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snarare tvärt om och många tidskrifter försvinner till förmån för de 
elektroniska. Thompson skriver i Planning and Design of Library Buildnings 
om universitetsbibliotekens problem gällande platsbrist och att det främst är 
tidskrifter som upptar denna.67 Boken kom ut 1989 och som jag skrev i 
teoriavsnittet så hade inte e-tidskrifter samma givna plats i biblioteken som de 
har idag men fortfarande tar tidskrifterna en stor plats på biblioteken. Därför är 
det extra roligt att man inte avvisar dem till någon undangömt ställe på 
Södertörns bibliotek utan låter dem ta den plats den tar på ett estetiskt sätt.  

Det är mycket glasväggar i biblioteket vilket gör att man i princip ser 
igenom hela biblioteket när man står i entrén. Detta gör att det känns väldigt 
luftigt och öppet. Den nackdel jag kan känna finns med denna öppenhet är att 
det finns en viss avsaknad av privat rum som många känner att det vill ha. Man 
syns var man än är vilket kan vara störande för vissa. Exempelvis läsesalen, 
som i övrigt är en väldigt spännande del av biblioteket, består bara av 
glasväggar. På grund av nivåskillnaderna så kan man stå och se rakt ner i 
läsesalen på dem som sitter där och till och med se vad de läser. Stolarna i 
läsesalen är vända mot fönstret detta gör att de som sitter där sitter med ryggen 
mot exempelvis balkongen. Går man på balkongen kan man få känslan av att 
stå och spionera över axeln på dem som sitter och studerar. På grund av att det 
är så mycket glasväggar i biblioteket är det också väldigt ljust därinne. Det 
finns både positiva och negativa delar med detta och de positiva är att det 
aldrig känns mörkt och trångt till exempel mellan hyllorna och att man får en 
känsla av öppenhet och rymd på grund av ljuset. Nackdelen kan dock vara att 
det är svårt att reglera ljuset som kommer utifrån. Vissa rum, så som tysta 
datasalen behöver vara mörk samt undervisningssalen där man ibland visar 
bilder via projektor vilket kan vara svårt när man har så mycket naturligt ljus i 
lokalen. Detta har man försökt råda bot på genom att sätta avskärmare på 
glasväggarna i form av streckade linjer som blockerar ljuset något. De ställen 
som jag menar behöver möjlighet till riktat ljus är annars dataplatserna som är 
placerade i rad mitt i biblioteket. Då jag gjorde mina observationer var det 
mulet ute men jag antar att ljuset strålar rakt in på dessa skärmar när det är ljust 
ute vilket gör att det är svårt att sitta och arbeta. 

Den centrala samlingsplatsen i biblioteket verkar vara entrén. Det finns 
några soffor där många sitter och pratar och detta verkar vara en plats där 
många bestämmer möte. Annars sitter många i läsesalen samt vid datorerna på 
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plan sex. Många som kommer in i biblioteket ser ut att känna sig hemmastadda 
där och går målmedvetet mot den plats de ska till.  

Dieselverkstadens bibliotek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998 beslöt Ljungberg Gruppen AB att arkitektkontoret Nyréns tävlingsförslag 
skulle ligga till grund för hur man skulle bygga om fabriksområdet i Sickla 
med ett kulturhus som skulle heta Dieselverkstaden. Ansvariga arkitekter för 
detta blev Jörgen Åström och Tomas Rosén samt Karin Nyrén som stod för 
inredningen. Förutom bibliotek innehåller huset också arkiv, konsthall, café, 
teatrar, ateljéer för målning, teckning, skulptur, animation, textil, musik och 
dans samt repetitions- och konsertrum för länsmusiken, Klätterverket, biograf 
samt Dieselverkstadens bar och matsal. Huset nominerades till Helgopriset 
2004 som delas ut av Statens Fastighetsverk och som är Sveriges största 
arkitekturpris för restaurering och komplettering av äldre byggnadsverk68. 
Biblioteket som skulle finnas med i huset började planeras 1999 och det stod 
klart i september 2002 då det invigdes. Det ligger i en gammal motorverkstad 
som funnits i området sedan 1898 och som fungerat som monteringshall för 
stora fartygsmotorer fram till 1940-talet. Nacka kommun är hyresgäst åt 
Ljungberg Gruppen enligt kontrakt på 10 år och biblioteket tillhör nacka 
stadsbibliotek dit sex andra bibliotek också räknas: Huvudbiblioteket, 
Finntorpsbibliotek, Fisksätrabibliotek, Ormingebibliotek, 
Saltsjöbadensbibliotek och Ältabibliotek.  
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Idén att skapa Dieselverkstadens biblioteks speciella inriktning kom efter 
att man fick ett politiskt uppdrag från Nacka kommun där man tryckte starkt på 
vikten att ha ett bibliotek med en barn- och ungdomsprofilering. Man beslutade 
då att biblioteket skulle rikta sig främst till ungdomar med fokus på nya medier 
och att det inte skulle vara ett traditionellt bibliotek utan att det skulle finnas 
möjlighet att spela tv-spel, att man kunde fika, att det inte behövde var tyst 
m.m. Citrondesign som fick jobbet att inreda huset samt biblioteket och 
inredningsarkitekten Karin Nyrén tog fram förslag kring möbler, hyllsystem, 
färgsättning etc. som skulle finnas där.  De har även specialdesignat vissa 
möbler till biblioteket som till exempel tv-spelshörnan med spelet X-box som 
krävde en speciell lösning. Biblioteket har en yta på 500 kvm samt ca 600-800 
besökare på en dag, men då alla som är där inte lånar böcker utan gör andra 
saker så är lånen inte fullt lika många, ungefär 5000-6000 lån på en månad. Då 
biblioteket har en barn- och ungdomsinriktning är det främst dessa som 
besöker biblioteket. Fast man har även aktiviteter för andra målgrupper så som 
babyrytmik på fredagar då det är mycket småbarn på biblioteket och 
småbarnsbio som lockar de lite äldre småbarnen samt pensionärsbio då de äldre 
besöker biblioteket. 

I media är det främst Dieselverkstaden som hus som uppmärksammats och 
inte så mycket bara biblioteket. Svenska dagbladet har i två artiklar 
uppmärksammat huset. Dels den 4 september 2002 då Ann-Helén Laestadius 
skriver om vilka aktiviteter som finns i huset och beskriver då biblioteket: 

I den gamla travershallen, intill entrén, finns biblioteket på 500 kvadratmeter som inriktar 
sig på nyare medier. Biblioteket utgår från barnen så där finns en väl tilltagen 
barnboksavdelning medan vuxenböckerna får samsas med ungdomsböckerna. En 
spelhörna med X-box, möjlighet till snabbtitt på DVD-filmer, cd-böcker för de minsta och 
feministiska tidskrifter anger tonen tillsammans med gula plastsoffor, en stor hängmatta 
och ett litet läshus.69 

Ett år senare skriver Clemens Poellinger i Svenska dagbladet om huset i 
samband med att det vann Stockholmspriset 2003. Han skriver där att priset 
känns helt rätt och att man verkligen lyckats bevara industrikänslan i huset 
samtidigt som man lyckats skapa ett riktigt kulturcentrum.70 Detta skriver även 
Jörgen Åström och Tomas Rosén om i Arkitektur från 2003. De skriver där att 
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ambitionen med huset har varit att återskapa den ursprungliga byggnadens 
kvaliteter och stämning.71 

Observation och diskussion 
Dieselverkstadens bibliotek är ett folkbibliotek med inriktning mot barn och 
ungdomar. Om folkbibliotek och hur man tänker när man bygger ett sådant har 
Thompson skrivit om i boken Planning and Design of Library Buildnings där 
han menar att det är en utmaning att skapa ett bra folkbibliotek. Detta då 
folkbiblioteket inte har samma klara mål som ett universitetsbibliotek och inte 
heller samma homogena grupp besökare som denna. Folkbiblioteken ska 
istället serva en stor blandning av besökare med olika behov och enligt 
Thompson innebär detta att arkitekten måste vara mer involverad i 
stadsplaneringsfrågorna när ett folkbibliotek ska byggas då dess design ska 
locka olika personer att komma dit.72 När man byggt Dieselverkstadens 
bibliotek har man också verkligen tänk ut hur man på bästa sätt ska kunna 
locka just barn och ungdomar. Andra besökare prioriteras inte lika högt. 

Dieselverkstaden ligger i Sickla industriområde och kommunalt kan man ta 
sig dit med buss eller pendeltåg. Jag tog tåget dit och märkte när jag klev av att 
det var ganska svårt att hitta till Dieselverkstaden. Man har skyltat ganska bra 
men dessa är ganska små och lätta att missa bland alla andra skyltar i området. 
Själva huset är dock bra utmärkt med en stor skylt: Dieselverkstaden som man 
ser på långt håll. När man når framsidan av huset ser man in i lokalen genom 
stora fönster och ovanför entrén hänger en skylt i stål som visar att man 
kommit rätt. När man kommer in i entrén finns det en restaurang till höger, rakt 
fram finns bland annat klätterverkstaden och en stor visningslokal och scen för 
bland annat bio och teaterföreställningar. Att Dieselverkstaden innehåller så 
många olika kulturella aktiviteter och inte bara ett bibliotek menar Thompson 
är ett vanligt fenomen just här i Skandinavien. Han menar att Skandinavien 
skiljer sig något åt när det gäller folkbiblioteksbyggnader då folkbiblioteket här 
ofta även ska fungera som ett kulturhus. Detta ställer krav på folkbiblioteken 
att vara extra flexibla då de ska hysa utställningar, musik och 
teaterföreställningar samt ett bibliotek för alla åldrar. 73 

Till höger i entrén ligger ett café samt biblioteket och dessa är integrerade i 
varandra utan någon klar gräns var caféet slutar och biblioteket slutar. Att 
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caféet och biblioteket ligger så pass nära varandra och att man kan ta med sig 
sin kaffekopp in i biblioteket och sitta där och läsa känns mysigt och 
hemtrevligt. I Biblioteksbladet skriver också Annina Rabe en artikel med Kjetil 
Thorsen som menar att biblioteksarkitekturen börjar ta ett större socialt ansvar 
och anpassar sig till sina besökare genom att t ex kombinera café och entré.74 I 
min intervju med Ann Helen Johannson, bibliotekarie på Dieselverkstadens 
bibliotek, så nämnde hon dock vissa problem som uppstod i och med detta. 
Hon menade att det inte alltid var så bra att det var så öppet mellan biblioteket 
och cafeterian och att man inte kan stänga till mellan dessa helt då det är så 
högt till tak. Man har då satt dit en skjutvägg mellan caféet och biblioteket som 
kan stängas men där det dock är öppet mellan lokalerna högst upp. När man 
har författarkvällar på biblioteket så har man även en förlängd öppettid och 
stänger då senare än caféet vilket gör att man störs väldigt mycket av skramlet 
som blir när man ska stänga i caféet. Annars är det just avsaknaden av dörrar 
och klara avskiljare som skapar en känsla av öppenhet och rymd när man 
kommer in i biblioteket. Då biblioteket ligger i en gammal industribyggnad är 
ytorna enorma och takhöjden otrolig. Hela ena sidan av biblioteket består även 
av fönster som sträcker sig ända upp till taket och som hjälper till att skapa en 
upplevelse av rymd. Det är dock inte bara takhöjden och fönstren som gör att 
man får denna känsla utan också inredningen i biblioteket med till exempel de 
inte allt för höga bokhyllorna som är öppna utan rygg vilket gör att ljuset kan 
strömma igenom dem. Ovanpå dessa finns dockor utplacerade och man kan ana 
att de placerats ut med omtanke när man ser att Draculadockan står ovanpå 
skräckhyllan. Färgsättningen i bibliotekslokalen går i grått med betonggolv och 
stålbokhyllor för att bevara en känsla av industri vilket också de stora 
glasfönstren bidrar med. Dock menade bibliotekarien Ann Helen Johansson att 
det fanns en nackdel med att man bevarat den gamla stilen på lokalen. Hon 
nämnde t ex golven som ett problem på grund av att det är ett betonggolv och 
att det då är alldeles för hårt och stumt för t ex bokvagnar och att personalen 
får ont i fötterna att gå på det en hel dag. Det industriella märks i lokalen men 
det är inte dominerande utan bryts av med flera färgklickar i tomterött, grönt, 
gult m.m. Stomme och väggar är ljust grå genom hela huset, med några 
kraftiga färginslag så som den varmröda träväggen som går från entrén och 
genom hela huset. Annars är oftast inredningen som bidrar med denna 
färgexplosion i biblioteket som till exempel de två neongula sofforna som står 
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vid ena väggen och det faluröda sagohuset längst ner i biblioteket där man har 
sagostunder. Det är en lite knasig och barnslig inredning med kuddformade 
lampor i taket, en stor snurrad mobil i rosa som hänger vid disken och tavlor på 
väggarna som föreställer musikgrupper och artister. Inredningen skapar en 
befriande känsla som lockar till lek och nyfikenhet och den passar väldigt bra 
för den målgrupp man vill locka dit. Längst ner i biblioteket utanför sagohuset 
har man bland annat satt upp en hängmatta och kring denna skapat en slags 
mysig utemiljö med en grön matta på golvet, stora kuddar och 
överdimensionella blad i tyg som hänger över hängmattan likt trädkronor en 
sommardag. Man kan säga att denna del av biblioteket mest tilltalar den yngre 
delen av besökare vilket jag också märker under min observation. De 
barnfamiljer som kommer till biblioteket går direkt ner till sagohörnan och 
hängmattan där även bilderböckerna finns där de kan vara lite ifred och läsa 
sagor för barnen eller låta dem leka i hängmattan. Den andra delen av 
biblioteket är mer skapat för en lite äldre målgrupp och man har bland annat en 
X-box hörna som när jag var där konstant var fullsatt med killar i 10 årsåldern 
som turades om att spela. Dessa kom oftast i grupp men utan vuxet sällskap 
men trots detta skötte de sig och var inte allt för högljudda och stökiga. Trots 
den lite barnsliga inredningen finns där också en modern och lite trendig 
touche i form av de svartvita fotografierna på väggarna, sättet man skyltar vilka 
ämnen som finns vid vilken hylla i form av stor orange text på de gråa 
betongpelarna samt de moderna, röda rundade fåtöljerna vid 
tidskriftsavdelningen.  

Lånedisken och informationsdisken är integrerad och står ganska långt 
inne i biblioteket. För att komma dit måste man förbi en hylla med 
pocketböcker som också skymmer disken en hel del. Vid första anblicken kan 
man tro att bordet med Internetdator är en disk då denna står placerad vid 
ingången och är det första man ser när man kommer in i biblioteket. Vid 
Internetdatorerna finns även utlåningsapparat samt sökdatorer vilket 
underlättar för personalen i disken. Dock kan jag tycka att man skulle placerat 
lånedisken på ett mer tydligt sätt och inte dölja den bakom sökdatorer och 
Internetbord. Vid min intervju med Ann Helen Johansson så berättade hon 
också att man haft lånedisken på ett annat ställe tidigare samt att man haft två 
stora ommöbleringar sedan starten.  

Biblioteket har genomgått två stora ommöbleringar sedan starten på grund av att man ville 
ha något annat i fokus. T ex så stod x-box avdelningen väldigt centralt tidigare för att man 
ville exponera detta och visa att det fanns. Nu vet de flesta om det och man kan flytta 
denna hörna och centrera på något annat istället. Man har även flyttat lånedisken några 
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gånger. Alla hyllor är på hjul så det går ganska lätt att möblera om i biblioteket. Detta är 
bra då man t ex har filmvisningar eller författarbesök så man kan utnyttja rummet bättre.75 

Att man har så pass låga hyllor med hjul gör att det är lätt att möblera om i 
biblioteket vilket passar väldigt bra på just Dieselverkstaden. Man har många 
olika aktiviteter för olika målgrupper i biblioteket och behöver då kunna 
möblera om efter behov. Man har en stor flexibilitet i lokalen vilket Norberg-
Schulz skriver om i ”Fenomenet plats” där han menar att detta är en 
förutsättning för att en plats ska överleva, dess möjlighet till förändring. Han 
menar att en plats måste kunna användas på flera olika sätt, den måste kunna 
motta olika innehåll och att en plats som bara är lämpad för en sak snart blir 
oanvändbar.76 Risken för detta känns liten just på Dieselverkstadens bibliotek 
där man trots sin inriktning på barn och unga ändå kan locka andra målgrupper 
också. Att biblioteket tilltalar fler än bara unga trots att detta är deras 
huvudsakliga målgrupp ser jag tydligt under observationen. Många som 
kommer till biblioteket är så klart unga men det är även en hel del pensionärer 
som kommer in och lånar böcker samt någon kvinna i 30 års ålder. Dessa går 
lugnt omkring bland hyllorna och letar medan de yngre som kommer till 
biblioteket går direkt till X-box hörnan, cd skivorna eller en viss hylla. Det 
verkar som att de varit här förut och känner till var allt finns medan andra 
besökare kanske är där för första gången. Den enda målgrupp som jag ser är 
lite bortglömd i biblioteket är studenter. Detta är i och för sig inte så konstigt 
då det är ett folkbibliotek och man inte har litteratur som skulle locka studenter 
dit. Men jag menar ändå att även skolelever nog gärna skulle vilja ha en hörna i 
biblioteket där de kunde sitta och göra sina läxor. Som det är nu så finns det 
inga bord att sitta och skriva vid och inte heller möjligheter att sitta och läsa i 
några tysta läsplatser. Det finns flera läsplatser men dessa finns utspridda på 
ställen i biblioteket där man inte kräver någon total tystad.  

Dieselverkstaden attraherar människor i alla möjliga åldrar och visar även 
på flexibilitet och nytänkande gällande vad man kan göra där. Lokalen lockar 
även till rörelse och innehåller många olika aktiviteter vilket passar till 
målgruppen som biblioteket är anpassat för. Bergström skriver i boken Rummet 
& människans rörelse att rum att man när man planerar ett rum först måste 
veta vilka rörelser som kommer att ske där. 77 För till exempel sysslor som 
kräver koncentration och tankearbete så måste rummet vara utformat så att 
                                                 
75 Intervju med Ann Helen Johansson, Dieselverkstadens bibliotek, 7 januari, 2005. 
76 Norberg-Schulz, Christian, 1999, ”Fenomenet plats”, i Arkitekturteorier, s. 114 
77 Bergström, Inger, 1996,Rummet och människans rörelser, s. 32. 
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rörelserna där blir lugna och förutsägbara. På dieselverkstadens bibliotek är 
inte lugn och koncentration det primära men trots att man har många unga 
besökare och flera olika aktiviteter att göra så blir det inte under min 
observation stökigt i biblioteket med mycket spring och hög ljudnivå. När det 
gäller frågan var folk helst befinner sig ser jag att man trots bibliotekets yta 
ofta rör sig kring bibliotekets ”ingång” och att det längst ner i biblioteket där 
sagohuset finns nästan bara är barnfamiljer som går. Vid ingången finns också 
tidskriftsavdelningen där vissa också sätter sig och fikar vilket kanske är en 
orsak till att många befinner sig vid bibliotekets ingång. Det jag tyckte var 
intressant var att jag under min observation inte ser någon som tar med sig fika 
längre in i biblioteket trots att man får. Detta tolkar jag som en reaktion på de 
gamla biblioteken där man absolut inte fick ta med sig något ätbart in, att detta 
bibliotek inte är ett sådant kanske tar tid för folk att vänja sig vid. Det är även 
intressant att det inte alls är tyst på biblioteket som det är på andra, äldre 
bibliotek. I min intervju med Ann Helen Johansson frågade jag om det fanns 
några förebilder när man byggde biblioteket och hon svarade då att man gått ut 
och frågat folk vad de önskade fanns i ett bibliotek och man fick komma med 
önskemål och idéer. Svaren man fick visade dock att många var ganska så låsta 
vid den sedvanliga tanken på ett bibliotek och man efterlyste det traditionella 
så som tysta läsesalar. Man ville dock inte bygga ett traditionellt bibliotek utan 
tillsammans med arkitekter och bibliotekarier skapade man ett bibliotek med 
tv-spel, där det inte var tyst, där man kunde fika, där man hade filmvisningar 
m.m. 

Söderbymalmsskolans bibliotek 
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Biblioteket ligger i Söderbymalmsskolan som är en nyrenoverad och centralt 
belägen skola i Haninge kommun. Skolan är en 6-9 skola med ca 600 elever 
samt en grupp funktionshandikappade med Aspergers syndrom. Biblioteket 
byggdes om 2001 efter beställning av Tornberget som är en 
fastighetsförvaltning i Haninge kommun. Dessa gjorde en upphandling av hela 
skolan inför renoveringen/ombyggnaden och man tog in ett antal anbud från 
olika arkitekter inför val av arkitektkontor. Arkitektfirman Bo Zachrisson 
arkitekter AB med arkitekten Christian Lindgren fick anbudet och tillsammans 
med dåvarande rektor Ingela Fondin arbetade man fram idéerna kring 
biblioteket som handlade om att lägga det mer i centrum av huset. Från början 
hade skolan inget bibliotek utan bara ett bokrum så småningom gjorde man ett 
provisoriskt bibliotek i gamla matsalen och efter det lade man biblioteket i ett 
vanligt klassrum. Till sist byggde man då ett nytt bibliotek år 2001 genom att 
bygga om och glasa in en tidigare outnyttjad utegård. Biblioteket har ca 40 
besökare på en dag och den primära målgruppen är skolelever mellan 12-15 år 
som går på skolan men även elever från Fredrika Bremer gymnasiet besöker 
biblioteket då och då. Biblioteket har öppet mellan 9-15 måndag till torsdag 
och mellan 9-12 på fredagar samt är öppet på eftermiddagarna för läxläsning 
och självständiga skolarbeten. Biblioteket har en bibliotekarie som arbetat där 
sedan mars 2002 och som har hand om utlån och återlämning men också inköp 
av litteratur, synliggörandet och marknadsföringen av skönlitteratur till 
eleverna samt bokprat.  

Biblioteket har inte fått någon större uppmärksamhet i pressen men 
bibliotekarien Hanna Johansson berättar under intervjun att det dock skrivits 
lite om skolan i Mitt i Haninge. 

Observation och diskussion 
Biblioteket ligger inne i skolbyggnaden och man får gå ganska långt innan man 
hittar dit. Biblioteket ligger i en samlingssal där man även har bänkar, 
pingisbord och kiosk och detta fungerar som en samlingsplats för eleverna på 
skolan. Det finns inga skyltar att gå efter för att hitta till biblioteket och det 
hänger ingen skylt vid biblioteksentrén som visar att man kommit rätt. Heidi 
Edholm skriver i sin artikel i Krut att just placeringen av skolbiblioteket visar 
ganska tydligt hur viktigt man tycker att biblioteket är för skolan.78 Att 
biblioteket placerats så pass långt från huvudentrén ger ingen bra bild men å 

                                                 
78 Edholm, Heidi, Nr 112:4, 2003, ”Mer än en plats för böcker”, s. 53. 
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andra sidan har man försökt få in biblioteket mer i elevernas vanliga miljö 
genom att placera biblioteket där de ofta är på raster och liknande. Bristen på 
skyltar märker man även inne i biblioteket där det endast finns knubbar79 som 
visar vad för slags böcker som står på vilken hylla. Det finns ingen 
övergripande skylt över ämnesplaceringen i biblioteket vilket i och för sig 
kanske inte är nödvändigt då biblioteket är så pass litet. Tanken att placera 
biblioteket mer i centrum som den före detta rektorn Ingela Flodin var nog god 
men tyvärr fungerade det inte riktigt. När jag var inne på biblioteket för att 
göra mina observationer så var ljudnivån väldigt hög utifrån samlingssalen och 
detta ljud nådde även biblioteket. När jag gjorde min intervju med Hanna 
Johansson, bibliotekarie vid Söderbymalmsskolans bibliotek frågade jag henne 
om hon tyckte de funktionella kraven uppfyllts när man byggde biblioteket.  

Nej det tycker jag inte. Det finns en del brister så som ljudet i biblioteket. Kiosken ligger i 
ljushallen precis utanför vilket gör att det är mycket ljud som strömmar in i biblioteket 
och som studsar fram och tillbaka. Kan vara svårt att höra vad någon säger på grund av 
detta. Man har satt upp några slags ljudisoleringstavlor i biblioteket men dessa hjälper inte 
direkt. Det är också stengolv i biblioteket vilket gör att det låter mycket när man drar ut 
stolarna m.m. man har försökt lösa detta genom att sätta tassar på stolarna men dessa bara 
trillar av hela tiden.80 

Att biblioteket är så pass högljutt skapar inte någon studievänlig miljö för 
eleverna. Jag frågar mig hur många som väljer att sitta i biblioteket för att göra 
sina läxor vilket biblioteket erbjuder eleverna att göra när ljudnivån är som den 
är. Själva biblioteket består av ett litet långsmalt rum format som en bumerang 
vilket gör att det känns ganska trångt och svåröverskådligt. Dock är det inte 
storleken på biblioteket som påverkar hur användarvänligt och inbjudande det 
är. Thompson skriver i boken Planning and Design of Library Buildnings att 
ett skolbibliotek kan vara allt från en hylla med böcker i ett klassrum till ett 
universitetsbibliotek i miniatyr.81 Att ett skolbibliotek kan se ut som ett 
universitetsbibliotek i miniatyr gäller kanske inte för Söderbymalmsskolans 
bibliotek utan det är nog ett slags mellanting och vad jag menar ett bra exempel 
på hur ett skolbibliotek ser ut idag. Trots detta tycker jag att man kan knyta an 
teorier som egentligen gäller för universitetsbibliotek även här. Thompson 
skriver när det gäller universitetsbibliotek att det kan bli mycket ljud och 

                                                 
79 Detta är en form av skylt som används på biblioteket och som är formad ungefär som en bok. Denna 
står först i en hylla för att visa vilket ämne böckerna som står i hyllan handlar om.  
80 Intervju med Hanna Johansson, Söderbymalmsskolans bibliotek, 31 januari, 2005. 
81 Thompson, Godfrey, 1989, Planning and Design of Library Buildnings, s. 7. 



 60

rörelse vid lånedisken och att detta måste dämpas för att inte nå andra delar av 
biblioteket där besökarna behöver tystand och koncentration.82 Detta har man 
inte lyckats med och ljud från både samlingssalen och lånedisken sprider sig i 
hela biblioteket. 

Direkt när man kommer in i biblioteket finns informations/lånedisken 
vilket är bra, det är svårt att missa den. Placeringen gör också att bibliotekarien 
har någorlunda bra översikt över rummet. Färgsättningen i biblioteket är 
blågrått och grått och materialet består främst av tegel, furu, glas, stål samt 
stengolv. Man har vissa färgklickar så som gröna stolar men också en del udda 
stolar i andra färger som ger ett rörigt intryck. Man ha även två soffor som inte 
matchar. På väggarna i biblioteket hänger det flera olika lappar och affischer 
med boktips och annat och man planscher från Bokjuryn och tidningen Glöd på 
väggen. Tanken har säkert varit att göra biblioteket mer färgglatt men istället 
blir intrycket mer rörigt och det är svårt att urskilja vilka lappar som är viktiga 
och vilka som är reklam. Bredvid dessa lappar finns nämligen också 
bibliotekets egna informationslappar som till exempel informerar om att 
Söderbymalmsskolan har en egen hemsida som man kan gå in på. Känslan man 
får när man kommer in är att det inte är ett bibliotek utan snarare ett slags 
rörigt bokrum. Annars är biblioteket ganska ljust främst på grund av 
bibliotekets glastak där naturlig ljus kan stråla in genom samlingssalens tak 
som också är gjort av glas. Bibliotekarien Hanna Johansson var dock kritisk till 
bland annat taket. Hon påpekade att på grund av de dubbla glastaken, det på 
biblioteket och det på samlingssalen, så kunde man inte reglera temperaturen. 
På sommaren är det väldigt varmt inne i biblioteket på grund av att solen 
obehindrat kan stråla in och värma upp rummet. På vintern är det tvärtom då 
glastaket inte kan behålla någon värme utan låter den försvinna ut. Meningen 
var att det skulle finnas ett värme och kyl system i biblioteket som skulle 
reglera detta men pengarna tog slut innan man hann installera ett sådant. Hon 
sa också att luften i biblioteket är väldigt dålig då man inte haft råd med 
luftkonditionering. Thompson skriver i Planning and Design of Library 
Buildnings att det är viktigt när man har ny teknik i ett skolbibliotek, så som t 
ex datorer, att ljuset är flexibelt. Han menar också att akustiken är viktig att 
tänka på och att man ska ha möjlighet att stänga ute ljud från övriga biblioteket 
och skola (det kursiva är mitt tillägg).83 På Söderbymalmsskolan har man tyvärr 
inte satsat på vare sig ljusets flexibilitet eller tagit itu med problemet med 
                                                 
82 Thompson, Godfrey, 1989, Planning and Design of Library Buildnings, s. 5. 
83 Thompson, Godfrey, 1989, Planning and Design of Library Buildings, s. 7 f. 



 61

akustiken, något som säkert beror på pengar. Gällande glastaket och att man 
inte har så många andra ljuskällor i biblioteket än det naturliga ljus som 
kommer därifrån kan även det ha sin förklaring i ekonomin. Fuhlrott skriver i 
kapitlet ”On Library Lightning” att ljussättning i ett bibliotek innebär en 
ganska stor kostnad. Dels kan priset bli högt för installation men sen 
tillkommer det även en kostnad i och med underhåll och drift av ljuset.84 Jag 
menar att valet att ha glastak kanske dels berodde på ekonomiska problem och 
att man räknade med att detta skulle bli billigare än att ha en flexibel 
ljussättning som hela tiden måste underhållas. Att biblioteket brottas med dålig 
ekonomi märker man även i inredningen. Denna är inte så genomtänkt och man 
har ingen direkt enhetlighet i val av möbler förutom borden om är lika dana. I 
ena hörnet har man två slitna soffor i olika blommiga tyger där den ena hittades 
av bibliotekarien i ett förrådsutrymme i skolan och den andra är hennes egen 
som hon skänkt till biblioteket. Dessa är väldigt populära bland eleverna och är 
den plats där man helst sitter då man kan sitta ostört och ifred där. Detta 
märker jag också vid mitt besök, så fort någon lämnar sofforna sätter sig någon 
annan där. Annars sitter många också vid de två sökdatorerna, dock blir de ofta 
bortskörda då de inte använder datorn till skolarbete utan till att strösurfa på 
nätet vilket man inte får göra i biblioteket. De elever som kommer till 
biblioteket verkar känna sig vana i miljön och flera börjar prata med 
bibliotekarien och ber om hjälp att söka flera gånger. Ingen verkar dra sig från 
att be bibliotekarien om hjälp och många frågar även andra frågor som till 
exempel hur man skriver ett visst ord på engelska eller vad huvudstaden i det 
landet heter. De flesta kommer också i grupp och stannar en kortare stund, 
högst en kvart. Detta beror säkert på lektioner som börjar och att de måste 
anpassa sin tid i biblioteket till detta. Detta gör att det blir en del spring i 
biblioteket och att ljudnivån höjs ytterligare. Vid ena väggen finns även en dörr 
vilket gör att det blir mycket spring även därifrån och de blir svårt att hålla 
uppsikt över dem som befinner sig i biblioteket. Nu vet jag inte om de är 
tillåtet för eleverna att använda denna dörr eller om det är nödutgång men 
många använder den hur som helst.  

                                                 
84 Fuhlott, Rolf, 1982, ”On library lightning”, Library Interior Layout and Design, ed. Fuhlrott, Rolf, s. 
83.  
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Avslutande diskussion 

Efter att ha redogjort för mina observationer vid de olika biblioteken ska jag nu 
bland annat diskutera vad jag fann, om det var några skillnader/likheter mellan 
biblioteken och vad detta kan bero på. Med hjälp av mina observationspunkter 
så ska jag jämföra de olika biblioteken dels när det gäller det fysiska 
biblioteket men också besökarna. Det jag ska diskutera gällande det fysiska 
biblioteket är bibliotekets utseende med inredning, färgval och material samt 
om biblioteket fungerar funktionellt. Gällande besökarna ska jag diskutera 
vilka som besökte biblioteken och om det fanns någon skillnad i hur de rörde 
sig. 

Innan jag börjar min jämförelse vill jag bara påpeka återigen att de 
slutsatser jag drar utifrån mina observationer inte på något sätt är fundamentala 
och något som ska gälla för alla bibliotek överallt. Som Krister Johannesson 
skrev i artikeln i Tidskrift för dokumentation så finns det inga säkra 
förutsägelser kring vad man kan åstadkomma med att planera ett bibliotek på 
ett visst sätt på grund av att alla platser är olika och komplexa.85 Det jag försökt 
undersöka och nu ska diskutera är platsens karaktär som bygger mycket på 
vilken känsla man får i byggnaden. Alexandersson och Limberg har i sin bok 
Textflytt och sökslump bland annat tagit upp just rummet och hur detta är 
kopplat till människan.86 Eftersom ett rum alltid är relaterat utifrån ett fysiskt 
subjekt och rummet formas på olika sätt utifrån den person som befinner sig 
där så är det jag ser i mina observationer och de slutsatser jag drar utifrån detta 
vad jag fann i min kollaboration med rummet jag befann mig i. Sedan kan man 
ju också diskutera om det över huvud taget går att dra slutsatser genom att 
studera enskilda delar i ett bibliotek. Christian Norberg-Schulz menar ju till 
exempel att man inte kan bryta ner en plats i beståndsdelar då en plats är ett 
totalt fenomen som förlorar sin natur om man gör detta.87 Detta är dock precis 

                                                 
85 Johannesson, Krister, nr 4, 2004, ”Biblioteksarkitektur idag- en komplex historia”, s. 123. 
86 Alexandersson, Mikael, Limberg, Louise, 2004, Textflytt och sökslump, informationssökning via 
skolbibliotek, s. 101 ff.  
87 Norberg-Schulz, Christian, 1999, ”Fenomenet plats”, Arkitekturteorier, s. 92. 
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vad jag gjort i min undersökning, brutit ner det i delar för att sedan dra en 
slutsats om helheten.  

Vilka är då skillnaderna jag fann mellan de olika biblioteken? Gällande 
utseende så är de ganska stora men det fanns ändå många delar som återkom på 
alla biblioteken. Två av biblioteken, Konstfacks bibliotek samt 
Dieselverkstadens bibliotek, hade inte bara de funktionella kraven att tänka på 
utan också att de var tvungna att tänka på den gamla miljön och att man måste 
bevara delar från den tiden då det var industrilokaler. Vid mina intervjuer sa 
båda bibliotekarierna att det medfört en del problem att man inte kunnat göra 
som man vill i lokalen utan att man varit tvungen att ta hänsyn till det gamla. 
Ett annat problem som båda biblioteken hade enligt mig var att man inte hade 
några direkta läs samt skrivplatser och de som fanns var ute i biblioteket och 
inte tysta på något sätt. Vilma Hodászy Fröberg skriver i Tystnaden och ljuset 
att bibliotek från äldre tid alla var tysta och hade en slutenhet kring sig men att 
dagens bibliotek har andra krav att uppfylla utöver tystnad.88 Detta blir tydligt 
när jag gör mina observationer och finner att det faktiskt bara är Södertörns 
högskola som har en tyst läsesal samt platser att sitta och skriva vid. Att 
Konstfacks bibliotek inte har det tycker jag är mest anmärkningsvärt då detta 
ändå är ett bibliotek som ligger i en skola och som ska fungera för studenterna 
samt att det är en slags hybrid mellan specialbibliotek och högskolebibliotek. 
Thompson skriver i Planning and Design of Library Buildnings att 
universitetsbyggnaden ska tillgodose inte bara de som vill sitta i tysta läsesalar 
utan även de som vill diskutera, skriva vid datorer m.m.89 Kanske har tanken att 
man ska ha ett bibliotek med många nya tekniska möjligheter gjort att man 
missat det mest grundläggande för ett bibliotek, att man ska ha en möjlighet att 
sitta och läsa i en lugn och tyst miljö. Att det inte finns tysta läsesalar på 
folkbibliotek kan jag dock förstå. Utrymmesbristen gör att man inte har plats 
att ha ett rum för detta. En annan anledning är också att folkbiblioteken har en 
så pass stor bredd gällande typ av besökare att man måste tillgodose många 
olika behov och inte bara t ex studenterna, vilka är de som kanske främst har 
behov av tysta läsesalar. Dieselverkstaden, som är det folkbibliotek jag 
besökte, ritades av arkitektkontoret Nyréns, och efter att ha läst Annina Rabes 
artikel i Biblioteksbladet som jag tog upp i Materialkapitlet så börjar jag undra 
om tanken att ha tysta läsesalar endast finns hos högskolebiblioteksarkitekter. 
Annina Rabe skriver att Nyréns har en lång tradition av att bygga bibliotek, 
                                                 
88 Fröberg Hodászy, Vilma, 1998, Tystnaden och ljuset, s. 9 f. 
89 Thompson, Godfrey, 1989, Planning and Design of Library Buildnings , s. 5. 
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både högskolor och folkhögskolor90, och då tänker jag först att det då är en 
fördel att de nu fick uppgiften att rita Dieselverkstadens folkbibliotek men 
enligt Thompson är det tvärt om. Han menar i Planning and Design of Library 
Buildings att många arkitekter tyvärr tror att bara för att de har erfarenhet av att 
bygga ett slags bibliotek så behöver de bara modifiera dessa kunskaper lite för 
att kunna bygga ett annat. Olika bibliotek har olika rumsbestämda och 
miljömässiga skillnader och detta är något som arkitekten och bibliotekarierna 
tillsammans måste komma överens om menar Thompson. Att Nyréns valde att 
ta bort tysta läsesalar helt och då frångå det som normalt finns i ett 
universitetsbibliotek/högskolebibliotek kanske kan vara ett sätt för dem att 
skapa ett folkbibliotek istället för ett universitetsbibliotek. Tar man bort 
läsplatserna och tysta salar är det ett folkbibliotek kan ha varit en tanke hos 
dem. Dock anser jag att en tyst läsesal hade varit motiverat på just 
Dieselverkstaden då biblioteket är så fokuserat på barn och ungdomar och då 
säkert många skolelever hade velat ha möjligheten att sitta i biblioteket och 
göra sina läxor. 

Andra likheter jag fann mellan de olika biblioteken är inredningen och 
känslan man fick när man kom in i biblioteket. I Annina Rabes artikel i 
Biblioteksbladet från 2001 menar hon att det kommit fram en ny slags 
konservatism i biblioteksarkitekturen i Norden. Med det menar hon att man 
gått från det mörka rumsindelade biblioteket till vad man har idag med öppna 
och ljusa bibliotek med inslag av trä och glas. 91 Efter att ha gjort mina 
observationer kan jag delvis hålla med henne. Av de fyra bibliotek jag besökte 
hade tre av dem, Södertörns bibliotek, Konstfacksbibliotek och 
Dieselverkstadens bibliotek mycket inslag av glas och fönster vilket gjorde 
dem ljusa och öppna. Dock var det bara Södertörns bibliotek som hade en 
inredning med mycket trä som till exempel i golven. Att det bara var ett av 
biblioteken som hade inslag av trä motbevisar även Kajsa Askelöfs artikel i 
Dagens Nyheter där hon bland annat intervjuat Küller. Hon skriver där att vi 
här i Norden vill ha ombonat och att de flesta nordbor trivs bäst med trägolv då 
det påminner oss om naturen.92 Jag kan ju bara spekulera kring om detta kanske 
är ett tecken på att vi nordbor börjar närma oss en mer internationell stil när det 
gäller biblioteksbyggnader eller om det kanske snarare har med ekonomiska 
frågor att göra och att till exempel ett trägolv behöver så mycket mer underhåll 

                                                 
90 Rabe, Annina, nr 5, 2001, ”Mycket symbolik i biblioteksbyggnaden”, s. 9.  
91 Rabe, Annina, nr 5, 2001, ”Mycket symbolik i biblioteksbyggnaden”, s. 9. 
92 Asklöf, Kajsa, 18 mars, 2001, ”Goda rum släpper in naturen”. 
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än vad ett industrigolv behöver. Ett material som dock återkom hos alla 
biblioteken var inslaget av stål, inte minst hos de två som tidigare varit 
industribyggnader, Konstfacksbibliotek och Dieselverkstadens bibliotek. Allt 
inslag av glas och stål gör att man uppfattar biblioteken som moderna och 
trendiga och flera av dem accentuerade detta med sin inredning och sitt färgval. 
När det gällde inredningen hade både Konstfack och Södertörns bibliotek en 
inredning som matchade den övriga moderna stilen i biblioteket men som 
kanske inte alltid var så funktionell. Båda biblioteken hade till exempel vita 
låga bord på platser där många människor uppehöll sig vilket gjorde att de 
snabbt blev smutsiga. 

J Boot skriver i kapitlet ”Physical Conditions and their Influence on 
Library Layout and Design” om problemen arkitekten stöter på vid byggandet 
av ett bibliotek. Arkitekten måste kunna balansera många delar och det är flera 
aspekter som ska tillfredställas och miljön ska väcka en känsla hos människor 
men samtidigt vara funktionell.93 Under mina observationer fann jag också 
delar hos alla biblioteken som hade mer eller mindre problem med 
användarvänligheten och med delar som inte var så funktionella. Konstfack 
hade förutom problemen med de vita låga borden även problem med de höga 
hyllorna som inte gick att flytta på och som även bibliotekarierna hade haft 
åsikter om men som de inte fick igenom hos arkitekten. Hade bibliotekarierna 
fått välja hade de velat ha hyllor med hjul, liknande dem som fanns på 
Dieselverkstaden.  Södertörns bibliotek som också hade låga vita bord hade en 
entré som inte var så användarvänlig. De stora tunga dörrarna var ofta trasiga 
och då det var två dörrar att gå igenom för att komma in i biblioteket så blev 
detta problem ganska allvarligt. Att biblioteket var så pass öppet och med 
mycket glas innebar också en del problem med till exempel ljuset som strålade 
in på datorerna i mitten av biblioteket. Dieselverkstadens bibliotek var ett av 
biblioteken som inte hade några tysta platser att sitta och läsa och skriva vid. 
Att det fanns ett café vid ingången hade både sina fördelar och nackdelar. 
Problemet med att ha caféet så nära inpå var att bibliotekarierna upplevde att 
det störde när man hade författarkvällar osv. Även Söderbymalmsskolans 
bibliotek saknade en tyst läsesal. Biblioteket låg i en samlingssal där man 
bland annat hade pingisbord och kiosk vilket gjorde att ljudvolymen ibland var 
väldigt hög och detta hördes även i biblioteket, något som hade motiverat ännu 
mer att ha tyst läsesal. Biblioteket hade inte heller något som reglerade 
                                                 
93 Boot, J, 1982, “Physical Conditions and their Influence on Library Layout and Design”, Library 
Interior Layout and Design, ed. Fuhlrott, Rolf, s. 83.  
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temperaturen så man hade väldigt kallt eller väldigt varmt beroende på 
årstiden. 

Även färgval anser jag hör till funktionaliteten och hur man valt att 
färgsätta biblioteket. En färg kan påverka sättet man ser på biblioteket och hur 
bra man trivs i det. Därför var det intressant att se vilka färger som dominerade 
på biblioteken som jag besökte. Alla biblioteken hade en sober färgsättning i 
vitt och grått men man lyste upp denna med olika färgklickar så som färgglada 
möbler eller en fondvägg. Rött var en färg som återkom hos alla biblioteken, 
Konstfacks bibliotek hade röda fåtöljer, Södertörns högskolebibliotek hade 
röda stolar i läsesalen, Dieselverkstadens bibliotek hade en röd läsestuga och 
Söderbymalmsskolans bibliotek hade två väggar i rött tegel. Karl Rydberg 
menar i boken Färger i vardagsliv och terapi att ett bibliotek aldrig är knallrött 
och att detta beror på en grundprincip som finns när det gäller färgsättningen 
av offentlig miljö.94 Nu var ju inget av de bibliotek jag besökte helt knallrött 
men flera av dem hade som sagt var en inredning i just den färgen. Rydberg 
menar också att gult höjer vår vakenhet och är mentalt stimulerande och att 
denna färg särskilt skulle passa på biblioteken.95  Under mina observationer var 
det bara ett bibliotek som hade det minsta gult i inredningen och det var 
Dieselverkstaden som hade en kanariegul soffa intill X-box hörnan. Att de 
bibliotek som jag besökte går så helt mot vad färgteorierna säger visar kanske 
mer på hur svårt det är att dra slutsatser kring färger än att arkitekten inte brytt 
sig något om färgernas inflytande på människor när han/hon designade 
biblioteket. Sisefsky skriver också i Om färg, uppleva, förstå och använda färg 
att bedömningen av vilka känslor olika färger framkallar ofta är individuell och 
att betydelser hos olika färger kanske snarare har med kulturell påverkan och 
traditioner att göra.96 Att en arkitekt valt en viss färg i ett bibliotek kanske 
snarare har att göra med personlig smak att göra och vad någon tycker är en 
hemsk färg tycker någon annan är vackert. Funktionen på de nybyggda 
biblioteken och hur användarvänliga de är handlade min hypotes om som jag 
hade innan jag började min undersökning. Innan jag började trodde jag att 
nybyggda bibliotek hade en väldigt användarvänlig miljö. Jag kan nu efteråt 
konstatera att detta inte riktigt stämmer. Alla bibliotek hade delar som inte var 
så funktionella och användarvänliga, och vissa fler än andra. Att till exempel 
Söderbymalmsskolans bibliotek hade så många delar som det var problem med 

                                                 
94 Rydberg, Karl, 1999, Färger i vardagsliv och terapi, s. 54. 
95 Rydberg, Karl, 1999, Färger i vardagsliv och terapi, s. 67. 
96 Sisefsky, Jan, 1995, Om färg, uppleva, förstå och använda färg, s. 62. 
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och som inte gynnade eleverna som besökte biblioteket beror enligt mig mer på 
den dåliga ekonomin än på bristen i kunskap om hur man skapar ett 
användarvänligt bibliotek. I en jämförelse mellan Söderbymalmsskolans 
bibliotek och Dieselverkstadens bibliotek som båda är bibliotek som riktar sig 
mot unga så finner man stora skillnader. Gällande Dieselverkstadens bibliotek 
har man haft många nya idéer och på så sätt skapat ett bibliotek som skiljer sig 
mycket från ett vanligt folkbibliotek, detta på grund av att ekonomin tillät det. 
Söderbymalmsskolans bibliotek däremot har ett ordinärt utseende och är enligt 
mig en bra representant för hur ett litet skolbibliotek ser ut, mycket på grund av 
den dåliga ekonomin bland skolbibliotek.      

Entrén och placering av lånedisk är två delar som dels liknade varandra 
och som dels skiljde sig mellan de olika biblioteken. Tre av biblioteken, 
Konstfacks bibliotek, Södertörns bibliotek och Dieselverkstadens bibliotek, 
hade stora glasfönster in mot lokalen vilket gjorde att besökarna kunde se 
utifrån att det var ett bibliotek.  J Boot skriver i kapitlet “Physical Conditions 
and their Influence on Library Layout and Design” att utsidan på ett bibliotek 
just ska visa vad som finns därinne. Han efterfrågar stora fönster och asfalt 
nära fönstren så att människor ser vad som finns där och lockas att gå in.97 Det 
enda bibliotek som saknade denna magnifika entré var Söderbymalmsskolans 
bibliotek vilket kanske är förståligt då det är ett skolbibliotek som måste 
anpassa sig till övriga skolbyggnaden. När det gäller placeringen av lånedisken 
var detta dock något som skiljde sig mellan biblioteken och vissa bibliotek 
hade lyckats mindre bra gällande detta än andra enligt mig. De bibliotek som 
jag anser hade en felplacerad lånedisk var Södertörns högskolebibliotek samt 
Dieselverkstadens bibliotek. Södertörns högskolebibliotek hade sin lånedisk 
placerad åt höger när man kom in och många besökare gick fel och klev istället 
rakt ner i den vattenfyllda dammen som stod rakt fram i entrén. 
Dieselverkstaden hade också en lånedisk som inte syntes så bra. Deras lånedisk 
stod långt inne i biblioteket och skymdes av sökdatorer när man kom in i 
biblioteket. Då människan uppfattar rummet genom att röra sig i det så får 
detta konsekvenser för hur biblioteken uppfattas. Arnstberg skriver i Människa 
och miljö att det är själva rörelsen som skapar upplevelsen av rummet och att 
detta sedan läggs på minnet.98 Om den naturliga rörelsen störs och det vi 
förväntar oss finna på en viss plats inte finns där blir vi disorienterade i miljön. 

                                                 
97 Boot, J, 1980, “Physical Conditions and their Influence on Library Layout and Design”, Library 
Interior Layout and Design, s. 83. 
98 Arnstberg, Karl-Olov, 1996, Människa och miljö, s. 92. 
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Hur rummet är utformat påverkar också hur vi rör oss i det vilket Bergström 
skriver om i Rummet och människans rörelser.99Om rummet då är utformat på 
ett sätt som inte känns naturligt och rätt gör det att vi undviker att röra oss på 
det utrymmet. Exempel på detta fann jag när jag gjorde mina observationer då 
jag studerade hur besökarna i biblioteket rörde sig och var de helst verkade 
vilja sitta och var de undvek att vara. Jag märkte då att besökarna i Södertörns 
bibliotek undvek att vara vid larmbågarna i entrén och gick ofta rakt fram 
istället för till höger, missade då lånedisken, och fick då vända och gå tillbaka. 
När jag studerade hur besökarna i biblioteket rörde sig så märkte jag att trots 
att besökarna var så olika, allt från studenter på Södertörns bibliotek till 
mellanstadieelever på Dieselverkstadens bibliotek, så befann sig människorna 
ofta där andra människor var. Sittdatorerna i Konstfacksbiblioteket var 
välbesökta, det blev snabbt fullt vid X-box hörnan samt nere vid hängmattan på 
Dieselverkstaden, i läsesalen var alla platser upptagna när jag var på 
Södertörns bibliotek och sofforna i Söderbymalmsskolans bibliotek var 
ständigt upptagna. Detta var något som jag inte trodde innan jag började mina 
observationer då jag snarare antog att människor befann sig där andra inte var, 
satte sig där det var tomt och så vidare. Bergström skriver att rörelserna hos 
människor påverkas av andra människors positioner samt hur de rörde sig i 
rummet.100 Jag menar att det inte bara är att läsesalen på Södertörns bibliotek är 
väldigt bra eller att sofforna på Söderbymalmsskolans bibliotek är extra sköna 
utan att det också beror på att andra människor sitter där vilket lockar andra att 
också slå sig ner. Att jag inte fann så stora skillnader i hur besökarna rörde sig i 
de olika bibliotekskategorierna förvånade mig något. Innan jag gjorde mina 
observationer hade jag som hypotes att skillnaderna i hur folk rörde sig mellan 
de olika bibliotekskategorierna var stora och jag kan nu i efterhand konstatera 
att denna hypotes inte stämde särskilt bra. Hur folk rör sig i biblioteket har 
kanske inte så mycket att göra med vilket slags bibliotek det är utan kanske 
snarare att det är ett bibliotek, en allmän offentlig plats. Att människor till 
exempel gärna sitter vid entrén både på Södertörns bibliotek och på 
Dieselverkstadens bibliotek visar enligt mig på att besökarna gärna befinner sig 
på platser där de kan sitta och ta en fika, vänta på en kompis eller bara ta det 
lugnt oberoende på om det är ett folkbibliotek eller ett högskolebibliotek. 

De olika bibliotekskategorierna som jag studerat är folkbibliotek, 
högskolebibliotek, specialbibliotek och skolbibliotek och jag kan efter att ha 
                                                 
99 Bergström, Inger, 1996, Rummet och människans rörelser, passim. 
100 Bergström, Inger, 1996, Rummet och människans rörelser, s. 30.  
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gjort mina observationer konstatera att skillnaderna inte är jättestora. Ytan 
skiljer dem såklart åt, ett högskolebibliotek är ytmässigt betydligt större än ett 
skolbibliotek, samt att man har särskilda behov gällande utrymmet. Ett 
högskolebibliotek behöver till exempel mindre rum där studenter kan göra 
grupparbeten samt datorsalar där det finns möjlighet att sitta och skriva. 
Annars fann jag många delar hos biblioteken som enligt teorierna är typiskt för 
andra bibliotekskategorier så som Konstfacks bibliotek som låg placerat inne i 
övriga skolbyggnaden vilket annars är vanligt hos Högskolebiblioteken. Några 
inslag som jag fann på alla biblioteken som jag besökte, oberoende kategori, 
var bland annat ingrediensen glas och stål i byggnaden. Detta var något som 
jag märkte hade både sina positiva och negativa egenskaper, visst var det 
vackert med mycket naturligt ljus i lokalen men detta gjorde det också svårare 
att ibland begränsa ljuset vilket man då och då behöver göra på biblioteket. En 
modern inredning som gärna gick i knallrött samt sökdatorer var andra delar 
som jag fann hos alla bibliotek. Som sagt var så fann jag många delar hos alla 
kategorierna men det är de som inte finns på alla som var intressant, jag menar 
nämligen att vissa delar egentligen borde påträffas på alla bibliotek. En sådan 
sak är skrivplatser och tysta läsesalar som jag tycker är något som ska finnas på 
alla bibliotek, i större eller mindre skala, och att det inte borde vara något som 
endast är förunnat högskolebiblioteken. I artikeln i Biblioteksbladet från 1998 
skriver författaren Stefan Andersson att biblioteket har gått från att ha varit en 
plats där man ska vara tyst till att endast ha några få utrymmen som är 
reserverade för detta.101 Enligt mig verkar det som att man inte längre har plats 
för det. Ett modernt bibliotek handlar mer om datorer och olika aktiviteter som 
man kan göra på biblioteket och man missar då det vad jag menar är den 
ursprungliga tanken med biblioteket, att kunna sitta i en lugn miljö och läsa 
eller skriva. Jag tycker att det vore synd om trenden gick mot ett slags 
aktivitetsbibliotek där de tysta rummen glömts bort, det känns snarare som att 
behovet av dessa rum är ännu större idag med våra stressade och pressade liv 
och att vi mer är någonsin behöver en offentlig plats enbart tänkt för 
koncentration i lugn och ro.   

                                                 
101 Andersson, Stefan, nr 2, 1998, ”Biblioteksbyggnaden ur ett socialt perspektiv”, s. 13. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har dels varit att belysa fyra nybyggda 
bibliotekskategorier i Stockholm och se hur de är planerade och om det finns 
några skillnader/likheter dem emellan. Det har också varit att undersöka hur 
besökarna av dessa bibliotek rör sig i lokalen och om dessa rörelser skiljer sig 
mellan de olika kategorierna. För att finna svar på min övergripande fråga: Hur 
ser de olika bibliotekskategorierna ut och skiljer sig användarens beteende åt i 
en jämförelse mellan dem? använder jag mig av en kvalitativ metod där 
intervjuer, observationer och litteraturstudier ingår. Då det saknas teorier kring 
hur människor rör sig i biblioteksrummet samt vilka arkitektoniska skillnader 
det finns mellan de olika biblioteken har jag använt mig av tre olika discipliner 
som ett teoretiskt ramverk, teorier kring miljöpsykologi, arkitektur och 
biblioteksbyggnader. 

Biblioteken jag besökte inför min undersökning var Konstfacks bibliotek 
som är ett specialbibliotek, Södertörns högskolebibliotek som är ett 
högskolebibliotek, Dieselverkstadens bibliotek som är ett folkbibliotek samt 
Söderbymalmsskolans bibliotek som är ett skolbibliotek. Efter att ha redogjort 
för vad för slags bibliotek det är, när det byggdes, vem som var arkitekten, hur 
många låntagare som kommer dit m.m. går jag efter varje bibliotek igenom 
vilka observationer jag gjort och för diskussioner kring detta. Efter min 
undersökande del har jag en avslutande diskussion där jag drar slutsatser kring 
vad jag fann på varje bibliotek och ser om jag fann några likheter eller 
skillnader. Det jag fann när jag gjorde mina observationer var att alla bibliotek 
mer eller mindre hade delar som inte var funktionella och användarvänliga. 
Bland annat hade bara ett bibliotek en läsesal samt platser som man kunde sitta 
och skriva vid, inga av de övriga hade tysta läsesalar och av dem som hade 
skrivplatser var dessa antingen i en allt för högljudd miljö eller vid 
oergonomiska bord. Något annat som jag inte fann funktionellt och genomtänkt 
vid två av biblioteken var placeringen av lånedisken. Dessa stod inte på en 
plats där besökarna förväntade sig finna den vilket gjorde att det blev förvirring 
när dessa kom in i biblioteket. Flera av biblioteksbyggnaderna hade också 
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mycket fönsterglas i sina lokaler så att det kom in mycket ljus i biblioteket. 
Detta skapade problem i form av för starkt ljus i lokalen som inte gick att 
reglera samt i ett fall alldeles för varmt i lokalen sommartid. När jag gjorde 
mina observationer fann jag att flera bibliotek hade liknande miljöer trots att de 
tillhörde olika bibliotekskategorier. Två av biblioteken hade båda varit tvungna 
att ta hänsyn till en gammal miljö som skulle bevaras när de byggdes och flera 
av dem hade också en trendig och modern inredning med inslag av starkt rött i 
inredningen. I min undersökning fann jag att skillnaden mellan de olika 
bibliotekskategorierna inte var så stora, varken gällande lokalen eller hur 
besökarna i dem rörde sig. Vissa skillnader fanns så som storleken på lokalen, 
behovet av grupprum och så vidare men generellt så liknade biblioteket 
varandra trots att de tillhörde olika bibliotekskategorier. Problem som fanns 
hos högskolebiblioteket fanns även på folkbiblioteket, färger som fanns på 
specialbiblioteket återkom på skolbiblioteket och så vidare. Hur besökarna i 
biblioteken rörde sig påminde ännu mer om varandra och jag fann ingen större 
skillnad i hur de rörde sig, var de helst satte sig samt om det fanns någon del 
som besöktes väldigt sällan. Att detta inte skilje sig menar jag visar på att 
människor beter sig relativt lika i ett bibliotek som är offentlig miljö och att 
detta inte påverkas nämnvärt av vilken bibliotekskategori det är.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till bibliotekarierna: 
Om bibliotekarien: 

Hur länge har du arbetat på biblioteket? 

 Var arbetade du innan? 

Vad är dina primära arbetsuppgifter? 

Hur var du involverad i byggandet av det nya biblioteket? 
Gällande det fysiska biblioteket: 

När byggdes biblioteket (om)? 

Fanns det någon förebild man hade i åtanke när man byggde biblioteket? Om 
ja, varför var just detta bibliotek en förebild? 

Var det en tävling där man utsåg arkitekten? Vem vann? 

Fick du se de olika tävlingsförslagen?  

Vad tycker du om det förslag som vann? 

Tycker du att de funktionella kraven uppfyllts på ett tillfredställande sätt och 
att byggnaden fungerar tillfredställande idag? 

Är det något du skulle vilja förändra med biblioteket och dess funktion? 

Vilka är de största skillnaderna mellan det gamla och det nya biblioteket? 

Vilka förändringar/delar har det varit mest diskussion om? 

Hur upplever du biblioteksmiljön och atmosfären i den? 

Har biblioteket uppmärksammats i media och i så fall vilka har reaktionerna 
varit? 

Gällande låntagarna, rörelsen i rummet: 

Hur många låntagare har ni i genomsnitt på en dag? 

Vilken är er primära målgrupp? 
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Vad anser du vara folkbibliotekets primära funktion? 

Tycker du biblioteket är anpassat för denna målgrupp? Tror du att det är viktigt 
att biblioteken är anpassade efter vilket sorts bibliotek man ska bygga? 

Vilka reaktioner har du fått på det nya biblioteket från låntagarna?  

Har de uttryckt några önskemål om hur de vill att biblioteket ska vara och se 
ut? 

Vilka delar av biblioteket besöker låntagaren mest, är det någon plats som är 
mer populär att vara på? 

Finns det någon plats där låntagaren nästan aldrig befinner sig på? 


