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1. Inledningskapitel 

1.1 Frågeställning 
I den här uppsatsen ska jag fördjupa mig i ämnet biblioteksarkitektur. Jag 
kommer att undersöka hur man vid byggandet av ett nytt bibliotek ser på 
brukaren – i det här fallet bibliotekarien – och brukarmedverkan. 
Brukarmedverkan innebär i det här sammanhanget bibliotekspersonalens 
inflytande i planerandet inför byggandet av ett nytt bibliotek, och deras 
möjlighet att samarbeta med de andra inblandade yrkesgrupperna. Fokus i 
uppsatsen kommer att ligga på just samarbetet mellan arkitekterna och 
bibliotekspersonalen. Min frågeställning är: Tar man till vara på 
bibliotekariernas kunskap om sin verksamhet när man ritar ett nytt bibliotek, 
eller har tanken om brukarmedverkan som hade sin storhetstid på 70-talet 
försvunnit? Jag vill även lyfta fram olika faktorer som spelar in i den här typen 
av samarbete och se hur man kan skapa bra förutsättningar för samarbetet 
mellan arkitekter och personal.  

 

1.2 Syfte 
Anledningen till att jag har valt att skriva om det här ämnet är att jag ser 
biblioteksbyggnaden som otroligt viktig för biblioteksverksamheten. 
Byggnaden kan ju antingen vara lockande eller avskräckande, lokalerna inuti 
byggnaden kan vara trivsamma och stimulerande eller tråkiga och 
ogästvänliga. Dessutom kan lokalerna ju också ha brister som att det är ont om 
arbets- eller magasinsutrymme, att de är för bullriga eller mörka, faktorer som i 
högsta grad också påverkar verksamheten. En annan viktig anledning till att jag 
skriver om det här ämnet är att jag anser att bibliotekspersonalens erfarenhet av 
och kunskap om sin verksamhet och de praktiska funktioner som måste finnas i 
biblioteket, både i stort och i detalj, är något värdefullt som ska bejakas och tas 
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till vara vid ett nybygge. En nybyggnation av ett bibliotek är ju trots allt en 
fantastisk möjlighet att skapa bättre förutsättningar för biblioteksverksamheten. 

Det som inspirerade mig att tänka i de här banorna var en föreläsning där 
en bibliotekarie från Celsiusskolans bibliotek (ett gymnasiebibliotek i Uppsala) 
berättade om hur det gick till när deras nya bibliotek byggdes. Enligt hennes 
beskrivning framstod det som ett bra exempel på ett gott samarbete mellan 
bibliotekspersonal och arkitekt. Något som var uppenbart utifrån hennes 
berättelse var att hon och hennes kollega hade fått gehör för sina idéer, och att 
resultatet blev som personalen hade hoppats och till och med bättre. 

Förutom att få mig att fundera på bibliotekariens inflytande vid byggandet 
av ett nytt bibliotek fick den här föreläsningen mig att fundera på de 
föreställningar jag haft om arkitekter och arkitektens roll i största allmänhet. 
Samtidigt som det är en yrkesgrupp jag har stor respekt och beundran för har 
jag någonstans haft bilden för mig att en arkitekt är en lite egensinnig, 
konstnärlig person som i första hand är intresserad av att fullfölja sin estetiska 
vision, en vision som ibland kanske krockar med de åsikter som de som ska 
vistas i byggnaden har, och de önskemål de har om praktiska funktioner i 
byggnaden. Detta är säkert en fördomsfull syn, och det är en bild som jag 
förhoppningsvis kommer att kunna slå hål på i den här uppsatsen. En 
professionell arkitekt borde väl även i högsta grad vara intresserad av att lyckas 
skapa en byggnad som fungerar också ur praktisk synvinkel. Anledningen till 
att jag ändå presenterar den här föreställningen är jag ser detta som en 
intressant motsättning att studera: arkitektens estetiska vision ställt mot 
bibliotekspersonalens behov av en praktiskt fungerande byggnad. Även om jag 
i slutändan inte tycker att det ska ses som ett ”antingen eller” förhållande, 
antingen vackert eller funktionellt, utan snarare som ett ”både och” 
förhållande. Det önskvärda resultatet är ju trots allt en både vacker och 
funktionell byggnad, och det är där samarbetet mellan yrkesgrupperna kommer 
in i bilden. 

I min undersökning kommer jag särskilt att fokusera på de 
tankeströmningar som rådde inom arkitekturen under 70-talet, eftersom man 
kan säga att 70-talet var det decennium där tanken om brukarmedverkan som 
växte fram under 60- och 70-talet nådde sin höjdpunkt.(Werne 1998 s.15) 
Boken Femton svenska bibliotek, en förteckning över nybyggda bibliotek som 
gavs ut 1973, är ett tidstypiskt dokument som genomsyras av tanken på 
samarbete yrkesgrupper emellan och på brukarmedverkan och därför kommer 
jag att i viss utsträckning använda den som utgångspunkt för mitt arbete. Den 
här texten är ett exempel på hur 70-talets arkitekters önskan att få till stånd 
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aktiv brukarmedverkan påverkade biblioteksarkitekturen under den här tiden. 
Jag vill med följande citat ge exempel på tonen och innehållet i texten:  

 
Samarbetet inom planeringsteamet måste alltså bygga på förutsättningen, att desamma 
består av sinsemellan jämbördiga parter, beredda att ta och ge argument och med ett enda, 
gemensamt syftemål för planeringsarbetet: att skapa en fullvärdig biblioteksbyggnad. (s. 
3) 

 
Det grundläggande arbetet i all byggnadsplanering skall utgöras av upprättande av ett 
byggnadsprogram. Detta kan beskrivas som ett arbetsdokument, som överbryggar klyftan 
mellan bibliotekarie och arkitekt. Men byggnadsprogram är inte liktydigt med ett 
lokalprogram enbart … Viktigare är trots allt byggnadsprogrammets karaktär av 
idéprogram, som i skriftlig form beskriver bibliotekets målsättning, dess riktlinjer, krav 
och begränsningar liksom de olika funktionernas inbördes relationer och beroende av 
varandra. (s. 2) 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt där uppsatsämnet placeras i sitt 
sammanhang, och där övrig forskning som gjorts på området presenteras. 
Därefter följer ett stycke som redogör för mina teoretiska utgångspunkter och 
ett stycke där jag definierar olika centrala begrepp. Sedan beskriver jag hur 
mitt uppsatsämne är avgränsat. Metodkapitlet som följer består av två delar 
som benämns: två kvalitativa metoder och intervjusituationen. Där beskriver 
jag de två metoder jag använder mig av samt beskriver olika förutsättningar för 
mina intervjuer. Sedan presenterar jag mitt skriftliga källmaterial. 
Undersökningskapitlet består av två huvuddelar. Del ett tar upp hur man inom 
arkitekturen har sett på brukarmedverkan ur ett historiskt perspektiv. Detta 
delkapitel baserar sig helt på skriftliga källor. Del två av undersökningskapitlet 
är en redogörelse för den kvalitativa undersökning som jag gjorde med hjälp av 
intervjuer dels med personalen på Almedalsbiblioteket i Visby och dels med 
arkitekten Christer Malmström från Malmström & Edström arkitektkontor i 
Göteborg. Efter att jag sammanställt mina egna resultat jämför jag dem med 
tidigare studier. Sedan följer mitt analyskapitel där jag diskuterar resultaten av 
min undersökning och relaterar det till mina teoretiska perspektiv. Slutligen 
sammanfattas uppsatsen.  

1.4 Forskningsöversikt 
För att skapa mig en uppfattning om hur synen på brukarmedverkan såg ut på 
60- och 70-talet och hur den har förändrats fram till idag har jag främst satt mig 
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in i den postmodernistiska teoribildningen inom arkitekturämnet, för att fånga 
in de tankar som figurerat där. Finn Wernes översiktliga verk Arkitekturens 
ismer har gett bra insikt i detta område. Han går in relativt ytligt på tanken om 
brukarmedverkan, men vad viktigare är placerar han det i sitt sammanhang och 
dessutom för han en mer djupgående diskussion kring tillblivelsens och brukets 
kontext, som till viss del går att tillämpa i min studie.  

Det hann aldrig produceras någon utförlig teoribildning kring fenomenet 
brukarmedverkan när dessa tankar fick sitt genombrott, eftersom det inte var 
någon långvarig trend, så man kan inte hitta så mycket forskning på det 
området. (Werne 1998, s. 156) Många av de böcker jag hittat som tar upp detta 
ämne är av karaktären fackböcker, och är intressanta för att de visar vilka idéer 
som är i omlopp inom arkitekturen, men de har ingen teoretisk förankring.  

Inom Biblioteks- och Informationsvetenskapen har det forskats om 
biblioteksarkitektur i viss utsträckning. En viktig forskningsinsats har gjorts av 
Vilma Hodászy Fröberg. Hennes Tystaden och ljuset – om bibliotekens 
arkitektur från 1998 beskriver hur biblioteksbyggnaderna har utvecklats från 
det forna Egypten till nutid. Den fokuserar på de arkitektoniska aspekterna och 
på själva byggnaderna och går kanske inte in så mycket på arkitekturämnets 
teori. 

Den mest aktuella forskningen står Krister Johannesson för. Han är 
doktorand vid Bibliotekshögskolan i Borås och genomför för närvarande en 
studie inom ämnet biblioteksarkitektur där han vill försöka beskriva och 
förklara relationerna mellan visioner och färdiga biblioteksbyggnader, genom 
att studera högskolebiblioteks tillkomst. (Johannesson 2004, s. 121) Han 
publicerades relativt nyligen i Tidskrift för dokumentation, och där presenterar 
han i stora drag vad hans forskning ämnar åstadkomma. Huvudfrågeställningen 
är huruvida det går att omsätta visioner om högskolebibliotek i en byggnad, 
och, i den mån det är möjligt, hur det i så fall kan göras. Han kommer att 
undersöka detta genom att göra en eller flera fallstudier där han först gör en 
omfattande kartläggning och analys av högskolebibliotekets/ens form och 
funktion. Han kommer även att se hur visioner och restriktioner förhåller sig 
till bibliotekets form och funktion, för att se vilka möjligheter och risker det 
finns när man ska bygga ett bibliotek. (Johannesson 2004, s. 121) 

När jag orienterat mig bland de magister- och kandidatuppsatser som 
producerats i Sverige de senaste åren, vid Högskolan i Borås, Uppsala 
universitet, Lunds universitet och Umeå universitet, har jag hittat ett tiotal 
uppsatser som behandlar ämnet biblioteksarkitektur. Jag har även hittat en 
amerikansk magisteruppsats som tar upp det här ämnet. Bland dem är det 
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framför allt två uppsatser som ligger inom mitt lite snävare ämnesområde 
biblioteksarkitektur, planering och samarbete mellan yrkesgrupper. Den som 
ligger närmast är Triangeldrama – samarbetet mellan bibliotekspersonal, 
högskolerepresentanter och arkitekter i planeringen av högskolebibliotek. Den 
är skriven av Kristina Edling och Linda Johansson vid universitetet i Lund.  

Utifrån huvudfrågeställningarna: ”Hur fungerar samspelet mellan 
arkitekter, biblioteksrepresentanter och högskolerepresentanter i planeringen 
av ett högskolebibliotek? Vilka faktorer kan påverka samarbetet?” kommer de 
fram till att det kan skilja sig mycket från fall till fall beroende på vilka 
förutsättningar det finns, men att det alltid finns kritiska punkter som är 
avgörande för hur samarbetet förflyter. (Edling, Johansson 2000, s. 91) Dessa 
sammanställer de i fyra huvudkategorier med underliggande punkter:  

Kommunikation: 

• väl fungerande informationsstruktur 

• tät, kontinuerlig kommunikation  

• öppet, positivt och flexibelt kommunikationsklimat 

• gemensam referensram 

Roller/rollfördelning  

• tydlig roll- och ansvarsfördelning  

• respekt för varandras yrkesroller och kompetens 

Personrelaterade faktorer 

• motivation och engagemang hos de inblandade  

• förståelse för andra perspektiv och yrkeskulturer 

• vilja att kompromissa och samarbeta 

Organisationsmässiga/administrativa faktorer 

• hållbar och väl utarbetad tidsplan 

• strukturerad dokumentationshantering 
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• hållbar ekonomisk plan 

• gemensamma mål (Edling, Johansson 2000, s. 91) 

Den andra uppsatsen som ligger nära min uppsats ämnesmässigt är Library 
design issues in the writings of architects and librarians av Susan Joy 
Erickson, School of Information and Library Science, University of North 
Carolina. Den handlar mer generellt om vilka faktorer som kan vara 
problematiska när man planerar ett bibliotek. Den redogör utifrån 
tidskriftsartiklar för en mängd biblioteksbyggen. Hennes syfte är att samla 
erfarenheter från planeringen av de tidigare genomförda biblioteksbyggen för 
att få fram vilka faktorer som är viktigt att beakta vid planerandet av ett nytt 
bibliotek och vilka fallgropar man bör passa sig för. Hon presenterar sina 
resultat i en lista över vad bibliotekarier bör tänka på vid planeringen av ett 
bibliotek. Dessa resultat är jämförbara med vad man kommit fram till i Edling 
och Johanssons uppsats.  

Det hon kommer fram till att bibliotekarien ska tänka på är: 

• Be active participants in the building--speak up early and often.  

• Listen to architects and let them do their jobs; respect their role in the process and be 
clear about your own.  

• Be attentive to both functional and aesthetic elements of the design; sometimes these are 
closely intertwined. 

• Help the architects understand the needs of your particular library and all of its various 
functional areas by communicating effectively in meetings and in the documentation 
provided in the building program. 

• Borrow successful ideas from retail models. 

• Use elements of design to create a welcoming environment for users.  

• Choose colors schemes that will endure; use today’s fashion colors only for elements 
that will wear out before they become outdated.  

• Select furnishings that will be durable. 

• Provide room in the design for growth of collections and services. (Ericksson 2000, s. 
48) 

 (Sista punkten har fallit bort p.g.a. att pdf-filen hade några luckor i texten.)  
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Anledningen till att jag presenterar dessa resultat är att jag, efter att jag 
sammanställt resultaten av min egen undersökning kommer att jämföra dem 
med de här två tidigare studierna. När det gäller kvalitativa undersökningar kan 
man ju aldrig dra några generella slutsatser utifrån sina resultat, men genom att 
jämföra studierna sinsemellan hoppas jag kunna se mer generella tendenser 
som visar på vad som är viktigt att tänka på vid planerandet av ett nytt 
bibliotek.  

En annan uppsats som ligger nära mitt ämne är Estetik och funktion? – en 
studie av tillkomstprocessen kring två svenska folkbiblioteksbyggnader av 
Cecilia Bengtsson och Emelie Ullstad från 2002, skriven vid Lunds universitet. 
Den fokuserar till viss del på samarbetet mellan arkitekter och 
bibliotekspersonal men fokuserar ännu mer på vilka konsekvenser det kan få 
att ett tävlingsmoment avgör valet av arkitektbyrå. De kommer fram till att en 
förutsättning för den här metoden ska bli lyckad är att bibliotekspersonalen 
haft möjlighet att vara delaktig innan tävlingsbidraget utformats, vid 
sammanställningen av tävlingsprogrammet (ett text där kunden och brukaren 
formulerar de önskemål de har på den nya byggnaden), och att både 
bibliotekspersonalen och arkitekten/arkitekterna inte ser det vinnande 
tävlingsbidraget som någonting färdigt utan någonting att utgå ifrån som sedan 
kan förändras och utvecklas. De jämför tillkomsten av Malmö stadsbibliotek 
och Linköping stifts- och landsbibliotek, och kommer fram till att det uppstod 
mycket fler konflikter i Malmö än i Linköping. En förklaring till varför det 
blev på det sättet är att arkitekterna hade väldigt olika inställning till sitt yrke. I 
Malmö anlitades två danska arkitekter, och en kulturkrock uppstod eftersom de 
danska arkitekterna var vana vid att ha mer kontroll över byggnaden än vad 
arkitekter vanligtvis har i Sverige, och i princip inte alls ville ändra ett 
vinnande förslag, eftersom de ansåg att grundtanken därmed riskerar att gå 
förlorad. (Bengtsson & Ullstad 2000, s. 70) Arkitekten i Linköping hade en 
helt annan attityd. Medan arkitekterna som ritade Malmö stadsbibliotek inte 
ville ge bibliotekspersonalen medbestämmanderätten över sitt verk i någon 
vidare mening, tyckte arkitekten i Linköping att det var helt naturligt att göra 
omarbetningar av det vinnande bidraget tillsammans med bibliotekspersonalen. 
(Bengtsson & Ullstad 2000, s. 82) Samtidigt hade man i Linköping vid 
utformandet av tävlingsprogrammet en mer öppen inställning till de estetiska 
aspekterna än vad man hade i Malmö. I Linköping ansåg man att anlitandet av 
en professionell arkitektfirma garanterade att byggnaden skulle bli estetiskt 
tilltalande, och tog därför mest upp funktionella önskemål i sitt program. 
(Bengtsson & Ullstad 2000, s. 81) I Malmö fanns däremot en mängd 
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synpunkter även på byggnadens utseende i tävlingsprogrammet. Bengtsson och 
Ullstad är tveksamma till att använda tävlingsformen som metod och 
förespråkar istället modell där några arkitekter väljs ut och sedan ritar förslag i 
samarbete med personalen. Fördelen med detta är att personalen kan vara med 
från början och att man då inte riskerar att hamna i en situation där arkitekten 
är ovillig att ändra sitt förlag eftersom det trots allt har vunnit tävlingen. 
(Bengtsson & Ullstad, s. 82)  

Eva Hanssons magisteruppsats Att bygga för böcker – de nya 
stadsbiblioteken i Simrishamn och Landskrona, (BHS 2000) analyserar och 
beskriver hur ett folkbibliotek skapas och designas. Delar av innehållet i den 
här uppsatsen är relevant för min uppsats, även om huvudfokus ligger ganska 
långt ifrån. Den undersöker framför allt varför man bestämmer sig för att 
bygga ett nytt bibliotek och vad stadens karaktär har för betydelse för 
bibliotekets utformning. Den gemensamma nämnaren med min uppsats är att 
hon tar upp vilka konflikter som kan uppstå mellan estetik och funktion vid 
tillblivelsen av ett bibliotek, och att hon tar upp personalens inflytande som ett 
tema i sin undersökning. Den mest betydande erfarenheten som tillskansades 
vid Simrishamns stadsbibliotek var att det är viktigt att personalen görs 
delaktig i planerandet på ett tidigt stadium. I Simrishamn kom de in lite sent, 
men i Landskrona var de med från första början, vilket de såg som mycket 
positivt. Dessutom lyfter man liksom i Ullstad och Bengtssons uppsats fram 
problematiken med att låta en tävling avgöra valet av arkitekt, eftersom man då 
på sätt och vis låst sig vid det förslag som arkitekten presenterat. Informanten 
från Simrishamns bibliotek säger att hans erfarenhet är att arkitekten kan göra 
en del förändringar, men att han/hon inte ”böjer sig hur mycket som helst”. 
(Hansson 2000, s. 26)  

I övrigt har jag försökt skapa mig en bild av vad man skrivit om i de andra 
kandidat- och magisteruppsatser som producerats på utbildningarna i 
Biblioteks- och Informationsvetenskap, som hamnar inom ämnet 
biblioteksarkitektur men kanske inte tar upp just planering och samarbete. Det 
mest förekommande ämnet är hur byggnadens interiör påverkar verksamheten. 
Karin Kronströms och Madeleine du Toits magisteruppsats Biblioteksrummet 
som miljöupplevelse är ett exempel på detta. (BHS 2001) Nina Halden 
Rönnlunds uppsats Skolbiblioteket som socialt rum. Om skolbibliotekets 
placering och utformning och Victoria Nores uppsats Biblioteksrummets 
förmedlande roll – en studie av Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning 
(båda från BHS 2002) tar också främst upp detta ämne. Nina Halden 
Rönnlunds uppsats tar upp exemplet Celsiusskolans bibliotek - det bibliotek 
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som inspirerade mitt ämnesval. Den handlar främst om hur ett skolbiblioteks 
placering och utformning påverkar dess förhållanden. Maria Brännmarks 
uppsats Tempel eller torg? Forskningsbibliotekets funktion som offentligt rum. 
Exemplet Luleå Universitetsbibliotek (UU, 2004) undersöker om biblioteket 
som offentligt rum kommit att bli mer av ett socialt rum präglat att liv och 
rörelse. Biblioteksarkitektur och inredning ur ett användarperspektiv – Sala 
stadsbibliotek av Elsmari Rutersten. (UU, 1999) studerar hur besökare och 
personal upplever bibliotekets inre och yttre design. I Umeå har det 
producerats en uppsats om biblioteksarkitektur: Biblioteket som ett skepp. 
Stockholms universitetsbiblioteks byggnad – en studie av arkitekturens 
förutsättningar och gestaltning (1998) av Helena Carlström.  

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
Det har länge funnits ett glapp mellan de som ritar byggnader och de som 
använder dem, något som kan härledas både till praktiska förutsättningar under 
byggnadsprocessen och till vilken syn man har haft på arkitekturen och 
arkitekten både inom ämnets teoribildning och inom yrkeskåren. Hur man ska 
överbrygga detta glapp är en central frågeställning inom arkitekturteorin, som 
bland annat motiveras med demokratiska ideal. Finn Werne professor i 
arkitektur hävdar att just hur man ska överbrygga glappet mellan tillblivelsens 
och brukets kontext är ett av de svåraste problemen för arkitektprofessionen. 
Hur man har angripit detta problem har enligt honom varierat och satt sin 
särskilda prägel på olika ismer inom arkitekturämnet. Modernisterna tog sig i 
början av 1900-talet an denna problematik genom att med hjälp av moral och 
estetik försöka överbrygga skillnaden mellan människor med olika 
klasstillhörighet. (Werne 1998, s. 15) Brukarmedverkan hade nu börjat 
tillämpas, men i det fallet endast med enskilda kunder. Man hade inte än börjat 
betrakta allmänheten som brukare i någon vidare mening. (Brengesjö 2000, s. 
5) Inom den modernistiska teoribildningen på 50- och 60 talen fanns en tydlig 
ambition att skapa de byggnader som brukarna, det vill säga allmänheten i 
stort, ville ha, men då talade man inte om ett direkt samarbete arkitekter och 
brukare sinsemellan, utan att man skulle nå detta resultat utifrån objektiva, 
formalestetiska lösningar. (Formalestetiken skapades på 1870-talet, betonar att 
synligheten är det mest utmärkande för konstverket och analyserar seendets 
gestaltande lagar. Hämtat ur: Lexikon för konst – bildkonst, arkitektur, 
konsthantverk, konstindustri 1958) Arkitekten försökte med hjälp av 
proportionslära, gestaltpsykologi och preferenslära tillfredställa allmänhetens 
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behov. (Proportionslära är en konstnärlig teori om måttens inbördes relationer 
för en harmonisk skönhetsverkan.) Det som var banbrytande i de tankar som 
väcktes i de postmodernistiska tankeströmmar som växte fram under 70-talet 
var att man under den här perioden strävade efter att upprätta direkt 
brukarmedverkan. Man ansåg att den som använder en byggnad ska ha 
inflytande över hur byggnaden utformas, eftersom byggnader har så stor 
påverkan i en människas liv. Oavsett om det handlar om en arbetsplats eller ett 
hem eller stadsbilden i stort menade man att allmänhetens önskemål måste få 
gehör. Olika projekt genomfördes under den här tiden, där man använde sig av 
olika metoder för brukarplanering. (Werne 1998, s. 15) 

Det som är mest centralt för min frågeställning är alltså att lyfta fram hur 
man ser på brukarmedverkan inom den postmodernistiska arkitekturteorin. 
Man kan säga att tanken om brukarmedverkan både hade sin uppgång och sitt 
fall under postmodernismens inflytande. Under 70- talet sågs arkitekten som en 
samhällsförbättrare, men under 80-talet återfick arkitekten sin roll som 
formgivningsexpert och konstnär och arkitekturen fick på nytt statusen som 
autonom konstform. (Werne 1998, s. 16) Werne skriver i Arkitekturens ismer 
att:  

Den antiauktoritära 60- och 70-talens grundläggande försök till omprövning av 
arkitektens uppgifter och utbildning avbröts tvärt, långt innan dessa prövande och 
experimenterande ansatser med ekologiskt byggande, alternativa planeringsprocesser, 
brukarmedverkan och kollektiva gestaltningsprocesser funnit sina teoretiska och praktiska 
former.” (Werne, 1998, s. 156) 

Detta avslöjar att det aldrig hann skapas någon utarbetad teoribildning kring 
begreppet brukarmedverkan när dessa tankar bröt igenom. Jag kan därför 
endast tala om de tankeströmningar och försök till förändringar som pågick 
under den här perioden, samt placera dem i den postmoderna teoribildningens 
kontext. 

Jag kommer även att sätta in tankarna om brukarmedverkan i sitt större 
sammanhang genom att visa på hur synen på arkitekturen har skiftat genom 
historien mellan att ses som en autonom konstform, och att ses som organiskt 
sammankopplad med samhället i stort, för att visa på hur detta har påverkat 
synen på brukarmedverkan. Samt utforska den demokratiaspekt som kan fogas 
till begreppet brukarmedverkan.  

I min studie kommer jag att använda mig av några tankemodeller hos 
Pierre Bourdieu. Det främsta tankeverktyg som är intressant för mig att 
använda är Bourdieus begrepp kulturella fält och det sociala rummet. Eftersom 
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min studie rör samarbetet mellan två yrkesgrupper som kanske kan påstås 
tillhöra skilda kulturella fält anser jag det gynnsamt att betrakta deras 
positioner utifrån detta. Att applicera fältbegreppet på ett yrkesområde kan 
ifrågasättas, och jag går inte in för att bevisa att biblioteksvärlden är ett 
autonomt fält. Det som är intressant är att använda Bourdieus sätt att granska 
och förklara kulturella fält för att förklara olika mekanismer som kan iakttas 
inom biblioteksområdet, men kanske främst inom arkitekturen, och sedan 
utifrån det se vad de kan få för effekter på samarbetet mellan grupperna. Efter 
att ha satt mig in mer i den situation som planerandet inför Almedalsbiblioteket 
innebar, det vill säga en planeringsprocess där två olika biblioteksverksamheter 
skulle sammanföras till en, insåg jag att personalen från stadsbiblioteket och 
personalen från högskolebiblioteket tillhör två viktiga underliggande kategorier 
inom biblioteksvärlden. Det har tidigare gjorts en tillämpning av Bourdieus 
begrepp kulturella fält på just arkitekturen som jag kommer att använda mig 
av: ”Arkitekturens fält” av Niels Albertsen, som presenteras i antologin 
Kulturens fält av Donald Broady.  

Albertsen beskriver att arkitekturen är ett fält som har likheter både med 
konstens fält, med de liberala professionerna och med det ekonomiska fältet. 
En viktig spänning som finns inom arkitekturens fält är den mellan 
konstnärliga och praktiska positioner. Dessa kan ses som två ytterligheter. Vid 
den praktiska polen är det ekonomiskt kapital som dominerar över kulturellt 
kapital, och vid den konstnärliga är det kulturellt och symboliskt kapital som 
dominerar över ekonomiskt kapital. ”De konstnärliga arkitekterna producerar i 
hög grad med sikte på varandra, och ser ned på de praktiska arkitekternas 
strävan att tillfredsställa det omgivande samhällets krav på teknisk, ekonomisk 
eller funktionell effektivitet.” (Albertsen 1998, s. 382) Enligt Albertsen består 
arkitekturens fält av tre subfält: det konstnärliga, det professionella och det 
ekonomisk-tekniska. De är i olika utsträckning autonoma i relation till 
maktfältet.  I det konstnärliga subfältet handlar det om att försvara verkets 
autonomi inför en ekonomiska och politiska makten. Det som värderas högst 
här är det konstnärliga erkännandet och ansamlandet av symboliskt kapital. 
Inom det professionella subfältet omsätts arkitekternas yrkeskunnande, deras 
kulturella kapital, till ekonomiskt kapital, men det ekonomiska kapitalet är inte 
det mest avgörande. Den professionella arkitekten lägger istället vikten på 
yrkeskompetens och social ansvarskänsla. (Albertsen 1998, s. 384) Inom det 
ekonomisk-tekniska subfältet är det däremot effektiviteten och produktiviteten 
som anses viktigast. ”Den som har sin utgångspunkt i något av de två andra 
subfälten måste tvivla på att det ekonomisk-tekniska subfältet över huvud taget 
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besvärar sig med att åstadkomma arkitektur till skillnad från ’bara’ byggande.” 
(Albertsen 1998, s. 384)  

Angående arkitekturens förhållande till konsten skriver Albertsen: ”Kåren 
betraktar i hög grad sig själva som företrädare för en konstart, låt det vara en 
kringgärdad och social sådan.” (Albertsen 1998, s. 377)  

Begreppet socialt rum beskrivs i Praktiskt förnuft en översättning av 
Bourdieus La Distinction. Där presenteras en modell över var olika 
yrkesgrupper placeras med utgångspunkt från den mängd av olika sorters 
kapital de innehar. Bibliotekarier måste bland de kategorier som nämns i 
modellen sägas tillhöra kulturarbetare, även om detta är problematiskt eftersom 
det snarare kan appliceras på folkbibliotekarier än forskningsbibliotekarier. De 
placeras bland de yrkesgrupper som har mycket kulturellt kapital, lite 
ekonomiskt kapital, och precis på plussidan i fråga om den totala mängden av 
kapital. (Bourdieu 1995 s.17) Bourdieu placerar arkitekterna bland de fria 
professionerna och utav dessa är arkitekterna placerade närmast det kulturella 
fältet. (Albertsen 1998, s. 382) De fria yrkena placerar Bourdieu mitt emellan 
det kulturella och ekonomiska kapitalets ytterliga pluspoler, och bland de 
yrken som har mest totalt ackumulerat kapital. (Bourdieu 1995, s. 17)  

1.6 Definition av begrepp 
”Brukare” är en synonym till ”användare”, och det är den term som jag 
kommer att använda genomgående i arbetet. Ett annat ord för detta som kanske 
är mer modernt är ”nyttjare”, vilket är det ord man vanligtvis använder på 
Malmström & Edström Arkitektkontor, arkitektfirman som ritade 
Almedalsbiblioteket. Brukarmedverkan betyder generellt att brukaren har 
direkt inflytande över utformandet av en tjänst. Det är ett vanligt begrepp inom 
vården och omsorgen, där man försöker anpassa sin verksamhet efter brukarens 
behov.  

Att definiera termen ”arkitekt” kanske kan tyckas lite överdrivet, men jag 
anser att jag måste kommentera på vilket sätt jag använder mig det här ordet i 
den andra delen av undersökningen. Eftersom Christer Malmström är den 
arkitekt som var ansvarig för ritandet av Almedalsbiblioteket, den arkitekt jag 
intervjuat och den enda arkitekt som namnges i uppsatsen (förutom att jag 
nämner att Anders Grape var den handläggande arkitekten) finns risken att jag 
förenklat refererar till att arkitekten gjorde si eller så, och att det då tolkas som 
att det alltid var Christer Malmström som låg bakom ett beslut eller förfarande, 
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när det egentligen handlar om ett flertal arkitekter. I huvudsak syftar dock 
”arkitekten” på Christer Malmström.  

”Postmodernism” är en term som egentligen inte har någon klar definition, 
men det är en tankeströmning som kom som en reaktion på modernismen, och 
som hade sin utgångspunkt inom arkitekturen. Den kom sedan att appliceras 
inom en mängd områden: inom filosofin, samhällsvetenskaperna, konsten 
litteraturen och populärkulturen. (Heymowska-Hellquist 2005) Generellt kan 
man säga att postmodernismen står för pluralism och variation. Inom 
arkitekturen blev konsekvenserna ett uppbrott från den minimalistiska estetiken 
modernismen stod för, som inte innehöll några historiska referenser. I stället 
kom kitschen, ornamentiken, och en lek med olika historiska referenser. 
Brukarmedverkan är så central inom dessa tankeströmningar att det ofta nämns 
som ett av den postmoderna arkitekturens viktiga karaktärsdrag. Charles 
Jencks är en av de personer som har haft mest inflytande över hur 
postmodernism definierades inom arkitekturämnet. Han daterade post-
modernismens födelse 15.32 den 15 juli 1972. Detta var tidpunkten då ett 
bostadsprojektet Pruitt-Igoe i St Louis förklarades obeboeligt. Ett exempel på 
ett modernistiskt bostadsbygge som förslummats fullständigt. (DOFSBT, 1996) 
Han definierar postmodernismen inom arkitekturen med termen ”double 
coding”. Double coding innebär att den postmodernistiska arkitekturen både 
fortsätter den modernistiska traditionen, många av postmodernismens 
arkitekter var ju trots allt skolade i den modernistiska skolan, och samtidigt 
bryter mot den genom att blanda den moderna tekniken med något annat. Ofta 
blandade man in en mer traditionell byggnadsstil, så att byggnaden 
kommunicerade någonting till människor som de kände igen. Modernismens 
problem, menar Jencks, var att den inte lyckades länka sig samman med staden 
och med historien. Därför ville postmodernisterna blanda det elitistiska och det 
populära, det nya och det gamla. (Jencks 1986, s. 14) 

Två av Bourdieus nyckelbegrepp är som jag kommer att använda mig av är 
habitus och illusio. Enligt Broady beskrivs habitus som ett: 

system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den 
sociala världen. En människas habitus grundlägges genom de vanor hon införlivar i 
familjen och skolan och fungerar sedan som ett seglivat handlingsmönster. (Kulturens fält 
– en antologi av Donald Broady 1998, s. 13) 

Illusio kan beskrivas som den drivkraft, hängivenhet och intresse som styr 
aktörer inom ett fält. (Kulturens fält – en antologi av Donald Broady 1998 
s.19) 
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Ett begrepp som jag använder mig av i min undersökning är ordet 
”kompromiss”. Jag har märkt att detta ord kan vara problematiskt. En av mina 
intervjufrågor lyder: ”Har du några exempel på kompromisser som gjordes i 
arbetet?” Hur den frågan tolkats har varierat mycket från person till person. 
Problematiken ligger i att ordet kompromiss kan användas på olika sätt. Det 
används med innebörden en egen uppoffring. Exempelvis: jag var tvungen att 
kompromissa på den punkten. Det vill säga: jag var tvungen att ge med mig. 
Dessutom kan uttrycket tolkas på motsatt sätt. Den andra parten var tvungen att 
ge med sig. Alltså var han/hon tvungen att göra en kompromiss med vad 
han/hon ville. Det tredje sättet att tolka ordet är att ge det betydelsen av en 
ömsesidig korrigering av önskemål, som leder till en gemensam slutsats. Det 
vill säga att båda anpassar sig så att man slutligen når ett beslut som är 
acceptabelt för båda. Enligt Nordstedts svenska ordbok – studentutgåva från 
1999 är det sistnämnda den primära definitionen av en kompromiss: 
”överenskommelse som kommer till stånd genom ömsesidiga eftergifter”, men 
man nämner även den andra tolkningsmöjligheten: ”ibl. med tonvikt på 
uppgivandet av egna krav”. När man definierar verbet kompromissa nämner 
man att det ofta ses från den ena partens synpunkt. Detta speglar alltså 
problematiken med detta begrepp, och förklarar varför intervjusvaren skiljer 
sig åt, beroende på hur frågan tolkas.  

1.7 Ämnesavgränsningar 
Den viktigaste ämnesavgränsningen jag gjort i det här arbetet är att jag har valt 
att begränsa innebörden av termen ”brukare”. Generellt när man talar om 
brukaren (eller användaren) av ett bibliotek brukar man syfta på bibliotekets 
besökare. Man fokuserar på låntagarens och den potentiella låntagarens 
intressen. Men när jag i det här sammanhanget talar om brukare talar jag 
istället om bibliotekspersonalen. Jag anser det viktigt att lyfta fram att 
skillnaden i innebörden av ordet brukare i den här studien jämfört med de flesta 
andra studier inom Biblioteks- och Informationsvetenskapen beror främst på att 
jag inte talar om brukarna av bibliotekets tjänster, utan brukare av bibliotekets 
lokaler, av själva biblioteksbyggnaden. Då får genast ordet brukare den dubbla 
betydelsen att det innefattar både bibliotekets personal och besökare. Två 
grupper som i sig är väldigt olika. Den största skillnaden är att för den ena 
gruppen utgör biblioteket deras arbetsplats. Dessutom är bibliotekspersonalen 
specialister på den verksamhet som försiggår i biblioteket. För det tredje är 
bibliotekspersonalen en liten, väl avgränsad och definierad grupp till skillnad 
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från kommuninvånarna som är en väldigt stor grupp med inbördes vida 
skillnader. En faktor som också har viss betydelse är att det i 
bibliotekspersonalens yrkesroll ingår att hela tiden ha biblioteksbesökaren och 
övriga kommuninvånares intressen i tanken när de genomför förändringar och 
utvecklar sin verksamhet, och att kommuninvånarnas intressen görs gällande 
på det sättet. Jag vill poängtera att det inte på något sätt är oviktigt att tala om 
kommuninvånarnas önskemål om hur deras bibliotek ska se ut och fungera, 
men på grund av att dessa grupper är så olika anser jag att det är mest 
gynnsamt för den här studien att fokusera enbart på bibliotekspersonalen. Mitt 
huvudsyfte med arbetet är ju trots allt att undersöka hur samarbetet mellan 
arkitekter och bibliotekspersonal fungerar i det långtgående planeringsarbetet 
inför ett biblioteksbygge. Om jag även skulle inkludera kommuninvånarna i 
min definition av brukare skulle jag, för att göra denna grupp rättvisa vara 
tvungen att göra två separata undersökningar. Så med risk för att antingen 
förlora fokus i min uppsats, eller hasta förbi detta viktiga ämne väljer jag att 
göra en avgränsning istället.  

En annan avgränsning som jag gör är att jag inte går in på hur man ser på 
brukarmedverkan inom ämnet stadsplanering. Stadsplanering ligger nära 
arkitekturen och inkluderas till viss del i arkitekturämnet. Men 
stadsplaneringen i sin renodlade form kommer jag inte att gå in på, eftersom 
man där oftare ser på brukarmedverkan från ett ingenjörsperspektiv, vilket inte 
blir relevant för den här uppsatsen.  

Den tidsmässiga avgränsningen av min historiska bakgrund motiveras av 
några större förändringar som arkitekturen genomgick. Arkitekturen fick under 
1800-talet nya förutsättningar för sitt arbete eftersom man inte arbetade på 
uppdrag av en kund som ställde krav utifrån den enda smak som var rådande 
och normgivande. Uppdragsgivaren blev tydligare en representant för folket. 
Det var inte lika lätt att tolka vad allmänheten ville ha som en tydligt definierad 
kund, och utifrån det startade den diskussion jag är intresserad av. Jag kommer 
i huvudsak studera konsekvenserna av att arbetarklassen genom 
industrialismen blev en stark grupp i samhället, och hur det påverkade 
arkitekturen under 1900-talet. 
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1.8 Metodkapitel 

1.8.1 Två kvalitativa metoder 
Jag ska först genom en hermeneutisk studie analysera källmaterial som jag valt 
ut utifrån några specifika teman: arkitektur under modernismens inflytande, 
arkitektur under postmodernismens inflytande, arkitekturens demokratiaspekt, 
arkitekturen och människan, skapa en så god bild som möjligt av hur begreppet 
brukarmedverkan har växt fram genom tiderna. Jag utgår främst från texter där 
arkitekter reflekterar över sin yrkesroll och arkitekturens tillstånd. Sedan ska 
jag göra en undersökning där jag med hjälp av djupintervjuer ska undersöka 
hur samarbetet mellan arkitekterna och bibliotekspersonalen förflutit vid 
planerandet och ritandet av Almedalsbiblioteket i Visby. Syftet med den här 
undersökningen är att konkretisera vad brukarmedverkan innebär, och visa på 
vilken problematik som kan uppstå i den här typen av planeringsprocess. 
Anledningen till att jag valt att göra djupintervjuer är att jag vill ha 
förstahandsinformation om ett nyligen genomfört biblioteksbygge, samt att jag 
vill få fram en nyanserad och mångfasetterad bild av hur samarbetet har 
förflutit, vilket motiverar valet av en kvalitativ metod. Genom att intervjua fyra 
anställda på Almedalsbiblioteket som var delaktiga vid flytten dit, två före 
detta bibliotekschefer och två biblioteksassistenter vill jag få fram personalens 
bild av planeringsarbetet.  

Mina intervjupersoner från Almedalsbiblioteket är Leif Hagberg, Anna 
Säve-Söderbergh, Inger Liljeborg och en anställd från biblioteket som valt att 
vara anonym, som jag kallar informant A. Leif Hagberg, var chef för 
högskolebiblioteket innan sammanslagningen och Anna Säve-Söderbergh, var 
chef för Stadsbiblioteket. Båda arbetar nu som bibliotekarier på 
Almedalsbiblioteket. Informant A och Inger Liljeborg arbetade tidigare på 
Stadsbiblioteket i Visby, och arbetar för närvarande som biblioteksassistenter 
på Almedalsbiblioteket. Min tanke är att det kan vara intressant att dels 
intervjua personer som deltagit väldigt aktivt i planeringen, och dels intervjua 
personer som inte deltagit lika aktivt, men som arbetar ute i biblioteket och 
vars arbetssituation i hög grad påverkas av de förutsättningar som byggnaden 
och lokalerna erbjuder. Anledningen till detta var att jag ville få fram en bild 
av planeringsarbetet från två perspektiv, och dessutom höra vilka möjligheter 
biblioteksassistenterna, upplevde att de hade att vara med och påverka 
bibliotekets utformning.  
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Jag intervjuar även Christer Malmström, vars arkitektfirma fick uppdraget 
att rita Almedalsbiblioteket, för att få fram arkitektens bild av samma process.  

En av de viktigaste anledningarna till att jag har valt att använda 
Almedalsbiblioteket som studieobjekt är framför allt att det är ett relativt 
nybyggt bibliotek. Det invigdes år 2001. Detta är en absolut förutsättning med 
tanke på mitt val av metod. I och med att min undersökning kommer att bygga 
på uppgifter ifrån enskilda personer får ju inte för lång tid ha förflutit, eftersom 
det skulle minska tillförlitligheten hos de uppgifter jag får av informanterna. 
Jag är medveten om att det faktum att det har gått några år sedan planeringen 
inleddes 1998 medför att den information jag kan få genom intervjuerna har 
hunnit bli subjektivt färgade, och att den samlade bilden av planeringen så här i 
efterhand riskerar att bli något förenklad. En annan motivering till mitt val av 
bibliotek är att jag ganska tidigt bestämde mig för att använda ett folkbibliotek 
som exempel eftersom jag ville att bibliotekets uppdrag skulle vara att rikta sig 
till den breda allmänheten, eftersom det då blir mer relevant att diskutera 
arkitekturens demokratiaspekter i stort. Att Almedalsbiblioteket är ett 
kombinerat forsknings- och folkbibliotek ser jag inte som någon nackdel i det 
avseendet.  

Dessutom är en bidragande faktor som styrt mitt val att 
Almedalsbiblioteket är ett bibliotek som jag har hört mycket gott om, dels från 
Gotlands kommuns invånare, dels från andra i min omgivning, och att det är ett 
bibliotek som jag själv tycker är mycket vackert. Jag anser det vara en fördel 
eftersom jag då går in med en positiv attityd och inte i första hand går in för att 
”hitta problem”.  

Boken Femton svenska bibliotek är som sagt en utgångspunkt i det här 
arbetet. Den viktigaste rollen den här texten har spelat är att jag har använt den 
som inspiration vid utformandet av intervjufrågorna. Den beskriver nämligen 
hur ett positivt samarbete vid planerandet av ett bibliotek kan gå till och 
nämner faktorer som att ha ett gemensamt språk och att vara öppen och villig 
att lyssna på varandras argument som viktiga i det här samarbetet. Detta tog jag 
fasta på i mina intervjuer, och det resulterade i att jag utöver mina frågor om 
hur samarbetet förflutit, hur ofta man hade träffats och så vidare även frågade 
om det fanns några språkliga faktorer, exempelvis användandet av facktermer, 
eller skilda referensramar som försvårat samarbetet.  En annan fråga som 
inspirerades av den här texten var frågan om informanten ansåg att både 
arkitekter och bibliotekspersonal var villiga att lyssna till varandras argument.  
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1.8.2 Intervjusituationen  
Något man bör sträva efter när man gör kvalitativa undersökningar genom 
intervjuer är att själva intervjusituationen ska ha så lika förutsättningar som 
möjligt. Där brister min undersökning något. Jag använde mig av bandspelare 
vid samtliga intervjuer, men vid det första intervjutillfället när jag intervjuade 
Leif Hagberg fallerade tekniken, och intervjun gick inte in på bandet. För att 
rädda innehållet i den intervjun så satte jag mig direkt efteråt och skrev ner 
precis allt jag kom ihåg. Att göra på det viset: att genomföra en intervju utan 
att anteckna eller spela in, och sedan sammanfatta innehållet efteråt nämns av 
Trost som en möjlig metod, med den skillnaden att han talar om att spela in sin 
egen sammanfattning på band istället för att nedteckna den. (Trost 1993, s. 30) 
Det är dock inte en metod som rekommenderas oerfarna intervjuare som jag 
själv då den är ganska krävande och på grund av att man missar detaljer som 
tonfall och liknande, vilka kan vara viktiga för den tolkning man sedan gör. 
Eftersom intervjun hade varit väldigt givande och förflutit väldigt bra ville jag 
inte stryka den, utan se till att kunna använda det material som jag fått fram. 
För att ge det extra validitet lät jag Leif Hagberg läsa igenom min 
sammanfattning av intervjun, och kommentera, ändra och eventuellt stryka 
sådant som han inte tyckte stämde. Han hade några enstaka invändningar, men 
på det stora hela tyckte han att det var en bra sammanfattning av vad som hade 
sagts. Jag beklagar dock de detaljer som gick förlorat på grund av de tekniska 
problemen, och att jag inte fick möjlighet att använda några exakta citat från 
just den här intervjun.  

En annan faktor som skilde i intervjusituationen var att jag intervjuade 
informant A och Inger Liljeborg tillsammans, och alla andra enskilt. Jag såg 
inget problem med detta eftersom de representerade samma grupp, till skillnad 
från exempelvis Anna Säve Söderberg och Leif Hagberg som har sin bakgrund 
hos stads- respektive högskolebiblioteket, vilket gör att jag inte skulle intervjua 
dem tillsammans. Fördelen som brukar nämnas med gruppintervjuer är att 
informanterna kan stimulera varandra. En negativ aspekt kan vara att någon 
eller några tar över och dominerar intervjusituationen, men i det här fallet när 
det bara var två informanter som intervjuades tillsammans blev detta inget 
problem. (Andersson 1985, s. 25) Jag tror snarare att konsekvenserna var 
positiva och att det ledde till en större öppenhet hos informanterna.   

Något som var gemensamt för intervjuerna var just att jag upplevde alla 
informanterna som öppna och villiga att svara på mina frågor och dela med sig 
av sina åsikter och reflektioner.  
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1.9 Källmaterial 
De två viktigaste faktorer som spelat in när jag gjort mitt urval av källmaterial 
har varit tillgång och relevans. Jag har försökt att genom sökningar i diverse 
kataloger och databaser få en översikt över vilket material som finns 
tillgängligt, och vad av det som är relevant för mig. Tillgången har självklart 
till viss del styrt mitt val av källmaterial eftersom jag har haft bättre möjlighet 
att relevansbedöma det material som jag haft chans att ögna igenom på lokala 
bibliotek. De böcker som jag därutöver har fjärrlånat in har jag varit tvungen 
att relevansbedöma på mycket svagare grunder, i huvudsak efter titlar och 
ämnesord, vilket medför en liten risk att missa en del potentiellt användbara 
och bra böcker och artiklar.  

Ett annat tillvägagångssätt jag använt mig av som kan vara värd att nämna 
är att följa upp referenser i noter och litteraturlistor. Detta är något som jag har 
haft stor nytta av, särskilt av Krister Johannessons referenser.  

För att få överblick över forskningsläget inom mitt ämnesområde har jag 
först och främst sökt efter litteratur som handlar om biblioteksarkitektur och 
även litteratur som mer specifikt handlar om brukarmedverkan. De mest 
användbara böckerna om biblioteksarkitektur som jag hittat är Planning the 
modern public library building, av redaktörerna Gerard B McCabe och James 
R Kennedy, Femton svenska bibliotek av redaktörerna Sven Fjelkenstam och 
Erik Östling och Åttiotalets bibliotek utgiven av Statens kulturråd. Planning 
the modern public library building lyfter fram de mer pragmatiska aspekterna 
av ett biblioteksbygge, och ger bra inblick i själva byggnadsprocessen. Den är 
även intressant av den anledningen att den är skriven på initiativ av 
byggnadskonsulter och riktar sig till bibliotekarier. Redaktörerna definierar sin 
målgrupp ”clients and other librarians involved in planning for libraries”. 
(McCabe & Kennedy 2003, s. xiii) Syftet med boken är att ge 
biblioteksspecialister bättre insikt i byggnadsplanering. Att en sådan här bok 
har skrivits kan ses som en positiv gest i sig, som visar på en vilja att förbättra 
samarbetet mellan yrkesgrupperna, och att bygga bättre bibliotek. En vilja 
uttrycks även i innehållet. Femton svenska bibliotek och Åttiotalets bibliotek är 
båda förteckningar över bibliotek som byggts på 60- och 70- talen respektive 
80-talet. Tillkomsten av Åttiotalets bibliotek inspirerades av Femton svenska 
bibliotek och böckerna har vissa innehållsmässiga likheter. Det är därför 
intressant att jämföra dessa två böcker som dokument av sin tid. Inom det 
smalare ämnet brukarmedverkan har jag hittat en bok som heter Vardagens 
arkitektur: vem bestämmer din livsmiljö? som är skriven av Jöran Lindvall och 
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Ann-Kristin Myrman. Den handlar om varför människor i största allmänhet bör 
engagera sig i arkitektur och lyfter fram arkitekturens demokratiaspekt. Jag har 
även valt att använda mig av Framtidsformer: Sveriges handlingsprogram för 
arkitektur, formgivning och design, som gavs ut av regeringen år 2001. 
Anledningen till det är att den ger en bra bild av de förutsättningar man har att 
arbeta utifrån i dagsläget, och vilken syn man från politiskt håll har på 
brukarmedverkan. 

Jag har också letat efter böcker som kan ge en översikt över 
arkitekturämnets teoribildning. Här har jag använt mig av Architectural theory 
– from the renaissance to the present 89 essays on 117 treatises, 
Understanding architecture – an introduction to architecture and architectural 
history av Hazel Conway och Rowan Roenisch, och Arkitekturens ismer av 
Finn Werne. Något jag har observerat är att det mest användbara materialet ur 
den här typen av verk återfinns i inledningen, där man ofta beskriver 
arkitekturämnets större mer övergripande förändringar. I det övriga innehållet 
går man ofta in mer på konkreta exempel – särskilda arkitekter och enskilda 
byggnader. Detta är något som även uppsatsförfattarna till Triangeldrama – 
samarbetet mellan bibliotekspersonal, högskolerepresentanter och arkitekter i 
planeringen av högskolebibliotek upplevt. (Edling, Johansson 2000, s. 12) Med 
hjälp av dessa verk har jag kommit fram till att det var just under 
postmodernismens genombrott som tankarna om brukarmedverkan väcktes på 
allvar, och på grund av detta har jag fördjupat mig särskilt i böcker om 
postmodernistisk arkitektur och arkitekturteori. De böcker som berör detta 
ämne är Supermodernism : architecture in the age of globalization av Hans 
Ibelings, och What is Post-modernism? och The new paradigm in architecture: 
the language of post-modernism båda av Charles Jencks. Även artikeln 
”Postmodernismens introduktion i Sverige” ur Postmodernism och metafiktion 
i Norden av Bo G Jansson har varit användbar inom detta område.  

De källor jag använder som kommenterar arkitektens roll är 
Byggnadskonst eller bedräglig nytta av Elias Cornell, Apollo in the Democracy 
– the Cultural Obligation of the Architect av Walter Groupious, When 
democracy builds av Frank Lloyd Wright och Arkitektur och demokrati av Uno 
Åhrén. 

Alla dessa källor har jag hittat med hjälp av sökningar i Libris, Uppsala 
universitetsbiblioteks katalog Disa och Mälardalens högskolebiblioteks 
katalog. Sökningarna började på en mer generell nivå, då jag kombinerade 
sökorden arkitektur och bibliotek, och arkitektur och teori. Senare när jag satt 
mig mer in i ämnet använde jag de mer specifika sökorden postmodernism och 
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arkitektur, brukare och arkitektur, och brukarmedverkan och arkitektur. En 
källa jag stötte på då som tar upp brukarmedverkan ur arkitektens perspektiv är 
magisteruppsatsen Att kommunicera arkitektur – ett examensarbete om 
arkitektens roll i projekt med brukarmedverkan, av Maria Brengesjö, som 
färdigställdes vid Chalmers tekniska högskola år 2000. Den tar varken 
ställning för eller mot brukarmedverkan, men vill utforska arkitektens position 
och förhållningssätt i ett projekt med brukarinflytande, och beskriva arkitekten 
som kommunicerande yrkesutövare. Jag provade också att söka enbart med 
ordet brukare, och brukarmedverkan, men eftersom dessa termer är mer 
vanliga inom exempelvis äldrevård gav de inga bra sökresultat.  

Utöver detta har jag sökt efter artiklar i databaserna Emerald och LISA 
som innehåller fulltextartiklar respektive referenser till artiklar rörande 
Biblioteks- och Informationsvetenskap, och i Arts & Humanities Citation 
Index eftersom den innehåller referenser till artiklar om konst. I Emerald och 
LISA hittade jag artiklar som ger inblick i hur planeringsarbetet har gått till vid 
flera enskilda biblioteksbyggen runt om i världen, vilka kan fungera som 
exempel på hur man sett på brukarmedverkan i enskilda fall. Exempel som 
skulle kunna komplimentera den kvalitativa studie jag ska gör om 
Almedalsbiblioteket, men jag har valt att inte använda mig av det här 
materialet, utan istället fokusera på de magisteruppsatser som skrivits inom 
området eftersom de ger en mer omfattande bild av planeringsarbet. I Arts & 
Humanities Citation Index refererade nästan alla artiklar som handlade om 
arkitektur och bibliotek till digitala biblioteks uppbyggnad, därför var de inte 
intressanta för mig. Jag har också sökt artiklar på tidskriften Arkitekturs 
hemsida, där fanns referenser till artiklar om Almedalsbiblioteket, som jag 
kommer att använda i min presentation av biblioteket. Andra e-resurser som 
jag utnyttjat är webbportalen ADAM, the Art, Design, Architecture & Media 
Information Gateway, som syftar att tillhandahålla kvalitetsgranskade 
Internetresurser inom bland annat arkitektur, design och media.  
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2. Undersökning 

Undersökningskapitlet består av två delar. Först tecknas en historisk bakgrund 
över hur man sett på brukaren inom arkitekturen och sedan följer en 
redogörelse för den undersökning jag genomförde av Almedalsbibliotekets 
tillkomst.  

2.1 Historisk bakgrund  
I den första delen av undersökningskapitlet försöker jag bland annat belysa 
arkitekturens demokratiaspekt, diskutera vad det finns för orsaker att involvera 
brukaren, samt beskriva på vilket sätt postmodernismen kom som en reaktion 
på modernismen. Jag vill även lite tydligare beskriva vad brukarmedverkan 
innebar under postmodernismens genombrott. 
 

2.1.1 Arkitekturen – två synsätt 
Något som skiftat genom historien, och som säkerligen varierar kraftigt från 
person till person är huruvida arkitekter främst betonat sin roll som konstnärer 
och kanske främst intresserat sig för arkitektur som ligger närmare det 
monumentala och storslagna, eller om de betonat sin roll som 
samhällsförbättrare som exempelvis vill bygga bort bostadslöshet. Arkitekturen 
har sedan det antika Greklands tid haft en stark ställning som konstform. Vad 
som har setts som arkitektur traditionellt sett är slotten, museerna och andra 
mer påkostade byggnader, men i och med omvälvande strukturella 
förändringar i samhället har bilden förändrats. Detta berodde framför allt på 
industrialismen som bidrog till att arbetarklassen som grupp fick starkare 
ställning, och att det blev en enorm tillströmning till städerna, vilket orsakade 
stor bostadsbrist.  

Arkitektens relativt oproblematiska uppgift – att vara sin uppdragsgivares expert på den 
estetiska och stilmässiga utformningen av ett palats, en villa eller en kyrka – vidgades 
under 1800-talet, till ett professionellt ansvar dels för återupprättandet av en organisk 
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enhet mellan samhälle och arkitektur, dels … till ett etiskt och estetiskt ansvar för 
utformningen av den «goda» arkitekturen”. (Werne 1998, s. 75)  

Att kunden, från att ha varit en enskild högt uppsatt person, kommit att bli den 
stora allmänheten förändrade arkitektens roll, och ställde arkitekten inför nya 
problem. Det var betydligt svårare att veta vad den stora allmänheten önskade 
jämfört med en specifik kund, och det uppstod en ökad spänning mellan bilden 
av arkitekten vars främsta uppgift ligger i design och konstnärligt skapande, 
och den vars främsta ansvar är mot kunden, allmänheten. Arkitekturen som 
konst gick tillbaka på gamla traditioner, medan den som tjänade sin kund först 
och främst förknippades med att bygga billigt samt att sätta det praktiska över 
det sublima. (Blau 1984, s. 8) Den mer samhällsnära arkitekturen brukar ofta 
kallas för organisk arkitektur, och är mer funktionsdriven i sin natur. Frank 
Lloyd Wright beskriver den här typen av arkitektur i When democracy builds 
som en arkitektur som alltid sätter människan före ekonomisk vinning.(Wright 
1945, s. 8) 

Arkitekturen brukar generellt inte räknas till de autonoma konsterna, men 
det har under 1900-talet gjorts flera försök att ge arkitekturen autonom status 
genom att skilja den från brukandet. Arkitekter har hävdat att det är 
arkitekturritningen som är det arkitektoniska verket, men detta menar Finn 
Werne tar bort arkitekturens mest grundläggande mening. Han anser att det 
inte går att bortse från bruket, rummet och kroppsligheten hos arkitekturen. 
(Werne 1998, s. 22) 

Om man kopplar de här två synsätten på arkitektens uppgift – konsten i 
kontrast till nyttan - som varit närvarande i arkitekturens diskurs till Albertsens 
tillämpning av Bourdieus fältbegrepp, och uppdelning av arkitekturens fält i 
subfält kan man se att de finns representerade i det konstnärliga respektive det 
professionella subfältet. Albertsen beskriver det så att man inom det 
konstnärliga subfältet främst strävar efter att försvara verkets autonomi inför 
den ekonomiska och politiska makten, medan man inom det professionella 
subfältet fokuserar på yrkeskompetensen och sitt sociala ansvar inför 
samhället. Det tredje subfältet, det ekonomisk-tekniska, där man strävar efter 
att bygga så billigt som möjligt, främst för att vinna ekonomiskt kapital har inte 
varit närvarande i arkitekturens filosofiska och teoretiska diskurs på samma 
sätt. Billigt byggande har framför allt setts som en negativ följd av att man 
fokuserat på arkitektens samhällsansvar, där man tvingats hitta billigare sätt att 
bygga för att kunna möta upp det behov av bostäder som har funnits, vilket har 
lett till ett utarmande av arkitekturens estetiska uttryck och den arkitektoniska 
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kvalitén. Att bygga billigt för att arkitektfirmor själva ska kunna vinna 
ekonomiskt kapital har aldrig varit ett legitimt syfte inom arkitekturens diskurs, 
eftersom det aldrig kan motivera arkitekturens grundläggande berättigande.  

2.1.2 Brukandet – det som skiljer arkitekturen från de andra 
konsterna 
Vad är det då som gör det problematiskt att betrakta arkitekturen enbart som en 
konstform. Den stora skillnaden mellan arkitekturen och de andra 
konstformerna är att arkitekturen brukas. En byggnad är inte enbart en 
konstnärlig artefakt som betraktas och upplevs, den används och har en viktig 
funktionell betydelse i samhället. I regeringens handlingsprogram 
Framtidsformer – Sveriges handlingsprogram för arkitektur, formgivning och 
design från 2001 formuleras det så här:  

Byggnadskonst och brukskonst är konstformer med specifika förtecken. Det som förenar 
dem är närvaron av en beställare och samspelet med den som kommer att bli användare. 
Det är också detta som skiljer arkitektur, formgivning och design från andra konstarter. (s. 
14)  

Att arkitekturen genom sin kontakt med brukaren får en stark koppling till 
samhället gör den känslig för de förändringar som sker där. Dels på grund av 
att arkitekturen är beroende av att skapa det som efterfrågas av kunden och 
dels för att synen på arkitekturens betydelse förändras mot bakgrund av 
politiska och samhälleliga förändringar. (Werne 1998, s. 10)  

Det dualistiska synsätt som jag presenterar, att se arkitekturen antingen 
som konst eller som samhällsnyttig är förstås på sätt och vis en förenkling, och 
konsten kan ju absolut också ses som nyttig. Något som Finn Werne lyfter fram 
i sitt översiktliga verk Arkitekturens ismer är att vad arkitekturen är bestäms av 
hur vi väljer att se på den, vilket i sin tur går tillbaka på traditioner och 
konventioner. Att se arkitekturen som konst är ett sätt, att se den som 
bruksföremål ett annat, men det finns en mängd ytterligare perspektiv som jag 
utelämnar. Till exempel kan man se arkitekturen som tekniskt system eller som 
en meningsbärande symbol, för att nämna ett par andra synsätt. (Werne 1998 s. 
12) Det som gör att jag lyfter fram just arkitekturen som konst eller 
bruksföremål är framför allt för att jag här undersöker arkitekturens roll till 
brukaren och intresserar mig för just relationen mellan de mer praktiska 
bruksfunktionerna i en byggnad och det konstnärliga uttrycket som arkitekten 
eftersträvar.  
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I inledningen till Architectural theory – from the renaissance to the present 
lyfter Christof Thoenes fram att det faktum att arkitekten har en koppling till 
brukaren och det övriga designteamet gör att det arkitektoniska verket skapas 
genom en dialog, vilket ger språket en central roll inom arkitekturen och gör att 
det är viktigt att arkitekten kan kommunicera arkitektur även till icke-
professionella. (Architectural theory – from the renaissance to the present 
2003, s. 8) 

2.1.3 Demokratiaspekten 
Arkitekturens demokratiaspekt har betydelse framför allt eftersom arkitekturen 
i sin natur är tvingande. (Werne 1998, s. 15 ; Conway, Roenish 1996, s. 1) Det 
går inte att komma ifrån att arkitekturen påverkar våra liv på många sätt. Den 
utgör våra bostäder, arbetsplatser och våra stadsmiljöer. Huruvida de 
demokratiska frågorna bejakas inom arkitekturen har dock varierat.  

Under industrialismens första decennier intresserade sig arkitekter främst 
för monumentalarkitektur, men i slutet av 1800-talet ökade det sociala ansvaret 
hos arkitekter mer och mer, och under 1920-talet skedde en viktig förändring. 
Det väcktes ett stort samhällsengagemang inom arkitektkåren i Sverige. Man 
började se på byggande ur en ny synvinkel. På Stockholmsutställningen 1930 
lanserades programmet: byggnadskonst för samhället. Man intog en mer tydlig 
position gentemot den demokratiska uppgift som man ansåg sig ha, och ville 
arbeta för att den enskilda människan som individ skulle få möjlighet att 
utveckla sin fulla potential och leva ett rikt liv. Man insåg att det skulle kräva 
mycket arbete och att det skulle ta lång tid innan man skulle lyckas 
åstadkomma detta, eftersom det fanns ett enormt behov av bostäder i Sverige 
under den här perioden. Detta motiverade arkitektkåren att gå ifrån 
monumentalarkitekturen och i stället ta sig an uppgiften att lösa frågan hur man 
skulle kunna åstadkomma: ”massproduktion av billiga men goda bostäder samt 
en stadsplanering som tog sikte på de stora folkmassornas behov”. (Åhrén 
1942, s. 10) Denna utveckling drev fram billigare tekniska lösningar och 
användandet av nya material. Dessutom ledde strävan efter att bygga billigt 
också till en mer avskalad estetik. Man var helt enkelt tvungen att förenkla 
byggnadsprocessen för att åstadkomma byggnader som folk i allmänhet hade 
råd med, och man började förespråka den skönhet som finns i enkelheten.  

Elias Cornell kommenterar den här utvecklingen i Byggnadskonst eller 
bedräglig nytta från 1962.  
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Arkitekterna handlade på den tiden till ytterlighet följdriktigt, kanske rentav överdrivet 
rationellt, man ville säga rationalistiskt … Man angrep problemen så förståndsmässigt att 
man rentav skapade bostadstyper som var tvångsmässigt praktiska. (Cornell 1962, s. 24) 

De snäva ekonomiska och tidsmässiga ramar som man var tvungen att 
acceptera på grund av den brist på resurser som rådde tvingade in arkitekturen i 
en mycket svår situation. Cornell ser perioden fram till 60-talet som en tid av 
förspillda chanser. Det fanns goda intentioner hos de modernistiska 
arkitekterna, menar han, och en vilja att skapa en ökad nyansrikedom i den 
estetiska formgivningen, men tyvärr lät man ekonomin styra allt för mycket. 
En av de viktigaste konsekvenserna var att man började bygga på höjden och 
använda sig av billiga, mindre hållbara material.  

Under den här tiden ökade människors intresse för arkitektur. Tyvärr 
bottnade intresset i huvudsak i missnöje med de hus som byggdes. Den 
materiella standarden hade i övrigt ökat, och människor reagerade på att just 
bostäderna höll en så låg standard. (Cornell 1962, s. 23)  

När man relaterar demokratiaspekten till just förhållande på arbetsplatsen 
bör man lyfta fram en viktig politisk förändring som skedde på 70-talet, då 
Medbestämmandelagen stiftades. Den gav anställda större möjlighet att 
påverka sin arbetssituation, och bland annat gav dem rätten att se ritningar vid 
större ombyggnader och nybyggnation. (Lindvall 2001, s. 91) Detta ligger som 
en rättslig grund för brukarmedverkan på arbetsplatsen. Rätten att vara med 
och påverka på arbetsplatsen kan innefatta många aspekter. De aspekter som 
har utkristalliserat sig som mest relevanta för den här uppsatsen, vilka jag 
kommer att diskutera mer i relation till del två av min undersökning, är rätten 
till en arbetsplats som uppfyller funktionella krav, och varje människas rätt till 
en estetiskt tilltalande miljö.  

Arbetsgruppen Färg, Form & Estetik 
Några som i allra högsta grad ser skönhet som en politisk fråga är 
Arbetsgruppen Färg, Form & Estetik. Den formades 1994, och består av 
representanter för LO, ABF, Fastighetsanställdas Förbund, Svenska 
Målareförbundet, Arbetets museum, Riksbyggen, HSB och Hyresgästernas 
riksförbund. I Vardagens arkitektur – vem bestämmer din livsmiljö? 
presenterar de sitt syfte i fyra punkter. De vill: 

• väcka och skapa opinion som leder till ett ökat intresse för den gestaltade miljöns 
betydelse för människors livskvalitet 
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• erbjuda kunskaper så att fler kan ställa krav på goda bostadsmiljöer, arbetsmiljöer, 
utemiljöer osv. 

• påvisa sambandet mellan den byggda miljön och människors hälsa 

• skapa en folkrörelse som förstärker det demokratiska inflytandet över arkitekturen. 
(Lindvall 2001, s. 5) 

Den grundläggande tanke de bygger sina resonemang på är att alla har en 
demokratisk rättighet att vara med och påverka sitt liv, och att de byggnader vi 
lever och arbetar i samt som utgör de stadsbilder vi rör oss i har stor inverkan 
på våra liv. Detta ger alltså människor rätten att ställa krav på arkitekturen. De 
poängterar också att de yrkesverksamma i planerings och byggnadsprocessen 
har ett ansvar för att möjliggöra människors delaktighet: 

 Byggherrar, politiker, planerare, arkitekter, formgivare, experter och byggare måste i sin 
planering och sitt arbete eftersträva att nå bättre resultat och ta mer hänsyn till människors 
olika behov. De har också på olika sätt ansvar föra att underlätta människors möjlighet att 
medverka i den demokratiska processen. (Lindvall 2001, s. 5)  

Arkitekturen kom att politiseras på ett nytt sätt i Sverige under 1990-talet och 
början av 2000-talet, och detta fick sin början i att riksdagsledamoten Åke 
Gustavsson (s) inspirerats av det arbete som Arbetsgruppen Färg, Form & 
Estetik genomfört, och tagit upp dessa frågor i en kulturutredning genomfördes 
under 1990-talet. (Lindvall 2001, s. 21) I förlängningen resulterade detta i 
regeringens handlingsprogram Framtidsformer – Sveriges handlingsprogram 
för arkitektur, formgivning och design som jag tidigare nämnt. Anledningen till 
varför man ser arkitektur som en demokratifråga formuleras där så här:  

Kunskaper om arkitektur, formgivning och design är en viktig demokratifråga. Det finns 
miljöer som tydligt talar om för oss vad vi är värda (eller inte värda). Skönhet i miljö eller 
brist på skönhet hjälper till att sortera människor i olika kategorier. (Framtidsformer 2001, 
s. 39) 

Detta är förstås problematiskt, och utifrån liknande resonemang har man 
kommit fram till att skönhet är en rättighet. Den dåvarande kulturminister 
Marita Ulvskog som varit drivande i de här frågorna formulerade sig så här på 
ett seminarium på LO-kongressen år 2000:  

Skönhet är en ojämnt fördelad rättighet. Bristen på skönhet, omsorg och omtanke i 
människors liv är en klassisk rättvisefråga. Den som har pengar kan alltid köpa sig det 
som är vackert i bostäder, miljöer, saker … Jag tycker att kravet i handlingsprogrammet 
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om att kortsiktiga ekonomiska lösningar inte får styra är ett revolutionärt krav. (Lindvall 
2001, s. 20) 

Trenden att politisera arkitekturen är något som även Albertsen lyfter fram i 
”Arkitekturens fält”. Han säger att det på 90-talet började bedrivas en statlig 
arkitekturpolitik i alla de nordiska länderna som syftade till att förstärka 
samhällsmedborgarnas tro på arkitekturens värde. (Albertsen 1998, s. 376) 

Ett viktigt steg i politiseringen av skönhetsfrågor kring arkitektur, vilket 
lyfts fram i Framtidsformer, tog man i Sverige när man 1999 införde 
skönhetsparagrafer i Plan- och bygglagen, Väglagen och Lagen om byggande 
av järnväg. I Plan- och bygglagen har man bland annat lagt till formuleringen: 
”Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämpliga 
för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.” 
(Framtidsformer 2001, s. 26) Frasen ”En estetisk utformning skall eftersträvas” 
har lagts till både i Väglagen och i Lagen om byggande av järnväg. 
(Framtidsformer 2001, s. 26) 

Fokus i den nutida politiska debatten om arkitektur ligger alltså på skönhet 
som rättighet. När jag relaterar detta till biblioteksarkitekturen och de frågor 
som är viktiga där inser jag att deras intresse ser rätt så annorlunda ut. Något 
som del två av min studie senare kommer att visa är att man från bibliotekshåll 
snarare slår vakt om funktionsaspekter än skönhetsaspekter. De frågor som 
personalen får arbeta för är att arkitekten ska ta hänsyn till alla de funktioner 
som finns i biblioteket och inte låta hänsyn till andra aspekter ta överhanden.  

Förutom skönhetsfrågor uttrycker man i Framtidsformer en önskan att 
utvidga allmänhetens kunskap om arkitektur, och man föreslår att detta bör 
inledas redan på grundskolenivå. Man anser att det finns goda möjligheter att 
lyfta fram olika frågor inom ämnena samhällskunskap, historia, naturkunskap, 
bild och slöjd, som kan öka förståelsen för arkitektur och formgivning. Under 
rubriken ”kunskap och utbildning” skriver man att det dels är viktigt att 
förbättra utbildningarna för de yrken som är involverade i utformandet av 
byggnader och själva byggnadsprocessen, men också att: 

alla har sådana insikter i frågor om byggande och miljöutformning att de kan vara med 
och reellt utnyttja sina möjligheter att påverka utvecklingen. Det är alltså både en fråga 
om utbildning av professionellt verksamma inom området och om folkbildning. 
(Framtidsformer 2001, s. 11) 

Det finns alltså en vilja från politiskt håll att upplysa allmänheten, så att deras 
delaktighet i frågor rörande arkitektur kan bli större.  
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2.1.4 Varför involvera brukaren? 
Tanken att involvera brukaren var som tidigare nämnt något som fick fokus 
under postmodernismens genombrott. Postmodernismen var en reaktion på 
modernismen, men idéerna om brukarmedverkan kan ses som en förlängning 
av det samhällsmedvetande som väcktes i slutet av 20-talet. Redan vid den här 
tiden började man som tidigare nämnt intressera sig för människan, för 
individen, och man ansåg det viktigt att se den stora allmänheten som sin 
uppdragsgivare. Demokratiaspekten är ett viktigt argument till varför brukaren 
bör ha inflytande över arkitekturen, men arkitekter har själva ett intresse i att 
öka allmänhetens delaktighet.  

En vanligt förekommande tanke inom arkitekturen är att ett ökat intresse 
för arkitektur hos allmänheten skulle gynna byggnadskonsten. Genom att 
människor skulle börja kräva bättre arkitektur skulle detta medföra ett 
berättigande av större satsningar på god arkitektur, vilket skulle ge arkitekterna 
större svängrum, och även mer konstnärlig frihet. Om jag relaterar detta till den 
strävan som finns inom arkitekturens konstnärliga subfält som Nils Albertsen 
beskriver kan man säga att detta skulle stärka verkets autonomi i relation till 
den politiska och ekonomiska makten. 

I Vardagens arkitektur – vem bestämmer din livsmiljö? från 2001 
diskuteras allmänhetens engagemang i arkitekturen också som en direkt 
motvikt till kortsiktiga ekonomiska intressen. ”Att inte bry sig om hur det ser 
ut i sin närmaste omgivning är också ett ställningstagande. Det är att överlåta 
till någon annan, exempelvis till den som i första hand ser till kortsiktiga 
ekonomiska intressen vid byggande och planering”. (Lindvall 2001, s. 8)  

Att satsa på människan, väcka intresse hos medborgaren och få dem att 
inse att de har rätt till god arkitektur bär med sig många förhoppningar från 
arkitekternas sida. Man kanske kan påstå att detta är ett bidragande skäl till 
varför arkitekter tog steget från att tjäna och rikta fokus mot individen till att 
faktiskt involvera brukaren på ett praktiskt plan. En ytterligare orsak kan vara 
att man insåg att brukarmedverkan var den enda sättet att faktiskt kunna nå 
kunskap om vad individen har för synpunkter, önskemål och krav, och lyckas 
rita de byggnader som individer verkligen kan blomstra i. Detta kan på så sätt 
ses som en naturlig följd av att man insåg att funktionalitet, proportionalitet 
och enkelhet inte räckte för att skapa byggnader som frigjorde individen och lät 
individen utveckla sin fulla potential.  
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2.1.5 Postmodernismen – en reaktion på modernismen  
De företeelser och tankegångar som betecknas som postmoderna har som 
gemensam nämnare att de kom som en reaktion på modernismen. Ibland 
benämns utvecklingsskeden som går i direkt motsatt riktning som postmoderna 
just för att det handlar om reaktioner på modernismen och dess dominans i det 
västerländska tänkandet. (Werne 1998, s. 161)  

Den omprövning av den modernistiska skolans arkitektur som skedde i 
slutet av 60-talet var i stort sett enstämmig och den motsatte sig den inte främst 
de ursprungliga modernistiska eller funktionalistiska idéerna. Det som gjorde 
att postmodernisterna opponerade sig mot den modernistiska arkitekturen var 
att man tyckte att den hade förvandlats till en anonym produkt, som var visuellt 
fattig, teknokratisk och inte tog hänsyn till människors behov eller till 
kontexten. (Ibelings 2002, s. 13)  

En av de anledningar som Jencks anser låg bakom modernismens 
misslyckande att skapa ett universellt formspråk, låg i att de saknade 
medvetenhet om att arkitekturen kommunicerar något till människor. 
Modernisterna var för fokuserade på ekonomiska och funktionella aspekter, 
och glömde bort att byggnader upplevs metaforiskt. (Werne 1998, s. 163)  

Elias Cornell gör i Byggnadskonst eller bedräglig nytta från 1962 en 
lägesrapport där han beskriver hur arkitekturen vid den här tiden i Sverige 
sakta men säkert tvingats in i en återvändsgränd. Han beskriver den riktning 
som modernismens arkitektur utvecklats i som beklaglig. Trots detta är han 
inte pessimistisk, utan ser möjligheter till förbättring och vägar till frihet för 
arkitekturen. Den främsta lösningen är, som han ser det, att åter ta sikte på 
människan. Han menade att man tappat bort människan i det rationella 
tankesättet som tillåtits styra den modernistiska arkitekturen. Genom att man 
enbart såg till de funktioner som behövs i en byggnad och lät formen strikt 
följa funktionen glömde man bort livets övertoner, som han formulerar det.  

Arkitektens åliggande, temat för hans fria konstnärliga fantasi är nämligen inte alls 
begränsat till att manipulera fram en aldrig så hög materiell komfort. Hans intresse måste 
gälla livet i dess helhet.  

Tänk på din egen tillvaro! Inte är du nyttig dygnet runt. Ständigt och jämt gör du 
rörelser som bara uttrycker känslor och som är alldeles ovidkommande för din framgång 
och din kredit. Och du säger en mängd intressanta saker eller meningslösa saker om 
vartannat. Du sjunger, har vredesutbrott, gläder dig, firar födelsedag. Barnen vänder upp 
och ner på ditt hus och använder varenda möbel till allt utom det den är avsedd till. Just 
det är möblernas mening för barnen. (Cornell 1962, s. 28) 
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Cornell drar paralleller mellan bostadsarkitekturen med byggandet av ett 
växthus. När man bygger ett växthus försöker man bygga det så att man tar 
hänsyn till växtens alla behov, så att den kan växa sig så praktfull och stark 
som möjligt. Samma ambition bör man ha när man bygger bostäder menar han, 
även om de mänskliga behoven är betydligt svårare att kartlägga än växternas. 
(Cornell  1962, s. 54) Hans dröm om en ny arkitektur är en arkitektur som 
kombinerar maximal samhällsnytta och maximal konstnärlig frihet åt 
arkitekterna.  

 I Arbetsgruppen Färg, Form & Estetiks skrift Skönhet på dagordningen 
från 1996, som kan beskrivas som en programförklaring beskriver man de 
positiva drag som funkisarkitekturen från 40- och 50- talen hade. Då följde 
man fortfarande traditionell byggnadsteknik, med traditionellt hantverk i 
detaljer bland annat. Man följde även proportionslära som gick tillbaka på en 
gammal tradition, men man gjorde det på ett nytt modernare sätt. Arkitekterna 
tog hänsyn till människors behov av trivsamma miljöer och man placerade 
medvetet byggnaderna på ett sätt så att vackra gator och gårdar skapades. 
(Loyd & Myrman 1996, s. 4) Under 60-talet var bostadsbristen fortfarande stor 
och man började se sig om efter nya lösningar. Man frågade sig om man inte 
kunde lösa bostadsbristen genom att börja bygga på höjden. I en statlig 
utredning som blev klar 1967 kom fram till att huvudprioriteringarna för 
gemene man var en låg hyra och en bra planlösning, och att hustypen mest var 
en teknisk fråga. (Lloyd & Myrman 1996, s. 7) Resultatet blev bland annat de 
så kallade miljonprogrammet, då man byggde en miljon nya bostäder under en 
tioårsperiod. 

I ivern att bygga ikapp bostadsbristen litade man blint på stordriftens fördelar och den 
moderna tekniken. Alla traditionella och humanistiska hänsyn kastades överbord…  

Husen ordnades efter trafikskäl, byggnadstraditionsskäl och andra rationella skäl, totalt 
utan hänsyn till det historiska perspektivet och människors behov av ett harmoniskt 
vistelserum.  

Folkets och planernas idéer möttes, krockade och folket fick ge vika. (Lloyd & 
Myrman 1996, s. 7) 

Det bör poängteras att skrifterna som framställts av Arbetsgruppen Färg, Form 
& Estetik är högst värdeladdade i sin karaktär, både Vardagens arkitektur och  
Skönhet på dagordningen. De har ju en tydlig agenda och framför allt 
Vardagens arkitektur är full av uppmaningar och argument för varför man bör 
engagera sig i arkitekturen. Beskrivningen av 60-talens miljonprogram, som 
här framställs på ett väldigt negativt sätt, ses som positiv av många, eftersom 

 34



det kraftigt förbättrade levnadsstandarden för många som tidigare levde i 
bostäder som var både ohälsosamma och trånga, vilket inte ska glömmas bort.  

Att modernismen fick en kraftig motreaktion är något som syns tydligt i 
den kritiska skrift som Hans Asplund, son till Gunnar Asplund en av Sveriges 
mest kända funktionalister, producerade 1980: Farväl till funktionalismen! Han 
kallar sig inte för anhängare av postmodernismen men trots detta kan man se 
att många av de idéer han presenterar i sitt manifest mot funktionalismen och 
för vad han kallar Tradovinismen klart liknar de tankar som var typiskt 
postmodernistiska. Några av de krav han lägger fram är att man i större 
utsträckning ska glömma ”den räta vinkeln, den räta linjen, den plana ytan, 
kuben”, att man ska ”stoppa det industrialiserade byggnadens trista monotoni”, 
”inse att traditionella former ofta är trygghets- och skönhetssymboler” och att 
man så fort som möjligt ska riva funktionalismens höghus. (Asplund 1980, 
citerat efter Jansson 1995, s. 163) 

2.1.6 Brukarmedverkan under postmodernismens genombrott 
Vad innebär då egentligen brukarmedverkan? Jag har valt att använda 

Femton svenska bibliotek från 1973 som exempel på en text som präglas av de 
postmoderistiska tankarna om brukarmedverkan. Sigurd Möhlenbrock 
beskriver i inledningen olika faktorer man bör tänka på när ett nytt bibliotek 
ska byggas. Om samarbete skriver han att självklart är planerandet av ett nytt 
bibliotek ett lagarbete där olika yrkesgrupper samverkar. Han förespråkar 
sakliga diskussioner där alla parter ger och tar argument, och omvärderar sina 
åsikter under samarbetets gång. Han ger språket en betydelsefull roll, och 
menar att bristen på ett gemensamt språk kan orsaka problem. Här lyfter han 
fram just yrkesgrupperna arkitekter och bibliotekarier som exempel på två 
olika typer av specialister som använder terminologi med innebörd som kanske 
inte är begripligt för den andra yrkesgruppen.  Möhlenbrock hävdar att det 
faktum att bibliotekschefen har ansvar för verksamheten kan göra att han/hon 
ibland blir tvungen att yrka på att funktionella hänsynstaganden går före andra 
arkitektoniska överväganden. Här, liksom i många fall ställs funktionen mot 
det estetiska, men Möhlenbrock hävdar att ”Erfarenheterna visar … att 
skickliga arkitekter som regel lyckas tillgodose de funktionella kraven under 
hänsynstagande till allmänestetiska, arkitektoniska synpunkter”. (Fjelkenstam 
& Östling 1973, s. 3) För att komma fram till vad som är mest lyckat ur 
funktionell synpunkt spelar personalen en viktig roll hävdar Möhlenbrock. 
Deras kunskap kan tas tillvara genom att man upprättar detaljerade 
funktionsprogram för olika arbetsmoment, och sedan låta personalen testa dem. 
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Detta kanske är det mest konkreta exemplet på hur man genom 
brukarmedverkan kan ta till vara på personalens erfarenhet.  

Även bokens upplägg speglar hur viktigt man tyckte att det var med 
samarbete mellan arkitekt och brukare. I varje bibliotekspresentation finns en 
kommentar, dels från en av bibliotekarierna från det aktuella biblioteket, dels 
från arkitekten. I ett enstaka fall ersätts bibliotekariens röst med en 
konstkritikers. Man kan säga generellt att utsträckningen av samarbete som 
beskrivs varierar. I vissa kommentarer nämns det inte alls, vilket naturligtvis 
inte betyder att man inte haft något samarbete, men att man väljer att inte gå in 
på det. I ett fall beskriver arkitekten att biblioteket är ett resultat av många års 
arbete där en stadsbibliotekarie under tio års tid arbetat med att utarbeta 
programunderlag. Bibliotekarien skriver att resultatet ”andas lång 
bibliotekserfarenhet”. (Fjelkenstam & Östling 1973, s. 8) I ett annat fall 
beskriver bibliotekarien sin roll i planeringsarbetet på ett reflekterande och 
utförligt sätt.  

Det var under det här arbetet jag fick klarhet om bibliotekariens roll i sammanhanget. Han 
ska inte falla arkitekten i ämbetet, inte inbilla sig, att det är han, som ritar bibliotek. Hans 
uppgift är att beskriva funktioner så exakt som möjligt och bedöma ritningarna ur 
funktionell synpunkt. Är det en bra arkitekt som tar hänsyn till sådant, kan han ur detta 
presentera överraskande fina lösningar. (Fjelkenstam & Östling 1973, s. 6) 

En person som också kan kasta ljus över vad brukarmedverkan innebar inom 
70-talets arkitektur är den tyskfödde Christopher Alexander. Han är en av de 
mest namnkunniga arkitekter som använde sig av olika former av direkt 
brukarmedverkan. Hans hållning till detta summeras kraftfullt i följande citat:  

Vad som har förstört arkitekturen är idén att en person skall ha total kontroll över 
byggnaden och utforma den in i minsta detalj. Den som motsvarar en sådan definition på 
arkitekten kan ha aldrig så goda avsikter men måste misslyckas. 

Byggnader  som ska fungera väl måste byggas av arkitekter men i direkt samarbete 
med dem som skall använda huset. Och jag menar då ett högst konkret samarbete. (Den 
moderna arkitekturen  1977, s. 20)  

Jag ska beskriva Alexanders arbetsmetoder för att ge exempel på vad 
brukarmedverkan kunde innebära rent konkret under den här tiden.  Alexander 
lägger liksom Möhlenbrock stor tonvikt på språkets viktiga roll i 
samarbetsprocesser där olika yrkesgrupper och användare ingår. Han har 
utvecklat något som kallas pattern-language vilket på sätt och vis kan förklaras 
som ett verktyg i en arbetsmetod. Det är inte helt enkelt att förklara exakt vad 
det innebär, men genom att i stora drag beskriva en planeringsprocess där 
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pattern-language används ska jag försöka ge en bild av detta. I Den moderna 
arkitekturen från 1977 berättar Alexander i en intervju om när han skulle rita 
en utbyggnad av musikfakulteten vid Oregon University. Ett halvt dussin 
personer från fakulteten fick vara med som representanter, och de mottog en ca 
40 sidor lång redogörelse för bland annat klassrummens placering och olika 
funderingar kring byggnadens funktioner, som arkitekterna hade utformat. 
Detta diskuterades mellan representantgruppen och arkitekterna, och 
representanterna fick sedan planera in cirka en veckas effektiv arbetstid då alla 
kunde samlas och omarbeta förslaget. Det första gruppen, 
fakultetsrepresentanter och arkitekter, tog sig an var att försöka bestämma 
utbyggnadens placering och hur gångvägarna skulle löpa i relation till 
nuvarande gångvägar. Arkitekterna förklarade vad som är viktigt att tänka på 
när det gäller placering av vägar. Sedan gick de ut på universitetsområdet och 
promenerade helt enkelt omkring och funderade på var utbyggnaden och 
vägarna skulle kunna tänkas ligga. Enligt Alexander föll sig placeringen 
naturligt, och alla var överens om var byggnad och gångvägar skulle uppföras. 
Efter det fortsatte man med att diskutera placeringen av ingången, 
kommunikationerna, samlingssalarna, repetitionssalar med mera. Arkitekterna 
förklarade inför varje moment utifrån sin byggnadstekniska kunskap och sin 
samlade erfarenhet från tidigare jobb vad som var viktigt att vara medveten om 
i de olika faserna. Det färdiga resultatet av samarbetet blev en grov skiss på hur 
byggnaden skulle se ut. Allt detta gjordes på en vecka. (Den moderna 
arkitekturen 1977, s. 67) Själva poängen med pattern-langue verkar vara den 
att arkitekten kommunicerar sin kunskap till brukaren inför varje moment i 
planeringsprocessen, så att det sedan utifrån sina behov kan formulera förslag 
på hur olika delmoment bör lösas som är mer realistiska än vad de annars 
blivit.  

Viktigt att notera är att arkitekter under 70-talet som arbetade med 
kollektiva gestaltningsprocesser var villiga att låta brukaren ta över delar av 
formgivningen, vilket förstås på sätt och vis inkräktar på arkitektens 
konstnärliga frihet. Metoder som användes var att exempelvis att brukare med 
arkitektens hjälp fick utforma småskaliga modeller av sina bostäder. Vanligt 
under den här tiden var också att man åkte på studieresor. Motivet med detta 
var att kartlägga brukarnas referenser och ge dem en möjlighet att skapa nya. 
(Brängesjö 2000 s.6) Maria Brängesjö beskriver i sitt examensarbete Att 
kommunicera arkitektur att det arbetet som genomfördes på den här tiden gick 
ut på att:  
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ta fram, och testa, metoder för att kommunicera arkitektur. Mycket handlade om att hitta 
vägar att förena ett djupt och nära samarbeta inom en grupp, med individens tro på sin 
egen förmåga. Grunden låg i att skapa ett klimat som främjade kreativitet. (Brängesjö 
2000, s. 6)  

Svårigheterna som uppstod när man använde olika former av direkt 
brukarmedverkan var, dels att det var tidskrävande, och dels att det ofta 
uppstod intressekonflikter mellan uppdragsgivaren och brukarna vilket i sin tur 
ledde till att arkitekten fick anta en medlande roll snarare än en professionell 
roll. (Brengesjö 2000, s. 7) 

2.1.7 Brukarmedverkan på 80-talet 
Tanken om brukarmedverkan fick ett bakslag. (Werne 1998, s. 16 ; Malmström 
2005) Som jag tidigare nämnt var det främst under 60- och 70-talet som man 
verkligen betonade vikten av den här arbetsmetoden. Förändringen blir tydlig 
om man granskar skillnaden mellan de två förteckningar som getts ut över 
svenska bibliotek som byggdes på 60- och 70-talen respektive 80-talet: Femton 
svenska bibliotek och Åttiotalets bibliotek. Jag har redan beskrivit innehållet i 
Femton svenska bibliotek och om man relaterar detta till Åttiotalets bibliotek, 
en text som gavs ut med den tidigare nämnda skriften som förlaga, så ser man 
att dess fokus har förflyttats mycket. (Åttiotalets bibliotek 1990, s. 3) I 
Åttiotalets bibliotek kommenteras inte samarbete mellan yrkesgrupper över 
huvud taget. Det finns en möjlighet att det beror på att det har blivit en 
självklarhet för arkitekter att samarbeta med bibliotekspersonalen vid ett 
biblioteksbygge, och att detta därför inte behöver understrykas, men den kan 
också bero på att man inte längre ser detta som lika viktigt. I inledningen lyfter 
man fram viktiga faktorer för ett biblioteks utformning: ”Den enskilda 
kommunen och dess kulturella ambitioner… Arkitekten och hans gestaltande 
förmåga … [och] omgivningen”. Det som nämns som den absolut viktigaste 
faktorn är ”bibliotekets funktioner med sina skilda krav – utformningen måste 
vara utformad efter dem” . (Åttiotalets bibliotek 1990, s. 4) Presentationerna av 
de enskilda biblioteken ger inte bibliotekariens och arkitektens perspektiv på 
biblioteksbygget, utan består av beskrivningar framställda utav utomstående 
personer. Man går specifikt in på saker som exteriören, interiören, inredningen 
och ljuset, och går också in på bibliotekets brister.  Man har helt flyttat fokus 
från själva tillblivelseprocessen, och granskar i stället resultatet.  
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2.1.8 Brukarmedverkan idag 
Något man kan se är att det har gets ut ett flertal texter de senaste tio åren som 
visar på en vilja att upplysa människor om arkitektur så att deras delaktighet i 
sådana frågor kan bli större. Jag har några exempel på sådana böcker, vissa har 
jag använt mig av tidigare i min studie.  

I den tidigare nämnda Framtidsformer – regeringens handlingsprogram 
för arkitektur, formgivning och design trycker man på att just dialogen mellan 
arkitekter, byggherrar, brukare, formgivare och producenter är viktig. 
Vardagens arkitektur – vem bestämmer din livsmiljö? är förstås också en text 
som fungerar som ett bevis på att det finns en stark vilja att upplysa och 
involvera människor i frågor som rör arkitektur.  

En annan text som speglar att man tycker det är viktigt med 
brukarmedverkan i arkitekturen idag är Planning the modern public library 
building som gavs ut i USA, 2003. Några av medarbetarna som ligger bakom 
boken formulerar inledningsskedet av arbetet så här: ”Both of us have library 
building experience, and we wanted to identify topics that would interest our 
clients and other librarians involved in planning for buildings.” (McCabe & 
Kennedy 2003 xiii) Det är en bok där man ger en mängd råd till den som ska 
planera ett bibliotek, ur ett biblioteksperspektiv. Den tar upp allt från val av 
arkitekt till vilken typ av skruvar som bör användas till möbler för att de ska 
hålla länge.  

Understanding architecture – an introduction to architecture and 
architectural history är en bok utgiven i Storbritannien som precis som 
Vardagens arkitektur vars innehåll jag har redogjort för tidigare har som syfte 
att sprida kunskap om arkitektur för att människor i allmänhet ska kunna 
involvera sig och få ökat inflytande i de här frågorna. Den har en mer 
akademisk prägel och riktar sig både till studenter och till personer som mer 
allmänt är intresserade av stadsmiljön och vill vara mer aktivt deltagande i dess 
framtid, eller som bara vill förstå mer om dagens och gårdagens arkitektur. 
(Conway & Roenisch 1996, s. 1)  

The aim of this book is to help as wide a range of people as possible to begin to 
understand architecture and all forms of building. We hope to encourage readers to look 
at architecture with new critical eyes and to enable them to participate in decisions 
affection their own environment. (Conway & Roenisch 1996, s. 7) 

Det är svårt att utifrån detta säga något generellt om hur tillståndet ser ut idag 
när det gäller brukarmedverkan, och jag tänker därför låta min kvalitativa 

 39



undersökning av en planeringsprocess inför ett biblioteksbygge få fungera som 
ett exempel på detta.  

2.2 Kvalitativ undersökning, Almedalsbiblioteket  

 

2.2.1 Presentation av biblioteksbyggnaden 
1998 vann Malmström & Edström arkitektkontor tävlingen om vem som skulle 
få uppdraget att bygga Visbys nya kombinerade högskole- och stadsbibliotek. 
2001 stod Almedalsbiblioteket färdigt. Biblioteket ligger i hamnen, i 
anslutning till Högskolan på Gotland, och dess stora inglasade foajé vetter ut 
mot Almedalen.  Byggnadens linjer är enkla och avskalade, och formspråket 
modernt. I fråga om byggnadens materialval tog arkitekten hänsyn till 
bibliotekets omgivning och att det typiskt gotländska skulle få göra sig 
gällande. En viktig inspirationskälla var den gotländska kalkstenen, vilket 
ledde till att fasaden gjordes i block av kalksten och ljusa inslag av cement. För 
att knyta an till den före detta maltfabriken intill använde man även ljusa 
putsytor. Golvet i foajén är gjort i kalksten, med inslag av vit marmor och svart 
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diabas. Bibliotekets huvudentré riktar sig mot Visby centrum, och det finns 
också en ingång inifrån högskolan. Biblioteket har två publika plan. Arbetsrum 
och undervisningslokaler finns på båda våningarna, samt på våning tre där 
även personalens lunchrum ligger. I foajén finns ett café, läsplatser och en 
hörsal. Tanken är att den rymliga entrén ska kunna användas till externa 
arrangemang, och man har bland annat haft en modevisning där.  

Mycket hänsyn har även tagits till miljöaspekter. Kyla och värme hämtas 
från Östersjön med hjälp av pumpar som drivs av energi från solceller. Både 
luft och ljus släpps in via glasade ventilationsskorstenar på takets mitt. 
(Malmström & Grape 2001, s. 42)  

Arkitekten Jan Lisinski som recenserade Almedalsbibliotektet i tidskriften 
Arkitektur gav byggnaden omdömet ”sparsmakad och inkännande, stram och 
human”. (Lisinski 2001, s. 49) I recensionen berömmer han bibliotekets 
placering och arkitektens förmåga att skapa en byggnad som passar in i den 
kulturhistoriskt rika och krävande miljön och samtidigt tillföra något nytt som 
är ett uttryck för vår tid. Han är även positiv till den ljusa foajén som ger en 
vacker vy ut mot Almedalsparken. På minussidan lägger han till att 
våningshöjden har blivit något pressad, och att det naturliga ljuset som släpps 
in i byggnaden via ventilationsskorstenarna bland annat kunde ha 
kompletterats med elektriskt ljus eftersom ljuset inte är riktigt tillräckligt i 
bibliotekets mitt. På det hela taget är han dock mycket positiv och tycker att 
biblioteket är vackert och har många väl lösta detaljer.  

2.2.2 Intervjuer med personalen på Almedalsbiblioteket 
Jag spenderade två dagar i Visby, den 19 och 20 januari. När jag kom dit hade 
jag endast bokat in en intervju, men hade kommit överens med 
bibliotekschefen om att boka in de resterande intervjuerna på plats. Därför såg 
jag till att ha gott om tid på mig, så att jag skulle ha möjlighet att vara flexibel 
och förlägga intervjuerna när som helst under dagen. Detta bidrog till att det 
fanns mycket tid runt omkring intervjuerna, och den tiden spenderade jag i 
Almedalsbiblioteket, mestadels sittande i foajén. Jag hade goda möjligheter att 
förbereda intervjuerna och insupa atmosfären i biblioteket, samt betrakta det 
ständigt förändrande konstverket som den inramade vyn mot Almedalen utgör. 
Jag märkte att jag kunde rikta om frågorna och slipa på dem ytterligare när jag 
träffat mina informanter och fått lite mer inblick i hur pass stort deras 
delaktighet i planeringsarbetet hade varit. Vid utformandet av intervjufrågorna 
var syftet att först och främst ta reda på om personalen på biblioteket hade haft 
inflytande i planeringen inför byggandet av Almedalsbiblioteket. Viktigt var att 
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försöka se till om alla i personalen hade fått möjlighet att föra fram sina 
synpunkter. Jag ville även ta reda på under vilka former planeringen bedrevs, 
för att se hur dessa möjligheter hade sett ut rent konkret. Utöver det ansåg jag 
det också intressant att ta reda på vilka som initierade personalens delaktighet, 
och om personalen tyckte att arkitekterna var villiga att ta till sig deras idéer – 
om samarbetet mellan arkitekter och bibliotekspersonal hade präglats av en 
ömsesidig villighet att lyssna på varandras argument. Den grundläggande 
frågan var om arkitekterna hade utgått ifrån personalens erfarenhet av sin 
verksamhet när de ritat biblioteket, för att kunna utforma en byggnad som 
passade deras verksamhet optimalt. Mina informanter från Almedalsbiblioteket 
var som tidigare nämnt: Leif Hagberg, bibliotekarie (tidigare chef för 
högskolebiblioteket); Anna Säve-Söderbergh, bibliotekarie (tidigare chef för 
stadsbiblioteket); informant A och Inger Liljeborg, biblioteksassistenter 
(tidigare biblioteksassistenter på stadsbiblioteket). 

 Samarbetets omfattning och natur – från bibliotekspersonalens perspektiv 
Anna Säve-Söderbergh och Leif Hagberg satt med i en arbetsgrupp 
tillsammans med projektledaren Sten Antila, byggprojektsledaren Bertil 
Klintbom och Christina Remén, bibliotekarie på Stadsbiblioteket. Utöver det 
fanns en styrgrupp som bestod av kommunpolitiker, och en 
bibliotekskommitté, som fungerade som huvudmän. Sten Antila som var den 
övergripande projektledaren satt med även i styrgruppen. Arbetsgruppen hade 
möten med varierande frekvens under år 1999, 2000 och 2001. Under de mer 
intensiva perioderna träffades de ca en gång i månaden. De träffade 
arkitekterna med jämna mellanrum. Anna Säve-Söderbergh berättar att 
arbetsgruppen till en början upplevde att styrgruppen ibland gick över deras 
huvuden. Att de gick till bibliotekskommittén direkt, utan att höra med dem 
innan, och lyssna till deras argument. Detta problem togs upp, och det ledde till 
att arbetsgruppen fick träffa förvaltningschefen innan större möten, och 
diskutera igenom olika frågor i förväg.  

Därutöver hölls även möten där hela personalen blev informerade om 
arkitekternas planer och fick se de ritningar som producerats. Mötena hade 
sådan karaktär att alla deltagande hade möjlighet att tycka till, och föra fram 
sina åsikter.  

Bibliotekscheferna hade regelbundna kontakter med personalen på de två 
biblioteken. Leif Hagberg hade möten med högskolebibliotekets personal där 
de kunde framföra sina idéer. Han anser att de hade goda möjligheter att vara 
med och påverka i planeringsprocessen, men att det varierade hur mycket den 
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möjligheten utnyttjades. De 7-8 anställda som arbetade på högskolebiblioteket 
hade under det mest intensiva skedet möten ca en gång i veckan, där man 
talade om det nya bibliotekets utformning. Eftersom gruppen var relativt liten 
fanns det bra möjligheter till samtal om detta. Dessa möten initierades av 
bibliotekscheferna själva. Det kom inga direktiv uppifrån om att personalen 
skulle involveras i processen. Anna Säve-Söderbergh beskriver det som att 
man verkligen försökte involvera personalen, och att man såg till att ha möten 
med arkitekter och personal, men att tidspressen ibland gjorde detta svårt, 
eftersom det i vissa fall var väldigt kort tid mellan förlag och beslut. 
(Referenssamtal 2005.04.06) 

Informant A och Inger Liljeborg som representerar den övriga 
personalgruppen upplevde att de hade möjlighet att tycka till, men anser inte 
att deras åsikter hade någon större genomslagskraft. De var intresserade av att 
engagera sig i den nya biblioteksbyggnaden och hade en hel del synpunkter i 
olika frågor, men de utryckte starkt att de inte tyckte att de hade möjlighet att 
påverka hur byggnaden utformades. De medgav att det fanns forum där de 
kunde föra fram sina åsikter, men de upplevde inte att de lyssnades på. Trots 
att deras representanter ansträngde sig för att få igenom deras önskemål gick de 
inte alltid hela vägen fram.  

 Just i fråga om ljuset i lokalen hade Inger Liljeborg och informant A 
mycket åsikter och önskemål, och den frågan är ett exempel på att de inte alltid 
fick igenom sina önskningar. Jag upplevde att det fanns en stark frustration 
över detta. Arkitekten tyckte att belysningen i biblioteket skulle bestå endast av 
taklampor. Alla i personalen tyckte, som de minns det, att det bästa skulle vara 
att ha hyllbelysning, vilket de hade sett fungerade väldigt bra på andra 
bibliotek, men det önskemålet fick de aldrig igenom. Senare har det gjorts 
mätningar i biblioteket av ljusstyrkan, vilka har visat att den är under standard, 
och både informant A och Inger Liljeborg upplever att bristen på ljus är ett 
problem i det dagliga arbetet. Informant A uttryckte att hon tyckte att 
arkitekten hade en väldig makt. ”han resonerade ju som så att det var hans 
byggnad. Det skulle bära hans stämpel liksom. Det är ju vackert men mörkt.”  

En annan fråga som omtvistades är placeringen av lånediskar. Arkitekten 
ville att det skulle vara rena, raka linjer i biblioteket och därför skulle det inte 
vara några runda former och lånediskarna fick inte placeras snett. Fotot 
illustrerar de öppna raka passager som arkitekten ville skapa. Den är tagen från 
ett av de bortre hörnen längst in i biblioteket. Ingången från foajén in i själva 
biblioteksrummet skymtas längst bort på bilden.  
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Tanken om att ha raka linjer krockade med en del åsikter som fanns i 
personalgruppen, men det beslöts att diskarna skulle stå rakt, enligt den 
övergripande planen för den rumsliga utformningen. Trots att informant A och 
Inger Liljeborgs sammantagna intryck var att möjligheten att påverka var liten 
så finns det även flera exempel på att det gjordes ändringar utifrån personalens 
önskemål. Arbetsrummens utformning är ett sådant. Arkitekten föreslog från 
början att biblioteket inte skulle ha enskilda arbetsrum, utan öppna 
kontorslandskap. Detta var något som arbetsgruppen, enligt informant A, 
kämpade väldigt mycket för att ändra på, och det lyckades.   

Samarbetet mellan arkitekter och bibliotekspersonal beskrivs i stort som 
gott och ganska omfattande, men enligt Anna Säve-Söderbergh så fanns det 
starka viljor på båda sidor, så det var inte alltid man kom överens. När det 
gäller villighet att lyssna var Leif Hagbergs bild att visst lyssnade man. Det 
fanns en öppenhet från båda sidor och en villighet att ta till sig de andras 
argument, men att det inte nödvändigtvis betydde att man ändrade åsikt i fråga 
om vad man tyckte var viktigt. Det fanns lägen då meningarna gick isär och 
varken den ena eller andra sidan ville ge med sig. Ett exempel på detta är 
barnsäkerheten. Där hade personalen mycket åsikter, men de upplevde att de 
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inte fick gehör för dem eftersom det finns vissa byggnormer som arkitekterna 
gick efter, som de tyckte var fullgoda. Det finns en trappa på barnavdelningen 
där barnen kan sitta och läsa, och den blev det mycket diskussioner om. 
Personalen tvivlade på om den verkligen var säker, medan arkitekterna 
hävdade att det var korrekt enligt svensk byggnadsstandard och därför var helt 
okej. Det slutade med att trappan byggdes om.  

 

Informant A som inte varit delaktig i arbetsgruppen beskriver att samarbetet 
verkade ha bestått av givande och tagande. Att både personalen och arkitekten 
hade fått ge med sig på flera punkter. 

En generell uppfattning hos personalen, både de som satt med i 
arbetsgruppen och de som inte gjorde det, var att arkitekterna först och främst 
tog hänsyn till de estetiska aspekterna av bygget och mindre till de funktioner 
som skulle rymmas i byggnaden. Anna Säve-Söderbergh önskar att intresset 
skulle ha varit större för just hur ett bibliotek fungerar och vad folk gör där. 
Hon upplevde att det estetiska ibland tog överhanden. Hennes åsikt är att man 
när man bygger ett bibliotek ska sträva efter att funktionen ska vara i det 
närmaste perfekt och att det estetiska ska läggas ovanpå. Leif Hagberg 
instämmer i att arkitekterna såg främst till det estetiska. Han anser att de 
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genomförde den estetiska utformningen på ett bra sätt, men att de inte var lika 
måna om funktionen.  

Både Leif Hagberg och Anna Säve-Söderbergh riktade viss kritik mot 
arkitekternas förmåga att förverkliga de beslut som tagits på mötena i 
ritningarna. I flera fall stämde det precis, men ibland hade de gjort på ett annat 
sätt än vad man kommit överens om i arbetsgruppen. Anna Säve-Söderbergh 
delgav att de ibland fick ganska obehagliga överraskningar när de såg de nya 
ritningarna som producerats. Det hände till exempel att arkitekten ändrade 
något i efterhand som arbetsgruppen sedan tidigare var nöjd med. Enligt Leif 
Hagberg märktes det att det togs hänsyn till andras önskemål före deras. Det 
fanns ju andra intressenter i den här processen och han upplevde att den 
arbetsgrupp som han satt med i inte stod särskilt högt i hierarkin.  

Något positivt som nämns, som visar att arkitekten var villig att lyssna på 
personalens önskemål var att personalen blev bjuden på en golvresa, där de 
fick se på olika material och sedan välja vilket golv de skulle ha. De valde då 
ett trägolv som är skonsamt när man går och står mycket, och som är bra ur 
akustisk synpunkt.  

Begränsningar för planeringsarbetet  
En faktor som påverkade planeringsarbetet negativt var att kommunpolitikerna 
gjorde en begränsning av hur stort biblioteket skulle få bli, innan det var 
planerat. För att sätta en ekonomisk ram bestämde de att byggnaden inte fick 
bli mer än 4000 kvadratmeter stor. (Referenssamtal med Säve Söderberg 
2005.04.06) Det är ovanligt att börja i den ändan. Vanligtvis görs ett 
lokalprogram helt förutsättningslöst, där man ser till vilka behov som finns och 
utformar byggnaden efter det.  

Något som också begränsade planeringen var tidsramen som, relativt sett, 
var snäv. Leif Hagberg tyckte att det ibland inte fanns tillräcklig tid att 
förankra de beslut som togs av arbetsgruppen i personalgruppen. Anna Säve-
Söderbergh tyckte också att tidsramen begränsade samarbetsmöjligheterna:  

Jo, jag tror faktiskt att man skulle ha pratat, nu var det ju ganska bråttom med det här 
bygget. Det var ju väldigt kort tid från beslut till det egentliga bygget skulle vara klart, 
jämförelsevis. Att man skulle ha behövt prata mycket mer om hur ett bibliotek fungerar. 

Dessutom tyckte hon att mycket kunde ha gjorts i form av studier. Exempelvis 
av vilka konsekvenserna blir när man bygger med öppna våningsplan, och 
vilka akustiska effekter det blir när man bygger en foajé med vissa material. 
Personalen var ju i vissa lägen tvungna att förlita sig på arkitekternas 
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expertkunskaper, speciellt i fråga om akustiken, och där kanske inte problemen 
kunde lösas med ökat samarbete yrkesgrupper emellan, utan med hjälp av 
studier. Biblioteksassistenterna informant A och Inger Liljeborg upplevde att 
arbetsgruppen träffades väldigt ofta. Att det kanske inte var en fråga om för lite 
samarbete kvantitetsmässigt, men att det ibland fanns en ovilja från 
arkitekternas sida att lyssna på personalens åsikter, vilket gjorde att de inte 
kunde få igenom sina önskemål.  

Språkets roll i samarbetet 
Båda de tidigare bibliotekscheferna tyckte att just användandet av 

facktermer inte var något problem i arbetet. Däremot nämnde de att skilda 
referensramar var något som kunde leda till svårigheter. Anna Säve-
Söderbergh anser att det faktum att det här är det första bibliotek som 
arkitektfirman ritat var negativt på så sätt att arkitekterna inte hade så stor 
inblick i hur ett bibliotek fungerar. Återigen kom frågan om funktion och 
estetik upp, och den konflikt som kan finnas där emellan. Personalen anser att 
arkitekten ibland låter det estetiska ta över, medan de själva vill ha mer fokus 
på funktionen.  

2.2.3 Intervju med arkitekten 
Cirka tre veckor senare begav jag mig till Göteborg för att besöka Malmström 
& Edström arkitektkontor och genomföra en intervju med Christer Malmström 
som var den arkitekt som bar huvudansvaret för det här projektet. Den 
handläggande arkitekten var Anders Grape. I bakhuvudet hade jag den bild 
som personalen på Almedalsbiblioteket målat upp, det vill säga att arkitekten 
hade brytt sig mer om de estetiska aspekterna och låtit dem gå före funktionen. 
Jag försökte trots detta gå in i intervjusituationen så förutsättningslöst som 
möjligt.  

Vid mitt samtal med Christer Malmström, motsade han sig bestämt den här 
bilden. Han menade på att det ofta finns den föreställningen att arkitekten bara 
vill att det ska bli snyggt, medan han istället är intresserad av att komma till 
beslut angående exempelvis var arbetsrummen ska placeras utifrån ett flertal 
olika arkitektoniska och ekonomiska överväganden, och sedan se till att det 
också blir estetiskt tilltalande. Han hävdar att en av anledningarna till att han 
inte alltid kunde tillgodose personalens önskemål var att han är tvungen att se 
till allmänintresset ur ett större perspektiv. Vissa önskemål som arbetsgruppen 
kom med såg han som komna ur en önskan att skapa en trivsam arbetsplats 
snarare än att skapa ett bra och funktionsdugligt bibliotek från besökarens 
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perspektiv. Sådant hänsynstagande, liksom hänsynstagande till ekonomiska 
och andra funktionella aspekter menade han riskerar ibland misstolkas som 
hänsyn till det estetiska, när man på förhand tror att det är det arkitekten främst 
sysslar med. Ett annat argument han använder för att motivera att det inte alltid 
går att ta hänsyn till personalens önskemål är att dessa önskemål kan handla 
om högst personliga frågor om smak och att eftersom personalen byts ut 
successivt, och i princip skulle kunna försvinna redan dagen efter biblioteket 
står klart, är det i dessa fall mer intressant att se till mer allmänna behov.  

Christer Malmströms inställning till brukarmedverkan är att det är något 
absolut nödvändigt och någonting som han i princip endast är positiv till. Vid 
upprättandet av lokalprogram i de projekt han har arbetat med har brukarna i 
princip alltid varit delaktiga. I vissa fall när brukarna själva inte har velat vara 
delaktiga i så stor utsträckning har han upplevt det som ett problem att inte få 
ta del av förstahandsinformation från personalen.  

Språkets roll i samarbetet 
Christer Malmström ansåg att kommunikationen spelade en viktig roll i 
samarbetet. Han ritat två bibliotek till sedan Almedalsbiblioteket stod klart, 
Södertörns högskolebibliotek och Växjös universitetsbibliotek (som håller på 
att byggas), och hade möjlighet att göra jämförelser biblioteken emellan. När 
högskolebiblioteket på Södertörns högskola planerades inledde man med att 
åka på en studieresa där man studerade och diskuterade fem-sex olika bibliotek 
(internationellt). Idén att åka på den här resan kom från beställaren Stiftelsen 
Clara som bildats av Stockholms läns landsting för att uppföra byggnaden som 
skulle ställas till högskolans förfogande (Referenssamtal med Malmström 
2005.04.14). Man tittade på olika exempel och diskuterade utifrån det frågor 
som exempelvis: Vad är en inbjudande reception? Vad gör den inbjudande? 
Vilket material passar bäst till golv? Det gjorde att man utvecklade ett 
gemensamt språk och kunde beskriva vad man ville åstadkomma på ett bättre 
sätt. Detta fungerade inte lika bra vid planeringen inför Almedalsbiblioteket. 
Tidsbristen spelade viss roll och där fanns också problematiken att två, väldigt 
olika verksamheter skulle in under samma tak. Hur man skulle sammanfoga 
dessa verksamheter var något man fick arbeta sig fram till under planeringens 
gång. Därför hade man inte samma möjlighet att i det inledande skedet 
diskutera arkitektur i mer allmänna ordalag, för att på det sättet lära sig förstå 
varandras utgångspunkter och lära sig kommunicera sina önskemål på ett sätt 
som blev begripligt för den andra parten. Christer Malmström såg det också 
viktigt att på så sätt bygga upp ett förtroende.  
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Så åkte vi på en gemensam veckas studietur tillsammans med byggare, bibliotek och 
arkitekter. Och tittade på, internationellt då, tittade på en fem-sex olika bibliotek som vi 
noggrant gick igenom … Och då skaffade vi oss ett gemensamt språk. Här var det inte så 
då i Visby och det tycker jag var synd för det påverkade dels vårt språk gentemot 
bibliotekarier alltså just det med att bygga upp förtroende. Ni tycker det är snyggt är på 
något sätt en sådan där… och visst det finns att man tycker att någonting är snyggt men i 
första hand lyssnar man och tar till sig för att sen ge det gestalt. Man försöker inte trycka 
en gestalt på någon. (Intervju med Malmström 2005) 

För övrigt angående det språkliga ansåg Christer Malmström att man från 
stadsbibliotekets håll och högskolebibliotekets håll inte hade samma språk. 
Detta såg han som ett större problem än att arkitekter och bibliotekarier hade 
olika språk.  

Men jag märkte också att … högskolefolkets biblioteksfolk och stadsbibliotekets 
biblioteksfolk de hade inte samma språk.  De hade olika attityder gentemot sina 
användare, de hade olika attityder gentemot sitt eget jobb tror jag också. Där fanns det 
nånting som inte stämde. Ska inte säga att det blev bråk men det var, ja, det blev lite 
friktion mellan dessa två. (Intervju med Malmström 2005) 

Dessa problem anser han kan till stor del härledas till det faktum att det inte 
fanns någon ny bibliotekschef som hade en samordnande funktion mellan 
biblioteken som skulle slås samman. 

Yrkesroller 
Enligt Christer Malmström kan en avgörande faktor som påverkar samarbetet 
mellan arkitekter och bibliotekarier vara hur pass säkra bibliotekarierna är i sin 
yrkesroll, och på vilket sätt de förstår arkitektens roll gentemot sin egen. En 
brist på förståelse för vad som är arkitektens roll i planeringsarbetet och vad 
man själv som bibliotekarie kan tillföra försvårar samarbetet och skapar inte 
samma förtroende och respekt för de önskemål som ställs från personalens håll, 
som när det finns en tydlig förståelse för varandras expertkunskaper. Ett 
exempel på detta är när en biblioteksanställd går in och har synpunkter på 
exempelvis färgval. Då tyder det på en bristande förståelse för att sådana saker 
är arkitektens specialistområde, och helt enkelt är hans/hennes jobb att avgöra. 
Om samma person däremot har synpunkter på vad som är viktigt gällande 
exempelvis mediehantering, och har önskemål och krav utifrån det, är 
situationen annorlunda. Det är just i de fallen arkitekten behöver information 
från personalen, och är mer positivt inställd till deras åsikter eftersom de då 
uttalar de sig utifrån sin egen expertis. 

Malmström ger ett exempel från det goda samarbete han haft med 
personalen på Södertörns högskolebibliotek. Där formulerade personalen sig så 
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att det som stod i hyllorna var deras expertis och utformandet av själva 
bokhyllan var arkitektens expertis. De ansåg sig kunna ha synpunkter som till 
exempel att böcker om ett ämne inte kan fortsätta på andra sidan en gång, 
medan Malmström framhåller att exempelvis att välja färgen på bokhyllan är 
arkitektens sak.  

Kompromisser i arbetet 
Några viktiga kompromisser som arkitekten och personalen gjorde, där 
arkitekten ändrade något i tävlingsbidraget var att man lade till ett kafé i 
foajén, att man lade till en ingång förutom ingången via högskolan, att man 
flyttade barnavdelningen och att man byggde cellkontor (enskilda arbetsrum). 
Det visade sig att mycket av det man i personalgruppen upplever som 
problematiskt i den färdiga byggnaden delvis är resultat av kompromisser som 
gjordes på grund av att personalen inte tyckte att arkitektens första förslag var 
lyckat av olika anledningar. Två av de saker som togs upp som negativa i 
intervjuerna med bibliotekspersonalen var att de öppna våningsplanen gör att 
ljud från barnavdelningen sprids väldigt i lokalerna och framför allt stör 
studenterna som sitter vid läsplatserna, och att det är väldigt mörkt bland 
hyllorna på vissa ställen. Christer Malmström berättade att i det förslag som 
vann tävlingen var barnavdelningen placerad längst in i biblioteket, just för att 
man där hade möjlighet att skärma av den delen vilket skulle tillåta barnen att 
”leva det liv som de gillar att leva” utan att det störde andra besökare. (Intervju 
med Malmström 2005) Detta ville dock personalen från stadsbiblioteket ändra 
på, enligt Christer Malmström, eftersom man upplevde att barnen på så sätt 
skuffades undan, och att den placeringen av barnavdelningen signalerade att de 
inte var högt prioriterade. Detta var något man funderat över i det gamla 
stadsbiblioteket eftersom man upplevde att barnavdelningen låg för 
undanskymd där och man ville alltså rätta till detta i det nya biblioteket. 
Christer Malmström hävdar att han förklarat att en flytt av barnavdelningen 
skulle medföra en hög ljudnivå, medan Leif Hagberg å andra sidan vidhåller att 
man från arbetsgruppens sida fört fram viss oro över att placeringen av 
barnavdelningen vid entrén skulle orsaka störande ljud, men att arkitekterna 
försäkrat dem att det inte var någon risk. Här motsäger sig de olika utsagorna 
alltså något. 

Den låga ljusstyrkan i biblioteket upplevs som sagt också som 
problematisk. Delvis är detta ett resultat av att personalen ville ha separata 
arbetsrum, och att de dessutom skulle ligga även på de publika planen. 
Arkitekten föreslog öppna kontorslandskap, eller arbetsrum som delas av en 
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mindre personalgrupp. Den främsta anledningen var att detta är långt ifrån så 
dyrt som cellkontor. Han föreslog även att arbetsrummen skulle ligga på plan 
tre, vilket inte är ett publikt plan, för att detta skulle skapa en ljusare miljö på 
de publika planen. Som det ser ut nu ligger arbetsrummen längs med ena 
långsidan av byggnaden, vilket gör att det inte finns några fönster längs med 
den sidan som släpper in ljus till de publika delarna av lokalen. Detta är förstås 
ingen förklaring till varför hyllbelysning inte var ett alternativ, men det är en 
förklaring till varför vissa delar blev mörka.  

Vem hade sista ordet? 
Enligt Christer Malmström var Anna Säve-Söderbergh och chefen för 
högskolan de mest inflytelserika personerna i planeringsarbetet. Han ansåg att 
stadsbibliotekets chef hade mycket pondus kanske dels för att hon 
representerade en större verksamhet och dels för att hon personligen hade 
förmågan att säga ifrån, och säga stopp. Eftersom jag inte har intervjuat någon 
från högskolan kan jag inte kommentera högskolechefens roll. Sin egen 
position i hierarkin kommenterade han inte. Eftersom Leif Hagberg upplevde 
att arbetsgruppen inte stod så högt i hierarkin föreställde jag mig att kanske 
kommunpolitikerna hade haft mycket att säga till om i den här processen, men 
Christer Malmstöm tyckte att deras inblandning hade varit väldigt liten. Utifrån 
att Leif Hagberg inte ansåg att arbetsgruppen stod högt i hierarkin fann jag det 
lite märkligt att Christer Malmström nämnde Anna Säve-Söderbergh som en av 
de två mest inflytelserika personerna i det här samarbetet, eftersom de befann 
sig i samma arbetsgrupp. Informant A i sin tur uttryckte att arkitekten hade en 
väldig makt i planeringsarbetet. Det finns alltså inget enkelt svar på den här 
frågan. 

2.3.1 Sammanställning av resultat 
Jag ska nu först svara på min huvudfrågeställning: Hade personalen möjlighet 
att påverka planeringen av det nya biblioteket? Och den underliggande frågan: 
Tog arkitekten till vara på personalens kompetens när han formgav biblioteket? 
Biblioteksrepresentanterna hade absolut möjlighet att få igenom önskemål som 
de hade, och de ansträngde sig för att göra den övriga personalens röster hörda, 
men på vissa punkter var de tvungna att ge med sig. Det verkar som att det har 
funnits en öppenhet och förtroende för arkitekten bland arbetsgruppens 
representanter, även om förtroendet kanske inte varit hundraprocentigt. Bristen 
på förtroende verkar ha varit större i den övriga personalen. Nu har jag bara 
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representanter från stadsbibliotekets personal och inte från 
högskolebibliotekets personal, och det är möjligt att det skiljer sig mellan dessa 
grupper, och även mellan individer inom stadsbibliotekets personal. Det 
intryck som dröjt sig kvar hos biblioteksassistenterna är att de hade möjlighet 
att föra fram sina åsikter, dels på möten där arkitekterna var närvarande, och 
dels via sina representanter, men att deras argument inte vägde särskilt tungt. 
Den främsta källan till känslan av maktlöshet verkar vara att man inte fick 
igenom önskemålet om hyllbelysning. Det finns exempel att peka på både där 
bibliotekspersonalens önskemål ledde till konkreta förändringar och exempel 
på när de inte gjorde det. Alla intervjupersonerna uttryckte att det har gjorts 
kompromisser både från arkitektens och från bibliotekspersonalens håll.  

Arkitekten uttryckte en positiv inställning till att involvera personalen i 
planeringen, och beskrev det som en nödvändighet och pekade på olika 
faktorer som tyvärr begränsat möjligheten att samarbeta: framför allt 
tidsbristen och att personalgrupperna inte haft möjlighet att prata sig samman 
innan diskussionerna började om vad man hade för önskemål på lokalerna.  

Den andra frågan, huruvida bibliotekspersonalens kompetens togs till vara, 
är svår att svara på. Informationskanalerna fanns där och åsikter från 
personalen fördes fram till arkitekterna via representanterna, men 
biblioteksrepresentanterna upplevde att det kunde ha funnits ett större intresse 
för att ta reda på hur ett bibliotek fungerar och att arbetsgruppen inte alltid 
hade så stort inflytande. Biblioteksrepresentanterna upplevde maktlöshet i flera 
viktiga frågor. De argument som arkitekten använde till varför personalen inte 
alltid kunde få igenom sina önskemål var att han såg sig tvungen att se till 
allmänintresset ur ett större perspektiv, och att han upplevde vissa önskemål 
som personliga och inte som essentiella ur ett längre perspektiv. Återigen vill 
jag ändå peka på att det gjordes kompromisser till personalens fördel och att 
flera saker ändrades på grund av deras önskemål. 

Utifrån min kvalitativa undersökning har jag kommit fram till några 
slutsatser om vilka faktorer som spelat en viktig roll i just det här 
planeringsarbetet. Jag kommer att presentera en lista över vad som fungerat bra 
och vad som fungerat mindre bra i just det här enskilda fallet.  

 

Det man verkar ha lyckats med: 

• Tät kontakt  

• Öppen kommunikation  
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• Villighet att göra kompromisser (om än med viss tvekan) 

• Involverande av hela personalen 

• En väl genomarbetad struktur på projektet 

 

Det som kunde varit bättre: 

• Tidsramen 

• Bibliotekets yta (borde inte begränsats på förhand) 

• Förtroende mellan bibliotekspersonal och arkitekter 

• Samordning mellan de två biblioteken som skulle slås samman 

• Att man skapar ett gemensamt språk och gemensamma referensramar 
 

En annan aspekt som jag inte kan placera in under dessa kategorier men som 
ändå är viktig för ett lyckat samarbete är: 

• Att man har respekt för varandras yrkesexpertis och yrkesroller  

Jag tycker inte riktigt att jag fått fram tillräckligt med underlag för att säga hur 
det fungerade på de här punkterna vid planerandet av Almedalsbiblioteket.  

 Lista över viktiga faktorer för samarbetet 
Utifrån erfarenheterna från Almedalsbiblioteket kommer jag att sammanställa 
en lista med punkter över vad man bör tänka på vid planerandet av ett bibliotek 
mer generellt: 

 

• Att man från början bygger upp ett förtroende mellan arkitekter och 
bibliotekspersonal förslagsvis genom studieresor.  

• Att man skapar sig ett gemensamt språk och gemensamma referensramar. 

• Viktigt att man har tät kontakt. 

• Att det finns en villighet att göra kompromisser. 

• Viktigt att alla i personalen är delaktiga i planeringsprocessen. 

• Tidsramen får inte bli för snäv utan bör ge biblioteksrepresentanterna 
tillräckligt mycket tid att förankra beslut i den övriga personalgruppen.  

• Det bör inte finnas några begränsningar innan lokalprogrammet utformats. 
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• Det är viktigt att både arkitekter och bibliotekarier har respekt för varandras 
yrkesexpertis och roller i arbetet.  

• Det är viktigt att personalgruppen får möjlighet att prata sig samman och ena 
sig om en gemensam bild av den verksamhet som ska rymmas i 
byggnaden.  

2.3.2 Jämförelser med tidigare studier 
Jag kommer här ställa min lista bredvid de tidigare två listorna jag redogjort 
för, från magisteruppsatserna Triangeldrama – samarbetet mellan 
bibliotekspersonal, högskolerepresentanter och arkitekter i planeringen av 
högskolebibliotek av Kristina Edling och Linda Johansson och Library design 
issues in the writings of architects and librarians av Susan Joy Erickson.  

 
Edling, Johansson Erickson Eriksson 
Kommunikation: 

•väl fungerande 

informationsstruktur 

• tät, kontinuerlig 

kommunikation  

• öppet, positivt och flexibelt 

kommunikationsklimat 

• gemensam referensram 

Roller/rollfördelning  

• tydlig roll- och 

ansvarsfördelning  

• respekt för varandras 

yrkesroller och kompetens 

Personrelaterade faktorer 

• motivation och engagemang 

hos de inblandade  

• förståelse för andra perspektiv 

och yrkeskulturer 

• vilja att kompromissa och 

samarbeta 

Organisationsmässiga/administ

rativa faktorer 

• hållbar och väl utarbetad 

• Be active participants in the 

building--speak up early and often.  

• Listen to architects and let them do 

their jobs; respect their role in the 

process and be clear about your 

own.  

• Be attentive to both functional and 

aesthetic elements of the design; 

sometimes these are closely 

intertwined. 

• Help the architects understand the 

needs of your particular library and 

all of its various functional areas by 

communicating effectively in 

meetings and in the documentation 

provided in the building program. 

• Borrow successful ideas from 

retail models. 

• Use elements of design to create a 

welcoming environment for users.  

• Choose colors schemes that will 

endure; use today’s fashion colors 

only for elements that will wear out 

• att man från början bygger 

upp ett förtroende mellan 

arkitekter och 

bibliotekspersonal förslagsvis 

genom studieresor.  

• att man skapar sig ett 

gemensamt språk. 

• Viktigt att man har tät 

kontakt 

• Att det finns en villighet att 

göra kompromisser. 

• Viktigt att alla i personalen är 

delaktiga i planeringsprocessen 

• Tidsramen får inte bli för 

snäv utan bör ge 

biblioteksrepresentanterna 

tillräckligt mycket tid att 

förankra beslut i den övriga 

personalgruppen.  

• Det bör inte finnas några 

begränsningar innan 

lokalprogrammet utformats. 

• Det är viktigt att både 
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tidsplan 

•strukturerad dokumentations-

hantering 

• hållbar ekonomisk plan 

• gemensamma mål 

 

before they become outdated.  

• Select furnishings that will be 

durable. 

• Provide room in the design for 

growth of collections and services.  

 

arkitekter och bibliotekarier 

har respekt för varandras 

yrkesexpertis och roller i 

arbetet.  

• Det är viktigt att 

personalgruppen får möjlighet 

att prata sig samman och ena 

sig om en gemensam bild av 

den verksamhet som ska 

rymmas i byggnaden.  
 

 

Det blir tydligt att studierna kommer fram till liknande resultat. Framför allt 
Edling och Johanssons studie och min egen som båda baserar sig på kvalitativa 
studier av nybyggda svenska bibliotek, utförda med hjälp av intervjuer. 
Ericksons resultat presenteras ur ett lite annorlunda perspektiv, nämligen med 
fokus på vad bibliotekarien bör tänka på och inte vad man bör tänka på i 
allmänhet. Detta medför att punkterna är lite annorlunda formulerade. Trots 
detta finns det ändå punkter som liknar dem i de övriga undersökningarna. 
Något som återkommer i alla tre listorna är att det är viktigt att vara medveten 
om och respektera varandras yrkesroller och att man fokuserar på olika 
aspekter av kommunikationen mellan arkitekter och bibliotekspersonalen. 
Gällande kommunikation nämns bland annat att det är viktigt att 
bibliotekarierna är aktiva och talar om vad det tycker och tänker tidigt och ofta 
i planeringsprocessen, att kommunikationsklimatet är öppet och att man skapar 
sig ett gemensamt språk. Ericksons studie tar upp planeringen ur ett vidare 
perspektiv och går även in på mer praktiska aspekter som att man bör välja 
tåliga möbler. Något jag tycker var lite motsägelsefullt i hennes resultat, utifrån 
min egen förståelse för vad det innebär att respektera varandras yrkesroller var 
att hon poängterar att bibliotekarien ska välja färgskalor som håller i längden i 
stället för trendfärger. Just färgval var något som Christer Malmström tog upp 
som ett tydligt exempel på vad som är arkitektens expertområde. Det är möjligt 
att Erickson menar färgval vid inköp av exempelvis möbler, något som inte är 
helt ovanligt att personalen sköter själva, men jag tycker att det var lite otydligt 
formulerat i sådana fall.  

Punkter som stämde överens enbart i Edling och Johanssons uppsats och 
min egen var de som handlar om att det är viktigt att ha gemensamma 
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referensramar, gemensamma mål, att hålla tät kontakt och att vara villig att 
kompromissa.  
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3. Analyskapitel 

De sociala positionernas rum 
Bourdieu har i Praktiskt förnuft gjort ett försök att göra en modell av det 
sociala rummet som, trots att det baserar sig på det franska samhället, ska 
kunna tillämpas även på andra väl utvecklade samhällen: de sociala 
positionernas rum. I modellen används de två differentieringsprinciperna 
kulturellt och ekonomiskt kapital och dessa vägs sedan även mot 
yrkeskategoriers totala mängd kapital. Jag ser ingen större anledning till varför 
det kulturella och ekonomiska kapitalet inom de två yrkeskategorierna 
arkitekter och bibliotekarier inte skulle fördelas på ett liknande sätt i Frankrike 
respektive Sverige. Yrkeskategorierna liknar varandra i det att de båda har 
mycket kulturellt kapital, men skiljer sig genom att de har olika mycket 
ekonomiskt kapital och total mängd kapital. Bourdieu menar att 
yrkesgruppernas positioner avgör har stor betydelse för deras habitus vilket 
medför att personer vars positioner befinner sig nära varandra i det sociala 
rummet liknar varandra i hur de klär sig, vilka intressen de har, vilken 
uppfattning de har om vad som är rätt och fel, och så vidare. Olika 
gemensamma nämnare bidrar också till att särskilja grupper från varandra och 
skapa små markörer som signalerar grupptillhörighet. Bourdieu hävdar att 
avståndet mellan personers positioner i det sociala rummet även avgör hur pass 
troligt det är att det träffas, umgås, förstår varandra och till och med hur troligt 
det är att det tycker om varandra. Det språk som olika grupper använder 
innehåller så många underliggande värderingar och grupptillhörighetsmarkörer 
att det kan göra det svårt för personer som tillhör yrkesgrupper som är vitt 
åtskilda i det sociala rummet att kommunicera med varandra. Som jag tidigare 
nämnt är bibliotekarier och arkitekter inte några ytterligheter i det här 
avseendet, men i Bourdieus modell befinner sig arkitekter längst upp på axeln 
för total mängd kapital och på mitten av axeln som visar på yrkesgruppens 
mängd av ekonomiskt respektive kulturellt kapital, vilket visar på en jämvikt 
mellan dessa två kapitalsorter. Bibliotekarier, och jag tvingas nu fokusera på 
folkbibliotekarier eftersom jag kan placera in dem under kategorin 
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kulturarbetare, medan det inte finns någon självklar kategori där 
högskolebibliotekarien passar in, har sin position längst till vänster på axeln 
som visar på mängden kulturellt och ekonomiskt kapital, vilket betyder att de 
har lite ekonomiskt och mycket kulturellt kapital. På axeln som visar den totala 
mängden kapital placerar sig kulturarbetare strax över mitten. Det betyder 
alltså att distansen mellan arkitekter och bibliotekarier i det sociala rummet är 
lite kortare än hälften av modellens totala yta. Alltså kan man enligt Bourdieus 
resonemang ta för givet att det finns ganska stora skillnader mellan 
bibliotekariers och arkitekters habitus. Om detta relateras till ämnet för den här 
uppsatsen, nämligen samarbetet mellan dessa två grupper, kan det motivera 
varför det är viktigt att på allvar ta sig an uppgiften att i samarbetets tidiga 
skede anstränga sig att överbrygga klyftor mellan dessa yrkesgrupper för att 
skapa goda förutsättningar för samarbetet. Eftersom grupperna har så pass 
olika referensramar, en uppfattning som även styrks av mina informanter, finns 
stor anledning till att försöka skapa ett gemensamt språk. Detta behov ligger 
förstås inte bara på ett socialt plan utan kanske främst på det professionella 
planet. Som jag tidigare visat i min undersökning kan just förmågan att 
kommunicera arkitektur på ett sätt som gör det begripligt för gemene man ses 
som en viktig uppgift för arkitekten. Samtidigt som brukarna behöver lära sig 
att utrycka sina önskemål på ett sätt som blir tydligt för arkitekten, eftersom 
bibliotekarier saknar termerna för att kunna tala om byggnader på samma sätt 
som en arkitekt. Jag har funnit exempel på hur detta kan göras. Genom att 
besöka biblioteksbyggnader och samtala om dem kan personalen lära sig att 
utrycka sina önskemål bättre, och lära sig att bättre förstå arkitektens språk. 
Arkitekten får då också mycket kunskap om vad personalen tycker är viktigt i 
en biblioteksbyggnad och lär sig mer om vad som är specifikt för just 
biblioteksbyggnadens karaktär. Grupperna får då även möjlighet att klargöra 
sina roller i planeringsarbetet. Detta är en resurskrävande metod, men liknande 
vinster skulle kunna göras genom att titta på diabilder eller fotografier av 
bibliotek och samtala utifrån det. En förutsättning för att den här typen av 
metod ska fungera är förstås att arkitekterna är måna om att delge sina 
kunskaper på ett sätt som gör att bibliotekarierna kan ta dem till sig.  

Olikheter på grund av olika positioner i det sociala rummet kan också 
förklara den föreställning som jag inledningsvis presenterar, att jag som 
utomstående person tror att arkitekten främst prioriterar den estetiska 
utformningen. Den föreställningen återfanns också hos personalen som helt 
enstämmigt utryckte åsikten att estetiken fått gå före funktionen i många fall. 
Arkitekten ansåg sig inte alls ha gjort den prioriteringen och jag tycker att 
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undersökningen visar dels att han har en positiv syn på brukarmedverkan och 
dels att han tog hänsyn till en mängd andra faktorer förutom de estetiska. 
Generaliserande uppfattningar som den att arkitekter endast bryr sig om det 
estetiska kan på sätt och vis ses som en konsekvens av att man inte lyckats 
kommunicera vad man velat åstadkomma på ett sätt som blivit begripligt för 
mottagaren och inte lyckats överbrygga klyftan mellan yrkesgrupperna. Det 
tydligast exemplet på detta är frågan om arbetsrum där Christer Malmström 
talade om att det uppstod något av en förtroendekris när han som arkitekt gick 
in och ifrågasatte personalens önskemål. Han menade på att när han gick in och 
undrade om personalen var säkra på att de ville ha enskilda arbetsrum och 
försökte visa på fördelarna med öppna kontorslandskap, vilket är en mycket 
billigare lösning, uppfattades det som att han agerade utifrån estetiska motiv. 
Om man likt när man skulle planera Södertörns högskolebibliotek gjort en 
studieresa hade man kanske på ett annat sätt lyckats bygga upp ett förtroende 
på ett tidigt stadium och haft lättare för att samarbeta och förstå varandras 
utgångspunkter.  

Arkitekturen som fält 
Trots att Christer Malmström hävdar att anklagelserna om att bara bry sig om 
det estetiska är felaktiga går det inte att bortse ifrån att det inom arkitekturen i 
stort finns en stark strävan efter att skapa större konstnärlig frihet, vilket tydligt 
har framkommit i arkitekturens diskurs och vilket Albertsen visar i 
”Arkitekturens fält”. De arkitekter som får en hög grad av konstnärligt 
erkännande får stort inflytande bland övriga arkitekter och högt anseende. 
Albertsen ansluter sig till den syn att det inom arkitekturens fält pågår ett spel 
mellan två ytterliggande poler, den konstnärliga och den praktiska. De 
arkitekter som befinner sig mitt i mellan dessa poler har en strävan mot den 
konstnärliga polen, och det kan motiveras med att man inom arkitekturens fält 
värderar symboliskt och kulturellt kapital högre än ekonomiskt kapital. 
Framför allt inom det konstnärliga subfältet är strävan att frigöra arkitekturen 
som konst betydande, men även om man ser på arkitekturens fält ur ett större 
perspektiv finns en strävan mot den konstnärliga polen eftersom dess 
konstnärliga positioner ligger till grund för arkitekturens illusio, dess drivkraft. 
Jag tycker att det är intressant att lyfta fram dessa mekanismer som en generell 
bakgrund till arkitekters agerande. Samtidigt finns det ytterligare drivkrafter 
inom fältet som bör nämnas. Inom det professionella subfältet är ansamlingen 
av symboliskt kapital viktigt, där man betonar social ansvarskänsla och 
yrkeskompetens. Även ekonomisk vinning kan fungera som drivkraft.  
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Det faktum att man inom svensk politik har fört in skönhet som en politisk 
fråga skulle man kunna tolka som att arkitektens sociala uppgift har utvidgats. 
Dessutom sammanförs därmed arkitekturens nyttoaspekter med arkitektens 
konstnärliga strävan i och med att man från politiskt håll anser att en 
investering i skönhet hos byggnader kan öka demokratin, och – om man ska tro 
Arbetsgruppen Färg, Form & Estetik – även folkhälsan, vilket betyder att 
konsten alltså också anses vara nyttig. Detta leder till att spänningen mellan det 
konstnärliga och det professionella fältet minskar, förutsatt att de ambitioner 
som uttrycks av regeringen i Framtidsformer får reella konsekvenser inom 
arkitekturen. Den minskade spänningen härleds i så fall till att det inte lägre 
finns lika stor anledning för arkitekter att försvara arkitekturen som konst 
gentemot den politiska och ekonomiska makten när den politiska makten börjar 
försvara skönheten som rättighet och betona vikten av att sätta kvalitén framför 
kortsiktiga ekonomiska vinningar. Den här förändringen måste dock sägas vara 
marginell, och det kommer säkert även i framtiden finnas anledningar för 
arkitekter att försvara sin konstnärliga integritet och frihet, just för att 
arkitekturen är så tätt knuten till sociala, politiska och ekonomiska frågor.  

Biblioteksvärlden som fält 
Det är problematiskt att betrakta biblioteksvärlden som ett fält eftersom den 
har väldigt låg grad av autonomi. Aktörerna inom ett fält måste vara mer 
beroende av varandra än av omvärlden, och eftersom stads- och 
forskningsbibliotek är statliga och kommunala verksamheter utan ekonomisk 
lönsamhet kommer den alltid främst att vara i beroendeställning till den 
politiska makten. Dessutom ska ett fält ha inbördes spänningar och inbördes 
konkurrens, och det är svårt att identifiera en sådan kamp inom 
biblioteksvärlden. Om man ska betrakta folk- och högskolebibliotek ur ett 
fältperspektiv får man snarare se dem som institutioner inom det litterära 
respektive det vetenskapliga fältet.  

Inom bibliotekarieyrket finns, om man bortser från de bibliotekarier som 
arbetar inom den privata sektorn, två huvudkategorier, forsknings- och 
folkbibliotekarier. Att forsknings- och folkbibliotek är två skilda 
bibliotekskulturer är något som måste kunna sägas vara allmänt vedertaget och 
dessa två yrkesidentiteter har undersökts i olika studier. Skillnaderna mellan 
dessa biblioteks- och bibliotekarietyper är ingenting som jag gick in för att 
utforska, men vissa skillnader har visat sig ha haft betydelse för 
planeringsprocessen och har därför aktualiserats. Arkitekten som såg de här 
grupperna samarbeta och skulle ringa in de önskemål de hade gällande 
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biblioteksbyggnaden lyfte fram att det mellan dem fanns attitydskillnader till 
besökarna och även till det egna jobbet. Om man ser detta ur ett fältperspektiv 
kanske det kan förklaras med deras skilda fälttillhörighet. Högskolebiblioteket 
som en del av den akademiska och vetenskapliga världen har andra krav på sig 
och ett annat uppdrag gentemot sina besökare. I deras pedagogiska uppgift 
ligger i hög grad i att hjälpa sina besökare att värdera källor och söka 
vetenskapligt gångbart material och personalen måste vara mer ämnesinsatt. 
Forskningsbibliotekariers uppgifter liknar förstås de som personalen på en 
faktaavdelning på ett folkbibliotek har, men dess uppgifter är inte 
folkbibliotekets huvuduppgift ur ett vidare perspektiv. Folkbiblioteket har 
snarare ansvar gentemot allmänheten som folkbildare och som förmedlare av 
kultur. De får förutom en pedagogisk uppgift även rollen som inspiratör som 
ska väcka läslust och som informationsförmedlare. Detta är en generell, 
förenklad bild som jag anser vara allmänt vedertagen. Jag har som sagt inte 
gått in för att kartlägga skillnaden mellan dessa grupper. Anledningen till att 
jag lyfter fram den är att det planeringsarbetet försvårades på grund av att 
personalen inte var en homogen grupp som sedan tidigare enats om 
gemensamma mål. Arkitekten såg detta som problematiskt, och vikten av att ha 
gemensamma mål styrks även av Edling och Johanssons studie.  

Estetik och funktion 
Jag ska nu ägna mig åt det komplexa förhållandet mellan funktion och estetik. I 
min undersökning har dessa två aspekter av formgivningen av ett hus i princip 
alltid ställts mot varandra, men är det nödvändigtvis så att dessa element måste 
stå i konflikt mot varandra, eller kan de samverka? Ska formen enbart följa 
funktionen som funktionalisterna menade? Ska estetiken läggas ovanpå när alla 
funktionella aspekter lösts, som Anna Säve-Söderbergh föreslår? Eller är det 
två självständiga delar som är fullständigt likvärdiga, som arkitekten ska 
sammanföra i en form? Eftersom vi nu talar om ett bibliotek ställs höga krav på 
funktionen, det går inte att komma ifrån, men ett bibliotek måste också ha en 
stimulerande miljö som ger besökarna inspiration och njutning, vilket väl är 
estetikens funktion. Jag har hört bibliotekarier uttrycka åsikten att det i vissa 
fall var bra att det estetiska fick gå före funktionen, eftersom lokalerna då i alla 
fall blev vackra, och att det ibland kan väga lika tungt. Det som gör att det kan 
bli en konflikt mellan funktionen och estetiken beror inte att det finns någon 
egentlig motsättning mellan det estetiska och funktionen som sådan. Ett 
funktionellt föremål behöver inte bli fult, och ett vackert föremål har inte per 
automatik bristande funktion. Funktionalisterna skulle snarare hävda att det 
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förhåller sig på motsatt sätt, nämligen att ett funktionellt föremål blir vackert i 
och med att det är funktionellt. Konflikten som lätt uppstår mellan dessa 
aspekter, när vi talar om arkitektur, är att det finns en rad begränsningar vid 
utformningen och planerandet av en byggnad. De främsta begränsningarna som 
påverkar den här processen är de ekonomiska och tidsmässiga ramar som finns. 
Därför blir planeringen en fråga om prioriteringar, och då ställs funktionella 
och estetiska aspekter mot varandra. Den estetiska utformningen är arkitektens 
expertis, och de specifika funktionella krav som finns på ett bibliotek är 
personalens expertis, och därför uppstår en situation där arkitekten blir tvungen 
att försvara sin konstnärliga formgivning och personalen tvingas försvara sina 
behov av god funktion. Det är därför inte konstigt om det uppstår friktion 
mellan dessa grupper, men om man ändå som i exemplet Almedalsbiblioteket 
lyckas skapa en planeringsprocess där det uppstår ett givande och tagande, där 
båda grupperna är villiga att kompromissa och får möjlighet att tillföra något 
och få förändringar till stånd blir detta gynnsamt för resultatet.  

Arkitekttävlingen  
Arkitekttävlingen som metod för att välja arkitektfirma är något som tagits upp 
i tidigare studier inom det Biblioteks- och Informationsvetenskapliga fältet. Jag 
har redogjort för vad man vid tidigare biblioteksbyggen från 
bibliotekspersonalens sida uppfattat som negativt med denna metod i min 
forskningsöversikt, och den viktigaste problematiken som uppstått är att man 
upplevt att personalen kommit in för sent i planeringsprocessen, och att 
arkitekten inte varit villig att göra några större förändringar när väl ett bidrag 
vunnit.  

I fallet Almedalsbiblioteket har arkitekten uppenbarligen varit villig att 
göra ändringar i sitt tävlingsbidrag. Jag har visat på större förändringar som 
gjorts, bland annat att huvudentrén och barnavdelningen flyttades och att ett 
kafé lades till. Emellertid nämner en av mina informanter att arkitekten ofta 
använde argumentet att tävlingsbidraget faktiskt hade valts och att det alltså 
redan var bestämt att det skulle vara på ett visst vis. Att personalen upplevt 
motvilja hos arkitekten mot att göra större förändringar visar på den viljestrid 
som informanterna tidigare beskrivit, men de konkreta exemplen på 
kompromisser visar ändå på att det funnits en flexibilitet och vilja att lyssna på 
brukarna. Att arkitekten är villig att göra förändringar är förstås positivt, men 
det har i undersökningen visats att vissa problem som uppstått faktiskt berott 
på att vissa önskemål från personalen inte varit förenligt med tävlingsbidragets 
förutsättningar. Dessa problem hade kanske kunnat undvikas om samarbetet 
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hade startat på ett tidigare stadium så att man hade haft möjlighet att ta hänsyn 
till dessa önskemål i utformningen av tävlingsbidraget. Jag tänker då främst på 
barnavdelningens placering. Som jag nämnt har den framflyttade placeringen 
lett till en hög ljudnivå i lokalerna. Detta beror på att byggnaden har en 
konstruktion med öppna våningsplan. Detta var inget som gick att ändra när 
förslaget väl var utformat och eftersom det var så viktigt för personalen att ge 
barnavdelningen en central placering var de negativa konsekvenserna svåra att 
undvika.  

Avslutning av diskussion 
I den här undersökningen har fokus hamnat just på funktionella aspekter i 
biblioteket, men min frågeställning om huruvida personalens kompetens tas 
tillvara vid ett biblioteksbygge skulle kunna vidgas till att även innefatta mer 
utav de visioner som personalen har om sin verksamhet. Detta har min studie 
inte lyckas avslöja så mycket om eftersom just funktionella aspekter har varit 
så centrala i det här specifika planeringsarbetet, men det finns några konkreta 
fall där bibliotekspersonalens önskemål speglar den grundläggande vision de 
har för sitt bibliotek. Det första exemplet är placeringen av entrén, det vill säga 
att den skulle vända sig mot staden, mot folket, vilket visar på deras vilja att 
skapa ett bibliotek som är välkomnande och lockar kommuninvånarna till sig, 
och för det andra att barnavdelningens framflyttade placering berodde på att 
man inte ville att barnen skulle skuffas undan. Detta kan tala för att barnen är 
en högt prioriterad grupp användare man vill lyfta fram. Dessutom speglar 
personalens vilja att ha ett kafé i biblioteket, något som inte fanns med i 
arkitektens tävlingsbidrag, att bibliotekspersonalen vill ge biblioteket mer 
prägel av att vara en social knytpunkt. Hur visioner gestaltas i en byggnad är 
något som, vilket jag tidigare nämnt, doktoranden Krister Johannesson tar upp 
i sin forskning, och jag ser därför spänt fram emot att ta del av de resultat han 
kommer fram till. Om jag själv skulle få möjlighet att vidare fördjupa mig 
inom ämnet biblioteksarkitektur skulle jag göra en kvantitativ undersökning 
som kartlägger vilka, om några, metoder som använts för att gynna samarbetet 
mellan arkitekter och bibliotekspersonal vid planerandet av 
biblioteksbyggnader som stått färdiga under 2000-talet, och utvärdera 
resultaten av dessa ansträngningar.  
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4. Sammanfattning 

På grund av att biblioteksbyggnadens utformning har stor betydelse för 
bibliotekets verksamhet har jag velat belysa i vilken utsträckning den 
kompetens som finns hos bibliotekspersonalen om vad verksamheten kräver av 
en byggnad tas till vara vid planerandet och ritandet av ett nytt bibliotek. Jag 
har också velat visa på olika kringliggande förutsättningar och aspekter som är 
viktiga för att samarbetet mellan arkitekter och bibliotekarier ska fungera bra. 
Jag har dels studerat hur arkitekter har sett på brukaren ur ett historiskt 
perspektiv och dels gjort en undersökning där jag genom intervjuer försökt ta 
reda på hur samarbetet mellan bibliotekspersonalen och arkitekten förflöt när 
Almedalsbiblioteket i Visby skulle byggas.  

Den historiska bakgrunden visar på en utveckling där brukaren kommit 
mer i centrum under 1900-talet. Man hade på den här tiden istället för att 
endast arbeta för enstaka kunder börjat se den stora allmänheten som 
uppdragsgivare och detta förändrade arkitektens roll. Från att främst ha varit en 
formgivningsexpert som fokuserade på monumentalarkitektur ökade det 
sociala ansvaret inom arkitektkåren och demokratifrågor blev allt mer viktiga. 
Framåt slutet av 1900-talet förde man även in skönhet som en demokratisk 
rättighet i den politiska debatten och det har gjorts tydligt att det finns en vilja 
att värna om god arkitektur som inte segregerar. Det har också poängterats att 
man vill göra en satsning på att sprida mer kunskap om arkitektur hos 
allmänheten, så att de ska få bättre möjligheter att vara med och påverka sin 
byggda omgivning.  

I den andra delen av min undersökning kommer jag fram till att samarbetet 
mellan arkitekter och bibliotekarier vid planerandet av Almedalsbiblioteket var 
relativt omfattande och att de inblandade biblioteksrepresentanterna och 
arkitekterna hade en öppen dialog där man lyssnade till varandra och tog till 
sig den andras synpunkter, även om viljorna ibland gick isär. Ett flertal 
kompromisser gjordes, men det fanns begränsningar för arbetet som gjorde att 
förutsättningarna för samarbetet var svåra. Dessa var främst ekonomiska och 
tidsmässiga. Dessutom försvårades samarbetet på grund av brist på en 
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samordnande chef när arbetet inleddes vilket gjorde det svårare för de två 
personalgrupperna att formulera gemensamma mål. Arkitekten Christer 
Malmström som efter att han ritat Almedalsbiblioteket ritat två till bibliotek, 
Södertörns högskolebibliotek och Växjös universitetsbibliotek kunde jämföra 
dessa tre planeringsprocesser. Han kom fram till att vid planerandet av 
Södertörns högskolebibliotek, där man satsat på att samtala om arkitektur 
innan man började planera det nya bibliotekets utformning, hade lättare för att 
samarbeta än vad man hade i Visby. Man hade lättare att förstå varandras 
yrkesroller och därmed lättare att respektera varandras önskemål. Han ansåg 
också att ett mindre omfattande samarbete, vilket man hade i Växjö där 
personalen inte var lika intresserad att involvera sig på ett aktivt sätt, hade 
negativa konsekvenser för arbetsförloppet. Just vikten av att förstå varandras 
yrkesroller är något som även betonas i tidigare genomförda studier och som 
alltså generellt kan ses som centralt och viktigt i en sådan här process.  

Min studie har visat hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för 
samarbetet mellan arkitekter och bibliotekspersonal genom att enligt de 
principer man utvecklade på 70-talet, där man fokuserade på att utveckla 
kommunikationen, skapa gemensamma referensramar och ett gemensamt 
språk. På det sättet kan arkitekten komplettera de kunskaper hon eller han har 
om estetisk formgivning, och de mer allmänna funktionella krav som alltid 
finns i en byggnad med de mer specifika funktionella krav som finns i det 
enskilda biblioteket. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervjufrågor ställda till de f.d. bibliotekscheferna 
 
1. Vilken var din roll var i planeringsarbetet inför byggandet av 
Almedalsbiblioteket? 
 
2. Under vilka former bedrevs planeringsarbetet? 
 
3. Ungefär hur ofta träffades ni? 
 
4. Hur skulle du beskriva samarbetet mellan arkitekter och bibliotekspersonal? 
 
5. Fanns det några språkliga faktorer, till exempel användandet av facktermer 
eller skilda referensramar som försvårade samarbetet? 
 
6. Anser du att de båda yrkesgrupperna var villiga att lyssna till varandras 
argument? 
 
7. Har du några andra exempel på kompromisser som gjordes i arbetet? 
 
8. Fanns det goda möjligheter för alla i personalen att påverka hur 
biblioteksbyggnaden skulle utformas? 
 
9. Upplevde du att man från kommunledningen och andra överordnades håll 
gjorde en aktiv ansträngning för att försäkra sig om att personalens idéer om 
biblioteket kom fram? 
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10. Anser du att ett mer omfattande samarbete mellan arkitekter och 
bibliotekspersonal skulle varit gynnsamt för det färdiga resultatet? 
 
11. Finns det något som du så här i efterhand tycker borde ha gjorts 
annorlunda? 
 

Intervjufrågor ställda till biblioteksassistenterna 
 
1. Kände ni att ni hade möjlighet att påverka hur biblioteksbyggnaden skulle 
utformas? 

 
2. Vid informationstillfällena, kunde ni då tycka till och såg ni att ni hade 
möjlighet att komma med egna synpunkter? 
 
3. Var ni intresserade av att tycka till och ha åsikter om just byggnaden, och 
den invändiga utformningen också? 
 
4. Vilket är erat intryck av hur samarbetet förflöt mellan arkitekter och den här 
arbetsgruppen, utifrån sett? 
 
5. Tror ni att ett större samarbete mellan arkitekter och personal skulle ha 
gynnat det slutgiltiga resultatet? 
 
6. Finns det något i biblioteket som ni tycker kunde ha gjorts annorlunda? 

Intervjufrågor ställda till arkitekten 
 
1. Vilka associationer får du när du hör ordet brukarmedverkan? 

 

2. Anser du att ritandet av ett bibliotek kräver större samarbete med brukarna 
än till exempel ett bostadshus? 
 
3. Vilka arkitekter från ert kontor var delaktiga i ritandet av biblioteket?  

 

4. Under vilka former samarbetade ni med personalen på biblioteket? 
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5. Hur skulle du beskriva samarbetet mellan er arkitekter och 

bibliotekspersonalen? 

 

6. Fanns det några språkliga faktorer som spelade in i samarbetet, att ni hade 

skilda referensramar eller använde facktermer som var svåra att förstå, nått sånt 

som bidrog till problem tror du? 

 

7. Anser du att båda yrkesgrupperna var villiga att lyssna på varandra och ta till 

sig av varandras argument? 

 

8. Utöver arbetsgruppen som representerade personalen vilka andra grupper 

träffade ni arkitekter? 

 

9. Kommunpolitikerna var också en grupp som ni träffade jag antar jag? 

 

10. Har du några exempel på kompromisser som gjordes i arbetet? Just 

kompromisser just mellan arkitekter och bibliotekspersonal som du kan se så 

här i efterhand? 

 

11. Vem anser du hade sista ordet i den här planeringsprocessen? 

 

12. Finns det något som du så här i efterhand skulle ha gjort annorlunda, med 

facit i hand? 
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