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Inledning 

Vissa människor besöker ofta bibliotek medan andra näst intill aldrig gör det. 

En mängd olika faktorer inverkar på detta men vad har själva byggnaden, 

fasaden och entrén, för påverkan på människors val att besöka byggnaden eller 

inte?  

Arkitekturen runt omkring oss är ständigt närvarande, i synnerhet om man 

bor i en stad. Arkitekturen påverkar staden och dess utseende och den påverkar 

oss, oberoende på om vi vill det eller inte, uppfattar det eller inte. Bebyggelsen 

runt omkring oss är föremål som är skapade av människan. Människan 

omformar medvetet naturen och byggnader blir till, bebyggelsen påverkar 

sedan vidare på människan.1  

Mitt intresse för arkitektur som en del av vardagen vaknade när jag 

studerade konstvetenskap och började ”lyfta blicken”. Jag insåg att byggnader 

alltid varit en del av min vardag även om jag inte tänkt på dem tidigare. När jag 

sedan började studera biblioteks- och informationsvetenskap föll det sig 

naturlig att kombinera detta ämne med mitt intresse. Folkbiblioteken vilar på 

en demokratisk idé om alla medborgares rätt till bildning och information. 

Enligt mig bör ett folkbibliotek därför till det yttre vara inbjudande så att alla 

känner att de kan gå in i byggnaden.  

Denna uppsats utgår ifrån frågor kring hur folkbiblioteksfasader uppfattas. 

Vad är det som gör dem inbjudande respektive avvisande? Detta med syftet att 

försöka ta fram olika detaljer som är avgörande för hur biblioteket uppfattas. 

                                                 
1 Wåhlin, Ramon, 1984, Betydelseframtagning -  mot en bebyggelsesemiotisk teori, S.  23. 
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Forskningsöversikt. 
Denna forskningsöversikt kommer att närma sig ämnet från två håll. Dels från 

det som skrivits om biblioteksarkitektur och dels från forskning som behandlat 

fasader och exteriörer från arkitekturens forskningsfält.  

Om biblioteksarkitektur har det skrivits en hel del. Märkbart är dock att 

dessa texter ofta fokuserar på bibliotekens interiör. Exteriören berörs ofta bara i 

svepande korta och ordalag. 

Femton svenska bibliotek är en skrift från tidigt 1970-tal som tar upp den 

tidens nybyggda bibliotek och tankarna bakom och runt dem. Bibliotekarier 

och arkitekter som varit med i uppförandet och planeringsprocessen av de 

valda biblioteken skriver om sina upplevelser, tankar kring processen och det 

färdiga resultatet.2 Det som är av störst intresse för denna uppsats är skriftens 

inledningskapitel om bibliotekens exteriör och vikten av bibliotekets placering 

i staden. Sigurd Möhlenbrock argumenterar för att det är lika viktigt för ett 

bibliotek att vara centralt placerat som det är för ett varuhus eller en biograf. 

Ett centralt placerat bibliotek får bättre tillgänglighet när det finns på en plats 

där människor, redan innan biblioteket kom dit, naturligt samlas och möts.3

Med Femton svenska bibliotek som förebild utkom på 1980-talet boken 

Åttiotalets bibliotek svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-89. Även denna bok 

bygger på att olika medverkande i biblioteksbyggen får uttala sig om valda 

bibliotek. Detta verk är dock grundligare än dess förlaga. Bokens 

inledningskapitel innehåller en bra historisk översikt över biblioteksbyggnader 

och koncentrerar sig sedan på de bibliotek som byggdes på åttiotalet. 

Författarna argumenterar för att en kulturbyggnad, såsom ett bibliotek, måste 

genom sitt utseende försöka förmedla sin djupare kulturella funktion, både på 

ett psykologiskt och på ett symboliskt plan. Författarna menar att biblioteken 

från 60- och 70-talen, genom sin strävan efter att vara en del av vardagen, 

nästan trivialiserat den kultur som byggnaden innehåller. 80-talens 

                                                 
2 Fjelkestam, Sven & Östling, Erik, red., 1973, Femton svenska bibliotek, passim. 
3 Möhlenbrock, Sigurd,1973, ”Att bygga bibliotek”, s. 1ff.  
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biblioteksbyggnader bör, enligt författarna, balansera någonstans mittemellan 

yttrycken för vardaglighet och symbolik.4

Tillsammans så ritar dessa två skrifter upp en bild av biblioteksarkitekturen 

i Sverige på 60-, 70- och 80- talen, även om de främst är koncentrerade på 

interiören. 

Det har skrivits flertalet magisteruppsatser som berör biblioteksbyggnaden 

på olika sätt. Här presenteras två som inspirerat mig dels genom att 

uppsatserna  berör biblioteksfasader och dels för att jag har inspirerats av delar 

av deras metoder. 

Maria Brännmark vill i sin magisteruppsats Tempel eller torg? 

Forskningsbibliotekets funktion som offentligt rum. Exemplet Luleå 

Universitetsbibliotek undersöka hur forskningsbiblioteket av idag fungerar som 

offentligt rum och byggnad. Detta med utgångspunkt i frågan om 

forskningsbiblioteken har förändrats från bokmagasin till mötesplats. Objektet 

som hon undersöker är Luleå universitetsbibliotek och i jämförande syfte tas 

även äldre universitetsbibliotek, som Carolina Rediviva i Uppsala, upp. 

Brännmark kommer fram till att Luleå universitetsbibliotek har det som krävs 

för att fungera som ett socialt rum som speglar den öppenhet och demokratiska 

grundtanke som dagens bibliotek bygger på. Biblioteket erbjuder både plats för 

samtal, grupparbeten, tysta ensamstudier och observation. Hon argumenterar 

för att forskningsbibliotek fortfarande behövs som fysiska platser trots den 

ökade tillgången till elektroniskt material.5 I linje med Brännmark hävdar även 

jag i denna uppsats att biblioteken som plats fortfarande är viktiga. 

Brännmark använder sig av observationer som en del av sin metod. Under 

sina observationer rörde hon sig i biblioteket och observerade hur besökarna 

rörde sig i rummet. Hon beskriver att hennes riktlinjer inför observationerna 

var ganska lösa, hon försökte helt enkelt ”snappa upp” hur rummet användes.6 

Jag har inspirerats av dessa observationer och kommer i denna uppsats att 

                                                 
4 Ehlin, Ingemar, Modigh, Birgitta & Monié Karin, red., 1990, Åttiotalets bibliotek svenska 
folkbiblioteksbyggnader 1980-89, passim.  
5 Brännmark, Maria, 2004, Tempel eller torg? Forskningsbibliotekets funktion som offentligt rum. 
Exemplet Luleå Universitetsbibliotek, passim. 
6  Brännmark, 2004, s. 10. 
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utföra observationer på liknande sätt. Den största skillnaden är dock att jag 

främst kommer att observera byggnaden i sig och inte bara besökarna. 

 I Mot det gränslösa biblioteksrummet. Visioner och funktioner i 1990-

talets biblioteksarkitektur med utgångspunkt i Malmö stadsbibliotek och 

Bibliothéque nationale de France ställer Anna Lena Pemer ett antal frågor 

kring biblioteks inre och yttre arkitektur. Detta med utgångspunkt i 

Bibliothéque nationale de France och Malmö stadsbibliotek. Pemer tycker sig 

tydligt se att biblioteksbyggnader av i dag följer den allmänna arkitektoniska 

trenden att använda sig av mycket glas i fasaden. Glaset leder både till insyn 

från omgivningen men också till att öppna upp biblioteksrummet inifrån.7 

Pemer skriver att ”Om dataskärmarna ska föra oss ut i världen och befria oss 

från det fysiska rummets begränsningar vill informationsålderns 

biblioteksbyggnader både omsluta oss och knuffa oss ut i verkligheten”.8

 Pemer använder sig av korta oplanerade samtal med bibliotekarier och 

biblioteksanvändare som en stödjande del till sin undersökning. Pemer skriver 

att hon vill använda sig av dessa samtal för att få fram människors spontana 

reaktioner på biblioteksbyggnadens inre miljö. Syftet är också att möta 

människor i deras vardagssituation. Under samtalen försökte hon styra så lite 

som möjligt och uppmanar människor att prata helt fritt.9 Denna del av Pemers 

metod har inspirerat mig och jag har använt detta som en del av denna uppsats 

metod, dock med lite annorlunda utförande. Jag har istället inlett korta samtal 

med människor utanför biblioteket för att få deras spontana kommentarer. Till 

skillnad från Pemer så kommer jag dock att aningens styra samtalen genom att 

ställa frågor till informanterna. De får alltså inte prata helt fritt som i Pemers 

fall. 

Brännmark och Pemer har gemensamt att de båda fokuserar på de rumsliga 

aspekterna av biblioteksbyggnaden vilket går igen i övrig forskning på 

området. Det mest relevanta, för denna uppsats, ur dessa uppsatser är 

                                                 
7 Pemer,Anna Lena, 2001, Mot det gränslösa biblioteksrummet. Visioner och funktioner i 1990-talets 
biblioteksarkitektur med utgångspunkt i Malmö stadsbibliotek och Bibliothéque nationale de France, 
passim. 
8 Pemer, 2001, s. 64. 
9 Pemer, 2001, s. 7.  
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Brännmarks ställningstagande till att bibliotek fortfarande behövs som fysisk 

plats och Pemers uppmärksammande av glasfasader. Almedalsbiblioteket i 

Visby, som är ett av denna uppsats undersökningsobjekt, har en stor glasad 

gavel. Det är ett nybyggt bibliotek och följer den trend som Pemer tycker sig 

se. 

Krister Johannesson som just nu bedriver forskning om 

biblioteksarkitektur på små och medelstora universitetsbibliotek har kontaktats 

via e-post. Han är doktorand vid bibliotekshögskolan i Borås och beskriver 

själv sitt huvudsakliga intresseområde inom sin forskning så här:  

Jag är särskilt intresserad av interaktion och överenskommelser i 
planeringsprocessen, samt hur byggnaden ter sig jämfört med uttalade 
visioner.10  

En artikel som inspirerat mig mycket under arbetet med uppsatsen är ”Syns 

demokratin utanpå” skriven av Jan Risarp i boken Bibliotek och arkitektur - 

byggnader, rum, samlingar. Han har varit planeringschef vid Stockholms 

stadsbibliotek och chef vid IFLA:s kontor i Köpenhamn.11 I artikeln skriver 

Risarp att det från offentliga byggnaders exteriörer sänds ut signaler om hur 

institutionen i fråga uppfattar sig själv. Han beskriver gamla tiders bibliotek 

som tunga och exklusiva. I sin samtid riktade de sig enbart till en liten klick i 

samhället, till eliten som fick ta del av den kunskap som rymdes innanför de 

massiva väggarna. Gångna tiders biblioteksbyggnader var pampiga och gav 

uttryck för makt. Detta är kanske inget som förvånar någon, men när Risarp 

fortsätter diskussionen in på dagens bibliotek börjar det bli intressant. Han 

menar att de nybyggda biblioteken inte alltid speglar den öppenhet och 

demokratiska tanke som västerlandets bibliotek ska stå för. Detta får honom att 

skriva att ”spöket från den tid vi trodde ligga bakom oss ännu är vid liv”.12 

Detta exemplifierar han med det nybyggda Bibliothéque nationale de France i 

Paris, det bibliotek som även Pemer undersök. Risarp argumenterar för att detta 

bibliotek i första hand är ett monument som dåvarande president Mitterand 

                                                 
10 E-post från Krister Johannesson, 2005-01-11. 
11 Brännmark, 2004, s.19. 
12 Risarp, Jan, 2002,”Syns demokratin utanpå”, s.51. 
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ville ha för att föreviga sitt namn i den franska storslagna arkitekturtraditionen. 

Två av de brister som han uppmärksammar är att biblioteket har stora torn som 

inte används och till biblioteket leder en trappa av finaste träslag. Trappan är 

därför vid regnigt väder en enorm halkrisk.  

Risarp visar också på vissa detaljer eller signaler som är viktiga för hur 

byggnaden uppfattas. Dessa är till exempel entréns placering, närvaron eller 

frånvaron av fönster och byggnadens placering i gaturummet. Dessa utpekade 

detaljer har jag uppmärksammat och i uppsatsen använder jag dem i tolkningen 

av biblioteksbyggnaderna.13

I Fasaden i stadsrummet ställer sig Fredrik F. Wulz frågan ”vad är en 

fasad?”. Han menar att fasaden får sin betydelse både i relation till byggnaden 

och till stadsrummet. Det är detta som ger fasaden en dubbel funktion. 

”Fasaden som klimathölje utesluter omvärlden men den är samtidigt också en 

del av gatan. Och det är fasaden som definierar gatan som ett rum.”14 Han 

menar vidare att fasadens plats i stadsrummet avgör hur väl fasaden syns i 

relation till kringliggande bebyggelse.15 I denna bok skriver Wulz sedan vidare 

om hur fasaden och stadsrummet förhåller sig till och är beroende av varandra.  

Jan Janssens är docent i miljöpsykologi vid Tekniska högskolan i Lund. I 

tre rapporter skrivna mellan 1976 och 1984 menar han att möjligheten att 

kunna identifiera sin omgivning, göra den begriplig och förståelig är 

grundläggande för människans välbefinnande. I rapporten Hur man betraktar 

och identifierar byggnadsexteriörer – metodstudie försöker han få grepp om 

vilka exteriöra faktorer som påverkar byggnaders identifierbarhet. 

Undersökningen utgår från 10 bilder på olika byggnader, därav en skola, en 

kiosk, ett höghus och ett enfamiljshus. Janssens kommer fram till att 

svåridentifierbara byggnader krävde fler ord och lägre tid vid verbal 

beskrivning än lättidentifierbara. Försökspersonerna hade helt enkelt svårt att 

sätt ord på byggnaderna och när de väl försökte sig på en funktionsangivelse så 

var svaren oftast felaktiga. Vid ett ögonrörelseregistreringstest framkom även 

                                                 
13 Risarp, 2002, s.50 ff. 
14 Wulz, Fredrik F, 1991, Fasaden och stadsrummet - Arkitektonisk idé, text och komposition, s.44. 
15 Wulz, 1991, s.59. 
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att försökspersonerna tittade lägre på svåridentifierbara byggnader än vise 

versa. Jansses kommer även fram till slutsatsen att byggnader som 

informanterna sammankopplade med orden ovanlig och kraftfull var svårare att 

identifiera än byggnader som informanterna sammankopplade med ordet 

vanlig.16  

I Skillnader mellan arkitekter och lekmän vid betraktandet av 

byggnadsexteriörer studerar Janssens om arkitekturutbildning och liknade 

erfarenhet hade någon betydelse för hur människor upplever, värderar och 

betraktar byggd miljö. Han kom fram till att skillnader mellan arkitekter och 

lekmän finns, men att de inte var så stora som han väntat. De personliga 

olikheterna inom grupperna var viktigare än yrkestillhörigheten. Han noterade 

dock att arkitekterna vid ögonrörelseregistreringstest behövde kortare tid och 

färre ögonrörelser för att kunna identifiera byggnader än tvärtom.17

I Personlighet, sociokulturell bakgrund och attityder till 

byggnadsexteriörer fastslår han att en människas sociokulturella villkor är av 

stor vikt för hur de upplever den byggda miljön. Undersökningen utgår från 

bilder på ett torg med två äldre och ett nybyggt hus kring sig. Samtliga tre hus 

var till storleken stora och massiva. Janssens fann att de försökspersoner som 

uppfattade sin egen boendemiljö som positiv också kunde uppskatta de äldre 

husens stora skala som positiv. Försökspersoner som däremot uppfattade sin 

egen situation som negativ såg på dessa hus som massiva och hotande.18

Sammanfattningsvis kan det sägas att många av de forskningsresultat som 

jag hittat är inriktade på universitets- och högskolebibliotek och att jag saknar 

klara färska forskningsrapporter som bara fokuserar på folkbibliotekens 

arkitektur. De texter som behandlar folkbibliotekens arkitektur är även ofta 

inriktade på byggnadens interiöra utformning. I den här uppsatsen har jag som 

ambition att fylla det här tomrummet genom att lyfta fram och fokusera på 

folkbiblioteksfasaden.  

                                                 
16 Janssens, Jan, 1976, Hur man betraktar och identifierar byggnadsexteriörer – metodstudie, passim. 
17 Janssens, Jan, 1984, Skillnader mellan arkitekter och lekmän vid betraktandet av byggnadsexteriörer, 
passim. 
18 Janssens, Jan, 1981, Personlighet, socio – kulturell bakgrund och attityder till byggnadsexteriörer, 
passim. 

 8



Syfte 

En av de viktigaste grundförutsättningarna för en framgångsrik biblioteksverksamhet 
ligger i bibliotekets yttre och inre miljö. Biblioteksbyggnaden och dess utrustning utgör 
också den största engångsinvesteringen för biblioteksförvaltningen. Resultatet av den 
investeringen, biblioteksbyggnadens arkitektoniska, funktionsmässiga och övriga 
utformning, bestämmer på ett avgörande sätt villkoren för detta biblioteks verksamhet 
under en lång följd av år.19

Detta citat illustrerar vikten av bibliotekets arkitektoniska utformning, både 

invändigt och utvändigt. Forskningsöversikten har visat att mycket skrivits om 

biblioteksarkitektur men tonvikten har legat på interiören. Jag vill i den här 

uppsatsen därför fokusera på folkbiblioteks exteriörer. Bibliotekets fasad är det 

som syns utifrån gatan och för den som besöker biblioteksbyggnaden är det 

första intrycket av byggnaden som denna får. 

Syftet med den här uppsatsen är att visa vilken betydelse biblioteksfasaden 

med dess entréer, fönster och skyltar har för driften av en fungerande 

biblioteksverksamhet. Genom intervjuer med både förbipasserande och 

bibliotekarier och genom observationer vill jag få fram tydliga komponenter 

och detaljer som är avgörande för hur byggnaden uppfattas. 

Frågeställningar 
I uppsatsen kommer jag att koncentrera mig på tre folkbiblioteksbyggnader, 

som presenteras närmare under nästa rubrik. Biblioteken är Stockholms 

stadsbibliotek, Uppsala stadsbibliotek och Almedalsbiblioteket i Visby. Kring 

dessa byggnader ställs frågor rörande deras exteriörer. 

- Vad är det som gör dessa biblioteksexteriörer uppfattas som inbjudande eller 
inte eller ingetdera? 

- Hur uppfattar besökare och bibliotekarier de valda bibliotekens exteriörer? 

                                                 
19 Möhlenbrock, 1973, s. 1 f. 
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Metod och material 
Uppsatsen utgår ifrån tre folkbiblioteksfasader och metoden bygger dels på 

intervjuer med bibliotekarier, dels på korta intervjuer utanför biblioteken och 

dels på observationer under en dag utanför varje bibliotek. Litteratur ingår 

också som stödjande del under hela uppsatsens gång. Här följer ett ganska 

långt och ingående metodavsnitt. Jag har valt att presentera min metod och 

mina arbetsteorier grundligt. Detta eftersom att Henriksson och Månsson 

rekommenderar att man inom kvalitativ forskning noggrant ska beskriva hur 

insamlingen av data gått till och vilka teorier man arbetat efter. Detta för att 

garantera tillförlitligheten till forskningsarbetet.20

Just folkbibliotek har valts därför att de är offentliga byggnader som ska 

vara till för alla. De flesta människor i Sverige besöker någon gång i sitt liv ett 

folkbibliotek och har därför någon typ av relation till dem. 

Urvalskriterierna för valen av bibliotek är att de ska vara tillkomna under 

olika årtionden, biblioteken ska vara folkbibliotek och vara belägna i städer av 

olika storlek. Min tanke är att biblioteken ska vara representanter för sin tid 

och stil och tillsammans ge en helhetsbild av svensk biblioteksarkitektur. Detta 

omintetgör dock inte att biblioteken ställs emot varandra och jämförs. Med 

urvalskriterierna i bakgrunden har jag valt Stockholm stadsbibliotek, Uppsala 

stadsbibliotek samt Almedalsbiblioteket i Visby.  

Stockholms stadsbibliotek är en av Sveriges första biblioteksbyggnader 

som byggdes för just det ändamålet och biblioteket är än idag ett en av 

Sveriges mest välkända biblioteksbyggnader. Stockolm är Sveriges största stad 

och tillika huvudstad. Biblioteket stod färdigt för bruk 1928 och är ett av 

arkitekten Gunnar Asplunds verk.  

Uppsala stadsbibliotek är ett välkänt och uppskattat bibliotek ifrån 1980-

talet. Det stod färdigt år 1986 och är ett av Carl Nyréns verk.  

Almedalsbiblioteket i Visby är ett nybyggt och uppmärksammat21 

bibliotek. Visby får stå som representant för en mellanstor till liten svensk stad. 

Almedalsbiblioteket är ett förenat högskole- och folkbibliotek. Det får ändå 

                                                 
20 Henriksson, Benny & Månsson, Sven-Axel, 1996, ”Deltagande observation”, s 37. 
21 Bland annat så har tidskriften arkitektur uppmärksammat det i nr 8 (2001). 
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vara med i denna undersökning då biblioteket är en bra representant för de 

bibliotek som byggts under 2000-talet. Dels för att exteriören är fylld av glas 

och dels just för att det integrerat högskole- och folkbiblioteksverksamhet. Jag 

är medveten om att det inte går att ge en heltäckande bild över svenska 

biblioteksbyggnader genom att studera endast tre bibliotek. Dessa bibliotek är 

dock valda för att de är bra representanter för olika typer av 

biblioteksbyggnader.  

Fältarbetet har utförts i den ordningen att Visby besöktes först och där 

utfördes kortintervjuerna samtidigt som jag spenderade hela dagen utanför 

biblioteket. Efter detta utfördes intervjun med bibliotekarien. Därefter besöktes 

Stockholm och sedan Uppsala och intervjuernas tågordning upprepades. 

Under arbetets gång har jag försökt förhålla mig till det empiriska 

materialet så förutsättningslöst som möjlig. Jag tror dock inte att total 

objektivitet  är möjligt då jag, som den tolkande parten här, är en produkt utav 

den kultur som jag växt upp i.  

Intervjuer  
En heldag spenderades utanför vardera av de valda biblioteken. Här ställdes 

snabba frågor och korta samtal inleddes, angående fasaden, till/med 

förbipasserande. Dessa intervjuer kommer hädanefter att benämnas som 

”kortintervjuer”. Genom att stanna människor i en vardaglig situation så 

hoppades jag kunna få spontana svar. De ombads att ta en ordentlig titt på 

byggnaden innan jag ställde frågorna. Meningen var att frågorna skulle vara så 

öppna som möjligt för att svaren inte skulle riktas mer än nödvändigt. Bengt 

Starrin och Barbro Renck skriver i boken Kvalitativa studier i teori och praktik 

om den kvalitativa intervjun. De menar att öppna frågor i inledningen av en 

intervju är en förutsättning för att kunna få spontana svar och genom dessa få 

information om olika företeelser och attityder till någonting. Detta betyder 

dock inte att intervjun inte ska var fokuserad. Öppenhet betyder inte att 
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informanten får prata på om vad som helst. Intervjuaren ska innan intervjun ha 

en klar bild av vad intervjuaren vill veta något om, sedan fokusera på det.22

Jag är medveten om att risken ändå finns för att svaren blev riktade av mig. 

Människor tänker nog inte medvetet på arkitektur i sitt vardagsliv så bara 

genom att jag ber dem göra det så har situationen gått utanför det vardagliga. 

Just denna anledning fick Maria Brännmark att helt avstå från intervjuer med 

användare i sin magisteruppsats. Hon menar att risken är för stor för att hon 

”lägger svaren i munnen” på användarna då de troligtvis inte tidigare tänkt på 

hur byggnaden fungerar.23 Jag anser dock att arkitekturen är ständigt 

närvarande, i synnerhet i en stad. Det är byggnaderna som formar staden till det 

den är och stadens utseende påverkar oss, även om vi inte tänker på det. 

Genom att få informanterna att lyfta blicken och tänka efter vad de egentligen 

tycker om exteriören så bör användbara svar som speglar informanternas 

åsikter komma fram, även om det var jag som fick dem att börja tänka i dessa 

banor. Frågorna som ställdes under kortintervjuerna går att läsa i sin helhet i 

bilaga 1. 

I den första frågan tillfrågas informanterna om de vet vad det är för 

byggnad de står framför och hur de ser det. Om svaret där blev att de ”ser det 

på en skylt” eller att de ”vet sedan tidigare att det är ett bibliotek” så ställdes 

följdfrågan om de skulle se att det är ett bibliotek utan dessa komponenter. 

Syftet med denna fråga var att se om informanterna kunde identifiera 

byggnadens innehåll bara genom att se på fasaden. Enlig Jan Janssens så är 

möjligheten att kunna identifiera, att fastställa byggnadernas funktion, i sin 

omgivning en grundläggande förutsättning för människors välbefinnande och 

bebyggelsen ingår i människors omgivning.24 För bibliotekens verksamhet är 

det av stor betydelse att människor på ett eller annat sätt klarar av att 

identifiera att det är en biblioteksbyggnad som de står framför. Detta 

framförallt för att människor skall hitta till biblioteken. Jan Janssens menar att: 

                                                 
22 Starrin, Bengt & Renck, Barbro, 1996, ”Den kvalitativa intervjun”, s. 53. 
23 Brännmark, 2004, s. 10. 
24 Janssens, 1976, s. 3. 
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Byggnader har en förmåga att utrycka någonting. Vad de kan utrycka beror inte enbart på 
deras utformning utan också i hög grad på betraktarens kunskaper och möjligheter att 
förstå budskapet. Hur väl denna kommunikation lyckas är således avhängigt såväl av 
byggnaden som av betraktaren.25

Som citatet visar är intervjusvaren avhängiga av informanternas socio- 

kulturella bakgrund. I min uppsats kommer jag dock att koncentrera mig på 

byggnaderna och informanternas bakgrund kommer inte att närmare 

uppmärksammas.26 Informanterna kommer enbart att uppge sin ålder och sitt 

kön. De som bidragit med svar behöver inte vara aktiva biblioteksanvändare 

utan bara användare av stadsrummet.  

Urvalet av informanter kan diskuteras. Blivande informanter stannades 

endast om de kom gående ensamma eller med små barn, detta dels för att inte 

två informanter skulle kunna påverka varandra med sina svar och dels för att 

underlätta mitt nedteckningsarbete. 12 stycken intervjuades i Visby, 8 stycken i 

Stockholm och 7 stycken i Uppsala. Intervjuerna var ett par minuter långa. 

Vissa informanter svarade på enstaka frågor medan andra svarade på flera och 

ibland ändrades ordningen på frågorna om. Detta på grund av att jag 

definierade situationen som att de hade bråttom eller att det helt enkelt inte 

gick att få ur dem mer information. Under vistelsen i Visby upptäckte jag 

ganska snart att människor inte kunde svara på frågan om vad byggnaden gav 

dem för känsla och därför ströks den frågan från övriga intervjuer. När 

informanterna hejdades så stod jag placerad utanför bibliotekets entré. Till 

Stockholm och Uppsalabesöken lade jag till två frågor som handlar om utifall 

informanterna tycker att biblioteken är inbjudande och utifall de tror att de 

påverkas av arkitektur. 

De korta intervjuerna skrevs ner samtidigt som de utfördes. Jag tog även 

tid till att efter varje intervju stå stilla ett tag och fylla i det jag skrivit ner. 

Detta nedteckningssätt går helt i linje med vad Jan Trost skriver i boken 

Kvalitativa intervjuer. Han menar att intervjuer som antecknas för hand skall 

nedtecknas fortlöpande under intervjuns gång och sedan kompletteras med 

                                                 
25 Janssens, 1976, s. 4. 
26 För den som är intresserad av vidare läsning om detta rekommenderar jag Jan Janssens rapport. 
Personlighet, socio-kulturell bakgrund och attityder till byggnadsexteriörer från 1981. 
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minnesanteckningar efter intervjuns slut.27 De citat från kortintervjuerna som 

redovisas i texten är inte ordagrant återgivna. Citaten är en produkt av 

stödordsanteckningar kompletterade med minnesanteckningar. 

Något som jag inte tagit med i beräkningarna när jag valde den här 

metoden var de obehagskänslor som jag fick när jag skulle försöka stanna 

människor på gatan. När någon väl hade stannat och jag berättat att jag gjorde 

undersökningar till en uppsats så blev många positivt inställda och ville gärna 

svara på mina frågor. Några blev dock skrämda av det hela och menade att de 

inte skulle klara av att tillföra något. Obehaget uppstod då människor totalt 

ignorerade mina försök att få kontakt med dem och efter att ha blivit ignorerad 

ett par gånger kändes det svårare att försöka stoppa någon. Därav det 

minskande antalet informanter under undersökningens gång. Dessa problem 

var mer påtagliga i Stockholm och i Uppsala. Jag tror att det kan bero på att 

människor där är vana vid att andra människor försöker stoppa dem och få dem 

att skänka pengar eller gå med i diverse hjälporganisationer. Utanför 

Stockholms stadsbibliotek stod under större delen av dagen två 

medlemsvärvare bara några meter från mig vilket ledde till att förbipasserande 

”sprang” förbi dem och sedan också mig av bara farten. Obehagskänslan 

påverkade troligtvis stark urvalet av informanter. Jag har intervjuat betydligt 

fler kvinnor än män då jag ofta upplevde att de var vänligare inställda till mig. 

Medelåldern på de intervjuade är också mycket låg i jämförelse med 

befolkningen i övrigt, vilket har samma anledning som ovan. Detta måste tas 

med i beräkningen då resultatet tolkas.  

En bibliotekarie intervjuades på varje bibliotek. Bibliotekarierna fick i 

dessa intervjuer ge sin bild av hur de valda bibliotekens fasader fungerar för 

respektive biblioteksverksamhet. Bibliotekarierna har jobbat på de valda 

biblioteken i minst ett år. Till dessa bibliotekarier ställdes liknande frågor som 

i kortintervjuerna men också frågor om de upplever att användare har svårt att 

hitta till biblioteken. Avsikten med dessa intervjuer är att fördjupa bilden från 

kortintervjuerna. Bibliotekarierna får genom att de arbetar på biblioteken ett 

                                                 
27 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 55. 
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annat perspektiv än människor som stoppats utanför biblioteken. 

Intervjufrågorna kan läsas i sin helhet i bilaga 1. 

Intervjuerna gjordes enligt Jan Trosts anvisningar i boken Kvalitativa 

intervjuer. Trost skriver blad annat i sin bok att det är viktigt att försöka förstå 

och känna empati med den människa som intervjuas oberoende på vad ens 

egna åsikter och känslor angående den intervjuade och dess åsikter är. 

Intervjuaren ska kunna sätta sig in i den intervjuades förståelsevärd för att 

kunna tolka svaren på de ställda frågorna. Det som informanten uppfattar som 

verkligt är verkligt i den situationen som denna befinner sig i oberoende av hur 

någon annan uppfatta det.28 Dessa intervjuer genererade svar som ibland skiljer 

sig åt från svaren från kortintervjuerna och gav ett ”inifrånperspektiv”. 

Intervjuerna med bibliotekarierna spelades in på band. Bandspelare valdes 

för att jag ville vara säker på att inte missa något då dessa intervjuer var 

ungefär en halvtimma långa. Enligt Jan Trost så är fördelen med bandspelare 

att det går att lyssna på intervjuerna flera gånger och därmed lyssna till tonfall 

och ordval. Efter transkribering är det sedan möjligt att gå tillbaka och läsa vad 

som ordagrant sades.29 De citat som kommer att återges i undersökningen från 

dessa intervjuer är ordagrant återgivna. Som bekant finns det vissa skillnader i 

det svenska talspråket och i skriftspråket. Det råder delade meningar kring 

huruvida detta är ett bra sätt att presentera intervjuer på eller inte. Jan Trost 

menar att det är en smakfråga hur man väljer att presentera sitt resultat men 

personligen anser han att det kan vara oetiskt att i för stor utsträckning använda 

talspråk i citat. Då talspråk och skriftspråk kan ses som helt olika språk skulle 

han själv troligtvis skämmas om han fick se sitt talspråk återgivet. Det vore 

därmed oetiskt mot honom om intervjuaren utsatte honom för det. Han menar 

att ordagranna citat bara är nödvändiga om det är själva formuleringarna, inte 

innehållet, som ska analyseras.30 Benny Henriksson och Sven-Axel Månsson 

skriver att relativt omfattande citat från intervjuer ger läsaren själv chansen att 

                                                 
28Trost, 2005, s. 19 f. 
29 Trost, 2005, s. 53 f. 
30 Trost, 2005, s. 134. 
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bedöma tillförlitligheten i tolkningarna som gjorts. Läsaren får genom att de 

ser delar av den insamlade datan utrymme för egna tolkningar.31

Jag har, som sagt, valt att presentera vissa citat från intervjuerna med 

bibliotekarierna ordagrant. Jag tror att de citat som presenteras inte kommer att 

såra eller kränka någon och att de, genom att de är ordagrant återgivna, kan 

belysa vissa detaljer som jag valt att uppmärksamma i uppsatsen.  

Intervjun som metod genererar ett material byggt på verbala utsagor. Enligt 

Jan Janssens så finns det vissa svårigheter vid tolkandet av människors verbala 

beskrivningar av byggnaders utryck. Han noterar att hans försökspersoner 

nästan visade en ovilja eller var oförmögna till att motivera vad de sa om 

byggnader. Olika människor har olika sätt att beskriva saker och ting på och i 

och med det menar han att resultaten kan vara svåra att jämföra.32  

För att motivera varför jag trots Jan Jansses kritik mot människors förmåga 

att prata om arkitektur ända valt att försöka få dem att göra just det vill jag ta in 

Roger Säljö. I sin bok Lärande i praktiken skriver han om intervjuer. Han 

menar att det finns ett starkt släktskap mellan tänkande och kommunikation. 

Det är genom kommunikation som människor kommer i kontakt med kunskap. 

Tänkande och språklig kommunikation kan visserligen inte jämföras med 

varandra. Det vi säger och det vi tänker är inte en mekanisk återspegling av 

varandra. Tänkandet är något som pågår inom en individ, det är en osynlig 

process som inte går att följa för en utomstående. Vad som däremot kan 

studeras är vad människor säger eller gör.33 Även han lyfter fram saker att 

tänka på när svaren från en intervju behandlas. Han skriver: 

Vad vi får reda på genom att ställa en fråga i en intervju är just vad individen – i den 
aktuella situationen och givet de villkor man uppfattar gälla – finner rimligt och önskvärt 
att säga och/eller vad man i hastigheten kommer på. Det som sägs måste också förstås 
som ett utryck för att människor i allmänhet uppfyller de kommunikativa kontrakt som 
gäller för social interaktion. Dessa säger bland annat att om man får en fråga, så svarar 
man. Och man gör detta oavsett om man någonsin har tänkt på det som frågan gäller eller 
inte.34

                                                 
31 Henriksson, Benny & Månsson, Sven-Axel, 1996, s 37. 
32 Janssens, 1976, s. 7. 
33 Säljö, Roger, 2002, Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv, s. 115 f. 
34 Säljö, 2002, s. 115f. 
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Jag vill i den här uppsatsen komma åt hur människor tänker om 

biblioteksfasaderna. Eftersom att det inte går att studera tänkandet så väljer jag 

att se närmare på det människor säger att de tänker och känner om fasaderna. 

Jag anser därför att den kvalitativa intervjun som metod fungerar för att uppnå 

uppsatsens syfte.  

Observationer  
Samtidigt som jag utförde kortintervjuerna tog jag dagen på mig att observera 

byggnaderna, omgivningarna och människorna som rörde sig kring dessa två. 

Maria Brännmark skriver att hon ansåg studier på plats på biblioteken vara en 

nödvändighet. Detta för att stärka eller ifrågasätta det som kommit fram i de 

intervjuer hon utfört. Hon beskriver att hennes riktlinjer inför observationerna 

var ganska lösa och att hon försökte ”snappa upp” ett genomsnittligt beteende 

hos besökarna. Hur rörde de sig, kom de ensamma eller i grupp, hur utnyttjades 

rummet.35 Jag inspirerades av dessa observationer och hade dem som 

utgångspunkt då jag genomförde min egna. Jag betraktade människor som 

rörde sig kring bibliotek, omgivningarna, ljuden och försökte känna av eller 

”snappa upp” stämningen. Under låga stunder betraktade jag även byggnaderna 

från olika vinklar. Under dessa observationer skrev jag minnesanteckningar 

och fotograferade. Bilderna fungerande sedan stödjande för minnet när jag 

gjorde mina tolkningar kring byggnaderna. 

Under observationerna och efter att ha pratat med människor förändrades 

min egen bild av biblioteken. Jag blev uppmärksam på detaljer som jag 

antingen upptäckt själv eller som en eller flera informanter talat om. Den 

största förändringen skedde utanför Stockholms stadsbibliotek. Innan 

observationerna hade jag en klar bild av bibliotekets utseende. Denna bild hade 

jag fått flera år tidigare då jag studerade konstvetenskap och jag stod utanför 

biblioteket tillsammans med min klass och min arkitekturlärare. Läraren 

berättade om arkitekten Gunnar Asplund och hans storhet. Vi såg de raka och 

enkla linjerna i fasaden och diskuterade kring hur detta var ett av Asplunds 

första steg mot funktionalism. När jag kom till biblioteket på morgonen för att 
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utföra observationer och intervjuer var det detta jag tänkte på. När jag lämnade 

Stockholm den kvällen var bilden förändrad. Framför mig såg jag inte längre 

ett arkitektoniskt storverk utan ett slutet, pampigt och ovälkomnande bibliotek. 

Sharan B Merriam har i sin bok Fallstudien som forskningsmetod ett 

kapitel om observationer inom kvalitativ metod. Merriam menar att 

observationernas storhet ligger i att de genererar en direkt redogörelse eller 

erfarenhet och inte en andrahandsredogörelse som en intervju gör.36 Intervjun 

och observationen tillsammans ger enligt mig en mycket bra helhetsbild av 

biblioteken. 

Teoretiska utgångspunkter 
I uppsatsen utgår jag ifrån två teoretiska utgångspunkter: symbolisk 

interaktionism och bebyggelsessemiotik. För uppsatsen centrala begrepp 

kommer också att redas ut nedan. Symbolisk interaktionism kan ses som ett 

verktyg för att förstå vardagen och framför allt människorna som handlar i 

den.37 Detta är relevant då uppsatsens undersökning bygger på möten och 

intervjuer med människor, det är viktigt att förstå människors vardagliga 

handlande om man ska kunna dra några slutsatser av vad de säger att de tycker 

och känner. Biblioteksbyggnaderna är också ständigt närvarande i vardag 

därför behövs detta redskap för att förstå hur människor ser på 

biblioteksbyggnaden som en del av sin vardag. 

Semiotiken är verktyget för att förstå byggnaden på byggnadens egna 

villkor, utifrån påståendet att all bebyggelse är betydelsebärande.38 Full 

förståelse för både mänskligt handlande och en byggnads alla betydelser är 

naturligtvis omöjligt att uppnå. Dessa två teoretiska utgångspunkter är dock en 

bra bit på vägen. Bebyggelsesemiotik och Symbolisk interaktionsim kommer 

att tas upp senare i detta kapitel.  

 
35 Brännmark, 2004, s. 10. 
36 Merriam, Sharan B, 1994, Fallstudien som forskningsmetod, s.101. 
37 Trost, Jan & Levin, Irene, 1999, Att förstå vardagen, s. 7. 
38 Wåhlin, 1984, s. 53. 
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Centrala begrepp 
Lars Ågren, professor i arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola skriver att 

fasaden på ett hus inte bara är en död yta utan den har en mängd uppgifter att 

fylla. Rent praktisk är den en del av själva huskonstruktionen och hjälper till 

med att hålla byggnaden stående på plats. Den ska även skydda de människor 

som vistas inuti huset mot olika klimatförändringar som pågår utomhus. 

Fasaden måste även vara byggd av sådant material så att den klarar alla de yttre 

påfrestningar, till exempel väder och luftföroreningar, som den utsätts för. 

Förutom dessa självklara praktiska uppgifter så har husfasaden en funktionell 

betydelse genom att visa på vad som döljer sig innanför väggarna. Det är 

ganska lätt att upptäcka om en byggnad rymmer en kyrka, ett bostadshus eller 

en affär. Genom detta visar den också vilka som är dess nyttjare, de boende i 

bostadshuset, troende som tillhör kyrkans församling eller kunder som ska 

nyttja en affär.39 Biblioteksfasaden skall alltså visa vad som rymmer sig 

innanför dess väggar och vilka som kan använda detta. Det ska synas utanpå att 

det är ett bibliotek och i folkbibliotekens fall så ska det synas att byggnaden är 

tillgänglig för alla, allmänheten. Om inte detta syns så fyller fasaden inte sitt 

funktionella syfte. 

När jag i denna uppsats refererar till byggnadens yttre använder jag två 

begrepp: fasad och exteriör. Dessa ord har liknande betydelse men är inte helt 

synonyma. Med exteriör syftas det i denna uppsats på byggnadens yttre, de 

delar av byggnaden som från olika sidor och vinklar är synliga utifrån. Med 

exteriör hänvisas också till element i byggnadens närmaste omgivning som hör 

ihop med byggnaden men som inte är ihopbyggda med byggnaden som till 

exempel en utställd blomkruka eller en vilobänk. När termen fasad nämns i 

detta arbete så kommer den att hänvisa till de undersökta byggnadernas yttre 

hölje (ej till omgivningarna). Påbyggda trappor och andra element som sitter 

ihop med byggnaden hör också dit. Fasad och exteriör kan alltså i viss mån ses 

som synonyma begrepp med skillnaden att exteriören innefattar mer än vad 

fasaden gör. 

                                                 
39 Ågren, Lars, 1985, ”Fasaden – funktion och utryck”, s. 14 ff. 
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Entré är byggnadens ingång och de element som tillhör ingången som t.ex. 

dörrar och handtag. Till begreppet hör också element kring byggnaden som 

förstärker entréns yttryck, både praktiskt och estetiskt, som ett tak över entrén. 

Bebyggelsesemiotik  

Det finns inga betydelsefria byggnader.40  

Skriver Ramon Wåhlin i sin avhandling i arkitektur. Detta är ett centralt 

påstående inom bebyggelsesemiotik och denna mening utgör denna uppsats 

teorietiska utgångspunkt. För att beskriva detta närmare kommer jag att utgå 

helt ifrån hans avhandling om bebyggelsesemiotik.  

Det hela måste kanske börja med en kort beskrivning om vad semiotik är. 

Wåhlin menar att semiotik är teorin om tecknen och dess betydelse i den 

sociala samvaron.41  

Människan är en regel-bunden teckenanvändare. Hon lever oundvikligen i en teckenvärld, 
i en mycket komplex betydelseväv. Människans förhållande till sin omgivning – både till 
den fysiska och till den sociala – är i grunden semiotisk. (Semiotik är den teori som 
studerar alla tecken och teckenprocesser.)42  

Semiotiken vill genom systematiska beskrivningar klargöra alla semiotiska 

system, detta med syftet att få en heltäckande bild av människan som en 

tänkande och reflekterande kulturvarelse. Arbetsfältet för semiotiken blir 

därmed kollosalt stort och därför har inriktningar inom semiotiken utvecklas, 

Bebyggelsesemiotiken är en av dessa. 43  

Tillbaka till det första och centrala påståendet, det finns inga betydelsefria 

byggnader, vad menas egentligen med det? Whålin skriver att ett ting har en 

betydelsebärande funktion då det företräder eller väcker föreställningar om 

något för någon. Byggnader är ting och fungerar därmed som betydelsebärare i 

kulturella sammanhang. Han menar att bebyggelsens betydelser egentligen kan 

vara vilka som helst men att de i realiteten begränsas av praktiska och 

                                                 
40 Wåhlin, 1984, s. 53. 
41 Wåhlin, 1984, s. 43. 
42 Wåhlin, 1984, s. 277.   
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historiska förhållanden.44 Byggnader är artefakter, de är skapade utav 

människan. Den kulturella människan skapar bebyggelsen och bebyggelsen 

återverkar sedan på människan.45  

Vi kommer dagligen i kontakt med bebyggelse. Den utgör en materiell ram för vårt 
agerande samtidigt som den fungerar som informationskälla för social reproduktion. Vi 
får oss givna en mängt livsstilar och livsmöjligheter via vår byggda omgivning. 
Bebyggelsen delger oss betydelser och stora delar av vårat tankeinnehåll byggs upp med 
dess hjälp. 46

En byggnads olika betydelser kan tydliggöras på en rad olika sätt. Material kan 

sökas i litteratur, fotografier, teckningar och målningar. Den som vill få fram 

betydelsen kan gå direkt till den aktuella byggnaden och tolka den inom sina 

egna tolkningsramar. Material kan också sökas i verbala utsagor. Man kan gå 

till dem som använder byggnaden och be dessa berätta om byggnaden. Det är 

detta senaste som till största del är relevant för denna uppsats.47 Den största 

delen av en byggnads betydelse måste sökas utanför själva byggnaden, den 

fysiska byggnaden. Innebörden bestäms av byggnadens omgivning av dess 

förknippning med både fysiska och kulturella element. 48  

Symbolisk interaktionism 
I Att förstå vardagen skriver Trost och Levin om symbolisk interaktionism. De 

menar att symbolisk interaktionism är ett perspektiv och en utgångspunkt för 

att försöka förstå vardagen, den sociala verkligheten. Det är ett analysredskap 

för att förstå samhället vi lever i.49 Detta sätt att förstå vardagen på kommer jag 

att använda mig av i mitt möte med informanter samt i mitt möte med 

byggnaden som en del av vår vardag.  

De anser att symbolisk interaktionism bygger på fem viktiga hörstenar 

vilka är ”definitionen av situationen, att all interaktion är social, att vi 

 
43 Wåhlin, 1984, s. 43. 
44 Wåhlin, 1984, s. 34 f. 
45 Wåhlin, 1984, s. 23. 
46 Wåhlin, 1984, s. 107. 
47 Wåhlin, 1984, s. 36. 
48 Wåhlin, 1984, s. 128f. 
49 Trost, Jan & Levin, Irene, 1999, s 9 f. 
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integrerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att vi handlar, 

beter oss och befinner oss i nuet”.50

Definitionen av situationen innebär att om en människa uppfattar en 

situation som verklig så är den det för denna samma människa. Den situation 

som människan uppfattar styr också människans beteende. Situationen som 

definieras beror inte endast på de människor som är närvarande utan även på 

sinnesstämningar, hälsotillstånd, väderförhållanden, vart vi befinner oss rent 

lokalmässig och mycket mer.51  

Social interaktion är att samtala men inte bara med munnen utan även med 

kroppsrörelser så som minspel och handrörelser. Social interaktion ägnar sig 

människan åt nästan hela tiden. Inte bara i uppenbara situationer som när vi 

samtalar med någon annan utan även när vi tänker. Trost och Levin menar att 

när människor tänker så utför de social interaktion med sig själva. Att inte göra 

någonting i en situation då man förväntas göra någonting handlar också om 

interaktion.52 För att klargöra detta kopplar jag detta till mina egna 

intervjusituationer. Som jag tog upp i metodavsnittet menar Roger Säljö att 

människor i allmänhet fyller de kommutativa kontrakt som finns för social 

interaktion. Detta innebär att om man får en fråga så vet man att man ska 

svara.53 De människor som totalt ignorerade mig då jag försökte få kontakt för 

att utföra kortintervjuer, svarade inte då de fick en fråga. ”Genom att inte göra 

något då vi förväntas göra något, och vara klara över att vi förväntas göra 

något, är också en form av interaktion.”54

När människor integrerar gör dessa det med hjälp av symboler och de 

vanligaste symbolerna är orden. Orden blir symboler då det betyder samma sak 

för den enskilde som för de i dennes omgivning. En symbol blir en symbol då 

flera är överens om dess betydelse.55

Något som jag funnit extra intressant och värdefullt för denna uppsats är 

det som inom symbolisk interaktionism kallas för sociala objekt. Inom 

                                                 
50 Trost, Jan & Levin, Irene, 1999, s. 11. 
51 Trost, Jan & Levin, Irene, 1999, s. 12 ff. 
52 Trost, Jan & Levin, Irene, 1999, s. 16 f. 
53 Säljö, 2002, s 115 f. 
54 Trost, Jan & Levin, Irene, 1999, s. 17. 
55 Trost, Jan & Levin, Irene, 1999, s. 18. 
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symbolisk interaktionism är i första hand andra människor som vi integrerar 

med sociala objekt. Eftersom att det sociala integrerandet även pågår inom oss 

själva så kan människor som vi inte känner eller någonsin ha träffat vara 

sociala objekt för oss. Detta genom att de finns i vår tankevärld. Även vanliga 

ting som ett träd eller ett hus kan vara ett socialt objekt detta genom att 

människan är en social varelse så när vi integrerar eller lägger märke till något 

i vår omgivning så blir det ett socialt objekt för oss.  

Det en person varseblir är nästan alltid någonting som han eller hon redan har en 
föreställning om. Genom att såväl definitionen av situationen som föreställningsvärlden, 
som visserligen är personens egna och befintliga i nuet, ändå bygger på tidigare 
erfarenheter, på personens socialisationsprocess, så har dessa objekt som varseblivs en 
mening som är delad med andra. Och således är de sociala.56

Ett exempel kan vara en byggnad, som är det objekt som undersöks i denna 

uppsats. Många människor lägger inte märke till byggnaderna omkring sig i sin 

vardag, de ser byggnaderna men tar inte notis om dem. I och med att något 

händer som gör att de lägger märke till byggnaden så blir byggnaden ett socialt 

objekt för dem. Detta kan till exempel ske genom att någon nämner något i 

byggnaden eller att de bara tittar uppåt och lägger märke till någonting. I denna 

uppsats består en del av undersökningen i att jag ska hejda människor utanför 

biblioteken och inleda korta intervjuer med dem. I och med att jag hejdar dem 

och börjar prata med dem så blir jag ett socialt objekt för dem jag stoppar på 

samma sätt som de blir sociala objekt för mig. När jag sedan börjar ställa 

frågor om biblioteksbyggnaden bredvid så kommer de att lägga märke till 

byggnaden och den blir ett socialt objekt för dem på samma sätt som 

byggnaden redan är för mig. Någonting som är ett socialt objekt för en 

människa behöver inte vara det för en annan och något som är ett socialt objekt 

för en människa nu behöver inte vara det imorgon. På samma sätt som vår 

föreställningsvärld förändras så förändras också det som för oss är sociala 

objekt. Som det kanske har framgått nu så kan allting bli sociala objet för oss 

så länge vi integrerar med dem.  

                                                 
56 Trost, Jan & Levin, Irene, 1999, s. 111. 
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Man kan, om man så vill, säga att ett socialt objekt eller en social företeelse för en 
människa är vilket objekt eller vilken företeelse som helst som i en given situation, i ett 
givet sammanhang, av denna samma människa används i den situationen och för 
människan som samhällsvarelse är alla situationer sociala. Ett objekt eller en företeelse, 
som blir till ett socialt objekt, en social företeelse, kan vara en icke-levande tingest, kan 
vara djur, kan vara en människa, kan vara idé, kan vara en tro, kan vara en hallucination, 
kan vara ett ord, kan vara en symbol, kan vara individen själv.57

Men om allting kan vara ett socialt objekt vad är det då för mening med att 

peka ut dem?  Meningen är att objekt bara blir sociala när vi integrerar med 

dem eller när objekten på ett eller annat sätt framträder. Det är skillnaden 

mellan att vara ett socialt objekt eller att inte som blir det viktiga.58  

Här finns en klar parallell till bebyggelsesemiotiken. Whålin menar att en 

byggnad får en betydelsebärande funktion då den företräder eller väcker en 

föreställning om något för någon och det är samma sak som att en byggnad blir 

ett socialt objekt då människan lägger märke till den. 

                                                 
57 Trost, Jan & Levin, Irene, 1999, s. 113. 
58 Trost, Jan & Levin, Irene, 1999, s. 110 ff. 
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Resultat från undersökningen 

Detta kapitel inleds med en kort historisk översikt där vissa arkitektoniska 

element sätt i sitt historiska sammanhang. Inbakat i detta kommer de bibliotek 

som undersökningen kretsar kring att presenteras. Resterande delen av kapitlet 

redovisas sedan efter valda teman. Teman som jag tycker har framkommit 

under fältarbetet. 

Historisk återblick 

Offentliga byggnader har i sin arkitektoniska utformning, inte mins i exteriören, alltid mer 
eller mindre tydligt visualiserat den makt och överhöghet som ligger bakom byggnadens 
tillkomst. De har genom tiderna avspeglat de intellektuella och sociala krafter, som legat 
bakom de förändringar som samhället genomgått, och de har varit avsedda att uppväcka 
vissa bestämda känslor: beundran av denna makt och storhet, underdånighet och till och 
med andakt. Biblioteken utgör inga undantag.59

Äldre tiders bibliotek åskådliggjorde de föreställningar om världen och 

världsordning som maktens innehavare hyst. Den idé som under långa tider 

präglat biblioteken som byggnad är innestängandet av kunskapen, makten, och 

att de var tillgängliga endast för ett fåtal. Äldre tiders biblioteksbyggnader 

tydliggör dessa tankar genom att byggnadernas arkitekter ritat fasader som 

utstrålar slutenhet, oåtkomlighet och överhöghet. 60

Szilványi skriver att ”biblioteket är det skrivna ordets förvaringsrum”61. 

Detta är något som stämt under större delen av bibliotekens historia. Nedan 

följer en kort översikt över biblioteksbyggnadernas framväxt ur ett 

västerländskt perspektiv. Jag kommer bara att ta upp sådant som har påverkat 

                                                 
59 Risarp, 2002, s. 51. 
60 Risarp, 2002, s. 51. 
61 Szilványi, Vilma, 1983, ”Från livets hus till kunskapens rymdfartyg”, s. 12. 

 25



biblioteksbyggnadernas utseende till våra dagar. Denna översikt startar därför i 

det antika Grekland.  

I Grekland tycks de första biblioteken ha uppstått kring furstehoven på 

500-talet före Kristus. Under 400 före Kristus började bibliotek byggas kring 

Gymnasierna, anläggningar för fysisk fostran och högre utbildning, och de 

offentliga idrotts- och läroanstalterna. Berömda bibliotek som skapades under 

denna tid var Aristoteles bibliotek Lykeion och biblioteket i Alexanderia. 

Typiskt för de av de grekiska biblioteken som var offentliga i deras mening var 

att de var centralt belägna. De förbands också ofta med ett tempel antigen 

genom en kollonad som är en pelargång eller en stoa som är en inbyggd 

pelargång som fungerade som promenadstråk och samlingsplats. 

Bibliotek som till byggnadsstilen kan likna föregångare till våra 

folkbibliotek fanns i Rom på 300-talet efter Kristus. Dessa bibliotek ingick ofta 

i de offentliga badanläggningarna eller låg i nära anslutning till ett torg, forum. 

Ett exempel är biblioteket i Timgad vars planlösning på många sätt går att 

återse i dagens British Library.62  

De kristna började tidigt anlägga egna boksamlingar och under medeltiden 

var det klostren som stod för både förvarandet och tillverkningen av böcker. 

Klosterbiblioteken hade ingen egen arkitektur utan ingick i 

klosterbyggnaderna. I och med universitetens framväxt under 1200-talet ökade 

behoven av bibliotek.63

1571 invigde hertig Cosimo di Medici det av Michelangelo ritade 

biblioteket Bilioteca Mediceo-Laurenzia och gjorde det tillgängligt för 

allmänheten. Här uppträdde för första gången något som under lång tid varit 

förhärskande inom biblioteksarkitektur. Entré föranleddes av en stor 

monumental trappa vilket gav besökaren ”en eggande förnimmelse av att stå 

inför en annan värld, inför en kunskapens helgedom”.64 Trappan pryds av 

kolonner vilket för associationerna till det antika Grekland. Nu råder 

renässansen höga bildningsideal och detta blir en blomstringstid för praktfulla 

                                                 
62 Läs mer om detta bibliotek i artikeln ”Från livets hus till kunskapens rymdfartyg” i tidskriften 
Arkitektur nr 4 årgång 1983. 
63 Szilványi, Vilma, 1983, s. 12 f. 
64 Szilványi, Vilma, 1983, s. 13 f. 
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biblioteksbyggnader runt om i Europa. Mot slutet av 1500- talet blir den 

dekorativa utsmyckningen allt viktigare. Biblioteksbyggnaderna bestod av 

stora praktsalar som för tankarna till ett tempel. Denna typ av 

biblioteksbyggnad upprepas sedan i nybyggandet av bibliotek under lång tid 

framåt.  

Efter franska revolutionen och under upplysningstiden sker en enorm 

utveckling. Som resultat av 1800-talets stora folkrörelser, och deras 

utbildningssträvanden, så utvecklas vetenskapliga bibliotek jämsides med 

folkbibliotek. Exteriörerna bygger dock vidare på renässansens tempeltanke.65 

”Man bygger […] huvudfasader, utformade med en i växlade grad monumental 

trappa”66.  Ett exempel på detta är universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i 

Uppsala. Byggnaden invigdes 1834 och arkitekten hette Carl Fredrik 

Sundvall.67  

 

 

Som bilden visar leder en trappa besökaren mot entrén. På bilden syns också 

två människor. Vid jämförelse av hela entréns storlek och människornas storlek 

framstår entrén som gigantisk. Entrédörrarnas storskallig visar tydligt hur liten 

människan är mot kunskapens storhet. Hela entrén ramas in av de stora 

kollonerna som dels för tanken till det gamla Grekland men kanske främst till 

                                                 
65 Szilványi, Vilma, 1983, s. 13 f. 
66 Szilványi, Vilma, 1983, s. 14. 
67 ”Carolina rediviva – historik” via Uppsala universitets hemsida: 
http://info.uu.se/fakta.nsf/sidor/carolina.rediviva.id59.html 
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Bilioteca Mediceo-Laurenzia. Biblioteket är placerat på en höjd och har en 

myndig huvudfasad som syns på långt håll. 

Industrialismen innebär för arkitekturen i allmänhet nya 

konstruktionslösningar, kolloner och bågar av järn blev den vanligaste 

bärkonstruktionen. Detta gör dock störst skillnad på bibliotekens interiörer. 

Exteriörerna bygger vidare på samma stil som tidigare.68

Ur denna korta översikt kan några element som finns kvar i biblioteken än 

i dag läsas ut. De ”allmänna” biblioteken har historiskt sätt varit centralt 

belägna med närhet till områden där människor rör sig dagligen. Biblioteken 

har varit en statussymbol. Biblioteken är monumentalt byggda och framför 

huvudentrén finns stora trappor som leder besökaren mot kunskapen. 

1900-talets biblioteksarkitektur exemplifieras i denna uppsats av de tre 

valda biblioteken. Modernism och postmodernism är de riktningar som 

dominerat arkitekturen under 1900-talet och därför har en biblioteksbyggnad 

från vardera av dessa stilinriktningar valts. Tillsammans ska byggnaderna ge 

en bild av 1900-talets biblioteksbyggnader. Gunnar Asplunds stadsbibliotek i 

Stockholm får representera modernismen och Carl Nyréns stadsbibliotek i 

Uppsala får representera postmodernismen. Visby står slutligen som 

representant för de bibliotek som byggs idag. 

                                                 
68 Szilványi, Vilma, 1983, s. 14 f. 
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Stockholms stadsbibliotek 

 

Bilden visar Stockholms stadsbibliotek sett från Sveavägen. Detta är inte byggnadens 
huvudentré utan fasadgaveln  med handikappingången. 

Stadsbiblioteket i Stockholm är ritat av arkitekten Gunnar Asplund och 

byggnaden stod färdig för bruk 1928. Biblioteket är beläget i korsningen 

mellan Sveavägen och Odinplan. Ett par förändringar har skett i fasaden sedan 

dess. 1932 tillfogades den västra flygeln och färdigställde därmed byggnadens 

kvadratiska form, 1979-81 ersattes huvudentréns slagdörrar av en rund 

snurrdörr och 1994 putsades hela fasaden upp.69 Fasaden består av slätputsad 

tegel och runt hela byggnaden sträcker sig en bård som dekoreras av 

hemmagjorda hieroglyfer.70

 

                                                 
69 Winter, Karin, 1998, Stockholms stadsbibliotek – arkitekt Gunnar Asplund, s. 1. 
70 Caldenby, Claes, 1998, ”Stadsbiblioteket”, s. 273. 

 29



                  

Bilderna visar bården på Stockholms stadsbibliotek. 

Detta bibliotek stod för någonting nytt i Sverige. Böckerna stod öppet 

uppställda på hyllor fria för vem som helts att låna, enligt samtiden en 

storslagen demokratisk tanke. I Asplunds första skiss av biblioteket betonades 

byggnadens abstrakta geometriska former utan klassisk utsmyckning. 

Byggnaden fick ändå kritik för att till utseendet inte vara funktionalistisk nog.71

Stockholms stadsbibliotek representerar i denna uppsats modernism. 

Modernism är en sammanfattande benämning för en stilinriktning i 

västerländsk kultur som ställde sig kritisk till accepterade traditioner. Den 

förordar en rationell och kritisk hållning till världen med en klar öppenhet inför 

förändringar. Modernismen fick sitt genombrott i Europa på det tidiga 1900-

talet och inom arkitekturen var (är) modernismen ett konsekvent utryck för det 

moderna i samhället och ett avståndstagande ifrån de historiska 

stilinriktningarna. I Sverige är funktionalismen med dess avskalade former den 

stilinriktning inom modernismen som blivit mest känd.72

Stockholms stadsbibliotek skiljer sig markant från ”tempelbiblioteken” 

genom sina enkla former och raka linjer. Ändå finns vissa element från 

historiens biblioteksbyggnader kvar och detta kommer jag att återkomma till. 

                                                 
71 Eriksson, Eva, ”Rationalism och klassicism. 1915-30”, s. 73. 
72 Nationalencyklopedin, 1994, band 13, s. 391-392. 
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Uppsala stadsbibliotek 

 

Mot Svartbäcksgatan vänder det en liten klassisk gavel, som både kontrasterar mot och 
samtalar med de äldre husen; denna hänsyn mot omgivningen är postmodernismens 
viktigaste bidrag till utvecklingen. Här är tonen lättsam. Det runda fönstret har rullat åt 
ena sidan och blivit så stort att det inte riktigt får rum i fasaden. Den breda fritrappan och 
Sivert Lindbloms vridna bronspelare understicker bibliotekets karaktär av offentlig 
byggnad.73

Så beskriver Ingemar Ehlin stadsbiblioteket i Uppsala. Biblioteket som är 

inbyggt i ett helt kvarter, ritades utav arkitekten Carl Nyrén och stod färdigt 

1986. Vid huvudentrén finns en ramp och biblioteket får därmed ökad 

tillgänglighet. Den som kommer för att besöka bibliotekets barnavdelning kan 

även välja att gå in genom en sidoingång. Stadsbiblioteket ligger beläget på 

Svartbäcksgatan i Uppsala, i ena änden av stadens centrala gågata. 

Som bilden nedan till vänster visar angränsar tegelbyggnaden till ett vitt 

äldre trähus. 

 

                                                 
73 Ehlin, Ingemar, 2002, s. 229. 
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Det vita huset rymmer kontor och andra lokaler som används av bibliotekets 

personal. På den innergård besökaren kommer till då denna passerat genom 

entrén syns det tydligt att biblioteket är ihopbyggt med det vita huset (se bilden 

ovan till höger). Jag tror inte att det är av allmän kännedom att det vita huset 

rymmer biblioteksrelaterade funktioner då huset från gatan ser ut att vara 

fristående från Nyrénbyggnaden. Den del av byggnaden som är med i min  

undersökning är det som är ritat av Carl Nyrèn. Biblioteket är, som sagt, 

inbyggt i ett helt kvarter och det är svårt att se var biblioteket börjar och slutar. 

Nedan visas en bild ifrån korsningen av Svartbäcksgatan och Klostergatan. 

Mitt emellan det gula huset och tegelhuset döljer sig ingången till 

barnbiblioteket. 

 

 

Det gula huset är beläget bredvid det vita huset som visats på en tidigare bild 

och ingår även det i biblioteksverksamheten, dock inte i den offentliga 

 32



verksamheten. Tegelbyggnaden på bilden ovan tillhör till viss del 

biblioteksfasaden. Höghuset i tegel som även det syns på bilden tillhör inte 

biblioteket. Att avgränsa Uppsala stadsbibliotek visade sig vara otroligt svår 

och jag antar att det även är det som är syftet med byggnaden. Den ska smälta 

in i omgivningen. Jag upprepar därför att den del av byggnaden som är med i 

min undersökning är det som är ritat av Carl Nyrèn och som tillhör biblioteket. 

Jag koncentrerar mig också huvudsakligen på fasadgaveln med huvudentrén. 

Uppsala Stadsbibliotek representerar den stilinriktning inom arkitektur 

som kallats för postmodernism. Postmodernism är en term som varit 

vedertagen i Europa sedan 1970-talet, men termen har mångtydiga betydelser. 

Inom arkitekturen så är det dels en stil och dels en teori. Postmodernismen 

börjar som en kritik mot modernismens enkla moderna byggnader och strävar 

istället emot varierad arkitektur som är inspirerad av historien och själva 

byggnadens lokala omgivning. Resultatet skulle vara modernt men ändå ha 

historiska referenser. Inom postmodern arkitekturteori är det viktigaste att en 

byggnad är en bärare av olika betydelser. Arkitekter ville skapa en symbol- och 

associationsrik arkitektur. Viktigt var att arkitektur skulle ”föra en dialog” med 

platsen och historien.74

Biblioteksbyggandet mellan Stockholms stadsbibliotek och Uppsala 

stadsbibliotek hade interiört kommit att domineras utav låga mörka salar och i 

och med Uppsala stadsbiblioteks interiöra luftiga bokhall togs ett viktigt steg 

bort från detta.75 Exteriört finns stora skillnader gentemot Stockholms 

stadsbibliotek. Uppsala stadsbibliotek är inte en fristående byggnad och har, 

förutom entrétrappan, inga direkta attribut från bibliotekens arkitekturhistoria. 

                                                 
74 Nationalencyklopedin, 1994, band 15, s. 241. 
75 Ehlin, Ingemar, 2002, ”Carl Nyrén – mästare i rum och ljus”, s. 229. 
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Almedalsbiblioteket i Visby 

 

Almedalsbiblioteket i Visby byggdes år 2000-2001, och ritades av Christer 

Malmströms Arkitektkontor AB, huvudansvaret hade Christer Malmstöm 

själv.76 Biblioteket är ihopbyggt med Högskolan på Gotland (se bild nedan) 

och interiört förenas de båda verksamheterna med en gång. 

 

 

Byggnaden i trä till höger är Högskolan på Gotland och byggnaden i vitt är 
Almedalsbiblioteket. 

                                                 
76 Malmström, Christer & Grape, Anders, 2001, ”Almedalsbiblioteket, Visby – Christer Malmström 
Arkitektkontor”, s. 48. 
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Biblioteket har förutom entrén från högskolan en huvudentré på ena långsidan. 

För arkitekterna var det viktigt att byggnaden till det yttre skulle ta upp vissa 

element som är vanliga i Visby. Fasaden består av glasytor och stora vita 

kalkstenskivor. Just kalkstenen är Visby känt för och arkitekterna menade 

också att det vita tonar ner glasytorna. Byggnadens helt inglasade kortsida 

gjordes till huvudfasad för att likna några av stadens äldre magasinhus. För att 

också referera till det närliggande hamnområdet gjordes fasaden avskalad, 

mycket likt industriarkitektur.77

På långsidan med huvudentrén finns en inbyggd bänk som sträcker sig 

längs hela långsidan. Den är av samma material som resterade delen av 

byggnaden och sticker därmed inte ut från fasaden. Bänken inbjuder till 

samling utanför biblioteket. 

 

 

Bilden visar samma långsida som entrén är placerad på och pilen pekar på bänken. 

Biblioteket är beläget i hamnområdet vid Almedalen i Visby. Närheten till 

högskolan gläder troligtvis många studenter men under mina observationer 

lade jag märke till att det var få människor som rör sig kring detta bibliotek. 

När jag var på besök så var det vinter och på sommaren är troligtvis 

förhållandena annorlunda. 

I likhet med Uppsala stadsbibliotek är, som sagt, Almedalsbibliotek 

ihopbyggt med en annan byggnad men här råder ingen som helst förvirring 

kring var biblioteket börjar och slutar. Almedalsbiblioteket ger också sken av 

                                                 
77 Malmström, Christer & Grape, Anders, 2001, s. 42. 
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att vara en fristående byggnad genom att den glasade huvudfasaden inte sitter 

ihop med någon annan byggnad. 

Vilka är besökarna 
Ett bibliotek är inte bara en byggnad med böcker. Det är också en institution 

och en idé, en demokratisk idé som bygger på alla medborgares rätt till 

bildning och information. 1973 skrev Sigurd Möhlenbrock om bibliotekens roll 

att: 

Medborgarnas informationsbehov är en naturlig följd av utvecklingen mot ett alltmer 
komplicerat samhälle med ökade svårigheter för människorna både till överblick och 
insyn. Detta förhållande ger folkbiblioteket en betydelsefull roll som allmän 
informationscentral i samhällets tjänst.78

Idag 2005 står det i den svenska bibliotekslagen att alla medborgare ska ha 

tillgång till ett folkbibliotek och att det är på folkbiblioteken som allmänheten 

ska få sina informationsbehov tillgodosedda.79 Den roll som Möhlenbrock 

skrev att biblioteket hade 1973 är idag lagstadgad. Det är fina ord men hur ser 

verkligheten ut? Kommer verkligen alla, hela allmänheten till biblioteken. 

Intervjuerna med bibliotekarierna inleddes med att bibliotekarierna ombads 

förklara vilka som var just deras biblioteks besökare. Bibliotekarien från 

Stockholm förklarade att ett överraskande stort antal hade visat sig komma 

ifrån innestan. Detta hade framkommit under olika enkäter som biblioteket 

gjort. Många besökare kom också från förorterna och de närliggande 

kommunerna. Vidare förklarade hon: 

Men de, e ju, vi är ju ett stort folkbibliotek för som vänder oss till intresserad allmänhet, 
studerande på alla nivåer alla åldrar, a, även om genomsnittsåldern på besökarna är 
ganska låg den ligger visst  27 -28 år tror jag genomsnitt.80

Bibliotekarien från Uppsala svarade att: 

                                                 
78 Möhlenbrock, 1973, s. 1. 
79 ”Bibliotekslagen” via kungliga bibliotekets hemsida: http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm. 
80 Bibliotekarien från Stockholm. 
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Besökarna är ju allmänheten och allmänheten består ju av många olika grupper det är 
studerande å ja alla som så att säga behöver gå till ett bibliotek, ett allmänt folkbibliotek.81

Jag frågade sedan vidare om hon upplevde att alla hittade till biblioteket och på 
det svarade hon: 

Ja, det upplever jag verkligen från små barn till pensionärer [skratt]. De flesta besökare 
som kommer hit är ju, vad ska man säga mellan 20 och 60 kanske. Det är ju ett brett 
spann men men men så ja.82

Bibliotekarien från Visby svarade i samma anda som de övriga att 
Almedalsbibliotekets besökare är: 

Alla, kommuninvånarna, högskolestudenterna, lärarna. Men i princip så kan man säga det 
är ju alla. 

Men han tycker att det är svårare att svara på om alla i allmänheten verkligen 

kommer dit. 

Det är ju svårt att svara på eftersom det krävs ju nästan vetenskaplig undersökning vilka 
som använder och inte va, men om man ser till kategorierna så alla tänkbara springer här. 

Biblioteken är till för alla, allmänheten. Denna uppfattning delades av samtliga 

bibliotekarier.  

Identifiera byggnaden 
Enligt Jan Janssens måste möjligheten till att kunna identifiera sin omgivning 

ses som en grundläggande förutsättning för människans välbefinnande. 

Bebyggelsen ingår i människans omgivning och Janssens menar att det därför 

är viktigt att undersöka identifierbarheten hos byggnader.83 Med detta 

påstående som bakgrund ville jag veta om informanterna kunde identifiera 

biblioteken. 

Samtliga tillfrågade (i kortintervjuerna) kunde identifiera biblioteken då 

jag frågade vad det var för byggnad de stod framför. På frågan om hur de 

                                                 
81 Bibliotekarien från Uppsala. 
82 Bibliotekarien från Uppsala. 
83 Janssens, 1976, s. 3. 
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kunde veta att det var just ett bibliotek svarade 11 av 27 tillfrågade att det 

kunde läsa det på en skylt. Märkbart är att det endast var två personer i 

Stockolm som angav skylten som anledning till identifiering. Skylten med text 

om att byggnaden är ett bibliotek sitter på Stockholms stadsbibliotek i trappan 

upp mot biblioteket och inte över entrén som är fallet i Uppsala och i Visby. 

Detta kommer jag att återkoma till under rubriken ”skyltar”. 

16 av 27 informanter angav det faktum att de har besökt biblioteket som 

anledning till identifiering. Två av dessa svarade även att de såg skylten och 

hör därmed även till den tidigare kategorin. Två av informanterna från Uppsala 

svarade att de vet att det är ett bibliotek på grund av att de har bott i Uppsala 

under längre tid. Tre av informanterna från Gotland märker här ut sig och 

uppger andra orsaker till att de identifierar byggnaden. En svarade att han varit 

med och byggt biblioteket och en annan svarade att det varit så mycket debatt 

om detta bibliotek under en längre tid. Den tredje hänvisade också till debatten 

som pågått i lokalpressen samt till att han varit på plats och tittat på byggnaden 

när den byggdes.  

Vidare ombads sedan informanterna att tänka sig in situationen att de inte 

visste att det var ett bibliotek och att det inte fanns någon skylt. Tyckte de sig 

då kunna se att byggnaden var ett bibliotek? 

I Stockholm svarade 2 av 8 tillfrågade rakt nej. Fyra stycken var 

tveksamma men menade att man såg att det var en offentlig byggnad eller ett 

statligt institut. En av dessa sticker ut genom att han efter en stunds fundering 

menar: 

Man ser att det är en särskild offentlig byggnad. Eller rotundan har jag sett på flera 
bibliotek, i England när jag pluggade där.84

Två stycken tyckte sig kunna se att det var ett bibliotek men de kunde inte sätta 

ord på varför de såg det.  

                                                 
84  S. 8. Man 22 år. Informanterna kommer i noterna att vara kodad. Den första bokstaven står för vilken 
stad de kommer ifrån, numret för vilken ordning de intervjuats. Slutligen står informantens kön och ålder. 
I detta fall betyder alltså koden S= Stockholm, 8= den åttonde informanten som intervjuades i Stockholm. 
Denna informant var en man som var 22 år gammal. 
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I Uppsala tyckte sig ingen av de 7 informanterna kunna se att det är ett 

bibliotek. En person sa att det syns att det är en offentlig byggnad och en 

persons sa att han skulle tippa på att det var någon form av kyrka. 

 I Visby sa 6 informanter att de inte ser att det är ett bibliotek. Fyra stycken 

tyckte sig kunna se att det är en offentlig byggnad eller en kulturbyggnad och 2 

personer påpekade att man ser böcker genom de stora fönstren och att det 

därför syns att det är ett bibliotek. 

Bibliotekarierna fick svara på frågan om de tycker att det syns utanpå att 

det är ett bibliotek som de arbetar på. Bibliotekarien från Stockholm svarade 

snabbt och det blev uppenbart att hon tänkt på detta tidigare: 

Nehej, inte alls det syns inte alls ehh när jag visar biblioteket för skolklasser så är det 
väldigt många som tror att de var nånting annat innan det blev ett bibliotek. – ja vaddå för 
annat då [hon ställer till rösten och spelar situationen där hon frågar studenterna] – ja ett 
slott eller en borg eller nåt sånt där [studenternas svar] och det är ju byggt så det är ju 
ingen människa som begriper att det är ett bibliotek utom för en genial sak, det fanns ju 
ingen skylt heller fram till eh 90-talet när man satt upp en skylt i eh stora åsen trappan upp 
här /…/ men om man står nere på Sveavägen och tittar upp mot huset så ser man genom 
den enorma entréporten den första och sen ytterligare en port kan man säga in i rotundan 
också upp för trappan och så ser man böckerna nerifrån Sveavägen, och jag tror att det 
var Gunnar Asplunds idé att man skulle liksom se böckerna, det var skylt nog, men annars 
syns det ju faktiskt inte.85

Bibliotekarien från Uppsala hade stora problem med att svara på denna fråga. 

Efter ett tags funderande hänvisade hon till skylten: 

Det var en svår fråga, det var det [paus] det står ju stads, det är skyltat med stadsbibliotek 
så att tittar man på skylten så förstår man ju att det är ett bibliotek som är till för alla 
människor så att de det tror jag att det upplevs som att det känns som att det är ett 
bibliotek som ja man kan gå in i oavsett vem man är så att säga.86

 

Bibliotekarien från Visby svarade: 

Det när man vet att det är en biblioteksbyggnad då är det ju självklart det är ju inget som 
strider mot biblioteksfunktionen i utseendet men det är heller inget som man säger på 
hundra meter att det där är ett bibliotek, tycker jag, kanske kan vara någon känslig själ 

                                                 
85 Bibliotekarien från Stockholm. 
86 Bibliotekarien från Uppsala. 
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som kan se direkt att detta är ett bibliotek. Det är ju likadant i nåt konserthus eller nåt 
sådant. Offentlig byggnad.87

Alla informanter från kortintervjuerna känner till sin stads bibliotek. Det råder 

dock delade meningar om huruvida det syns utanpå att det är ett bibliotek eller 

inte. Majoriteten tyckte inte att det syntes men en stor del tyckte sig se att det 

var någon form av offentlig byggnad. Vid Uppsala stadsbibliotek hade 

informanterna svårt att svara på frågan om de ser att det är ett bibliotek. Endast 

en person tyckte sig kunna se att det är en offentlig byggnad i jämförelse med 

Visbys och Stockholms vardera fyra. Även bibliotekarien från Uppsala hade 

svårt med denna fråga. Vad är det som gör att Uppsala stadsbibliotek inte ser ut 

som en offentlig byggnad då de andra gör det? En orsak kan vara att de andra 

är fristående och i flera våningar medan Uppsala är ”inbakat” i ett helt kvarter. 

Den gör inget anspråk och tar ingen plats. Enligt Wulz är ”byggnadens position 

i relation till gaturummets nivå […] en avgörande faktor för dess 

självrepresentation”.88 Om byggnaden ligger på en höjd dominerar den 

närliggande byggnader och därmed stadsrummet. Den tar plats och syns89. 

Detta är fallet vid Stockholms stadsbibliotek. I kontrast till det står Uppsala 

stadsbibliotek som ligger i linje med övrig närliggande bebyggelse och gör 

därmed inte lika mycket väsen av sig. Brukar offentliga byggnader (statliga 

och kommunala byggnader) ta plats, är det därför som Stockholms- och 

Visbyinformanterna associerar till offentliga byggandet då de ser på sina 

bibliotek? Låt oss återvända till det citat som inledde den historiska 

återblicken. Där menade Risarp att offentliga byggnader genom alla tider 

återspeglat den makt och de sociala och intellektuella krafter som legat bakom 

byggnadens tillkomst. Historiskt så har dessa byggnader varit avsedda att 

väcka vissa känslor och tankar hos betraktaren som beundran underdånighet 

och till och med andakt.90 Med denna tanke som bakgrund så blir svaret på min 

fråga ja, offentliga byggnader brukar ta plats, det är så vi är vana att se dem. 

Att en byggnad tar plats behöver dock inte alltid ses som något negativt. 

                                                 
87 Bibliotekarien från Visby. 
88 Wulz, 1991, s. 82. 
89 Wulz, 1991, s. 82. 
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Enligt Lars Ågren har en byggnasfasad som funktionell uppgift att visa vad 

som rymmer sig innanför fasadens väggar. Om man inte ser på 

folkbiblioteksfasaden att det är ett folkbibliotek öppet för allmänheten, hur 

allmänt är det då? 

Formen 
Exteriören på en offentlig byggnad rymmer budskap. Den sänder ut signaler 

dels om vad byggnaden innehåller men framförallt om hur institutionen som 

byggnaden rymmer uppfattar sig själv och hur den vill att andra ska uppfatta 

den. Flera beståndsdelar spelar roll för hur byggnaden uppfattas, till exempel 

byggnadens placering i staden, entréns placering och fönster. Sammantaget är 

dessa detaljer viktiga för helhetsuppfattningen av byggnaden. Väcker 

byggnaden lusten att titta lite närmare? Bjuder byggnaden in.91 De olika 

detaljerna i byggnaden kommer att diskuteras senare i uppsatsen men först 

redovisas vad informanterna tyckte om bibliotekens utseende. Personlig smak 

färgar alltid våra åsikter om huruvida någonting är fint eller fult och om vi 

uppskattar en byggnads utseende eller inte. Detta är bra att tänka på när dessa 

resultat tolkas. 

I Stockholm tyckte 7 av 8 informanter bra om bibliotekets utseende. I sina 

beskrivningar om huset dök ord som vackert, pampigt, fascinerande och 

jättesnyggt upp. Den runda formen mot den kantiga nämner många som något 

de gillar i utseendet.  

Det är fint, absolut[…] Formen, det runda och kantiga emot varandra. Färgen sticker ut.92

Jag blir alltid lika fascinerad, jag har ju hört historien om tävlingen och vad det skulle bli 
först. Bården har som hieroglyfer men ändå inte. Babylon assyriskt inspirerar. Vackert, 
grekiskt på insidan. Insidan känns som en grav men jag vet inte om man byggde gravar 
så. Egyptiskt inspirerat.93

 
90 Risarp, 2002, s. 50. 
91 Risarp, 2002, s. 50. 
92 S. 4. Kvinna 30 år. 
93 S. 8. Man 22 år. 
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Jättesnyggt[…] jag tycker om gamla hus som ej ser ut som gräddbakelser. Gamla hus blir 
ofta för mycket men detta är enkelt i linjerna.94

Ganska pampigt[…] den är både rund och fyrkantig. Ändra färgen kanske.95

Jag har alltid tyckt att det är vackert, det är stramt och lite annorlunda, vacker dörr, i 
huvudtaget fint.96

En person tyckte inte om utseendet och sa: 

Nej, det är ganska fult. Det må vara känt och arkitekten tycker kanske om det själv. För 
enkelt, det där runda och sen det kantiga, passar inte in.97

Bibliotekarien från Stockholm håller inte helt med de övriga 

stockholmsinformanterna om att bibliotekets utseende är fint. Hon nämner 

aldrig att biblioteket är fult men upprepar att det inte är funktionellt för ett 

bibliotek. På frågan om vad hon tror besökarna tycker om utseendet svarar hon: 

Jag försöker ju prata lite med, särskilt när man har ungdomar så vill jag veta om dom 
tycker att det här huset, om dom har varit här förut eller om dom ja vad dom har känt om 
dom har velat gå in och så och väldigt många har faktiskt fortfarande den känslan som jag 
hade för 30 år sen att det är nåt speciellt med biblioteket det är inget riktigt vanligt 
bibliotek utan det är något särskilt med det och det e ju arkitekturen och läget som 
förmedlar den känslan och den har många, men samtidigt så tycker jag mig se en större 
frimodighet faktiskt hos dagens unga att dom bryr sig inte så mycket om såna dära saker 
utan dom kutar upp för trappan och tar för sig på ett annat sätt kanske det är en bra 
utveckling.98  

I Uppsala tycker 3 av 7 tillfrågade att byggnadens utseende är någonstans mitt 

emellan.  

[I]nte vet jag det är okey.99

[I]nget speciellt, varken fint eller fult. Taket är snyggt i olika nivåer.100

Har inte tänkt på det ganska intetsägande.101

                                                 
94 S. 6. Kvinna 27 år. 
95 S. 3. Kvinna 21 år. 
96 S. 2. Kvinna 80 år. 
97 S. 1. Kvinna 30 år. 
98 Bibliotekarien från Stockholm 
99 U. 7. Kvinna 26 år. 
100 U. 5. Man 24 år. 
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Två personer säger rakt ut att byggnaden är tråkig och en person säger att 

byggnaden är ful. Endast en person pratar om byggnadens utseende med 

någorlunda positiva ordalag. 

Det är lite charmigt ändå, just det at det inte ser ut som ett bibliotek, det ger kontraster fast 
tegelväggen är ändå lite bibliotektig.102

Märkbart är att informanterna var fåordiga i sina utryck av vad det tyckte om 

Uppsala stadsbiblioteks utseende. Bibliotekarien från Uppsala går även hon 

emot informanterna från gatan. Hon påpekar med vördnad att hon tycker 

mycket om Carl Nyréns arkitektur och att biblioteket är en vacker 

tegelbyggnad med vackra fönster. Efter detta berättar hon att Carl Nyrén 

använt sig av sådant som är typiskt för Uppsala i Byggnaden: 

[H]an ju, vad jag har förstått, alltså plockat upp sånt som är typiskt för Uppsala en del 
äldre Uppsala byggnader, bland annat dom här gluggarna, tittar man så att säga på 
biblioteket längst S:t Olofsgatan så ser man ju att det finns gluggar så att säga fönstren ser 
ut som gluggar det tror jag är lite typiskt för Uppsala i varje fall så har det funnits här på 
många byggnader.103

På frågan om vad hon tror att besökarna tycker om utseendet så svarar hon: 

Ja, man hör att det är ett vackert bibliotek och sen är det en annan sak att vi ska vi borde 
skylta bättre och det är någonting vi arbetar på men om man tittar på själva arkitekturen 
och inredningen så så har jag inte hört nån som  inte tycker att det är fint här. Och jag 
talar om arkitektritat och det är ju verkligen det här huset om man jämför med många 
andra bibliotek som också är väldigt fina va som e typiska 70- tals byggnader då med med 
att det är liksom stor stor yta som man fyller då med bokhyllor och möbler så är det här 
biblioteket bygger på en rumsindelning som gör att det känns som att det känns som att 
det är en fin miljö.104

Det blir tydligt att hon här till den största delen talar om bibliotekets insida och 

inte som de övriga Uppsalainformanterna endast om bibliotekets exteriör. 

I Visby uttalade sig 8 av 11 tillfrågade i positiva ordalag om 

Almedalsbibliotekets utseende. Ord som tjusig, spännande, modern och 

 
101 U. 6. Kvinna 24 år. 
102 U. 1. Kvinna 22 år. 
103 Bibliotekarien från Uppsala. 
104 Bibliotekarien från Uppsala. 
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intressant dyker upp. Glasfasaden mot Almedalen nämner flera personer att de 

uppskattar. 

Spännande, i en stad som den här passade det mycket bra[…]Glaset mot Almedalen är 
spännande, det gör så att man känner sig välkommen. Jämfört med äldre bibliotek är det 
mer folkligt, man känner att alla får plats. Jag har en ettåring och vi går ofta hit. Vet inte 
om jag hade gjort det på ett äldre bibliotek på landsbygden.105

Jag tycker om det, det se fräckt ut[…]glasytorna, stenen, ser modernt ut.106

Bra, snyggt, stora fönster[…] det ser nytt ut, man ser att de lagt ner mycket tid på att få 
det snyggt.107

Tjusig byggnad[…] den är säregen, mycket glas och modern men den smälter in i Visby 
ändå.108

En person menar att huset är intressant men inte vackert.  

Intressant inte vackert[…]leken med fönster, det är ovanliga fönsterkombinationer, som 
bandet över entrén, taket mellan biblioteket och högskolan.109

Två personer uttalar sig negativt om byggnaden. 

Ganska stelt, kallt[…]så raka linjer, vitt, grått110

Först tyckte jag att det var hiskeligt fullt, men man vänjer sig.111

Bibliotekarien från Visby håller med Visbyinformanterna om att gaveln är 

vacker men har i övrigt blandade känslor inför utseendet och säger: 

Blandat, jag är jätteförtjust i gaveln. Den här bland det är ju ett världsarv vi tittar på 
genom, det är ju oslagbart. Resten är en klanglåda om man ska vara lite kritisk då lite 
akustiken är lite si och så. I övrigt så är det ju inga linjer som hänför det är draget med 
linjal tycker jag sådär det ja det är en budget som avgör mycket också.112

                                                 
105 G. 6. Kvinna 28 år. 
106 G. 8. Man 48 år. 
107 G. 10. Man 23 år. 
108 G. 7. Man 75 år. 
109 G. 1. Kvinna 25 år. 
110 G. 2. Kvinna 27 år. 
111 G. 4. Man 34 år. 
112 Bibliotekarien från Visby. 
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På frågan om vad han tror att besökarna tycker om utseende sa han att han ofta 

hörde att människor uppskattar foajén.  

Ja, det jag hör om det är foajén då de e den som är spektakulär, resten är ju 1a då, det är 
inga konstigheter i övrigt i huset. Och vi har ett vackert sagorum det runda med cirkeln 
stjärnhimmel det tycker jag är helt suveränt men annars så nej jag tycker det är rätt 
skiftande reaktioner däremot har jag inte hört några utpräglat negativa utan jag tror att 
dom flesta är rätt tagna när dom kommer in, ser ut, sätter sig med en fika och sådär va rätt 
nöjda.113

Det är uppenbart att bibliotekarierna har en annan syn på byggnaden än vad 

övriga informanter har. Detta kan förklaras med att bibliotekarierna troligtvis 

har personligare förhållanden till biblioteken då de vistas där nästan dagligen. 

Det kan inte heller uteslutas att bibliotekarierna kan känna att de måste säga 

positiva saker om byggnaden just för att de arbetar där. Bibliotekarierna har 

även svårt att säga något om utseendet utan att samtidigt säga något om hur 

biblioteket fungerar, både invändigt och utvändigt. Till saken hör också att 

bibliotekarierna intervjuades inomhus och övriga informanter utanför 

byggnaderna. Uppsalainformanterna var de som var mest negativa till sitt 

bibliotek och de var också de som utryckte sig fåordigast. I Stockholm och i 

Visby var majoriteten av informanterna positivt inställda till bibliotekens 

utseende. 

Placering i stadsrummet 
På samtliga besökta platser tillfrågades informanter och bibliotekarier om vad 

de tycker om sitt biblioteks läge i staden. Bibliotekarien som arbetar på 

Stockholms stadsbibliotek svarade: 

Um, det har ju blivit gynnsammare allt eftersom att tiden går faktiskt för när det kom till 
då 1928 så var det faktiskt lite utanför stan kan man säga, men man hade ju redan då 
börjat placera universitet eller högskola, Stockholms högskola byggdes i dom här 
trakterna samtidigt och det var därför kanske också man la det här. Ehh nu är det ju så att 
Frescati, Karolinska institutet och så vidare har gjort att vi är verkligen i i mitten det har 
kommit en liten bok som heter kunskapens kvarter som avhandlar precis det här, nu har ju 
i och för sig universitetet flyttat ut men det är ändå vi har handelshögskolan vi har väldigt 

                                                 
113 Bibliotekarien från Visby. 
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mycket skolor, gymnasier och sånt runt omkring här så att läget är ju centralt, tunnelbana 
perfekt, bussar perfekt, så det ligger väldigt centralt. Nu.114

Hon är positiv till stadsbibliotekets läge och de övriga 

Stockholmsinformanterna håller med henne. De påpekar att biblioteket ligger 

centralt och nära tunnelbanan. Stockholmsbibliotekarien fick även svara på om 

hon upplevde att människor hittar till biblioteket och hon svarade att hon 

trodde att nästan alla hittar dit. Som argument nämner hon att det är skyltat 

från tunnelbanan till biblioteket och att den närmaste busshållsplatsen heter 

”stadsbiblioteket”.  Sedan nämner hon att huruvida man känner sig lockad att 

gå in eller inte kan vara en annan sak. Med andra ord så tar hon upp denna 

frågeställning innan jag gör det. 

I Uppsala så menade bibliotekarien att biblioteket låg så bra som det går att 

begära och att bibliotekets placering underättade bibliotekets verksamhet. 

Vidare svarade hon på frågan om hon trodde att människor hittar till 

biblioteket: 

Det ligger ju ganska centralt ändå på slutet av en gågata och det är rätt så lätt att förklara 
för människor som kommer utifrån hur dom ska hitta hit i och med att man kan liksom 
ange stora torget som ett riktmärke så att uppsalaborna tror jag absolut hittar hit alltså så 
så känt är stadsbiblioteket.115

Övriga Uppsalainformanter håller med Uppsalabibliotekarien om att Uppsala 

stadsbibliotek har en otroligt bra placering i staden. Centralt och i slutet på 

gågatan. 

I Visby rådde inte samma enighet angående bibliotekets placering. Två 

personer var inte helt odelat positiva till läget, de sa: 

Bra bredvid skolan. Men det förtar parken lite i och med att det är en sådan modern 
byggnad.116

Jag bor ju i innerstaden så det är okey för mig men jag vet att det var en massa prat när 
det skulle flyttas hit.117

                                                 
114 Bibliotekarien från Stockholm. 
115 Bibliotekarien från Uppsala. 
116 G. 11. Kvinna 25 år. 
117 G. 9. Kvinna 73 år. 
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Resterande Visbyinformanter var positiva till läget och påpekade närheten till 

Almedalen och högskolan och att parkeringsmöjligheter var bra. 

Almedalsbiblioteket är som nämnts nybyggt och det tidigare stadsbiblioteket 

hade ett mer centralt läge. Stadsbibliotekets flytt ledde sedermera till en del 

lokal debatt dels angående den nya placeringen nere vid Almedalen. Angående 

debatten sa Visbybibliotekarien: 

 Lite debatt [skratt], det var mycket debatt. Vi hade en busslinje som folk då propsade på 
å när den väl kom till stånd så var det ju ingen som åkte den så den las ner. Men men visst 
det är bekymmer va vintertid kan det vara halt och bedrövligt…och än en gång det är dom 
äldre…Och sen klagar många på att det inte finns parkeringsplatser tillräckligt och det 
kan inte heller finnas därför att området ser ut som det gör som begränsar så att det 
kommer inte att ändra sig.118

Vidare svarade han på frågan om människor hittar dit: 

Ja alla vet var det ligger sen om dom orkar hit va… det ligger ju nere i hamnområdet och 
dom har en kraftig backe då som är uppför på tillbakavägen det kan nog hejda en del tror 
jag…äldre är jag rädd för.119

Här menar Visbybibliotekarien att alla människor kanske inte kan ta sig till 

biblioteket med tanke på dess läge. Detta är intressant med tanke på att han 

tidigare sagt att bibliotekets besökare är allmänheten, alla. Och på frågan om 

han själv tycker att bibliotekets läge förbättrar eller försämrar för bibliotekets 

verksamhet svarar han: 

Nej jag kan i och för sig tänka mig andra placeringar jag har inte varit inblandad i nån 
diskussionen här om varför vi hamnade här det är ju högskolan och högskolans placering. 
Vill man ha ett integrerat bibliotek och inte tänker dra ut något från högskoleområdet så 
hamnade det här. Annars visst kan man placera ett bibliotek precis varsomhelst i staden 
där det är någelunda centralt då men det kunde var helt andra placeringar det behövde ju 
inte blivit ett sammanslaget bibliotek.120

Det kan konstateras att informanterna och bibliotekarierna i Uppsala och i 

Stockholm är mycket nöjda med bibliotekens placeringar i respektive stad. I 

Visby var många nöjda med placeringen. Bibliotekarien från Visby är dock 

                                                 
118 Bibliotekarien från Visby. 
119 Bibliotekarien från Visby. 
120 Bibliotekarien från Visby. 
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inte helt positivt inställd till läget och han tror att den branta backen som leder 

till biblioteket från centrum kan hejda en del människor från att besöka 

biblioteket. Att ha i åtanke här är att jag på grund av min placering utanför 

biblioteket inte har intervjuat någon som inte kunnat ta sig dit. 

Sigurd Möhlenbrock skriver att ”[b]iblioteket hör hemma i hjärtat av 

samhällsaktiviteterna”.121 Det bör vara beläget på en plats där människor 

naturligt samlas och möts. Detta för att öka tillgängligheten till biblioteket.122 

Både Uppsalas och Stockholms stadsbibliotek är centralt placerade medan 

Visby ligger aningen utanför centrum. 

Vid jämförelse av de undersöka bibliotekens placering med biblioteks 

placering historiskt framstår likheter. Både Almedalsbiblioteket i Visby och 

Stockholms stadsbibliotek har närliggande lärosäten. Stockholms 

stadsbibliotek har Handelshögskolan runt hörnet och Almedalsbiblioteket är 

ihopbyggt med Högskolan på Gotland. Uppsala stadsbibliotek och Stockholms 

stadsbibliotek är centralt belägna på platser där människor rör sig dagligen utan 

att för den skullen behöva vara på väg till biblioteket. Här skiljer sig 

Almedalsbiblioteket ut genom att det är beläget nere i ett hamnområde. Under 

mina observationer såg jag att de människor som gick förbi ofta var på väg till 

högskolan eller in till biblioteket. Stämningen var lugn och under låga tider 

stod jag ensam, utan en människa i sikte utanför Almedalsbiblioteket. Detta 

inträffade aldrig utanför Uppsalas eller Stockholms stadsbibliotek. 

Fönster  
Risarp skriver i ”Syns demokratin utanpå” om öppna och slutna bibliotek. Han 

menar att gamla tiders bibliotek är fyllda av högdragenhet och bortvändhet och 

att denna byggnadstradition på vissa håll hänger kvar än idag. Det som 

karaktäriserar det slutna biblioteket är den massiva byggnadsstilen och att det 

är svårtillgängligt. För det öppna biblioteket är det andra ideal som råder. 

Enkla saker som att det ska var lätt att hitta till och i, och att fönster ska ge en 

liten glimt av vad som finns därinne. Enligt Risarp är öppenhet det som har 

                                                 
121 Möhlenbrock, 1973, s. 2. 
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högst prioritet i de flesta bibliotek som byggs idag.123 På denna linje följer 

Visbys bibliotek. Inte nog med att gavelfönstret ger inblick i vad som döljer sig 

innanför exteriörens omslutande väggar, glaset speglar även den 

omkringliggande bebyggelsen. 

 

   

Bilden till vänster visar Almedalsbibliotekets glasgavel mot Almedalen. Bilden till höger 
visar fasadgaveln med huvudentrén sett från Almedalen. 

I Visby är det inte bara den ovan synliga gaveln mot Almedalen som genom 

fönster ger inblick. Över entrésidans gavel sträcker sig långa fönsterband och 

dessa bryts fasadstenen då och då av av rektangulära fönster. Genom dessa kan 

människor skymtas som sitter och läser i de vid fönstren utplacerade fåtöljerna 

och borden. Som tidigare nämnts var just fönstren något som flera Visby 

informanter angav som en anledning till att de tyckte om bibliotekets utseende. 

På Uppsala stadsbibliotek råder annorlunda förhållanden. Här finns ett 

enda fönster vid entrégaveln. Detta är visserligen stort men det är så pass högt 

placerat att det ät svår att genom detta få en inblick. 

 

 
122 Möhlenbrock, 1973, s. 2. 
123 Risarp, 2002, s. 51 ff. 
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Bilden till vänster visar fasadgavel mot s:t Olofsgatan. Bilden till höger visar 
rosettfönstret som pryder gaveln med huvudentrén mot gågatan (Svartbäcksgatan). 

Den långa fasadgaveln (se bilden till vänster) rymmer visserligen många 

fönster men även dessa är högt placerade. De ger snarare en chans för 

bibliotekets inre besökare att titta ut än vad de ger gatans användare en chans 

att titta in.  

Stockholms stadsbibliotek rymmer förvisso många fönster men inte heller 

dessa ge någon verklig chans till insyn.  

 

 

Bilden till väster visargaveln med hadikappentrén.. Bilden till höger visar fönstret i 
huvudentrén. 

Som tidigare nämnts sa bibliotekarien från Stockholm att om man står nere på 

Sveavägen och tittar upp genom entréportens fönster så kan man se böckerna 

därifrån. Detta menade hon var anledningen till att arkitekt Gunnar Asplund 

inte använt sig av någon skylt. Böckerna skulle vara skylt nog. Kortet ovan till 

höger är tagit nedifrån Sveavägen och då jag stod där såg jag inte en enda bok. 

Självklar kan förhållandena vara annorlunda om biblioteket besöks på kvällstid 

eller en dag då solen inte lyser kraftigt. Men det känns ändå ganska långsökt. 
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Det är förstås inte heller ett fönsters huvuduppgift att ge chans till insyn. 

Ett fönster är ett hål i en vägg som binder samman det som är innanför och 

utanför. En dörr är också ett hål i en vägg men fönstret och dörren skiljer sig åt 

på ett avgörande sätt.124

Att passera genom dörren innebär att överskrida en tröskel och att kroppsligen skrida in i 
en annan värld, att ge sig in i ett annat rum. Fönstret öppnar visserligen denna yttre värld 
men hindrar samtidigt det kroppsliga mötet mellan den. Dörren tillåter och uppmanar till 
passage medan fönstret presenterar två rum, två världar, för varandra och kanske 
åstadkommer längtan till det andra rummet.125  

Wulz menar alltså att ett fönster har en potential att åstadkomma längtan till 

rummet innanför, bjuda in. Och detta är vad gavelfönstret på 

Almedalsbiblioteket gör. Utifrån syns där ett varmt och ombonat entrérum där 

ett café och tidskriftshyllor är placerade. Någon som går förbi denna gavel en 

onsdagsförmiddag, som jag gjorde, ser då människor sittandes med en kopp 

kaffe läsandes en tidning och det bjuder in. Passerar man på samma sätt förbi 

Stockholms eller Uppsalas stadsbibliotek utstrålar fasaderna betydligt mycket 

mer slutenhet. På dessa fasader passar en annan av Wulz beskrivningar av ett 

fönster betydligt bättre in. Han menar att ett fönster kan ses som husets ögon.  

’[H]usets ögon’ står inte bara för att se utan också för att bli sedd. Fönstret får sig en 
observerande och vaktande egenskap tillskrivet. Ibland kan det till och med uppfattas som 
övervakande.126

Han tar upp ett exempel med fasader med tonade rutor, där den som står 

innanför ser ut och den som står utanför endast ser sin egen spegelbild. Den 

som passerar kan vara sedd utan att veta om det.127  

Stadsbiblioteken i Stockholm och Uppsala har visserligen inga fönster med 

spegelglas men i och med att förbipasserande inte kan se in kan de endast bli 

sedda. Detta är ett förhållande som de flesta troligtvis föredrar i sitt privata 

hem, men där det också just privat. Ett folkbibliotek är offentligt och bör därför 

                                                 
124 Wulz, 1991, s. 105. 
125 Wulz, 1991, s. 105. 
126 Wulz, 1991, s. 108. 
127 Wulz, 1991, s. 108. 
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till det yttre visa upp det. Fönster som tillåter insyn ger besökaren chansen att 

se in i huset utan att känna sig tvingad att gå in. 

Entrén 
Huvudingångens placering är av central betydelse för hur ett bibliotek 

uppfattas. Var i byggnaden är den placerad och hur är den utformad. Är den 

dominerande i frontfasaden, är den generös och lockande? Drar den besökaren 

till sig eller skall blicken behöva irra fram och tillbaka överfasaden innan 

ingången röjer sig?128  

 

                               

Båda bilderna visar Stockholms stadsbiblioteks huvudentré. 

Ovan visas två bilder av Stockholms stadsbiblioteks huvudentré. Den är stor 

och mäktig och besökaren leds dit av stigande trappor. Liknande entréer finns 

på samtliga fyra gavlar men det är bara framför huvudentrén som det finns 

trappor. Entrén syns på långt hål så det behöver aldrig råda någon som helst 

förvirring kring var ingången ligger. Ju närmare besökaren kommer entrén ju 

större tornar den upp sig. Trapporna i kombination med ingångens höjd leder 

besökaren mot ingången samtidigt som den enligt mig utstrålar myndighet och 

överhöghet. Man vet att man är på väg in i kunskapens högborg och inför detta 

bör man visa respekt. Angående entrén sa en informant:  

Egentligen så är det ju respektingivande. Porten gör att man känner sig lite liten men den 
är ändå öppen, den sträcker sig över flera våningar. Det är kanske den som inbjuder.129

                                                 
128 Risarp, 2002, s. 50. 
129 S. 5. Kvinna 35 år. 
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Citatet illustrerar dubbelheten i Stockholms stadsbiblioteks huvudentré. 

Samtidigt som den är alltför respektingivande så leder den besökaren rätt. 

I kontrast till denna pampiga entré kan Uppsala stadsbiblioteks huvudentré 

ställas. 

 

     

Bilden till vänster visar Uppsala stadsbiblioteks huvudentré sett från gågatan 
(Svartbäcksgatan). Bilden till höger det besökaren möts av då denna kikar in genom entré 

hålet. 

Även framför denna entré finns trappor som dock måste angöras från sidan. 

Trappan leder nästan besökaren förbi entrén istället för in i den. Den delen av 

ingången som är synlig från gatan består sedan av ett hål i väggen med en skylt 

över. En stor del av Uppsalas huvudentré döljer sig innanför entrégaveln. 

Denna innergård öppnar sig först när besökaren passerat igenom den betydlig 

anonymare entrén från gatan. 

 

          

När besökaren väl bestämt sig för att gå in genom den första ingången så visar 

en vacker gård upp sig. Härinne leds besökaren på ett naturligt sätt mot 
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ingången till själva biblioteket. Entrén här är varken stor eller skrämmande 

men som sagt, detta syns inte från gatan. En informant sa: 

Gången kan vara lite skrämmande man ser inte vart man tar vägen.130

Gången, hålet i väggen från gatan, leder besökaren från gågatans stadsliv till 

gårdens tystnad. Gården är som sagt vacker men vad har den egentligen för 

syfte? Där finns inga utplacerad bänkar eller något annat som lockar besökaren 

till att vistas där. Gården känns mer som ett konstverk som ska betraktas inte 

användas. 

I Visby är huvudentrén belägen i hörnet på en gavel fullt synlig för alla 

som kommer gående från centrum. De som kommer gående från Almedalen 

eller strandpromenaden möts av den stora glasgaveln och där finns inga tecken 

på var entrén kan befinna sig.  

 

         

Entrén i sig är omgiven av glas vilket bjuder in. Den är enkelt utformad utan att 

vara osynlig. Den befinner sig på samma nivå som besökaren så besökaren 

behöver varken transportera sig uppåt eller inåt för att komma till biblioteket. 

Entré är alltså i sig bra och inbjudande men dess synlighet beror på från vilket 

håll besökaren kommer.  

Skyltar 
En skylt som signalerar att byggnaden den hänvisar till är ett bibliotek var som 
tidigare nämnts en säker källa för identifiering av byggnaden. I Uppsala är 
skylten placerad över huvudentrén. Den syns tydligast för den som kommer 

                                                 
130 U.1. Kvinna 22 år. 
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gående i gågatans riktning. Den är tydlig och funktionell och signalerar ut 
ordet ”stadsbibliotek”. 

 

 

Även i Visby signaleras byggandens funktion med text över huvudentrén. 

Denna skylt är mycket tydlig men skylten syns under samma förutsättningar 

som entrén. Besökaren måste komma gående från centrum för att se skylten. 

 

 

Stockholms stadsbibliotek skiljer sig här från de övriga två biblioteken genom 

att byggnaden från början inte hade någon skyllt överhuvudtaget. När skylten 

sedan tillkom på 90-talet placerades den i trappan som leder till huvudentrén. 

Bilden nedan är tagen från entrén och visar vagt var texten står. Texten 

förtäljer inte bara att byggnaden (eller trappan) är Stockholms stadsbibliotek 

utan också att det var Gunnar Asplund som var arkitekt.  
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Skylttexten blir synlig för den som kommer gående på Sveavägen först då 

trappöppningen har visat sig. De gula byggnader som texten sitter på innehåller 

butiker och restauranger och skylten kan därmed tolkas som att det är dessa 

byggnader som innehåller biblioteket. Det är ju trots allt dessa byggnader som 

skylten sitter på. 

Inget av biblioteken skyltar till det yttre om sin funktion på något annat 

språk än svenska. Detta tycker jag klingar illa med tanke på bibliotekslagens 

klara direktiv om att folkbiblioteken skall ägna extra uppmärksamhet till 

invandrare. Detta genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska i 

former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.131  

Trappor 
Både Uppsala och Stockholms stadsbibliotek har trappor framför sina 

huvudfasader.  

 

                                                 
131 ”Bibliotekslagen” via Kungliga Bibliotekets hemsida: http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm. 
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Bilden till vänster visar trappan utanför Uppsala stadsbibliotek. Bilden till höger visar 
trappan utanför Stockholms stadsbibliotek sett från huvudentrén. 

I Stockholm leder trappan rakt upp mot huvudentrén, den leder in besökaren. I 

Uppsala går trapporna mot entrén från sidan och kan därmed ses som att de 

leder besökaren förbi entrén. Bredvid trappan finns en bred ramp som ökar 

tillgängligheten till entrén. 

Bibliotekarien vid Stockholms stadsbibliotek, säger vid flertalet tillfällen 

att hon inte tycker om alla trappor som besökaren tvingas ta sig upp för. Först 

för att komma upp till byggnaden och sedan för att ta sig in i den. Tvärt emot 

bibliotekarien säger en av informanterna från gatan. 

Uppgången är så vacker, handikappvänlig men ändå inte slentrian med ramper och 
sånt.132

Det hon säger är sant, denna trappa har ingen ramp som en rullstolsbunden 

person eller en person med barnvagn skulle hunna ta sig upp för. Istället 

hänvisas dessa till en av sidoingångarna (se den stora fasadbilden på s. 29) som 

istället för trappa har en mindre backe framför entrén. Den dag jag var på 

besök var denna backe fylld med snö och is. 

Med sin trappa har Stockholms stadsbibliotek en tydlig historisk referens. 

Den bygger vidare på det som startades 1571 i Bilioteca Mediceo-Laurenzia 

och sedan blev norm för biblioteksbyggnader ända fram till 1800-talets slut. 

Uppsala stadsbiblioteks trappa leder inte besökaren mot ingången på samma 

tydliga sätt och referensen blir därmed inte lika stark där. Trappan finns dock 

fortfarande kvar framför entrén vilket inte är fallet i Almedalsbiblioteket. 
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Trappor framför en entré är förenat med en ansträngning, biblioteket kräver en 

avsträngning av besökaren för att denna skall kunna besöka biblioteket. 

Marknivå ger intrycket av att biblioteket inte sätter sig över besökaren, de är på 

samma nivå. 

Stockholms stadsbibliotek är det av de undersökta biblioteken som mest 

liknar biblioteken genom historien. Detta blir paradoxalt med tanke på 

Asplunds strävan efter att skapa ett modernistiskt bibliotek. Modernismen tar i 

teorin avstånd från allt det gamla och hyllar istället det moderna i samhället.  

Tanken bakom Uppsala stadsbiblioteks är en strävan efter, i enlighet med 

postmodernistisk teori, samtala och visa respekt för platsen. Denna strävan har 

enligt mig gått så långt att biblioteket blir osynligt. Det smälter in med övrig 

bebyggelse på gågatan. Detta tror jag är en av de huvudsakliga orsakerna till att 

informanterna från gatan i Uppsala hade så svårt för att beskriva biblioteket. 

Det var just de beskrivande orden de hade svårast för.  

Almedalsbiblioteket förenar enligt mig det bästa ifrån modernismen och 

postmodernismen. Byggnaden har till det yttre en avskalad ren arkitektur med 

mycket glas och enkla linjer vilket för tankarna till funktionalism. Samtidigt 

för byggnaden en dialog med platsen genom den gotländska kalkstenen i 

fasaden. Arkitekterna påpekade att de inspirerats av gotländska magasin i valet 

av huvudfasad. Byggnaden syns på håll och tar plats i stadsrummet men 

samtidigt förtar den inte övrig kringliggande bebyggelse. Genom sin trapplösa 

entré visar byggnaden också att den befinner sig på samma nivå som besökaren 

och inte över besökaren som Stockholms stadsbibliotek ger intrycket av. 

Inbjudande eller inte? 
Ett tema som mer eller mindre är genomgående i hela uppsatsen är frågan om 

biblioteket är inbjudande eller inte. Denna fråga ställdes direkt till vissa 

informanter i Uppsala och i Stockholm men inte till dem i Visby. 

Av Stockholms 8 informanter fick 6 stycken frågan om de tyckte att 

biblioteket var inbjudande. Fyra stycken svarade ja på denna fråga och 

 
132 S.2. Kvinna 80 år. 
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samtliga av dessa hör till dem som talade positivt om bibliotekets utseende. De 

motiverande sina svar med argument som: 

Egentligen så är det ju respektingivande. Porten gör att man känner sig lite liten men den 
är ändå öppen, den sträcker sig över flera våningar. Det är kanske den som inbjuder.133

Ja, gör det väl, men det är för att jag tycker om insidan så jag vet vad som kommer.134

Två stycken tyckte inte att biblioteksfasaden var inbjudande och av dem var en 

positiv till utseendet och en negativ. Deras argument var: 

Nej, det är nackdelen, men alla bibliotek ser väl ut så här. Man ser verkligen att man ska 
vara tyst därinne, pampigt.135

Nej. Det är lite kyligt, fabriksaktigt sådär.136

Stockholmsbibliotekarien fick även hon svara på om hon tyckte att biblioteket 

var inbjudande. 

Eh [tvekan] jag har ju aldrig gjort det, jag var jätterädd första gången jag gick hit som 
studerande rå, ehh kände asso tyckte byggnaden sa inte att just jag var särskilt välkommen 
[skratt] det kändes som att det var nånting märkvärdigts asso hela byggnaden utstrålar ju 
faktiskt nån sorts ehh ja det är ju ett tempel på en höjd. Är jag välkommen dit det det vet 
man inte. Nu tror jag att och så har det varit med väldigt många att man drar sig för att gå 
in man tror man måste han nån speciell märkvärdig fråga eller vara studera på nån högre 
plan och sådär. Så jag jag tror att man det är inte bara jag faktiskt. Jag tror att många med 
mig drar sig för att gå hit första gången kanske, det tror jag[…]man vet ju inte riktigt vart 
ska man gå och sådär å så det är ju enklare här kanske men man är rädd för att göra bort 
sig i ett sånt här präktigt bygge. Det är pretentiöst, krävande.137

Bibliotekarien från Stockholm menar att bibliotekshuset är präktigt och 

pretentiöst. Hon kallar det för ett tempel på en höjd som utstrålar allvar där 

man inte vet om man är välkommen eller inte. Jan Risarp beskriver Stockholms 

stadsbibliotek i sin artikel ”Syns demokratin utanpå” och är av en annan åsikt 

än Stockholmsbibliotekarien. 

                                                 
133 S.5. Kvinna 35 år. 
134 S.6. Kvinna 27 år. 
135 S.3. Kvinna 21 år. 
136 S.1. Kvinna 30 år. 
137 Bibliotekarien från Stockholm. 

 59



[D]et storslagna i öppenheten, tycker jag också man kan finna i det nu mer än 70 år gamla 
Stockholms stadsbibliotek, så modernt och framåtsyftande för sin tid, både som idé och 
som byggnad för ett bibliotek. Den monumentalitet som Gunnar Aspluds verk rymmer är 
inte en maktens och överhetens monumentalitet. Det är det monumentala i den mänskliga 
tanken, i idéernas och ordens storhet. Och den tystnad som Asplunds bibliotek inbjuder 
till i sitt milda överljus är inte en vördnadens och underkastelsens tystnad utan en 
nyfikenhetens koncentration.138

Jag håller med Risarp i att Stockholms stadsbibliotek i sin tid var en modern 

och framåtsyftande byggnad. Ett försök att komma bort ifrån gamla tiders 

biblioteksbyggnader, efter detta slutar dock mitt medhåll. Med ögon färgade av 

dagens ljus och med bakhuvudet fyllt av bibliotek byggda idag framstår 

Stockholms stadsbibliotek som ett slutet bibliotek. Jag ser inte öppenheten som 

bjuder in alla. Stockholmsbibliotekarien menade ovan att hon tror att 

människor är rädda för att göra bort sig i ett sådant präktigt bygge, att de 

kanske tror att de måste ha ett speciellt fint syfte för att gå in och fråga 

någonting och jag håller helt med henne. 

I Uppsala svarade alla informanter ganska osäkert på denna fråga. Endast 

en tyckte att biblioteket var inbjudande. Hon hörde till dem som tyckte att 

utseendet på biblioteket var någonstans mittemellan. Argumentet för att 

byggnaden är inbjudande var: 

Själva ingången är mysig, det ser mysigt ut att gå in där. Själva innergården.139

Två stycken svarade nej på frågan och dessa två var även negativa till 

utseendet. Argumenten var: 

Nej så långt in värsta korridoren.140

Nej det vill jag inte påstå. Entrén är jäkligt tråkig141

Tre stycken kunde varken svara ja eller nej utan hänvisade till någon form av 

mellanting. Av dessa var en positiv och två någonstans mittemellan ifråga om 

utseendet. 

                                                 
138 Risarp, 2002, s. 54. 
139 U.7. kvinna 26 år. 
140 U.6. Kvinna 24 år. 
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Mitt emellan, inte vansinnigt inbjudande men det ligger ju centralt.142

Gången kan vara lite skrämmande man ser inte vart man tar vägen, men det är tillräckligt 
inbjudande.143

Märkbart från uppsalainformanterna är att entrén används som argument både 

från de som tyckte att biblioteket var inbjudande och från de som inte tyckte 

de. 

Bibliotekarierna ombads svara på om de tycker att den yttre 

biblioteksarkitekturen är viktig för bibliotekets verksamhet. 

Stockholmsbibliotekarien svarade att hon tror att det är viktigt för ett bibliotek 

att ha en tilltalande arkitektur och att biblioteket syns i gatubilden. Hon anser 

att det är optimalt om biblioteket får ligga i en egen byggnad och inte inbyggt i 

ett köpcentrum eller liknande. Genom att kosta på biblioteket ett eget hus 

markeras det också ett det är en viktig byggnad, enlig henne. 

I Uppsala svarade bibliotekarien att det viktigaste är hur biblioteket 

fungerar på insidan men att utsidan också är betydelsefull.  

Ja, alltså viktigaste är ju att biblioteket fungerar på insidan det är det ju men det är klart 
det är ju jätteviktigt också att folk liksom eller människor är tycker att det känns roligt att 
gå in också känner sig lite lockade av att gå in … man känner att här kan jag ha någonting 
att hämta som är bra för mig själv för min utbildning eller för mitt nöje eller vad som 
helst.144

Bibliotekarien i Visby tyckte även han att utsidan var viktig men att det 

viktigaste var det som biblioteket har på hyllorna, texten.  

Ja det tror jag man vill inte se en fuling eller nåt sånthära direkt motbjudande och sen är 
jag inte så intresserad av debatt heller så att så att jag tycker att det är så kul om folk står 
som frågetecken inför exteriören vad jag är intresserad av personligen av bibliotek är 
texten det är det vi har på hyllorna främst va inte arkitekturen men men däremot är jag 
glad åt en vacker byggnad givetvis eller en vacker exteriör däremot har jag en känsla av 
att det intressanta är det vi förmedlar.145

 
141 U.4. Man 26 år. 
142 U.2. Man 25 år. 
143 U.1. Kvinna 22 år. 
144 Bibliotekarien från Uppsala. 
145 Bibliotekarien från Visby. 
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Visbybibliotekarien ombands också svara på vad han tycker är viktiga 

komponenter i en biblioteksbyggnad. Han svarade att han tycker att en 

byggnad kan se ut lite hur som helst, att det bara är fantasin som sätter gränser 

men påpekade att han är svag för funktion. Uppsalabibliotekarien tyckte på 

samma fråga att det är viktigt att ett bibliotek till det yttre ser lite inbjudande 

ut. Hon menade att om man inte kan skylta med böcker i ett skyltfönster så 

måste det finnas något annat i exteriören som välkomnar. Vad detta andra 

skulle vara svarar hon inte på.  

Under arbetets gång har jag upptäckt att ordet inbjudande intimt 

förknippade med ordet tillgänglighet. Om en byggnad är inbjudande betyder 

det ofta att den är tillgänglig. Tillgänglighet till folkbibliotek för alla 

medborgare måste anses vara en grundläggande förutsättning för en fungerande 

biblioteksverksamhet. 
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Slutdiskussion  

Jag har i den här uppsatsen velat visa vilken betydelse biblioteksfasaden med 

dess entréer, fönster och skyltar har för driften av en fungerande 

biblioteksverksamhet. Detta syfte har jag försökt att nå genom att undersöka 

om tre bibliotek är inbjudande eller inte och hur olika detaljer i deras fasader 

påverkar besökaren. 

Denna uppsats viktigaste teoretiska utgångspunkt är påståendet ”det finns 

inga betydelsefria byggnader”. Själva grunden för denna uppsats var att jag 

skulle hitta betydelser i byggnaderna. I enlighet med Whålins råd för hur en 

byggnads betydelse avtäcks försökte jag finna betydelser genom verbala 

utsagor och genom att själv se på byggnaden. Betydelserna har redovisats 

löpande i texten och här följer de viktigaste slutsatserna. 

De undersökta biblioteken är till för alla, allmänheten. Den uppfattningen 

delades av samtliga bibliotekarier och det är också den demokratiska tanken 

som folkbiblioteken vilar på. 

Om människor ska kunna komma in till biblioteket är det viktigt att de kan 

se att biblioteksbyggnaden de söker är ett bibliotek. Undersökningen visade att 

alla informanter visste att det var ett bibliotek de stod framför när de fick 

frågan. De hade dock svårare att svara på hur de kunde se att det var ett 

bibliotek. Majoriteten av informanterna tyckte sig inte kunna se att det var ett 

bibliotek men många påpekade att de såg att det var en offentlig byggnad.  

Vad tyckte då informanterna och bibliotekarierna om bibliotekens 

utseende? I Stockholm tyckte informanterna överlag bra om bibliotekets 

utseende och ord som vackert, pampigt, fascinerande och jättesnyggt nämndes. 

Rotundans runda form mot det övriga bibliotekets kvadratiska form 

uppskattades av många. Bibliotekarien från Stockholm upprepade dock att hon 

inte gillade bibliotekets utseende. 
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I Uppsala var endast en informant positiv till bibliotekets utseende och 

många sa att biblioteket befann sig någonstans mittemellan. Bibliotekarien i 

Uppsala säger dock att hon är imponerad av Carl Noréns arkitektur. 

I Visby var majoriteten positiva till Almedalsbibliotekets utseende. Ord 

som tjusig, spännande, modern och intressant dyker upp. Glasfasaden mot 

Almedalen nämner flera personer att de uppskattar. Även bibliotekarien i 

Visby uppskattar glasfasaden. 

Det kan konstateras att bibliotekarierna och informanterna i Uppsala och i 

Stockholm är mycket nöjda med bibliotekens placering i respektive stad. I 

Visby var många informanter nöjda med placeringen medan bibliotekarien var 

mer tveksam. Han trodde att den långa backen från centrum kan hindra en del 

från att ta sig till biblioteket.  

Fönster kan göra en fasad inbjudande. Enligt min tolkning ger 

Almedalsbibliotekets fönster, i huvudgaveln, lägst långsidorna och vid entrén 

intrycket av ett öppet bibliotek. Dessa fönster ger människor en inblick i 

byggnaden, utan att människor måste gå in i byggnaden. Uppsala 

stadsbibliotek har även det ett stort fönster vid entrén men detta är högt 

placerat och ger ingen chans till direkt insyn. Stockholms stadsbibliotek har 

både många och stora fönster men inte heller dessa ger inblick. Enlig mig 

uppfattas därför dessa biblioteksfasader som betydligt mer slutna än 

Almedalsbibliotekets fasad. Ett folkbibliotek är offentligt och bör genom sin 

exteriör visa upp det. Fönster som tillåter insyn ger besökaren en chans att se in 

i biblioteket utan att känna sig tvingad att gå in i byggnaden. 

Huvudentréns placering är viktig för hur biblioteket uppfattas. Stockholms 

stadsbiblioteks huvudentré syns på långt håll vilket leder till att besökaren 

aldrig behöver känna förvirring kring var man går in i byggnaden. Samtidigt 

som den är tydlig är den också stor och pampig och utstrålar samma 

överhöghet som gamla tiders bibliotek. Uppsala stadsbiblioteks huvudentré är 

varken stor eller skrämmande men den syns inte heller från gatan. Från gågatan 

syns endas ett hål i väggen vilket ger intryck av att biblioteket inte vill göra 

något väsen av sig. Almedalsbibliotekets huvudentré är endast synlig om 

besökaren kommer gående från centrum därför kan förvirring uppstå om 
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besökaren kommer gående från strandpromenaden. Entrén i sig är inte för stor 

eller pampig och den är omgiven av glas. Den bjuder in den som ser den. 

Trappor framför entrén påverkar även de hur biblioteket uppfattas. Framför 

Stockholms stadsbibliotek finns en stor och massiv trappa. Denna leder 

besökaren mot entrén samtidigt som den förstärker bibliotekets höjdläge. 

Uppsala stadsbiblioteks entré har även denna en trappa men denna leder inte 

rakt mot ingången, den kan uppfattas som att den leder besökaren förbi 

ingången. Visbys huvudentré är placerad i marknivå vilket kan uppfattas som 

att den inte sätter sig över besökaren. Trappor framför en entré är förenat med 

en ansträngning, biblioteket kräver en ansträngning för att besökaren skall 

kunna besöka biblioteket. Om biblioteket dessutom, som i Stockholms fall, inte 

har en funktionell ramp ledandes till entrén försämrar detta bibliotekets 

tillgänglighet markant. Hur allmänt är ett folkbibliotek som inte alla kan ta sig 

till? 

Både Almedalsbiblioteket och Uppsala stadsbibliotek har skyltar över sina 

huvudentréer som tydligt förklarar byggnadens funktion för besökaren. 

Stockholms stadsbiblioteks skylt sitter däremot i trappan vilket kan skapa 

förvirring kring vilket hus som skylten egentligen syftar till. 

Alla dessa detaljer påverkar hur byggnaden uppfattas. Om den uppfattas 

som inbjudande eller inte. 

Min helhetsuppfattning av biblioteksfasaderna är att Almedalsbiblioteket 

fasad är inbjudande. Glaset öppnar upp fasaden och den trapplösa entrén kräver 

ingenting av besökaren. Uppsala stadsbibliotek skulle kunnat vara inbjudande, 

men biblioteket är lite för osynligt. Fasaden smälter in med omkringliggande 

bebyggelse. Stockholms stadsbibliotek anser jag inte vara inbjudande. 

Biblioteket har vackra former men i enlighet med bibliotekarien i Stockholm 

tycker jag att byggnaden inte har ett yttre som är funktionellt för ett bibliotek.  

Lars Ågren menar att en byggnadsfasad har en funktionell betydelse 

genom att visa på vad som döljer sig innanför väggarna. Om det syns på 

fasaden vad den rymmer så syns det också vilka som är dess nyttjare. 

Arkitekten skall alltså utforma fasader som visar vad som rymmer sig inuti 

byggnaden och vilka som använder byggnaden. Det ska synas utanpå 
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folkbiblioteken att det är just ett folkbibliotek och det ska det synas att 

byggnaden är tillgänglig för alla, allmänheten. Om inte detta syns så fyller 

fasaden inte sitt funktionella syfte. Jag anser att det inte syns utanpå 

Stockholms stadsbibliotek att det är ett bibliotek som är öppet för alla. Fasaden 

är sluten och skylten är gömd. Några Stockholms informanter påpekade dock 

att det syntes att biblioteket var en offentlig byggnad. Genom att informanterna 

kan göra denna liknelse så uppfyller Stockholms stadsbiblioteksfasad delvis 

sitt funktionella syfte. Jag tycker inte heller att det syns på Uppsala 

stadsbibliotek att det är ett bibliotek. I Uppsala finns dock en tydlig skylt 

ovanför entrén som gör att biblioteket ändå kan identifieras. Även Uppsala 

stadsbiblioteksfasad fyller delvis sitt funktionella syfte. Almedalsbiblioteket i 

Visby har både skylt över huvudentrén och stora fönster som visar vad 

byggnaden rymmer. Jag anser att Almedalsbibliotekets fasad fyller sitt 

funktionella syfte.  

Under arbetets gång har jag använt mig av symbolisk interaktionism. 

Kunskapen om sociala objekt hjälpte mig i mötet med informanterna från 

gatan. Jag gav dem tid till att titta på byggnaden innan jag började ställa mina 

frågor. Jag pekade ut byggnaden för dem och byggnaden blev ett socialt objekt 

för dem. När byggnaden blev ett socialt objekt för informanterna tog de in 

byggnaden i sin tankevärld. Enligt Trost och Levin är sociala objekt från vår 

vardag nästan alltid något som en människa har eller haft en förställning om 

innan. De tankar som människan har om objekten formas av kulturella och 

sociala samanhang. Det som informanten sedan svarade på mina frågor var 

således en produkt av alla dessa ting.  

Byggnaderna var och är också sociala objekt för mig. Min definition av 

dessa objekt förändrades gradvis i och med att jag definierade situationen vid 

observationerna annorlunda under dagens gång.  

 I enlighet med Femton svenska bibliotek hävdar även jag att stadsbibliotek 

bör ligga på en plats där människor naturlig samlas och möts. Detta för att öka 

tillgängligheten till biblioteken. I denna skrifts uppföljare Åttiotalets bibliotek 

svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-89 argumenterade författarna för att en 

kulturbyggnad såsom ett bibliotek genom sitt utseende ska försöka förmedla 
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sin djupare kulturella funktion. Författarna menar att biblioteken från 60- och 

70-talen, genom sin strävan efter att vara en del av vardagen, nästan lett till en 

trivialisering av den kultur som byggnaden innehåller. 80-talens 

biblioteksbyggnader bör, enligt författarna, balansera någonstans mittemellan 

yttrycken för vardaglighet och symbolik. Denna efterlysta utveckling såg jag 

dessvärre inte i 80-tals biblioteket i Uppsala men i Almedalsbiblioteket i 

Visby. Författarnas efterlysning blev verklighet men först i våra dagar. Min 

uppsats kan med andra ord sägas bygga vidare på de teser som drevs i dessa två 

skrifter. 

Den text som min uppsats liknar mest är Jan Risarps ”Syns demokratin 

utanpå”. Men trots att jag bygger många av mina resonemang på hans 

slutsatser så är vi oense på en punkt. Risarp anser att Stockholms stadsbibliotek 

är ett öppet bibliotek som bjuder in besökaren. Han skriver att detta bibliotek 

speglar tankens storhet inte överhöghetens. Jag hävdar att Stockholms 

stadsbibliotek visserligen var storslaget och modernt för sin tid men att det 

ändå inte är inbjudande. En stor anledning till detta är bristen på möjlighet till 

insyn och entréns maffighet. Enligt mig är det överhöghetens och elitens 

storhet som visas här inte den vanliga människans. Detta tycker jag framstår 

extra mycket när Stockholms stadsbibliotek jämförs med Almedalsbiblioteket i 

Visby. Biblioteken har likheter i storlek och att de är fristående hus. Det är i 

detaljerna som Almedalsbiblioteket skiljer ut sig och det är detaljerna som gör 

skillnad. Almedalsbibliotekets entrés vardagliga öppenhet i marknivå sätter sig 

inte över besökaren och stora fönster bjuder in. 

Jan Janssens skrev i Hur man betraktar och identifierar 

byggnadsexteriörer – metodstudie att hans informanter hade svårare att prata 

om byggnader som de hade svårt för att identifiera. Detta kan sägas ligga i linje 

med Uppsala informanternas fåordighet då de skulle beskriva Uppsala 

stadsbibliotek. 

Jan Jansses varnade också för att människor i allmänhet har svårt för att 

prata om arkitektur. Detta håller jag inte helt med om. Med undantag för 

informanterna vid Uppsala Stadsbibliotek tyckte jag att informanterna, när de 

väl stannat, hade både många och bra saker att säga om de undersökta 
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byggnaderna. Även om de inte alltid utryckte sig med klara ord så hade de 

nästan alltid en åsikt. 

Jag tycker att denna uppsats tillfört nya slutsatser till det forskningsläge 

som beskrivits och här finns också mycket att arbeta vidare på. Folkbiblioteken 

av idag bygger på en demokratisk tanke om alla människors rättighet till 

information. Det är enligt den svenska bibliotekslagen folkbibliotekens uppgift 

att tillgodose medborgarnas informationsbehov. Folkbiblioteken bör därför 

vara tillgängliga och inbjudande så att alla känner att de kan gå in på 

biblioteket. Kännedom om hur biblioteksfasader kan utformas för att bjuda in 

besökare är relevant för att biblioteken till fullo skall uppfylla sitt demokratiska 

syfte och därmed bedriva en fungerande biblioteksverksamhet. 

 68



Sammanfattning  

Denna uppsats utgår ifrån tre svenska folkbibliotek. Dessa är Stockholms 

stadsbibliotek, Uppsala stadsbibliotek och Almedalsbiblioteket i Visby. Kring 

dessa bibliotek ställ frågorna: Vad är det som gör att dessa biblioteksexteriörer 

uppfattas som inbjudande eller inte eller ingetdera? Hur uppfattar besökare och 

bibliotekarier de valda bibliotekens exteriörer? Detta med syftet att visa vilken 

betydelse biblioteksfasaden med dess entréer, fönster och skyltar har för driften 

av en fungerande biblioteksverksamhet. Genom intervjuer med både 

förbipasserande och bibliotekarier och genom observationer ville jag få fram 

tydliga komponenter och detaljer som är avgörande för hur byggnaden 

uppfattas. 

Teoretisk tog jag avstamp i påståendet ”det finns ingen betydelsefri 

bebyggelse”. Meningen var att jag skulle hitta betydelser i de undersöka 

biblioteken. 

Detaljer som visat sig ha betydelse för hur biblioteken uppfattas är formen, 

har biblioteket ett inbjudande utseende. Byggnadens placering i stadsrummet, 

ligger biblioteket centralt och syns det i stadsrummet. Fönster, finns det fönster 

som ger inblick i bibliotekets verksamhet och som därmed bjuder in. Entrén, är 

entrén placerad så att besökaren ser var den ska gå in. Är den för stor och 

pampig kan den vara skrämmande. Skyltar, finns det skyltar som tydlig visar 

vad byggnaden har för funktion. Trappor, trappor framför en entré leder 

visserligen besökaren rätt men är förenade med en ansträngning. Trappor kan 

också minska tillgängligheten till biblioteket. 

Min helhetsuppfattning av byggnaderna är att Almedalsbiblioteket fasad är 

inbjudande. Glasfasaden öppnar upp fasaden och den trapplösa entrén kräver 

ingenting av besökaren. Uppsala stadsbibliotek skulle kunnat vara inbjudande, 

men biblioteket är lite för osynligt. Fasaden smälter in med omkringliggande 
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bebyggelse. Stockholms stadsbibliotek anser jag inte vara inbjudande. 

Biblioteket har vackra former men i enlighet med bibliotekarien i Stockholm 

tycker jag att byggnaden inte har ett yttre som är funktionellt för ett bibliotek.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till bibliotekarier 
Personen 
- Namn? 
- Hur länge har du jobbat på det här biblioteket? 
 
Platsen/besökarna 
- För vem finns det här biblioteket/ vilka är dess besökare? 
- Tycker du att det syns utanpå? 
 Hur eller Varför inte? 
- Upplever du att människor hittar hit? 
- Hur upplever du att bibliotekets placering i staden (läget) fungerar för 
bibliotekets verksamhet? 
 Försvårar det? 
 Förenklar det? 
 
Utseendet 
- Vad tycker du om bibliotekets yttre utseende? 
- Syns det att det är en biblioteksbyggnad? 
 Hur syns det? 
 Vad skulle behövas för att det skulle synas? 
- Vilken känsla förmedlar det här huset till dig? 
 Varför? 
- Hur upplever du att besökare gillar/ogillar utseendet? 
- Vad i utseendet gillar/ogillar du? 
- Vad tycker du är viktiga komponenter i en biblioteksbyggnad? 
- Tycker du att biblioteksbyggnaden och då framförallt det yttre är viktigt för 
en fungerande biblioteksverksamhet? 
 
Tillägg Stockholm 
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Tror du att människor påverkas av utseenden på hus/utseendet på det här 
huset? 

Intervjufrågor vid kortintervjuerna.  
Frågorna som ställdes var: 
A. Vad är det här för byggnad? 
 a.1. Hur ser du att det är ett bibliotek/ annan byggnad? 

a.2. Denna fråga varierades om informanten t.ex. sa 
att det stod det på skylten eller att de bara visste det 
så frågade jag - om de inte visste/såg det skulle det 
se det då? 

 
B. Vad tycker du om utseendet på huset? 
 b.1. Vad är det som är fint/fullt? 
 
C. Vad får du för känsla när du ser det här huset? 
 c.1. Varför får du den känslan? 
 
D. Vad tycker du om läget på det här huset (i staden)?  
 
E. Är byggnaden inbjudande? 
 e.1. Varför/ varför inte? 
 
D. Tycker du att du påverkas av hur byggnader ser ut? 
 d.1. Varför/ varför inte? 
 

Frågorna ställdes i olika ordningsföljder och alla informanter svarade inte på 
alla frågor. Fråga C ställdes bara till några informanter i Visby sedan ströks 
den. Frågorna E och F lades till efter Visbybesöket och ställdes därför bara till 
informanterna i Uppsala och i Stockholm. 
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