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Inledning 

Stockholms stadsbibliotek och dess omgivning står inför stora förändringar. I 

anslutning till Gunnar Asplunds klassiska byggnad i hörnet 

Sveavägen/Odengatan kommer ett nytt, fristående bibliotek att uppföras, med 

syfte att ge plats åt ett större och bredare utbud av tjänster. ”Kunskapens 

kvarter” kommer att få ett nytt flaggskepp.1  

I den redan mycket omskrivna 

arkitekttävlingen har juryn, som består 

av bl.a. arkitekter, bibliotekarier och 

anställda på Stadsbyggnads- samt 

Stadsledningskontoret den tunga 

uppgiften att välja ut ett förslag bland 

nära 1200 som skickats in. I februari 

2007 valdes sex finalister ut och bland 

dessa utses i slutet av året det vinnande 

förslaget. 2 

Undersökningar gjorda mellan år 2000 

och 2004 visar att besökarna till Stockholms stadsbiblioteks huvudbyggnad har 

andra förväntningar på verksamheten än det som idag kan erbjudas. Det är 

därför viktigt att biblioteket ”uppdateras”, för att tillgodose besökarnas behov. 

Bl.a. efterfrågas fler studie- och läsplatser, grupprum och datorer, liksom större 

och fler rum för evenemang, attraktivare barnbibliotek, möjlighet till utbildning 

i informationssökning samt tillgång till café.3  

                                                 
1 Citatet är hämtat från boken med samma namn: Kunskapens kvarter: husen runt Observatorielunden, 
2000, red. Inga Elmqvist m.fl., Stockholm: Stockholms stadsbibliotek. 
2 Sveriges arkitekters hemsida: http://www.arkitekt.se/asplund (5 december 2006). 
 För lista på juryns medlemmar, se t.ex. Stockholms stadsbiblioteks hemsida: 
http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=13787 (5 december 2006).  
3 Stockholms stadsbibliotek är både namnet på Stockholms stads kommunala biblioteksorganisation och 
dess huvudbibliotek, d.v.s. Asplunds byggnad. Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del 1(2),  
2006, Stockholm: Stockholms Stadsbibliotek, Stockholms kulturförvaltning. Finns som PDF på: 
http://www.ssb.stockholm.se/upload/2467/Program%20för%20nytt%20Stadsbibliotekdoc%20060309.pdf  
(30 september 2006). 
 

Bild 1. Stockholms stadsbibliotek med de s.k. 
lamellbyggnaderna uppe till höger i bild och 
de s.k. basarerna nere till vänster. Foto: 
Lennart Johansson. 
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Den typ av bibliotek som stadsbiblioteket representerar såsom det ser ut 

idag, skulle kunna benämnas boksamling, där biblioteksrummet har som 

uppgift att förvara och exponera böcker. Asplunds byggnad associeras med ord 

såsom ”vördnad, tystnad och upplysning”, ord som inte längre har samma 

centrala position i synen på vad ett bibliotek står för.4 Vad är det då för 

”slagord” som gäller idag? I Stockholm växer – en förstudie till ett nytt 

Stadsbibliotek (2004) illustreras den nya biblioteksbyggnaden med adjektiv 

som tillgänglig, vacker, komfortabel samt miljö- och IT-anpassad.5 Dessa är, 

förutom tjänsterna på förra sidan, egenskaper i verksamheten som idag ses som 

viktiga.  

Intressant är också funktionen av mötesplats, någonting som mer och mer 

dyker upp i debatten kring folkbibliotek. Till skillnad från bibliotekets övriga 

aktiviteter hör inte rollen som mötesplats till den konkreta verksamheten.6 Jag 

återkommer till begreppet mötesplats senare. 

Eftersom jag är uppvuxen i vid Odenplan i Stockholm är jag oerhört 

nyfiken på hur denna tillbyggnad kommer att förändra gatubilden. Området är 

klassiskt ur ett bildningsperspektiv och dess historia är fylld av institutioner 

vigda åt kunskap, bildning och utbildning. Vetenskapsakademins 

observatorium (nu museum) byggdes år 1753, uppe på Observatoriekullen. 

Senare kom institutioner som Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholms 

Högskola, Handelshögskolan, Farmaceutiska Institutet, Folkbildningsförbundet 

och Folkuniversitetet att husera i de olika byggnaderna runt om ”Obsan”.7 Idag 

har de flesta institutioner nya adresser, kvar finns förutom stadsbiblioteket 

Handelshögskolan på Sveavägen och Studentpalatset på Norrtullsgatan.8  

I och med denna klassiska miljö, är det en inte helt okontroversiell 

förändring som stundar. Stadsbiblioteket i sig, en riktig klassiker som stått 

orörd ända sedan invigningen 1928, är en världsberömd stockholmssiluett. 

Byggnaden hamnar på en fjärdeplats över stadens mest besökta kultur-

institutioner (2004)9. Biblioteket och flera av byggnaderna runtomkring 

(Handelshögskolan, Observatoriet och två av de s.k. lamellbyggnaderna upp 

                                                 
4 Stockholm växer: en förstudie till ett nytt Stadsbibliotek, 2004, Stockholm: Stockholms Stadsbibliotek, 
Stockholms kulturförvaltning, s. 5, 17. 
5 Stockholm växer: en förstudie till ett nytt Stadsbibliotek, 2004, s. 23. 
6 Forsten, Frida, och Fries, Sanna, 2006, Den tillhörighetsskapande mötesplatsen - folkbiblioteket som 
mötesplats i svensk biblioteksdebatt, Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap framlagd 
vid Inst. för biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet, s. 17. Finns som PDF på:   
http://theses.lub.lu.se/archive/2006/06/22/1150969383-8954-584/2006-09.pdf. 
7 Kunskapens kvarter: husen runt Observatorielunden, 2000, s. 5ff. 
8 Kunskapens kvarter: husen runt Observatorielunden, 2000, s. 6. 
9 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del 1(2), 2006, s. 16. 
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mot Odenplan) är ”blåklassade” enligt den kulturhistoriska klassificeringen av 

Stockholms innerstad. Detta innebär att de uppfyller kriterierna för byggnads-

minnen. 10 

Lamellbyggnaderna (huslängorna mellan stadsbiblioteket och det s.k. 

Folksamhuset upp mot Odenplan, se bild på s. 2) är också viktiga i 

sammanhanget, den närmast stadsbiblioteket utgörs av Tidnings- och 

tidskriftsbiblioteket och Internationella biblioteket. I husen längre upp mot 

Odenplan finns Svenska Barnboksinstitutet, Regionbibliotek Stockholm och 

Kulturskolan. Det är i detta område som tillbyggnaden kommer att placeras, 

vilket innebär att frågan om lamellbyggnadernas fortsatta existens blir central.   

Mycket pekar på en modern, ljus och spektakulär tillbyggnad som på flera 

sätt kommer att kontrastera mot Asplunds gamla bibliotek och mot den 

omliggande arkitekturen.11 Hur arkitekten/arkitekterna med det vinnande 

förslaget väljer att förhålla sig till detta blir intressant att se. 

Den typ av bibliotek som vi väntar oss att se uppföras vid Odenplan idag är 

annorlunda i jämförelse med Asplunds byggnad, både sett till arkitekturen och 

verksamheten. Hur uttrycks det i de texter som diskuterar dessa två byggnader? 

Vad är det egentligen mer specifikt som skiljer dem åt? Hur den diskursiva 

förändringen ser ut och vad den har för konsekvenser, i synnerhet i synen på 

kunskap, är det jag försöker ta reda på i den här uppsatsen. 

                                                 
10 Återredovisning av förutsättningar för ett nytt Stadsbibliotek, Inriktningsbeslut för tillbyggnad av 
huvudbibliotek, Utlåtande 2006:115 RV, 2006, s. 15f. 
11 Andersson, Elisabet, ”Lugna bibliotek blir spektakulära mötesplatser”, Svenska Dagbladet 27 juni 
2006. Finns på: http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_13042758.asp (1 mars 2007). 
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Disposition  

När jag nu tecknat bakgrunden till uppsatsämnet, kommer först en 

forskningsöversikt och efter det presenterar jag mitt syfte med uppsatsen. Efter 

att syftet har formulerats berättar jag i kapitlet Bakgrund om folkbibliotekens 

uppkomst både internationellt och i Sverige, främst i Stockholm.   

I kapitlet Teori presenterar jag min två teoretiska utgångspunkter, 

diskursteori samt Daniel Kochs teori om menings- och kunskapsproduktion i 

rumsliga system. Efter detta kommer ett metodkapitel där Sanna Taljas typ av 

diskursanalys diskuteras. Jag presenterar och diskuterar även mitt urval av 

källor, som har gjorts efter ett antal punkter som Michel Foucault skapat och 

Joacim Hansson utvecklat. 

I kapitlet Undersökning följer diskursanalyserna, först den som berör 

Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad och sedan den som berör tillbyggnaden. 

Diskussionen kretsar kring tre teman: verksamhetens syfte och mål, dess 

besökare samt dess bokbestånd, utbud och tjänster. I båda dessa delar görs en 

kort bakgrundspresentation innan själva analysen, samt efteråt en reflektion 

över resultatet av det som framkommit i analyserna. 

I det sista kapitlet, Diskussion, tittar jag vidare på skillnaderna mellan de 

två identifierade diskurserna. Förändringarna i Stockholms stadsbiblioteks 

verksamhet ses sedan i ett vidare perspektiv, där fokus ligger på förändringar i 

synen på kunskap. Jag tar här hjälp av Daniel Kochs forskning. Vad säger den 

gamla byggnaden, respektive den nya om samtidens syn på vad kunskap är och 

hur den förvärvas, förvaras och används? 

Efter detta följer en kort sammanfattning av uppsatsens innehåll, samt 

Litteratur och källor, där källorna är de texter jag undersökt i diskursanalyserna 

och litteraturen utgör det resterande materialet. Det bör anmärkas att en del 

material förekommer både som litteratur och som källa. Uppdelningen av 

litteratur och källor kan te sig något problematisk i sökandet efter en viss 

referens, jag argumenterar ändå för denna lösning eftersom det annars inte 

framkommer vilka källor jag har använt specifikt för diskursanalyserna.  
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Forskningsöversikt  

Nedan tar jag upp både internationell och nationell forskning som jag anser 

ligger i anslutning till min egen undersökning. Jag har valt att dela upp detta 

avsnitt i tre delar: forskning om folkbibliotekets roll eller funktion i samhället, 

(med betoning på senare forskning: 1990-talet och framåt), forskning om 

bibliotekets funktioner såsom de avspeglas i arkitekturen samt till sist det som 

publicerats om just Stockholms stadsbibliotek. Som säkert framgår skulle 

enbart detta avsnitt kunna utgöra en textmassa lagom för en uppsats, jag gör 

därför inga anspråk på att göra en heltäckande redogörelse över forskningen. 

Mitt bidrag på området blir en koppling mellan projektet tillbyggnaden av 

stadsbiblioteket och den pågående debatten om folkbibliotekets framtida 

uppgift och innehåll. Min uppsats utökar även blygsamt forskningen om 

Stockholms stadsbibliotek ur det biblioteksvetenskapliga perspektivet. 

Folkbibliotekens roll i samhället 
Det finns en hel del forskning om folkbibliotekets roll förr, nu och i framtiden. 

I den senare forskningen läggs ofta fokus på vad den nya informationstekniken 

innebär för biblioteket, både hur det rent tekniska ger nya förutsättningar samt 

det faktum att bibliotekets fundamentala funktioner förändras.  

Stan A. Hannah och Michael H. Harris kom 1999 ut med sin bok Inventing 

the Future: Information Services for a New Millennium, i vilken de skriver att 

dagens bibliotek måste välja: gå under av konkurrensen från alternativa 

informationskanaler eller vara det självklara hemmet för dem. De menar att om 

bara biblioteken vågar sig på denna mäktiga uppgift, kan de bli lika 

inflytelserika och oumbärliga som det gamla biblioteket i Alexandria. 

Teknologin finns redan, dock inte den organisatoriska strukturen.12 

En dansk studie som blivit något av en klassiker är Gør biblioteket en 

forskel? (2000) av Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen. Den 
                                                 
12 Hannah, Stan A., och Harris, Michael H., 1999, Inventing the Future: Information Services for a New 
Millennium, Stamford, Connecticut: Ablex, s. 148f. 
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diskuterar vilken betydelse biblioteket tillskrivs av sina besökare. I studien 

framgår att samhällets invånare är ojämnt representerade bland besökarna, 

vilka författarna delat upp i fyra väderstreck. Det är besökarna i de sydliga 

delarna och särskilt den sydvästra, som allra minst använder biblioteket. Dessa 

människor utmärks av att de, om någonsin, utnyttjar biblioteket för sin fritids 

skull (läsning av skönlitteratur eller faktaböcker om fritidsintresset).13 Kortfattat 

menar Jochumsen och Rasmussen att orsaken, och lösningen till denna grupps 

låga besöksfrekvens kanske inte går att hitta hos besökarna, utan hos oss 

bibliotekarier och vårt bemötande av dem. Vi måste se till att deras livsstil 

accepteras av biblioteket och kan knytas till verksamheten.14 

Biblioteks- och informationsforskarna Marianne Andersson och Dorte 

Skot-Hansen, också från Danmark, skrev 1994 Det lokale bibliotek: afvikling 

eller udvikling, en rapport som omnämns ofta i dessa sammanhang. I texten 

tillskrivs folkbiblioteket fyra tydliga roller: som kulturcentrum, 

kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. Med utgångs-

punkt i undersökningar av tre danska folkbibliotek (medelst intervjuer) 

diskuterar de vilken roll biblioteket spelar i sitt närområde. Biblioteket bör, 

enligt Andersson och Skot-Hansen, hjälpa till att stärka den lokala identiteten 

men samtidigt vara en nyckel ut i världen.15  

En annan intressant fråga som Andersson och Skot-Hansen diskuterar är 

hur folkbiblioteket ska klara av att leva vidare i ett samhälle med allt fler 

konkurrerande nöjes- och informationskällor. en lösning, anser dem, kan vara 

att ingå i allians med andra kulturinstitutioner och göra sig mer synlig i 

närområdet. För att biblioteken ska gå en ljus framtid till mötes gäller det att 

ligga jämsides med den politiska nivån, den lokala, och sist men inte minst 

användarna, som utifrån kan skärskåda bibliotekens verksamhet.16 

Joacim Hansson, filosofie doktor och lektor på Institutionen för biblioteks- 

och informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, är en 

central gestalt i den svenska forskningen om bibliotek. I skriften Det lokala 

folkbiblioteket – förändringar under hundra år, har Hansson i likhet med 

Andersson och Skot-Hansen, tittat på folkbibliotekets lokala förankring. 

Uppgiften att överbrygga sociala klyftor och motverka utestängnings-
                                                 
13 Jochumsen, Henrik, och Hvenegaard Rasmussen, Casper, 2000, Gør biblioteket en forskel?, 
København: Danmarks Biblioteksforenings Forlag, s. 107. 
14 Jochumsen och Rasmussen, 2000, s. 145f. 
15 Andersson, Marianne, och Skot-Hansen, Dorte, 1994, Det lokale bibliotek - afvikling eller udvikling, . 
København: Danmarks Biblioteksskole og Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning, 
s. 253. 
16 Andersson och Skot-Hansen,1994, s. 260f.  
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mekanismer i dagens kunskapssamhälle ser Hansson som viktig.17 I linje med 

Andersson och Skot-Hansen talar Hansson också om två samhälleliga rörelser: 

en ”utåt” och en ”inåt”, d.v.s. rörelsen mot det globala, flera nya sammanhang 

som ger möjlighet till nya identiteter, jämte rörelsen mot det nära, d.v.s. den 

direkta omgivningen och familjen. Folkbiblioteket har, som också Andersson 

och Skot-Hansen pekar på, förmågan att knyta ihop båda rörelserna och i det lär 

människan att hantera det mentala avstånd som kan uppstå dem emellan.18   

Bibliotekets funktion som mötesplats blir som sagt mer och mer 

framträdande, begreppet används flitigt i diskussioner kring bibliotekens 

verksamhet. I magisteruppsatsen Den tillhörighetsskapande mötesplatsen - 

folkbiblioteket som mötesplats i svensk biblioteksdebatt av Frida Forsten och 

Sanna Fries, behandlas biblioteket i sin funktion av social mötesplats. 

Begreppet förklaras som det som ”rör förhållanden och relationer mellan 

individer, grupper eller samhälle”.19  

År 2006 skrev Åsa From magisteruppsatsen Folkbibliotekets uppdrag i 

teori och praktik: en diskursanalys kring formulerandet av folkbibliotekets 

uppdrag i ett urval biblioteksrelaterade tidskrifter under åren 1999-2000. Hon 

gör där en undersökning kring sättet att tala om folkbiblioteket, både från det 

akademiska hållet och i branschtidskrifter. From upplever en diskrepans i synen 

på bibliotekarierollen (även i bibliotekarieutbildningen), och undrar om det kan 

bottna i en allt mer splittrad syn på bibliotekets funktioner.20 Den här uppsatsen 

är för mig intressant inte bara för sitt ämne utan även därför att From precis 

som jag tillämpar diskursanalys, med den finska biblioteksforskaren Sanna 

Taljas metod som en av utgångspunkterna. 

Forskning om bibliotekets roll såsom den avspeglas i 
arkitekturen 

Det som skrivits om offentliga byggnader ur ett arkitekturperspektiv verkar 

oftast ha fokus på annat än just bibliotek, menar Lars Jadelius i texten 

”Arkitektur som källa till förståelse av folkbibliotekens historia och 
                                                 
17 Hansson, Joacim, 2005, Det lokala folkbiblioteket: förändringar under hundra år, Linköping: 
Mimer/Skapande vetande, s. 16. 
18 Hansson, 2005, s. 17f. 
19 Forsten och Fries, 2006, s. 8.  
20 From, Åsa, Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik: en diskursanalys kring formulerandet av  
folkbibliotekets uppdrag i ett urval biblioteksrelaterade tidskrifter under åren 1999-2000, 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås 2006, 
passim.  
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möjligheter”.21 Det verkar dock som om många forskare på senare tid fått upp 

ögonen för sambandet mellan bibliotekets arkitektur och dess funktioner, vilket 

ges exempel på nedan.  

Anna Lena Pemer har i uppsatsen Mot det gränslösa biblioteksrummet 

skrivit om Malmö stadsbibliotek och Bibliothèque nationale de France i Paris. 

Hon diskuterar en rad intressanta frågor, främst hur biblioteksarkitekturen 

påverkas av en verksamhet i förändring, hur ny teknologi påverkar 

utformningen, dessutom vad det alltmer vanliga monumentala inslaget 

egentligen har för funktion.22  

Kerstin Svensson lade vid Lunds Universitet år 2000 fram sin 

magisteruppsats Kunskapshus eller offentligt vardagsrum? En undersökning av 

Lunds stadsbiblioteks ombyggnad. I denna tittar hon närmare på bibliotekets 

ideologi och hur denna speglas i dess arkitektur och organisation, utifrån ett 

användarperspektiv. Hon vill också se hur det offentliga rummet gestaltas i 

form av bibliotek, och med vilka medel.23  

2005 kom magisteruppsatsen ”Style not function” - En kvalitativ 

undersökning av fyra nybyggda bibliotek i Stockholm av Elin Hällström. I 

denna jämförs fyra olika typer av bibliotek i Stockholm (folkbibliotek, 

universitetsbibliotek, skolbibliotek samt specialbibliotek), och skillnader i 

arkitekturen lyfts fram och hur denna skillnad kan kopplas till skillnader i 

beteendet hos besökarna på de olika biblioteken.24 

Liksom merparten av den forskning som nämnts under denna rubrik tar 

Vilma Hodászy Fröbergs bok Tystnaden och ljuset: om biblioteks arkitektur 

avstamp i ett brett perspektiv; utgångspunkten är alla typer av bibliotek, inte 

bara folkbiblioteket. Boken, som kom ut 1998, är både en tillbakablick på 

biblioteksarkitekturens historia och en reflektion över den förändring som skett, 

och som nu sker i högteknologins tidevarv. Fröberg menar att man dock även 

nu som då tydligt kan se biblioteksarkitekturens pendling mellan öppenhet och 

slutenhet samt tystnad och ljus. Dessutom, menar Fröberg, finns ett intressant 

                                                 
21 Jadelius, Lars, 1990, ”Arkitektur som källa till förståelse av folkbibliotekens historia och möjligheter”, 
ingår i Biblioteksstudier: folkbibliotek i flervetenskaplig belysning, red. Romulo Enmark, Göteborg: 
Centrum för biblioteksforskning, s. 103. 
22 Pemer, Anna Lena, Mot det gränslösa biblioteksrummet, Magisteruppsats i biblioteks- och 
Informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås 2001, passim.  
23 Svensson, Kerstin, Kunskapshus eller offentligt vardagsrum? En undersökning av Lunds 
stadsbiblioteks ombyggnad, Magisteruppsats framlagd vid Inst. för Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Lunds Universitet 2006, passim. 
24 Hällström, Elin, ”Style not function” - En kvalitativ undersökning av fyra nybyggda bibliotek i 
Stockholm, Magisteruppsats framlagd vid Inst. för biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala 
Universitet 2005, passim.   
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samband mellan den nya tidens glasbyggnader och äldre tiders storslagna 

bibliotek – den ”monumentala universaliteten”, där tanken på ett imaginärt 

universum, böckernas värld, fanns i fokus.25 Tystnaden och ljuset är en bok som 

jag kommer att återvända till senare. 

Till sist är antologin Bibliotek och arkitektur: Byggnader – rum – 

samlingar (2002) värd att nämna i det här sammanhanget. Här har Magdalena 

Gram samlat en rad intressanta artiklar om biblioteksarkitektur. Bland 

författarna, som huvudsakligen är bibliotekarier och arkitekter, finns Karin 

Winter med en artikel om Stockholms stadsbiblioteks historia och arkitektur, 

samt Jan Ristarp med sin artikel ”Syns demokratin utanpå?”, om hur 

bibliotekens yttre arkitektur speglar det demokratiska uppdraget.26 

Forskning om Stockholms stadsbibliotek 
Stockholms stadsbibliotek är en välkänd och omtyckt arkitektonisk skapelse 

som inte bara är känd här i Sverige. Om detta vittnar inte bara det höga 

besökarantalet (se s. 2) utan även all den litteratur som finns om biblioteket 

som byggnad.  

Dock bör det nämnas att de källor som finns att tillgå ofta behandlar 

Stockholms stadsbibliotek ur en arkitektonisk eller byggnadshistorisk 

synvinkel, utan koppling till själva biblioteksverksamheten. Många är de 

böcker som getts ut om Gunnar Asplund som arkitekt, i vilka de flesta 

stadsbiblioteket behandlas. Stockholms Stadsbibliotek ger också ut en 

skriftserie där Stockholms stadsbibliotek – Arkitekt Gunnar Asplund (1998) 

ingår, även här ligger fokus på byggnadens utformning.  

I Daniel Kochs forskning finns däremot den saknade kopplingen mellan 

bibliotekens arkitektur och verksamhet. I hans licentiatavhandling Spatial 

systems as producers of meaning: the idea of knowledge in three public 

libraries (KTH, Arkitekturskolan 2004) görs noggranna undersökningar av de 

rumsliga systemen på Växjö, Malmö och Stockholms stadsbibliotek.27 Den 

teori som Koch utvecklar kring menings- och kunskapsbyggande är också den 

                                                 
25 Hodászy Fröberg, Vilma, 1998, Tystnaden och ljuset: om biblioteks arkitektur, Stockholm: Carlsson 
bokförlag, s. 14. 
26 Winter. Karin, ” En läsbar ordning. Om Stockholms stadsbibliotek och mötet mellan en gestaltad 
ordning och ett föränderligt innehåll” och Ristarp, Jan, ”Syns demokratin utanpå?”, ingår i Bibliotek och 
arkitektur: byggnader – rum- samlingar, red. Magdalena Gram, Stockholm: Arkitekturmuseet 2002. 
27 Koch, Daniel, 2004, Spatial systems as producers of meaning: the idea of knowledge in three public 
libraries. Licentiatavhandling vid Kungliga Tekniska högskolan, Arkitekturskolan, Stockholm.  
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som jag har valt att använda i undersökningen. Således följer mer om Kochs 

undersökning senare. 

Av ovan nämnda uppräkning på forskning om Stockholms stadsbibliotek 

att döma, hoppas jag med min uppsats kunna fylla ett välbehövligt, om än litet, 

tomrum.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att se hur tanken på det samtida, moderna 

biblioteket ser ut såsom den kommer till uttryck i texterna som beskriver den 

planerade tillbyggnaden av Gunnar Asplunds stadsbibliotek. Diskussionen om 

tillbyggnaden tar avstamp i Gunnar Asplunds gamla byggnad och ett andra 

syfte är därför att också påvisa hur skillnaden ser ut mellan det befintliga 

biblioteket och det planerade.  

Min undersökning skulle kunna sammanfattas i följande frågeställningar: 

Vilken diskurs dominerar idéerna om den nya typen av bibliotek, som den 

planerade tillbyggnaden representerar? 

På vilket sätt skiljer den sig från den tidigare diskursen, som representeras av 

Asplunds gamla byggnad? 

Vad kan, med hjälp av Daniel Kochs teorier om biblioteksarkitektur och synen 

på kunskap, sägas om de båda biblioteken och därmed den generella 

utvecklingen av biblioteksverksamheten?  

För att kunna besvara dessa frågor gör jag som sagt två diskursanalyser, dels en 

som undersöker texterna som diskuterar Gunnar Asplunds biblioteks 

tillblivelse, dels en som behandlar den planerade tillbyggnaden. I diskussionen 

ställs mina resultat från diskursanalyserna mot varandra och här väver jag in 

Daniel Kochs forskning om folkbibliotek för att dra slutsatser av mina resultat.  
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Bakgrund 

Folkbiblioteksbegreppet 
Termen folkbibliotek är relativt svåravgränsad och dess innebörd har varierat i 

Sverige. Termen dök upp för allra första gången i vissa städers biblioteksnamn 

(t.ex. Göteborgs Stads folk-bibliothek, som grundades 1861), detta möjligen för 

att påpeka skillnaden från t.ex. kommersiella bibliotek. Omkring det förra 

sekelskiftet tog användningen av begreppet fart på allvar, då kom det att 

tillämpas som ett samlingsnamn för bibliotek som var ”en offentlig 

boksamling, hvilken afser att bereda tillfälle till kunskapsgifvande och 

underhållande läsning åt allmänheten, särskilt den kroppsarbetande klassen”.28 

Termen offentligt bibliotek (eller allmänt bibliotek), som kommer från 

engelskans ”public library”, fick aldrig riktigt fäste i Sverige.29  

En viktig avgränsning är den mellan folkbiblioteket och forsknings-

biblioteket, där det förra syftar till att erbjuda ett så brett utbud som möjligt till 

en så bred publik som möjligt, till skillnad från det andra som ofta är 

specialiserat. Eller som definitionen lyder av folkbibliotek i National-

encyklopedin: ”[ett] för allmänheten tillgängligt bibliotek som tillhandahåller 

medier för förströelse, bildning och utbildning”.30 

Mats Myrstener skrev 1997 avhandlingen På väg mot ett stadsbibliotek: 

folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t o m 1927, vilken har fått bidra 

en hel del i detta avsnitt om folkbibliotekens historia, innan diskursanalyserna.  

Myrstener definierar folkbibliotek som ett bibliotek som är öppet för alla 

kategorier av låntagare, där både utbudet (populärt) och avgifterna (låga) är 

anpassade för besökarna.31 Denna definition kommer jag att utgå från i min 

uppsats. Det kan dock läggas till att folkbiblioteket är öppet även för dem som 

                                                 
28 Myrstener, Mats, 1998, På väg mot ett stadsbibliotek: folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm 
t.o.m. 1927, licentiatavhandling framlagd vid Uppsala Universitet, Skrifter från Valfrid 15, s. 18. 
29 Myrstener, 1998, s. 19. 

30Nationalencyklopedien, Höganäs: Bra böcker 1998. 
31 Myrstener, 1998, s. 20. 
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inte är låntagare, d.v.s. de som använder det på andra sätt än bara för boklån. 

Definitionsfrågan är relevant, vilket kommer att framgå i resultatet av min 

undersökning.  

Folkbibliotekens tidiga år 
Sett ur ett internationellt perspektiv utvecklades de svenska folkbiblioteken 

sent. I USA och England skedde utvecklingen ungefär parallellt. USA:s första 

folkbibliotek, Boston Public Library, öppnade så tidigt som 1854.32  ”The Ewart 

Act” (folkbibliotekslagen) i England 1850 var en milstolpe som innebar att alla 

städer med fler än 10 000 invånare kunde uppbära biblioteksskatt. Där öppnade 

också tidigt folkbiblioteket i Manchester 1852. Det som kännetecknade dessa 

tidiga folkbibliotek var (redan då) stora byggnader med generösa öppettider, ett 

lättåtkomligt bokbestånd som lånades ut gratis.33  

Först i slutet av 1800-talet kan vi i svenskt sammanhang tala om bibliotek 

med egenskaper som dagens folkbibliotek har, utvecklingen skedde då främst 

under nordamerikansk och engelsk påverkan. Sveriges allra första 

folkbibliotek, Dicksonska biblioteket, öppnade i Göteborg 1897.34 

Dock förankrades dessa idéer egentligen inte förrän ”Folkbiblioteks-

pionjären” Valfrid Palmgren (1877-1967) hämtade hem dem från USA under 

1900-talets första decennium, vilket jag återkommer till inom kort. Innan det 

hade många särintressen (politiska, religiösa och ekonomiska) styrt 

biblioteksverksamheten i Stockholm och Sverige och det saknades en enhetlig 

bibliotekspolitik, som Myrstener skriver.35 Mer om biblioteken i Stockholm 

kommer nedan. 

Biblioteken i Stockholm före 1920-talet 
Myrstener har tecknat en detaljerad beskrivning av de omorganisationer som 

ledde fram till Stockholms stadsbibliotek som det huvudsakliga 

biblioteksorganet i Stockholm. Han anser att det kan urskiljas fyra biblioteks-

typer i utvecklingen som ledde fram till ett stadsbibliotek i Stockholm: 

De kommersiella lånebiblioteken (från 1700-talets slut t.o.m. Läsesalongen på 

Kulturhuset) 

                                                 
32 Boston Public Library’s hemsida: http://www.bpl.org/guides/history.htm (11 april 2007). 
33 Myrstener, 1998, s. 25. 
34 Sveriges arkitekters hemsida: http://www.arkitekt.se/s20418 (20 mars 2007). 
35 Myrstener, 1998, s. 26ff. 
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De kyrkliga församlingsbiblioteken (från 1850 och framåt) 

Det liberala Folkbiblioteksförbundets läsestugor och folkbibliotek samt deras 

föregångare 

Arbetarbiblioteken i Stockholm (Stockholms Arbetarbiblioteksförbund)36 

 

Myrstener menar att dessa bibliotekstyper alltmer kom att likna varandra (i takt 

med att skönlitteraturen ökade miste biblioteken sin särprägel) och detta kom 

att underlätta en hopslagning framåt 1920.37 

Valfrid Palmgren gjorde alltså sin numera klassiska studieresa till USA 

1907 för att studera ”public libraries”. Hon delade med sig av sina erfarenheter 

därifrån samt utvecklade sina idéer om folkbibliotek i Sverige i boken Bibliotek 

och Folkuppfostran (1909). Eftersom hon ansåg att biblioteken skulle vara 

öppna för alla kunde de ses som själva sinnebilden för demokrati, och skulle 

därför vara statligt styrda och inte vara beroende av välgörenhet. Hennes idéer 

tonades dock ner av ”kollegorna” som deltog i utformningen av förslagen som 

lades fram. I varje fall var tanken på det demokratiska inslaget i bibliotekens 

verksamhet något som stämde väl överens med folkrörelsernas ideologier. 

Arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen var två organ som länge var ansvariga 

för de bibliotek som skulle ses som allmänna och kopplingen till 

folkrörelsekulturen var tydlig ända in på 60- och 70-talen, skriver Jan Ristarp 

och Lars G. Andersson.38 

På 1920-talet var Stockholm den enda huvudstaden i Europa utan ett 

kommunalt officiellt stadsbibliotek.39 Det fanns alltså flera olika typer av 

folkbibliotek, som organisatoriskt sett saknade en central mittpunkt. Den som 

först påpekade detta var H.G.O. Egnell i en motion 1909 som var orsaken till 

att Centralbibliotekskommittén bildades 1910.40 Men det rådde ett politiskt och 

ekonomiskt klimat under 1910-talet som inte främjade stora beslut inom 

kultursektorn. Sverige hade upplevt, och fortsatte att uppleva, en stark 

ekonomisk tillväxt som innebar en modernisering på flera plan i samhället. Den 

väldiga befolkningsökningen, från 3,8 miljoner 1860 till 5,9 miljoner 1920, 

innebar en markant urbanisering, vilket medförde ökade krav både på skola och 

                                                 
36 Myrstener, 1998, s. 39. 
37 Myrstener, 1998, s. 13. 
38 Andersson, Lars G., och Ristarp, Jan, 2001, Mitt i byn! Om det moderna folkbibliotekets framväxt, 
Lund: Bibliotekstjänst, s. 19ff. 
39 Myrstener, 1998, s. 27. 
40 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 
1921:5, Stadskollegiets utlåtanden och memorial, bihang nr 51, s. 17. 
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folkbibliotek. Politiken som fördes var dock fortfarande konservativ och 

ekonomiskt försiktig och ser man till andra länder, både i Norden såväl som i 

Europa och USA, skulle det dröja länge i Sverige för att satsningen på 

folkbibliotek skulle få fotfäste ordentligt.41 Hur en del av den fortsatta 

utvecklingen gick återkommer jag till i kapitlet Undersökning, under 

Diskursanalys ett: Asplunds byggnad. 

 

                                                 
41 Myrstener, 1998, s. 24f. 
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Teori 

I uppsatsen tillämpar jag två teorier: dels diskursteori, dels Daniel Kochs teori 

om rumsliga system och meningsbyggande. Diskursteorin är i det här 

sammanhanget ett sätt att stödja min metod, diskursanalysen, och presenteras 

därför endast kortfattat. 

Diskursteori 
Diskursteorin har sina rötter i poststrukturalismen, som utvecklades ur 

strukturalismens tankar om världen och om hur vi förnimmer den. Grund-

tanken är att vår tillvaro inte kan konstituera sig själv, utan måste då få sin 

betydelse från annat håll. Vi människor har en aktiv roll i detta genom våra 

handlingar och vårt språk. Genom en analys av diskurser kan vi se på vilket sätt 

verkligheten är representerad och vilka konsekvenser dessa olika 

representationer kan ge.  

Strukturalisterna menade att vårt språk inte enbart är en kommunikations-

kanal utan även en ”maskin”, som konstituerar den sociala världen. Språket är 

som ett nätverk, en struktur med punkter som är relaterade till varandra i olika 

kombinationer.42 De tidiga tankar som poststrukturalisterna gick emot var först 

och främst att dessa punkter skulle vara fasta och fixerade; snarare glider de 

hela tiden runt beroende på att vårt språk ideligen förändras. Vidare kritiserade 

de också tanken på att språket skulle vara för ”tillfälligt” för att vara ett 

relevant studieobjekt. Det är just i de konkreta texterna, där språket används 

och omformas, som vi alltså ska söka efter diskursens mönster.43 

I boken Diskursanalys som teori och metod (2000) presenterar Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips dels diskursens teoretiska förankring, 

dels olika diskursanalytiska riktningar. Definitionen av begreppet diskurs de 

använder är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

                                                 
42 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 16. 
43 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 17f. 
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världen)”.44 Jag anser att denna definition passar bra för min uppsats, om vi 

tänker oss att en diskurs kan urskiljas även i analysen av enstaka företeelser 

(som bibliotek). 

Diskursteorin som teoretisk utgångspunkt förutsätter någon form av 

diskursidentifierande metod, diskursanalys. Som Winther Jørgensen och 

Phillips skriver finns det flera olika riktningar inom diskursanalysen, som 

diskurspsykologi och kritisk diskursteori. Teorin och metoden går hand i hand, 

och man kan se det som en sorts paketlösning för en undersökning. 

Diskursanalysen har använts mer och mer inom biblioteks- och 

informationsvetenskap, och det har på senare år dykt upp en rad 

magisteruppsatser som tillämpar denna metod, inte minst när det gäller 

biblioteksforskning.  De moderna idéer och visioner som gör sig gällande, inte 

minst i de texter som behandlar tillbyggnaden av Stockholms Stadsbibliotek, 

anser jag pekar på att en ny diskurs skapats, och det är den jag vill försöka 

identifiera i min undersökning. Under rubriken Metod presenterar jag mitt 

konkreta tillvägagångssätt. 

Daniel Kochs teori om meningsproduktion i rumsliga 
system 

Daniel Kochs teori om arkitektur och meningsbyggande är lämplig som 

ytterligare teoretisk förankring av de diskursanalyser jag gör i uppsatsen. I 

licentiatavhandlingen Spatial systems as producers of meaning: the idea of 

knowledge in three public libraries (2004) gör Koch som jag nämnde i 

forskningsöversikten en undersökning av tre svenska stadsbibliotek: Malmös, 

Växjös samt Stockholms. Avhandlingens syfte är enligt Koch att hitta en metod 

för att analysera mening i rumsliga system, såsom den skapas i vardagliga 

situationer inom dessa system.45  

Rummet som socialt fenomen står i centrum, och här lutar Koch sig 

tillbaka på teoretiker som Bill Hiller och Henri Lefebvre. Arkitekturen är 

upphov till ett visst beteende (hos besökarna) i rummet och detta beteende 

(re)produceras i den dagliga verksamheten. Detta, menar Koch, måste förstås 

utifrån tanken på ett ”performativt” meningsbyggande, d.v.s. att mening skapas 

                                                 
44 Winther Jørgensen, Marianne, och Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur, s. 7. 
45 Koch, 2004, s. 4, 99. 



 19 

i nuet, i dagens användning av rummen, inte enbart då byggnaden i fråga 

ritades.46  

Koch utvecklar Lefebvres tankar om rum, Koch anser att rummet inte 

enbart är ett passivt ting i form av en produkt (av en arkitekt), utan har en aktiv 

roll som producent (av mening) och även som produktionsmedel.47 Till denna 

tanke kopplar han sedan sin metod: de tre distributionsmodellerna.   

Distributionsmodellerna 
De tre distributionsmodellerna, som Koch kallar distribution av rymd, 

distribution i rymd samt distribution genom rymd, är ett konkret sätt att finna 

underliggande strukturer i rumsliga system, medvetna eller omedvetna.48 De tre 

distributionerna, eller analyserna, är beroende av varandra men kräver olika 

typer av metodologiska verktyg. Nedan följer en kort presentation av dessa. 

Distribution av rymd (distribution of space) undersöker hur rummen i en 

byggnad är disponerade i sin helhet, och i förhållande till varandra. Detta 

genomförs med hjälp av matematiska mätningar och iakttagelser av rörelser 

inne i det rumsliga systemet och som resultat framkommer en grafisk struktur 

(se Stockholms och Växjös stadsbiblioteks grafiska strukturer på s. 44 i 

uppsatsen).  Genom denna metod menar Koch att vi kan se bakomliggande 

värderingar och utgångspunkter i bibliotekens verksamheter. Exempel på detta 

är makt, kontroll och segregation, liksom den grundläggande synen på kunskap. 

Distribution i rymd (distribution in space) avser funktioner (t.ex. 

informationsdiskar och caféer) och artefakter (t.ex. personal, möbler och 

litteratur) samt deras placering i rummen. Genom att analysera hur ovan-

stående faktorer har distribuerats, kan man identifiera bl.a. vilken roll 

litteraturen får, och vilka signaler som skickas ut till besökarna. 

Distribution genom rymd (distribution through space) visar hur 

konstellationen av rum och deras innehåll skapar mening. Detta sker genom en 

förståelse av det rumsliga systemet såsom det faktiskt används och här finns en 

hög grad av omedvetenhet och icke-planering. Meningsproduktionen sker 

genom möten, rörelse i rummet och denna sociala praktik ger byggnaden dess 

identitet, dess sociala karaktär.  

Dessa tre analyser erbjuder enligt Koch ett sätt att se på arkitektur som de 

klassiska begreppen form och funktion inte räcker till för. Dessa sistnämnda 

                                                 
46 Koch, 2004, s. 163f. 
47 Koch, 2004, s. 29. 
48 De svenska namnen på distributionsmodellerna är mina egna översättningar. 
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kan inte leda till en analys av den underliggande mening som arkitekturen 

producerar, menar Koch.49 En av utgångspunkterna i avhandlingen är att 

mening (ur ett brett, samhälleligt perspektiv) är kopplat till kunskap, och i och 

med det motiverar Koch sitt val av studieobjekt: bibliotek. Han pekar på att just 

dessa byggnader genom historien, ända sedan antiken, har haft rollen som 

kunskapssymboler.  

Jag vill i samklang med Koch föra diskussionen om kunskapssynen på 

bibliotek med utgångspunkt i den som gör sig gällande på Stockholms 

stadsbibliotek. Koch har, som sagt just detta bibliotek som en av tre föremål för 

sin egen undersökning, och detta faktum hjälper till att tydliggöra den 

förändring som jag försöker visa genom jämförelsen av Asplunds bibliotek och 

tillbyggnaden. Detta kommer jag till i kapitlet Diskussion. 

 

                                                 
49 Koch, 2004, s. 164. 
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Metod 

Diskursanalys 
Vi tar alltså avstamp i det teoretiska antagandet att det är möjligt att identifiera 

diskurser genom att analysera sättet att beskriva en viss företeelse. 

Diskursanalysen systematiserar dessa beskrivningar och belyser sedan de mest 

grundläggande antagandena och springande punkterna.50  

I sin magisteruppsats Vad sägs om användare? Folkbibliotekens 

användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter (Bibliotekshögskolan i Borås 

2002) diskuterar Åse Hedemark och Jenny Hedman diskursanalys ur ett 

biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. De skriver att det först 

under 1990-talet började förekomma diskursanalyser på området. De lyfter 

fram Bernt Frohmann, en av förespråkarna för diskursanalys, som menar att det 

är en mycket användbar metod inom biblioteks- och informationsvetenskapen 

eftersom den erbjuder en kontextualisering som kan tyckas ha saknats 

tidigare.51  

Sanna Talja 
Jag kommer att tillämpa diskursanalys med utgångspunkt i den metod Sanna 

Talja använder i boken Music, culture, and the library: an analysis of 

discourses (2001). Jag kommer att utgå från hennes sätt att analysera 

textmaterial, vilket innebär en relativt obunden form av diskursanalys. Talja 

menar att allt undersökningsmaterial är av lika värde i en diskursanalys och det 

finns inte några begränsningar för vilka källor som får och inte får användas. 

Ett brett material bidrar till ett tydligare och mer trovärdigt resultat.52  Taljas 

                                                 
50 Talja, Sanna, 2001, Music, culture, and the library: an analysis of discourses, Lanham Md.: Scarecrow 
Press, s. 10. 
51 Hedemark, Åse, och Hedman, Jenny, 2002, Vad sägs om användare? Folkbibliotekens 
användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 
framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås, s. 12. 
52 Talja, 2001, s. 24. 
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metod är avskalad från de termer som annars ibland förknippas med en 

diskursanalytisk metod, t.ex. Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskurs-

analytiska metod där ett flertal termer systematiskt används för att identifiera 

mönster i texterna som analyseras.53 

Viktigt att diskutera är förekomsten av flera samtidigt existerande 

diskurser. Talja menar att detta är naturligt, eftersom det ur en diskurs föds nya, 

som fungerar som korrektioner till den gamla, och dessa överlappar varandra. 

Sakta tar nya diskurser över, även om vissa kan vara seglivade och stanna kvar 

länge.54 Jag tar hänsyn till teorin om flera samtidigt existerande diskurser, men i 

undersökningen försöka hitta den dominerande och lägga fokus på de 

värderingar som finns inbäddade i den, utan att närmare gå in på alternativa 

diskurser. 

Liksom Talja har jag ställt upp undersökningen efter teman. Båda mina 

diskursanalyser är strukturerade efter samma tre teman: Verksamhetens syfte 

och mål, besökare samt bokbestånd och övrigt utbud. Detta för att jag anser att 

en jämförelse är intressantast på dessa punkter, och att den jämförelsen lätt ska 

kunna genomföras.  

Material och urval 
Joacim Hansson utvecklar Foucaults resonemang om källor lämpliga för 

diskursanalys i sin bok Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En 

diskursstudie (1998). Bl.a. ställer han upp fyra punkter gällande urvalet, vilka 

jag presenterar nedan. Till varje punkt finns en kommentar om hur källorna i 

min undersökning stämmer in på kriterierna:   

1. Källorna ska samlas kring och relateras till ett och samma objekt.  

 Jag lägger i varje diskursanalys fokus på ett och samma objekt, i den första 

Gunnar Asplunds stadsbibliotek och i den andra den planerade 

tillbyggnaden. 

 

 

 

                                                 
53 Se t.ex. Laclau, Ernesto, och Mouffe, Chantal, (2001 (1 uppl. 1985)), Hegemony and Socialist 
Strategy: towards a radical democratic politics, London: Verso. 
54 Talja, 2001, s. 12.  



 23 

2. Källorna ska kunna kopplas samman i kraft av form och/eller sammanhang. 

 Mitt urval av källor till varje diskursanalys hör i stor utsträckning samman 

till formen (tidskrifter, rapporter m.m.), och även sammanhang (tidpunkt, 

debatt, upphovsmän/kvinnor). 

3. Källorna ska kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller skeenden 

och de övergripande strukturer inom vilka dessa ryms. 

 Många av källorna är sammanlänkade genom snarlikt resonemang, 

hänvisningar till andra texter som finns med i undersökningen och 

återkommande centralgestalter.  

4. Källorna ska kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman som 

binder samman och formar deras sammanhang.55 

 De flesta av texterna hör i grunden till samma tema, om någon av texterna 

har ett bredare perspektiv än t.ex. biblioteksdebatten, styrks användningen 

av denna text till att den finns kommenterad i någon av de andra texterna. 

 

För att återgå till Talja, skriver hon att hennes urval inte har skett systematiskt. 

Hennes undersökning utgår dock från en mycket bred materialinsamling: enligt 

henne täcker materialet alla professionella och officiella uttalanden inom den 

finska musikbiblioteksdiskussionen mellan 1960 och 1998.56 Jag kommer 

naturligtvis inte att kunna mäta mig med en sådan textinsamling, eftersom min 

uppsats behandlar ett avsevärt mindre område än Taljas. Det antal texter jag 

presenterar är huvudsakligen bestämt efter tillgång, efter sökningar i Libris 

samt Stockholms stadsbiblioteks katalog och hemsida. En del texter jag använt 

har jag hittat genom att de nämnts i andra. 

I den första undersökningen analyseras totalt elva texter som på ett eller 

annat sätt behandlar Gunnar Asplunds gamla bibliotek. De är olika långa, från 

en (1) till 172 sidor, samt varierar både när det gäller innehåll och tillkomstår. 

Jag har koncentrerat mig till källor med datum kring planerandet och 

uppförandet av denna byggnad (1910- och 1920-talen). Källorna utgörs av i 

huvudsak tidskriftsartiklar och betänkanden av bibliotekskommittéer, t.ex. 

Fredrik Hjelmqvists inledningsföredrag ”Öppna hyllor” vid SAB:s (Sveriges 

Allmänna Biblioteksförening) andra årsmöte 1917. 

                                                 
55 Hansson, Joacim, 1998, Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie, 
Licentiatavhandling framlagd vid Avd. för Biblioteks- och informationsvetenskap, Göteborgs Universitet, 
nr. 3, Skrifter från Valfrid nr. 17, s. 26. 
56 Talja, 2001, s. 25. 
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Källorna som behandlar tillbyggnaden av Stockholms stadsbibliotek sträcker 

sig från 2003 och framåt, och är totalt 18 till antalet. De utgörs av bl.a. 

tidningsartiklar, broschyrer, häften, utredningar och beslut. Ett exempel är 

Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del 1(2) (2006), en programstudie 

över planeringen av det nya biblioteket. 

För fullständig redogörelse över källorna för analyserna, se Källor, s. 60. 
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Undersökning  

I detta kapitel kommer jag att redogöra för diskursanalyserna, som utgör den 

huvudsakliga delen i uppsatsen. Jag alltså gjort två analyser, den första handlar 

om Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad och den andra behandlar den 

planerade tillbyggnaden. Efter att dessa två diskurser presenterats i varsitt 

avsnitt, gör jag en kort sammanfattning över intressanta aspekter som 

framkommit. Till kapitlet Diskussion tar jag sedan med mig resultaten av 

diskursanalyserna och sätter in dem i ett kunskapsteoretiskt perspektiv, med 

Daniel Kochs tre distributionsmodeller som strukturell bas. 

Diskursanalyser 
Nedanstående två kapitel presenterar de två diskursanalyser jag har gjort på det 

textmaterial som behandlar Gunnar Asplunds gamla biblioteksbyggnad och den 

planerade tillbyggnaden. Jag har som sagt plockat ut tre huvudsakliga teman i 

båda textanalyserna: verksamhetens syfte och mål, dess besökare samt dess 

bokbestånd och övriga utbud.57 Varje diskursanalys inleds med en kort 

presentation av ämnet. Dessa avsnitt hör inte till diskursanalyserna, utan syftar 

endast till att teckna en bild av tiden före och under planeringen av de två 

biblioteken. 

Diskursanalys ett: Asplunds byggnad 
En kommitté startade sitt arbete år 1910 för att utreda frågan om ett 

stadsbibliotek i Stockholm, men betänkandet som lades fram fick inga 

praktiska följder. 1917 tillsattes en ny kommitté i och med att en donation till 

projektet på en miljon kronor av Knut och Alice Wallenberg offentliggjordes.58 

Det var en ganska omdiskuterad skara människor som denna gång fick 

                                                 
57 Med utbud avses här det som ett bibliotek kan erbjuda, förutom tryckt material: allt från föreläsningar 
till internetuppkoppling och café ingår därför. 
58 Adde, Gustav, ”Det nya förslaget till stadsbibliotek”, Svenska Dagbladet 9 mars 1922, s. 10.  
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uppdraget.59 Valfrid Palmgren, en av medlemmarna i 1910 års kommitté, ansåg 

att hon och de andra hade knuffats undan och uteslutits denna gång, trots deras 

pionjära insatser sju år tidigare.60 Dock verkade den helhetsbild som den nya 

kommittén arbetade sig fram till inte i någon större utsträckning skilja sig från 

den från 1910.61  

Gunnar Asplund hade utsetts till 

ansvarig arkitekt för den eventuella 

nya byggnaden och ingick också i 

1917 års kommitté. Han åkte 

tillsammans med stadsbibliotekarie 

Fredrik Hjelmqvist 1920 på en lång 

och omfattande studieresa till USA, 

under vilken de samlade inspiration för 

det nya biblioteket. Särskilt Detroits 

folkbibliotek, med sin runda 

centralbyggnad flankerad av flyglar, 

kom att bli en konkret förebild till 

Stockholms stadsbibliotek.62  

Platsen för den nya byggnaden kom, efter att ha diskuterats fram och tillbaka 

ett antal gånger, att bli tomten i hörnet av Sveavägen och Odengatan, nedanför 

Observatoriekullen. På 1920-talet fanns en ambition att bygga ett 

innerstadsuniversitet som innefattade hela kvarteret, något som till en del också 

förverkligades i och med Stockholms högskola och Handelshögskolan.63 Att det 

nya stadsbiblioteket skulle komma att ligga mitt i detta ”campus” var 

naturligtvis positivt. Asplund arbetade samtidigt med en ny stadsplan för 

området som blev klar 1919, detta i samråd med arkitekterna Ivar Tengbom och 

Erik Lallerstedt.64  

Hösten 1924 lades grunden till det nya biblioteket. 1927 kunde personalen 

flytta in i vissa delar av byggnaden, och till sist, under några timmar den 31 
                                                 
59 De nya kommittémedlemmarna var bankdirektör G. Stockman, fröken Greta Linder, fil. doktor O. F. 
Borge, stadsbibliotekarie Fredrik Hjelmqvist och arkitekt Gunnar Asplund. Stockholms 
stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s. 4. 
60 ”Kring Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande” (uttalanden av Arne Arnesen, Svend Dahl, 
Th. Døssing, V. Gödell, J. M. Hulh, H. O. Lange, Evald Ljunggren och Valfrid Palmgren). 
Biblioteksbladet 7:1922, s. 194. 
61 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s. 22. 
62 Plunger, Max, och Winter, Karin, 1998, Stockholms stadsbibliotek: arkitekt Gunnar Asplund, 
Stockholm: Stockholms stadsbibliotek. 
63 Kallstenius, Per, och Söderberg, Per, Experter om nytt stadsbibliotek i Stockholm, muntligt föredrag på 
Arkitekturmuseet, 20 februari 2007. 
64 Det nya biblioteket, Utställning på Arkitekturmuseet 14 februari – 21 april 2007. 

Bild 2.  Planritning av Stockholms stads-
bibliotek, våningsplan 2. I mitten rotundan, 
som omgärdas av facksalarna. 
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mars 1928, kunde för första gången allmänheten (skaran besökare räknades: 

4000 dessa timmar) beskåda sitt nya stadsbibliotek inifrån.65 

Asplund hade fått ge avkall på ett flertal detaljer för att byggandet skulle 

kunna realiseras ur ekonomisk synpunkt, bl.a. gällde detta de flankerande 

flyglarna: den västra flygeln sköts på framtiden.66 De resterande flyglarna blev 

endast en våning höga och fick klara sig utan planerade sadeltak.67  

Byggnaden kan i sin utformning ses som en sammansmältning av den 

gryende modernismen och den fram tills dess härskande tjugotalsklassicismen, 

som till en del gick ut på att både framhäva den västerländska grunden men 

även väva in antikens demokratiska idéer.68 År 1922 hade faraon Tutanchamons 

grav påträffats, och denna arkeologiska sensation kan mycket väl ha inspirerat 

Asplunds arkitektur. Bibliotekets fasad med sina raka linjer har tydliga 

egyptiserande drag, vilket också framträder tydligt i utsmyckningen av 

byggnaden. Erik Blomberg beskriver det väl i artikeln ”Stadsbiblioteket i 

Stockholm” i Svenska slöjdföreningens årsbok från 1928:  

Här ligger ju verkligen ett kungligt arv begravet i en andens skattkammare […] den 
moderniserade hieroglyffrisen ger väl också ett symboliskt uttryck åt detta vetandets 
svårtillgänglighet, dess karaktär av teckentydarkonst.69  

Det analyserade materialet 

Texterna jag analyserat i denna första del är alla tryckta. En del källor skrevs 

innan biblioteket byggdes och är rent bibliotekspolitiska, som Stockholms 

stadsbibliotekskommittés betänkande från 1922, andra är mer allmänna texter 

som beskriver den färdiga byggnaden, t.ex. tidnings- och tidskriftsartiklar.  

Tema 1: Verksamhetens syfte och mål 

Asplunds byggnad tillkom således som resultat av att det i Stockholm fanns 

behov av en omorganisation inom folkbibliotekssfären. Situationen upplevdes 

som splittrad och med en rad bibliotek ojämnt fördelade över staden.70 Det nya 

                                                 
65 Carlsson, Alfred Bernard, ”Stockholms stadsbibliotek”, Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 
1929, s. 41f. 
66 Schönbäck, Hedvig, och Johansson Ingrid, 2004, Spelbomskan 16: Stockholms stadsbibliotek: 
 byggnadshistorisk inventering, Stockholm: Stockholms stadsmuseum, s. 7. 
67 Plunger och Winter, 1998. 
68 Winter, Karin, 2002, ”En läsbar ordning. Om Stockholms stadsbibliotek och mötet mellan en gestaltad 
ordning och ett föränderligt innehåll”, ingår i Bibliotek och arkitektur: Byggnader – rum – samlingar, 
red. Magdalena Gram, Stockholm: Arkitekturmuseet, s. 156. 
69 Blomberg, Erik, ”Stadsbiblioteket i Stockholm”, Svenska slöjdföreningens årsbok 1928, s. 12.  
70 Betänkande avgivet av kommittén för utredande af frågan ’om och i vilken utsträckning ett 
centralbibliotek för Stockholm kan åstadkommas’, 1912, Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 
1912:5, Beredningsutskottets utlåtanden och memorial, bihang nr 150, s. 34ff.  



 28 

stadsbiblioteket var tänkt att fungera som ett mellanting mellan Kungliga 

biblioteket och de övriga redan existerande biblioteken (listade på s. 14-15), 

och i detta motsvara amerikanska ”public libraries”.71 Biblioteket skulle också 

fylla det tydliga behovet av ett huvudbibliotek med centralorganisatoriska 

uppgifter. 

I Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande från 1921 står att läsa 

följande rader: ”Stadsbiblioteket […] ska utgöra ett centrum för det allmännas 

hjälp åt det bildningsarbete, som bedrives i form av självstudier och läsning”.72 

I takt med att folkrörelserna och studiecirklarna fick större spridning 

framträdde ett behov av bildning hos de breda lagren av befolkningen.73 

Folkbildning som begrepp hade en central plats särskilt i de bibliotekspolitiska 

texterna jag undersökt och folkbiblioteket kom att få en avgörande roll i detta 

arbete.74   

Dåvarande stadsbibliotekarie Fredrik Hjelmqvist säger i sitt inlednings-

föredrag till SAB:s andra årsmöte 1917: 

Om man vill i ett enda uttryck söka samla det gemensamma i de olika bibliotekens 
uppgifter, för så vitt de ej äro rent privata, så kanske man bäst kan göra det i följande 
form. De äro institutioner avsedda att förmedla undervisning – detta ord fattat så vidsträckt 
som möjligt – genom det tryckta ordet.75  

 

1910 års kommitté uttryckte sina tankar kring målet med folkbiblioteken: 

En förståndig och väl ledd biblioteksrörelse är en väsentlig del av ett samhälles 
uppfostringssystem […] utgör ett nästan lika viktigt medel som skolan att genom 
förädlande inflytande skapa goda, dugande, fosterlandsälskande medborgare.76 

Det fanns ursprungligen alltså åsikter som pekade på att folkbiblioteket skulle 

bidra till säkrandet av en civiliserad befolkning, vilken agerade i samhällets 

tjänst. Den allmänna läskunnigheten skulle förbättras och nivån upprätthållas 

och folkbiblioteken var i detta syfte naturligtvis en central institution.  

                                                 
71 Betänkande avgivet av kommittén för utredande af frågan ’om och i vilken utsträckning ett 
centralbibliotek för Stockholm kan åstadkommas’, 1912, s. 41. 
72 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s 36. 
73 Fr.o.m.1912 kunde statligt bidrag sökas för studiecirklar.  Myrstener, 1998, s. 55. 
74 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s. 7, 36. 
75 Hjelmqvist, Fredrik, 1917, ”Öppna hyllor”. Diskussion vid S.A.B:s andra årsmöte, inledningsföredrag, 
s. 198. 
76 Betänkande avgivet av kommittén för utredande af frågan ’om och i vilken utsträckning ett 
centralbibliotek för Stockholm kan åstadkommas’, 1912, s. 1. 
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I betänkandet från 1921 kom denna tanke att rikta sig även mot 

medborgarna själva. Deras individuella vinning av att ”bilda sig” framhävdes i 

flera av texterna: ”för individerna själva […][att] skaffa sig vidare vyer och att 

arbeta på sin personliga utveckling”.77 Till denna diskussion skulle debatten 

kring bokbeståndet kunna kopplas. Vilken litteratur bör finnas på ett bibliotek 

och varför? Till detta återkommer jag under det tredje temat.  

Förutom diskussionen kring folkbildningsarbetet framkommer också, om 

än inte lika systematiskt, den kring folkbiblioteket som en kulturinstitution:  

I vår tid […] är det förvisso af största betydelse att hafva lätt tillgång till ett bibliotek, som 
[…] följer det sociala och kulturella arbetet i samhället såsom det i böcker och tidskrifter 
kommer till uttryck.78 

 

Att biblioteksbygget och den stundande verksamheten inte bara var ett 

kulturellt projekt utan även att ambitiöst sådant, var något som Uno Åhrén 

gärna underströk i sin artikel i Byggmästaren från 1928: 

Här skola tankar arbeta på att gestalta framtiden bättre och mänskligare än det nuvarande, 
här skola ivriga studier förbereda efterlängtade handlingar i en ny social gemenskap, här 
skall brinna vetgirighet om förutsättningarna för människolivet i världen!79 

 

Biblioteket skulle alltså fungera som ett verktyg för allmän förbättring av 

världen och de mänskliga villkoren.  Genom detta fick de unga, i egenskap av 

samhällets arvtagare, en uppmärksammad roll i det nya biblioteket. I 1912 års 

betänkande framkom att bibliotekens barnavdelningar hade uppgiften att se till 

att litteraturintresset hos barnen bibehölls fram till vuxen ålder; på detta sätt 

skulle ”regelbundna och flitiga” besökare på den stora vuxenavdelningen finnas 

för framtiden.80 Att Stockholms stadsbibliotek skulle ha en barnavdelning fanns 

det, såsom texterna vittnar om, inga invändningar mot: ”det erfordras en 

särskilt fristående barnavdelning med egen ingång råder det inga tvivel om”.81  

Valfrid Palmgen, delaktig i det första betänkandet från 1912, var en av dem 

som gärna diskuterade folkbibliotekets roll för barnen och ungdomarna. 

Folkbiblioteket skulle fungera som ett komplement till skolan, samt erbjuda 

lästillfällen för dem som inte hade plats eller möjlighet hemma. Palmgren 

                                                 
77 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s. 7. 
78 Betänkande avgivet av kommittén för utredande af frågan ’om och i vilken utsträckning ett 
centralbibliotek för Stockholm kan åstadkommas’, 1912, s. 5. 
79 Åhrén, Uno, ”Reflexioner i stadsbiblioteket”, Byggmästaren, 1928, s. 95. 
80 Betänkande avgivet av kommittén för utredande af frågan ’om och i vilken utsträckning ett 
centralbibliotek för Stockholm kan åstadkommas’, 1912,  s. 48. 
81 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s. 48. 



 30 

menade att man i biblioteket hade något som kanske skulle hålla de unga borta 

från gatorna, och biograferna (vad hade Palmgren egentligen ansett om dagens 

”fredagsbio” på Punkt Medis, ungdomsavdelningen på Medborgarplatsens 

bibliotek i Stockholm?). 82 

I ett uttalande om stadsbiblioteket hittar vi en röst som inte ställer sig 

jämsides med de andra. Det är Evald Ljunggren, överbibliotekarie vid Lunds 

Universitet, som kritiserar 1921 års betänkande. Han motsätter sig de 

importerade idéerna från USA, och som en ”gammal biblioteksman” också 

tanken om bibliotekens bredare verksamhet: biblioteket är ”tänkt att 

tillfredsställa ett behov av kunskap, inte för att väcka ett sådant behov.” 

Ljunggren fortsätter att tala om bibliotekens ändamål: ”[…] institutionen […] 

griper icke så lite utanför det egentliga biblioteksområdet och närmar sig till att 

bli en folkupplysningsanstalt i allmänhet.”83 Det är synnerligen anmärknings-

värda tankar, som, med facit i hand, han uppenbarligen inte lyckades förankra i 

debatten.  

Gustav Adde (sekreterare i 1910 års kommitté) lade i en artikel i Svenska 

Dagbladet 1922 fram liknande åsikter i en diskussion kring det nya 

betänkandet. Enligt Addes mening hade idéerna kring biblioteket fått 

överdådiga mått. Han konstaterar att ”man nu anser sig behöva en mångfald 

större eller mindre rum till olika ändamål utanför den egentliga biblioteks-

verksamheten […] behövs verkligen nio rum för de s.k. studiecirklarna?”84 

Dessa två sista debattinlägg vittnar om att Stockholms stadsbibliotek var 

startskottet till en ny era inom folkbiblioteksväsendet i Sverige: nya funktioner 

och tjänster skulle tillkomma som tidigare inte hade haft någon plats på ett 

folkbibliotek. Kanske var Ljunggren och Adde några av de sista att förknippa 

folkbiblioteket med enbart litteratur, där Asplunds bokpalats utgjorde en sista 

milstolpe att gestalta den typen av bibliotek. 

Tema 2: Besökare 

Ett syfte med det nya biblioteket var att det skulle hamna mellan de äldre 

folkbiblioteken och de vetenskapliga specialbiblioteken. Detta innebar i 

praktiken att man strävade efter att skapa en väl fungerande organisation, riktad 

till alla lager i samhället. Det rådde ett slags konsensus kring vilka de tänkta 

besökarna skulle bli, vilket är något som nämns i de flesta av de analyserade 

                                                 
82 ”Kring Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande”, 1922, s. 194. 
83 ”Kring Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande”, 1922, s. 190f. 
84  Adde, 1922, s. 10. 
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texterna: ”Stadsbiblioteket skall tillgodose alla folkklasser och alla åldrar […] 

rikta sig till alla lager i samhället  […] det måste avse även barn och 

ungdom”.85 Redan 1910 års kommitté gör klart att ett folkbibliotek inte vänder 

sig till en viss samhällsklass eller till personer med en viss samhällsåskådning, 

utan till alla.86 Stadsbibliotekarie Fredrik Hjelmqvist skriver att man förstått 

vikten av att inte bara ha öppet för besökarna, utan också ta initiativ för att lära 

allmänheten att använda biblioteket, både genom filialbiblioteken och den mera 

aktiva åtgärden uppsökande verksamhet.87 

Att barn och ungdomar hör till dessa ”alla” är det flera som poängterar. 

Valfrid Palmgrens hjärtefråga var just barnbiblioteket. Hon oroade sig för 

samtidens inverkan på de unga och såg, som tidigare påpekats, biblioteket som 

ett verktyg i barnens uppfostran och utveckling. Biblioteket erbjöd böcker ”som 

både arbetsverktyg och förströelsemedel av ädel art”. Palmgren såg i 

folkbiblioteket ett mycket värdefullt komplement till familjelivet: ”I hur många 

hem hos vår tids jäktade människor […] [har] föräldrarna verkligen […] tid 

och ro – och lust – att leda barnens och ungdomens andliga utveckling?”.88  

En grupp användare, för att tillämpa en modernare term, var också 

studiecirklarna. Denna rörelse fick sitt genombrott i början av seklet och det 

var naturligt att koppla en modern bildningsmetod som den till folkbiblioteket. 

I Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande (1921) menade man att 

både studiecirklar och s.k. ungdomsklubbar skulle ha möjlighet att utnyttja 

speciella lokaler, ”både för att underlätta dessas arbete och för att knyta 

deltagarna som läsare till biblioteket”.89 Tanken var att lösa lokalproblemet för 

studiecirklarna, och därmed underlätta för denna verksamhet som innebar ”en 

viktig insats i de breda lagrens bildningsarbete”.90 

Tema 3: Bokbestånd och övrigt utbud 

Fanns det en debatt om vad för sorts litteratur ett modernt svenskt folkbibliotek 

skulle ha? Litteraturen skulle spegla den breda besökarskara biblioteket vände 

sig till, och erbjuda många olika sorters böcker: ”endast böcker med osedligt 

                                                 
85 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s. 36. 
86 Betänkande avgivet av kommittén för utredande af frågan ’om och i vilken utsträckning ett 
centralbibliotek för Stockholm kan åstadkommas’, 1912, s. 4. 
87 Hjelmqvist, Fredrik, 1928, ”Stockholms stadsbibliotek och några ord om ett modernt stadsbiblioteks 
uppgifter. Till deltagarna i Andra Nordiska Biblioteksmötet från Stockholms Stadsbibliotek” Särtryck ur 
Ord och bild, s. 341. 
88 Detta sista citat skulle enligt min mening kunna vara hämtat från en källa med betydligt senare datum 
än 1922. ”Kring Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande”, 1922,  s. 194. 
89 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s. 37. 
90 Tynell, Knut, ”Stockholms stadsbibliotek”. Byggmästaren 1922, s. 154. 
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innehåll och sådana som vilja verka i rent samhällsupplösande riktning, bör 

vara från biblioteket uteslutna.”91 Bokinköpen skulle spegla det faktum att 

biblioteket riktade sig till alla grupper i samhället; både de som ville ha 

litteratur av ”djupare värde” och de som sökte ”ren förströelseläsning” hittade 

sina böcker där. När det gäller litteraturen poängterades det att biblioteket 

förutom svenska böcker skulle erbjuda litteratur från de nordiska länderna samt 

på ”de stora kulturspråken”.92 Vad som skulle köpas in skulle bestämmas från 

fall till fall, med hänsyn till förväntad efterfrågan och beståndet på de andra 

stockholmsbiblioteken.93 

Även om ord som dessa ger besökaren en stor valfrihet i dennes läsval, 

verkar frågan om facklitteratur ha varit populär att diskutera. I många av 

texterna diskuteras frågan hur man kan öka andelen utlån av facklitteratur. 

Uppenbarligen ansågs det att sådan litteratur skulle ha en positiv inverkan på 

befolkningen och det fanns förhoppning om att biblioteket skulle innebära en 

allmän höjning av den intellektuella nivån hos medborgarna. Fredrik 

Hjelmqvist uttryckte i Biblioteksbladet 1928 sin oro över att utlånen av 

facklitteraturen skulle bli låga i antal eftersom skönlitteraturen var uppställd i 

rotundan, det första rummet besökarna kom till. Han trodde dock att det 

problemet var en bagatell i och med att facksalarna var ”fyllda till bristnings-

gränsen” med folk.94 Under stadsbibliotekets första år utgjorde facklitteraturen 

25-30 procent av utlånen (en siffra som gällde huvudbiblioteket med dess 

filialer), vilken ansågs ganska hög.95 

Förutom frågan om facklitteratur kontra förströelselitteratur kan en ännu 

hetare potatis urskiljas: tidskrifterna och tidningarna. Särskilt Stockholms 

större dagstidningar blev föremål för diskussion. Det var ingen självklarhet att 

ett bibliotek skulle avsätta utrymme för det man kunde läsa någon annanstans 

än på biblioteket, t.ex. i hemmet. 1910 års kommitté radade upp ett flertal 

problem som en tidningsläsesal skulle medföra: den skulle ta upp en stor yta, 

innebära oljud från en ständigt kommande och gående skara folk (som, i värsta 

fall, skulle besöka biblioteket för att enbart läsa tidningen, eller använda den 

som värmestuga). ”Utan tvivel skulle […] en sal för tidningsläsning […] verka 

                                                 
91 Betänkande avgivet av kommittén för utredande af frågan ’om och i vilken utsträckning ett 
centralbibliotek för Stockholm kan åstadkommas’, 1912, s. 41. 
92 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s. 37. 
93 Hjelmqvist, 1928b, s. 344. 
94 Hjelmqvist, Fredrik, ”Stockholms stadsbibliotek. Huvudbyggnaden”. Biblioteksbladet 1928, s. 176. 
95 Carlsson, 1929, s. 47.  
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förryckande på bibliotekets huvudsakliga syfte”. Och kommittén fastslår: ” 

efter noggrant övervägande […] stannat vid […] att man måste avstå”.96  

Bibliotekskommitté nummer två verkar ha förenats med tanken på en 

tidningsläsesal, dock fanns det fortfarande funderingar kring besökarnas 

användning av denna. En lösning kunde vara att ”de lokala tidningarna låsas 

fast vid höga pulpeter, vid vilka den besökande stående måste uppsöka de 

uppgifter han önskar – det enda sättet att hindra, att var och en alltför länge 

upptar tidningen.”97 På nyåret 1929 öppnade inte mindre än två 

tidskriftsläsesalar på nedre planet och dessa erbjöd både svenska och utländska 

titlar. Det ena av rummen hade från början tänkts som en sal för s.k. ”Quick 

references”.98  

Idén om en sal för ”Quick references” tog Hjelmqvist och Asplund med sig 

hem från USA. Salen kallades även för ”avdelningen för allmänt medborgerliga 

upplysningar” och skulle tillgodose ”det praktiska livets behov av snabba och 

lättillgängliga upplysningar i rent aktuella frågor, i kunskap om samtidens 

liv…”.99 Här skulle t.ex uppslagsverk finnas, vilket verkar ha saknats på många 

andra bibliotek.100 Vidare var tanken att bl.a. uppsatser, ”förenings- och 

affärsföretags publikationer”, recensioner i tidningar och tidskrifter, skulle 

finnas där: ”ett viktigt och f.n. svårtillgängligt material, som innehåller massor 

av upplysningar, vilka man i regel ej kan få i böcker, därför att de ej hunnit 

inflyta i dessa.”101 

Denna del av biblioteket kom med i planerna och öppnade samtidigt som 

resten av huset. Efter mindre än ett år fick den emellertid alltså lämna plats för 

ytterligare en sal för tidningar och tidskrifter. Hjelmqvist skrev i 

Biblioteksbladet 1928 att den inte använts lika mycket som man hoppats på att 

den skulle ha fyllt en bättre funktion om den legat närmare affärskvarteren.102   

Något som bör nämnas i en diskussion kring bibliotekets service är 

systemet med ”öppna hyllor”, som ursprungligen uppkom i USA omkring år 

1880.103 Denna lösning blev allt vanligare i Sverige och Stockholm på 1910- 

och 1920-talen. I stället för att finnas i magasin och enbart hämtas fram av 

                                                 
96 Betänkande avgivet av kommittén för utredande af frågan ’om och i vilken utsträckning ett 
centralbibliotek för Stockholm kan åstadkommas’, 1912, s. 47. 
97 Tynell, 1922, s. 154. 
98 Carlsson, 1929, s. 44f. 
99 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s. 54f. 
100 Betänkande avgivet av kommittén för utredande af frågan ’om och i vilken utsträckning ett 
centralbibliotek för Stockholm kan åstadkommas’, 1912, s. 37. 
101 Tynell, 1922, s. 153. 
102 Hjelmqvist, 1928a, s. 174. 
103 Hjelmqvist, 1928b, s. 340. 
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personal, stod böckerna i stället framme på hyllor i bibliotekets salar, fullt 

tillgängliga för låntagarna. Det nämns i texterna flera positiva konsekvenser av 

att ha öppna hyllor: biblioteket skulle antagligen få flera nöjda låntagare om 

dessa fick avgöra själva, genom att titta i boken ifråga, om den var lämplig eller 

ej. Vidare kunde låntagarna, om de böcker de sökt skulle vara utlånade, få 

förslag på annan litteratur inom samma område, direkt på hyllan. När det gäller 

bibliotekets organisation skulle det sparas mycket tid på att inte personalen 

alltid måste bistå vid lokaliseringen av en bok. 104  

Alternativet med öppna hyllor verkar ha varit närapå självklart vid 

byggandet av det nya biblioteket. Det fanns dock flera negativa effekter av 

lösningen, däribland oordning på hyllorna och – inte minst stöldrisken. För att 

motverka detta ställde Hjelmqvist upp flera förslag på lösningar: böckerna på 

de öppna hyllorna skulle inte vara för värdefulla, inte för små, inte heller borde 

de mest efterfrågade skolböckerna stå där. Vidare fanns det flera sätt att 

kontrollera låntagarna:  

Hyllorna bör ej vara höga och ställda så att de kan övervakas från lånedisken. 
Tjänstemännen bör vara placerade där, för att kunna stå till tjänst men också kasta ett 
vakande öga, dock inte så att det ser ut som man spionerar.105 
 

Diskussionen kring kontroll tar Daniel Koch upp i sin avhandling. Han menar 

att graden av disciplin och makt är mycket hög på Stockholms stadsbibliotek, 

eftersom byggnadens rum är disponerade på det vis att det finns få alternativa 

vägar, om ens någon, för besökarna och dessutom många ”flaskhalsar”, d.v.s. 

punkter i rummet där alla måste passera. Slutsatser kring detta drar jag senare, i 

diskussionen. Kochs resonemang går lätt att illustrera m.h.a. följande citat av 

stadsbibliotekarie Fredrik Hjelmqvist: 

Den specialiserade tjänstemannen sitter där som spindeln i sitt nät och övervakar […] den 
bildningshungrande allmänheten skockar sig som flugor. Hela besökarens bana kan 
övervakas, eftersom utgången ligger bredvid ingången.106 

 

Det verkar alltså som om man funderade mycket på besökarnas ovana att 

använda ett bibliotek. Hjelmqvist uttryckte sin oro över att de inte skulle ha 

                                                 
104 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s. 48f. 
105 Hjelmqvist, 1917, s. 200. 
106 Blomberg, 1928, s. 12. 
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litterär bildning nog att veta vilka böcker som passade dem, och att de skulle 

behöva ”fostras” innan man kunde ge dem full frihet.107  

Till det övriga utbudet som planerades för bibliotekets verksamhet var t.ex. 

sagostund för barnen (i syfte att väcka intresse för litteratur), föredragssal, samt 

en yta för utställningar, där det också skulle finnas sittmöbler där besökarna 

kunde ”konferera med varandra”, vilket innebar tystnad i de övriga lokalerna.108 

Ett café planerades också i parken utanför biblioteket, så att ”biblioteket 

fritages från att inrymma lunchrum eller automat för allmänheten”.109  

 

Sammanfattande diskussion – Asplunds byggnad 

Att döma av de texter som analyserats verkar det som om de ansvariga (t.ex. 

medlemmarna av kommittéerna) hade en ambition att skapa ett modernt 

bibliotek, till för alla. Litteraturen skulle finnas där, lättillgänglig, och var och 

en skulle hitta det han eller hon sökte efter, oavsett om det rörde sig om 

djupgående studier eller en enkel upplysning. Vad som går också går att 

fastställa, är att Asplunds byggnad innebar en milstolpe i de svenska 

bibliotekens utveckling. Stockholm hade nu sitt huvudbibliotek, byggt efter 

tidens rådande ideal och med de allra färskaste idéerna om folkbibliotek tagna 

på allvar och infogade i verksamheten. Uno Åhrén skrev i sin artikel 

”Reflexioner i stadsbiblioteket”, i Byggmästaren 1928, följande rader, som 

med rätta beskriver denna arkitektoniska och biblioteksmässiga milstolpe: 

Detta hus står på gränsen icke mellan två små moderiktningar i svenska arkitekturen, som 
några kanske mena, utan mellan två skeden av djupgående olikheter i mentalitet.110  

 

Det som dock framträder är en ovisshet beträffande besökarnas vana av 

biblioteksbesök, det kan man ju visserligen förstå eftersom biblioteket var tänkt 

att fylla ett tomrum i biblioteksstockholm och därmed, förhoppningsvis, locka 

fler, och nya, besökare. Men vad som blir lidande är besökarnas frihet, det 

verkar som om ansvariga inte helt och fullt litar på besökarna i biblioteket. Det 

blir tydligt av den diskussion som förs kring nackdelarna med systemet med 

öppna hyllor. Citaten på förra sidan talar sitt tydliga språk. En hög grad av vilja 

att kunna kontrollera besökarnas vanor finns alltså, och jag anser att samma 

                                                 
107 Hjelmqvist, 1917, s. 200f. 
108 Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande, 1921, s. 58f. 
109 ”Kring Stockholms stadsbibliotekskommittés betänkande”, 1922, s. 191. 
110 Åhrén, 1928, s. 95. 
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tanke kan skönjas i sättet att diskutera både dilemmat med 

tidskriftsavdelningen, samt barn- och ungdomsavdelningens placering.  

Som vi kan se fanns det ursprungligen en vilja att vika en del ytor för 

studier i grupp, men dessa ytor resulterade, som nedan diskuteras, i stället i en 

ytterligare facksal. Facksalarna ger inget utrymme för gruppstudier och står 

snarare för tystnad och enskilt arbete. Denna utgångspunkt präglar byggnaden i 

sin helhet, och ett av de tidigare citaten stärker denna bild av biblioteket: 

”Stadsbiblioteket […] ska utgöra ett centrum för det allmännas hjälp åt det 

bildningsarbete, som bedrives i form av självstudier och läsning”.111 Det fanns 

alltså en syn på bildning som något som sker under enskilt arbete och det är en 

viktig poäng i denna första diskursanalys. Vad det innebär i ett vidare 

perspektiv återkommer jag till i kapitlet Diskussion. 
 

 

Diskursanalys två: Tillbyggnaden 
Som en del hade förutspått kom Asplunds bibliotek snabbt att bli för trångt: 

redan 1933 stod den västra flygeln, som först strukits ur planerna klar för 

inflyttning (se planritningen på s. 26). Efter ett par års verksamhet hade 

lokalbehovet förändrats en del, i stället för att viga rummen åt föreläsningar och 

studiecirkelverksamhet, kom den västra flygeln att innehålla en facksal samt ett 

antal rum för personalen.112 På denna sida om biblioteket uppfördes det inte 

någon entré för allmänheten; Asplund hade ursprungligen ritat en mindre 

ingång avsedd för personal och transportmottagning och den lösningen fick 

kvarstå.113 

Sedan 1928 har Stadsbiblioteket fungerat som huvudbibliotek inom 

Stockholms stadsbibliotek, tillika stadsdelsbibliotek i Vasastaden/Norrmalm. 

Under 1970- och 1980-talen diskuterades återigen bristen på utrymme i 

Asplunds byggnad, och en del konkreta förslag togs under årens lopp fram men 

ingenting förverkligades. För att se till de mest akuta ytbehoven tog man 1996 

över den intilliggande lamellbyggnaden för Tidnings- och tidskriftsbiblioteket 

samt Internationella biblioteket, senare övertogs också de två andra 

lamellbyggnaderna upp mot Odenplan, för Svenska Barnboksinstitutet och 

Regionbibliotek Stockholm. 114 Att Stadsbibliotekets verksamhet är uppdelad på 
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fyra byggnader beror alltså inte på något annat än platsbrist i Asplunds 

byggnad.115 

Det ställs idag krav på biblioteken som Asplunds byggnad inte kan 

uppfylla, både världen och de boende i Stockholm har förändrats sedan 

Asplund presenterade sitt bibliotek 1928. Resultatet av användar-

undersökningar som gjorts mellan år 2000 och 2004 förstärker denna 

uppfattning. Den publika ytan är ungefär lika stor som på Katrineholms 

stadsbibliotek.116 Stadsbibliotekarie Inga Lundén menar att det dock är viktigt 

att man inte förändrar det gamla biblioteket till att vara någonting annat, skulle 

det till exempel förlora sin status av huvudbibliotek skulle också en del av det 

unika i byggnaden gå förlorad.117  

I Program för nytt stadsbibliotek (2006) beskrivs det gamla biblioteket 

dock som ovärderligt i egenskap av boksamling samt rum för stillhet och 

kontemplation, och att det fortfarande är uppskattat på många sätt. Det finns 

alltså ett behov av ett nytt bibliotek som fyller nya funktioner men som även 

kan samverka med det gamla biblioteket. En positiv effekt av kontrasten mellan 

två olika typer av byggnader blir att besökaren kan välja funktioner och 

atmosfär efter behov.118  

Idag slits Asplunds bibliotek enormt, eftersom verksamheten är mycket 

omfattande i förhållande till lokalernas utformning. Då verksamhetens krav 

ofta krockar med brandsäkerheten samt personalens behov av god arbetsmiljö, 

innebär detta både ständiga kompromisser i planeringen av verksamheten.119 

För att det förra biblioteket ska kunna bevaras och vårdas är det nödvändigt 

med en ny byggnad i avlastande syfte. Ola Andersson lägger i Svenska 

Dagbladet fram en intressant aspekt av bibliotekets uppgifter, nämligen den att 

vara ”både symbol och verktyg för vår bildning”.120 Kanske kan den aspekten 

beskriva det gamla bibliotekets (symbol) och det nyas (verktyg) framtida roller. 

Denna tanke för jag vidare i slutdiskussionen. 

Kulturnämnden gav 2003 dåvarande Gatu- och fastighetsnämnden i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt bibliotek. Utredningen 

                                                 
115 Stockholm växer: en förstudie till ett nytt Stadsbibliotek, 2004, s. 30. 
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resulterade i förstudien Stockholm växer: en förstudie till ett nytt Stadsbibliotek 

(2004). Kommunfullmäktige fastslog 2005 att kulturnämnden, 

stadsbyggnadsnämnden, fastighets- och saluhallsnämnden och marknämnden 

skulle fortsätta utredningen och undersöka de ekonomiska förutsättningarna. 

Stadsbyggnadsnämnden fick uppdraget att utlysa en internationell 

arkitekttävling.121 Den 1 juni 2006 gick startskottet, och de inblandade hade 

hoppats på att få ta emot cirka 400 förslag.122 Fram till deadline den 27 oktober 

hade 1170 förslag godkänts av juryn, och totalt inkom bidrag från 120 länder, 

vilket gör den till en av de största arkitekttävlingarna någonsin i världen. 

Tävlingen, som består av två steg, är ännu inte avgjord. I februari 2007 

offentliggjordes de sex förslag, eller koncept, som enligt juryn höll för en 

vidareutveckling (steg 2) och i november ska den slutgiltiga vinnaren koras.123  

Tillbyggnaden kommer att 

placeras, som tidigare 

diskuterats, mellan det 

gamla biblioteket och 

Odenplan. Kritiker menar att 

det nya biblioteket borde 

ligga på en helt annan plats i 

staden och lämna Asplunds 

byggnad som ett stadsdels-

bibliotek.124 Enligt Åter-

redovisning av förutsätt-

ningar för ett nytt Stadsbibliotek (2006) skulle en sådan verksamhet inte 

behöva ta hela byggnaden i anspråk, vilket i allmänhet kan ses som positivt 

eftersom det ger utrymme för annat också, möjligtvis kontor. Dock skulle en 

splittrad verksamhet äventyra byggnadens unika värden, som diskuterades på 

föregående sida.125   

Förutom närheten till det gamla biblioteket är ett starkt vägande argument 

till att placera den nya byggnaden vid Odenplan den framtid som området ser ut 

att gå till mötes. En pendeltågsstation (Citybanan), en tunnelbaneanslutning till 

Norra stationsområdet och eventuellt Solna Centrum, samt i anslutning till 
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dessa en underjordisk galleria i tre plan innebär en regional knutpunkt i 

kollektivtrafiken som blir svår att konkurrera med.126 Att kunna placera en 

biblioteksbyggnad så nära intill en plats med intensivt flöde av människor är 

mycket värdefullt. Tillgängligheten, även den rent fysiska, är idag en central del 

av bibliotekets kvalitetstänkande. 

Det analyserade materialet 

I denna analys förekommer det en större variation i typen av källor än i den 

förra, dock dominerar det tryckta materialet även här. Det som tillkommit som 

källor är elektroniskt material såsom hemsidor och webbpublicerade texter. Här 

förekommer också material från en utställning och ett föredrag på 

Arkitekturmuseet i Stockholm.  

Tema 1: Verksamhetens syfte och mål 

Det är ingen svårighet att hitta uppgifter om vad det nya biblioteket är tänkt att 

fylla för funktion. Eftersom tillbyggnaden ska fungera som ett komplement till 

Asplunds byggnad, blir det också naturligt att texterna ofta tar avstamp i 

diskussionen kring denna, för att påvisa behovet av ett nytt bibliotek: 

 
Stadsbiblioteket idag, med hänvisning till en verksamhetsutveckling som mer styrs av de 
fysiska byggnadernas förutsättningar än av användarnas behov, har svårt att erbjuda ett innehåll 
enligt stadens vision om tillväxt och innovativ utveckling, tillgänglighet, integration och en god 
arbetsmiljö.127 
 

I Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm beskrivs målen med det nya 

biblioteket på följande sätt: 

Biblioteket ska 

Stimulera lusten att lära 

Stimulera det fria kunskapssökandet 

Stödja behov relaterade till bildning och utbildning128 

 

Enligt stadens mål för Stadsbiblioteket ska biblioteket vara en mötesplats som 

ska bereda alla brukare lika tillgång till bibliotekets resurser, utveckla lusten till 
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läsning hos barn och ungdomar samt stödja självstudier och utbildning på alla 

nivåer. I Stadsbibliotekets åtaganden gentemot stockholmarna står bl.a. att 

biblioteket ska erbjuda ett till form och innehåll brett urval av media för såväl 

nytta som nöje, erbjuda funktionshindrade god service och förbättrad 

tillgänglighet samt aktivt marknadsföra biblioteket till ungdom.129 

Något som kommer att kontrastera mot Asplunds byggnad är rörelsen i det 

nya biblioteket. Tillbyggnaden ska erbjuda ett flexibelt bibliotek med ett flöde, 

både för personal och för besökare. Ett konkret exempel är att man vill komma 

ifrån de gamla facksalarna, som innebär återvändsgränder för besökarna. 

Visserligen skapas studiero utan många förbipasserande, men biblioteket blir 

inte ”flanörvänligt”. Idag ska man kunna gå till biblioteket utan att ha ett 

bestämt ärende, så är inte fallet i det gamla biblioteket med sina facksalar.130  

Tre ”officiella” ledord har myntats för att beskriva den förestående 

byggnaden: öppenhet, kommunikation och ljus. Det är stadsbibliotekarie Inga 

Lundén som tillsammans med jurykollegan Majja Berntsson, stadsbibliotekarie 

i Helsingfors, har lyft fram denna träffande beskrivning:  

Öppenhet för att det ska vara välkomnande, utstråla ett kom in, vara överblickbart och lätt 
att orientera sig i. Kommunikation för att det ska vara ett hus som talar till den som 
kommer in och inbjuder till samtal. Olika aspekter av ljus är viktigt på vår breddgrad.131 

 

Enligt Framtidsutredningen beskrivs Stockholm som en stad med hög tillväxt 

med ett kunskapsintensivt näringsliv.132 Det finns en vision om Stockholm som 

Kunskapsstaden, Kultur- och evenemangsstaden samt världens mest 

tillgängliga huvudstad (!). Man vill betona stadens förträffliga geografiska läge 

både nationellt och internationellt. Utöver den service som ett modernt 

bibliotek erbjuder sina besökare finns även en tanke om att biblioteket som 

institution, och som byggnad, skickar ut signaler till omvärlden att staden 

biblioteket ligger i verkligen satsar på kunskap och kultur.133 Den norske 

arkitekten Kjetil Thorsen, jurymedlem som bl.a. ligger bakom byggandet av det 

                                                 
129 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, 2002, Stockholm: Stockholms 
stad, s. 14. 
130 Andersson, E., 2006. 
131 Nørby, Karin, ”Öppet, ljust och kommunikativt – så blir Stockholm[s] nya stadsbibliotek”, DIK-forum  
2:2007, s. 19. 
132 Framtidsutredningen Stockholms stad: om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt, 2005, 
Stockholm: Stadsledningskontoret. Finns som PDF på: http://www.stockholm.se/files/89700-
89799/file_89712.pdf.  
133 Andersson, E., 2006. 
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nya biblioteket i Alexandria, går så långt som att mena att biblioteket som 

institution är själva förutsättningen för staden.134 

Tanken är att Stockholm ska vara Norra Europas ledande tillväxtregion 

2010.135 Detta resonemang används som ett starkt argument till att ett nytt 

bibliotek behövs, det skall fungera som resurs både för individer, företag och 

stadens egna verksamheter, samt förse stadsdelsbiblioteken med nödvändiga 

resurser.136  

Det är tydligt i många av texterna att, som jag nämnde i inledningen, 

begreppet mötesplats idag fungerar som ett nyckelord för bibliotek. I 

Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan kan man 

läsa just att ”biblioteket är en mötesplats i tid och rum”, biblioteket innebär 

”möten mellan människan och ordet, mellan läsaren och boken, mellan 

besökaren och personalen”. En del beskriver dagens bibliotek som ”ett ljust 

öppet och offentligt vardagsrum”.137 Detta går hand i hand med tanken om att 

biblioteket ska fungera som en tredje plats mellan arbetet (skolan) och hemmet, 

vilket den dåvarande skol- och kulturborgarrådet Erik Nilsson (s) poängterar i 

en artikel om tillbyggnaden 2004.138  

Tema 2: Besökare 

Det verkar i texterna som om en viss konsensus råder när det gäller frågan om 

besökarnas identitet. Man är överens om att folkbiblioteket är till för alla, det 

är inte omdiskuterat. I flera av texterna, bl.a. Bibliotek i rörelse – ett förslag till 

strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006 – 2010, framhävs vikten av 

att vem som helst ska få tillträde till biblioteket. Inga krav ska ställas på 

besökaren, vare sig gällande ”ekonomi, kön, ålder, utbildning, övertygelse eller 

språk”.139  

Det som framkommer i texterna är dock en tendens att fokusera på 

bibliotekets unga besökare. Arkitekten Stefan Peterson menar att biblioteket 

bör se som en av sina viktigare uppgifter att inspirera nya låntagare och göra 

dem uppmärksamma på de möjligheter som ett folkbibliotek erbjuder. Alla 

barn vet inte att det är gratis att låna böcker, och att varje människa har rätt till 

                                                 
134 Ekström, Åsa, ”Sex förslag till nytt stadsbibliotek”, Biblioteksbladet nr. 2:2007, s. 14. 
135 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del I(2),  2006, s. 9. 
136 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del I(2),  2006, s. 10. 
137 Nytt stadsbibliotek, 2006, Fastighets- och saluhalskontoret, Kulturförvaltningen/ Stadsbiblioteket, 
Markkontoret, Stadsbyggnadskontoret, s. 13. 
138 Hernadi, Alexandra, ”Nytt stadsbibliotek ska stå klart i Stockholm 2011”, Svenska Dagbladet 15 
september 2004. Finns på: http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_8134360.asp (1 mars 2007). 
139 Bibliotek i rörelse – ett förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006 – 2010, 
2005. Under rubriken: 8. Stockholms stadsbibliotek - framtida biblioteksrum. 
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att göra det, stor som liten.140 Rapporten Biblioteksverksamhet i Stockholms stad 

– en strategisk biblioteksplan formulerar tankarna kring de unga besökarna så 

här: 

Ungdomar är bibliotekens nuvarande och framtida stamkunder. De är framtidsvisare, vars 
synpunkter på verksamheten skall fångas upp och tillmätas särskild vikt. Hela biblioteket 
skall vara bra för ungdomar.141 

 

Enligt Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm kommer biblioteket inte att 

ha en särskild del avsatt för ungdomar, det ska i stället utformas i sin helhet så 

att unga tilltalas.142 En annan utgångspunkt i planeringen av den ”nya” 

biblioteksverksamheten är mångfalden och komplexiteten hos besökarna. Alla 

kommer till biblioteket med olika förväntningar, förutsättningar och krav. De 

ses också som aktiva konsumenter som genom en dialog kan påverka utbudet 

på biblioteket.143  

Snarare än vilka som kommer till biblioteket diskuteras mer bibliotekets 

tillgänglighet, både på det fysiska och på det virtuella planet. Unescos 

folkbiblioteksmanifest uttrycker specifikt att särskilda tjänster ska erbjudas 

personer med olika handikapp.144 För att tillgodose de särskilda behov som kan 

uppstå kommer att antal åtgärder att vidtas, exempelvis sökdatorer med höj- 

och sänkbara bord och sittplats.145  

De s.k. basarerna (se nedan till vänster i bilden på s. 2), som ligger under 

Asplunds byggnad och som vetter mot Sveavägen var från början tänkta att 

inhysa ren butiksverksamhet, vilket också är fallet idag. Detta har dock varit 

svårt att förena med de värden som biblioteket står för. Därför har man i juryn 

begrundat möjligheten att förändra basarernas funktioner (och samtidigt 

tillgodose det akuta renoveringsbehovet), eventuellt till att utgöra en 

handikappvänlig entré med hissar in i det gamla biblioteket. Förutom att denna 

lösning skulle tillgodose behovet av god tillgänglighet kan dessa delar av huset 

komma att vara användbara i det påtänkta ”24-timmarsbiblioteket”.146 

                                                 
140 Stadsbiblioteket. Utställning på Arkitekturmuseet, Stockholm. 14 februari – 21 april 2007. 
141 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, 2002, s. 7. 
142 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del I(2),  2006, s. 25. 
143 Stockholm växer: en förstudie till ett nytt Stadsbibliotek, 2004, s. 18. 
144 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, 2002, s. 6. 
145 Lokalprogram för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del 2(2), 2006, Stockholm: Stockholms 
Stadsbibliotek, Stockholms kulturförvaltning, s. 12. 
146 /Asplund. Arkitekttävling om Stockholms stadsbibliotek. Juryns rapport. Resultat av allmän 
arkitekttävling i två steg. Steg 1, 2007, s. 9. 
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Tema 3: Bokbestånd och övrigt utbud 

Något som kommer att förbättras i det nya biblioteket är den omedelbara 

tillgången på litteratur. I det nuvarande biblioteket förvaras cirka 65 procent av 

alla böckerna i magasin, vilket enligt stadsbibliotekarie Inga Lundén inte alls är 

tillfredsställande. Hon menar att en bra siffra vore runt 25 procent.147 Denna 

ungefärliga siffra kommer enligt beräkningarna att gälla i det nya biblioteket. 

Åtkomligheten kommer att klassas i tre nivåer: exponering på publik hylla, 

förvaring i öppet magasin (placerade i olika delar av det publika rummet) samt 

förvaring i slutet magasin (inte nödvändigtvis placerade i det publika 

rummet).148  

För att tillgodose stockholmarnas varierande behov planeras ämnesområdet 

Utländska språk (för lista på ämnesområdena, se Distribution i rymd, s. 46) 

innehålla skönlitteratur och facklitteratur på 120 olika språk.  Svenska, 

engelska och de nordiska språken är inte inräknade här.149 

Det mesta saknas i Asplunds gamla bibliotek av det som idag anses som 

mycket viktiga inslag i en modern biblioteksverksamhet. Att besökaren ska 

kunna uppleva annat än mötet med böcker framkommer tydligt i texterna. 

”Vi bygger inte för böckerna”, säger Per Kallstenius, medlem av juryn och 

stadsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret. Det är de sociala sammanhangen som 

saknar plats. De publika ytorna ska inte mindre än fyrdubblas.150 Det 

tillkommer en lång rad nya funktioner kopplade till bibliotekets bestånd samt 

dess uppgift som rum för bildning och personlig utveckling: avancerade 

sökfunktioner, grupprum, auditorium, studios för kreativt skapande, läsmiljöer 

med varierande grad av avskildhet, användarutbildning, nyhetszon (nyheter via 

TV och dagstidningar från hela världen) och hjälpmedel såsom avancerade 

offsettjänster.151 Innehållet och tjänsterna ska kunna vara flexibla och 

föränderliga utifrån förändringar i omvärlden.152 

Det poängteras att dagens informationssökning och kunskapsinhämtande 

görs genom en mängd olika medier, boken är bara en bland många andra. För 

att man som besökare ska kunna optimera informationssökningen, ska flera 

medier integreras, och det ställer nya krav på verksamheten och lokalerna.153 

                                                 
147 Gyllenberg, 2005. 
148 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del I(2), 2006, s. 24. 
149 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del I(2), 2006,  s. 25. 
150 Kallstenius och Söderberg, 20 februari 2007. 
151 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del I(2), 2006,  s. 21f. 
152 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del I(2), 2006,  s. 21. 
153 Stockholm växer: en förstudie till ett nytt Stadsbibliotek, 2004, s. 19ff. 



 44 

Antalet böcker kommer faktiskt att minska (från 844 000 till 770 000), men 

istället kommer antalet publika datorer att öka avsevärt: från 30 till 555.154  

För att förstärka bibliotekets funktion som en mötesplats och plats för 

samvaro, kommer ett café och en restaurang att finns inne i biblioteket. Likaså 

kommer det att finnas ett stort antal andra platser för sociala tillfällen, där 

besökarna kan förändra utseendet på rummet efter behov: 

Det kan vara tillfälliga ommöbleringar därför att många vill spela brädspel eller tvärtom, 
skapa mindre öar i rummet, där man sitter samlade i mindre grupper för att t.ex. […] spela 
kort […] vänta in säsongens första pass med poweryoga på gymmet strax intill […] Dessa 
rum ska kunna skapas överallt i biblioteket där det fungerar bra att samtala högt eller lite 
mer dämpat.155 

En ambition är att delar av biblioteket ska vara tillgängligt ”24/7”, d.v.s. 24 

timmar om dygnet, sju dagar i veckan.  Tanken är att svara på samtidens 

strömningar, vilka kan beskrivas med en rad faktorer: 

Digitaliseringen i allmänhet och i synnerhet den av medier och 

informationstjänster 

Nya infrastrukturer för kommunikation 

Det livslånga lärandet och det ständigt pågående kunskapssökandet  

Större utrymme för individualiserade behov och därmed ökade krav på 

individutformade tjänster 

Ökad självständighet i informationssökningen för vissa, medan andra behöver 

mer stöd för att hantera informationsflödet 

Snabbare och ökade krav på nya kunskaper och kompetenser inom fler 

branscher156 

Dessa uppräknade faktorer spelar en oerhört stor roll i synen på hur dagens 

folkbibliotek ska vara, och därmed vilka behov som ska tillgodoses samt med 

vilka medel. Jag återkommer till detta i slutdiskussionen. 

                                                 
154 Carp, Ossi, ”Stadsbiblioteket får fördubblad yta”. Svenska Dagbladet 10 mars 2006. Finns på: 
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_12063360.asp (1 mars 2007). 
155 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del I(2), 2006, s. 25. 
156 Återredovisning av förutsättningar för ett nytt Stadsbibliotek, Inriktningsbeslut för tillbyggnad av 
huvudbibliotek, 2006, s. 10. 
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Sammanfattande diskussion - Tillbyggnaden 

Flera starka argument har lett fram till en tillbyggnad i anknytning till Asplunds 

gamla bibliotek. Utrymmesbrist i allmänhet och brist på publika ytor i 

synnerhet efterfrågas. Att avlasta det gamla biblioteket, som idag är mycket 

slitet, är en annan orsak till att ett nytt bibliotek ska byggas. Samtidigt som 

tillbyggnaden som bibliotek kommer att tillgodose ett stort behov, finns också 

andra förtjänster med att bygga en så spektakulär byggnad. Man vill visa att 

Stockholm satsar – på kunskap, mångfald, kultur och arkitektur. Det nya 

biblioteket kommer att hjälpa till att sätta Stockholm på världskartan, och det 

finns därför ett syfte som sträcker sig utanför Stockholms och de omedelbara 

användarnas horisont. 

Man vill skapa ett kravlöst bibliotek till för alla, på detta pekar ett brett 

urval av litteratur på inte mindre än 120 språk (att jämföra med det gamla 

biblioteket: litteratur på de stora kulturspråken som mål) samt stor fysisk 

tillgänglighet. De unga anses vara bibliotekets framtid och verksamheten riktas 

på flera plan mot denna målgrupp. Hellre än en specifik barnavdelning vill man 

att biblioteket i sin helhet ska passa de unga besökarna. Biblioteket ska spegla 

mångfalden hos Stockholms invånare och verka för integration.  

Vidare finns det också en tanke om att ett bredare utbud av medier ska 

spegla den typ av kunskapsinhämtande som idag gjort sig gällande, som kräver 

andra informationskällor än tryckt litteratur. Biblioteket ska vara en plats för 

inspiration, som genererar kunskap även i mötet med andra människor, och det 

ska finnas många möjligheter för detta i lokalerna.  

De riktlinjer som kan urskiljas i texterna om tillbyggnaden pekar åt ett 

annat håll än de som gör sig gällande i texterna om det gamla biblioteket. 

Ledorden öppenhet, kommunikation och ljus, som ”officiellt” ska beskriva det 

nya biblioteket kan tillsammans med ett tydligt fokus på de unga besökarnas 

integration med de vuxna spegla en ny diskursiv riktning. Att dagens 

biblioteksbesökare ges en större frihet är också tydligt, och det finns ett större 

förtroende för dessa. Nedan utvecklar jag jämförelsen mellan de båda 

diskurserna och drar ytterligare slutsatser. 

 

 



 46 

Diskussion  

Efter att ha redogjort för mina diskursanalyser och resultaten därav, tar jag nu 

undersökningen av de båda biblioteken ett steg längre. Enligt mitt syfte var 

tanken att försöka visa på vilket sätt som synen på det moderna folkbiblioteket 

kommer till uttryck i den planerade tillbyggnaden och hur den skiljer sig från 

Gunnar Asplunds gamla bibliotek. Jag kommer nu att utveckla min diskussion 

kring de båda byggnaderna och till den kopplar jag den tidigare presenterade 

teorin om meningsproduktion i rumsliga system som Daniel Koch använder i 

sin avhandling Spatial systems as producers of meaning: the idea of knowledge 

in three public libraries. I denna har han som tidigare nämnts analyserat tre 

stadsbibliotek: Stockholms, (byggt 1928), Malmös (byggt 1997) och Växjös 

(byggt 2003). Koch menar att dessa tre bibliotek kan vara ett sätt att beskriva 

en utveckling inom (folk)biblioteksfältet, då särskilt i hur biblioteken genererar 

och representerar kunskap. Jag använder hans distributionsmodeller för att 

beskriva förändringen mellan mina två biblioteksbyggnader. 

Distribution av rymd 
Som tidigare nämnts innebär denna distribution en undersökning av hur 

rummen är ordnade i en helhet, i ett rumsligt system. Enligt de källor jag 

analyserat kommer det nya biblioteket att se annorlunda ut än det gamla, när 

det gäller den rumsliga dispositionen. Man vill i det nya biblioteket b.la. 

skärma sig från den tidigare tanken på facksalar som lösning på hur litteraturen 

ska delas upp i lokalerna. Detta tog jag upp tidigare, på s. 40.  

Trädstrukturen i Stockholms stadsbibliotek 

Koch har alltså undersökt hur bibliotekens rum är sammanlänkade, och som 

resultat av detta har han skapat grafer av den typ som finns nedan. Som framgår 

av bilden av Stockholms stadsbibliotek hänger många av rummen där ihop i 

långa kedjor, mellan vilka det är svårt eller omöjligt att flytta sig.  

Växjö stadsbiblioteks rumsliga system beskrivs mer som en serie, som har 

vissa inslag liknande Stockholms stadsbiblioteks men det finns enigt Koch en 

stark tendens att leda besökarna inåt och uppåt i byggnaden. Malmö, till sist, 
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ses istället som ett nätverk enligt Koch och det innebär en så pass komplex 

struktur att det inte går att beskriva genom denna typ av figur.157 Det finns 

många olika sätt att nå ett rum, och valmöjligheterna, d.v.s. friheten, blir 

större.158  

 

Rumslig kontroll 

Enligt bilden av Stockholms stadsbibliotek ovan blir också de platser i 

biblioteket som Koch benämner flaskhalsar tydliga, d.v.s. platser där besökarna 

är tvungna att passera. Koch menar att det alltid finns maktrelationer tydliga i 

byggnader, men att de kan vara av olika natur. I en trädstruktur liknande 

Stockholms stadsbiblioteks är den rumsliga kontrollen extremt hög; alla 

rörelser från eller till ett utrymme kan kontrolleras. Ser vi tillbaka på de texter 

som diskuterade byggnaden vid dess tillkomst, minns vi flera uttalanden (s. 34) 

som stärker denna uppfattning om att kontroll är ett tydligt, och dessutom 

avsiktligt inslag i Asplunds bibliotek.  

Som kontrast till Stockholms stadsbibliotek står som sagt Malmös, som 

erbjuder sina besökare en mycket högre grad av rörelsefrihet. I princip alla rum 

har flera in- och utgångar och den rumsliga dispositionen är icke-hierarkisk.159 

Liknande tendenser kan vi se i den planerade tillbyggnaden, som enligt 

Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del 1(2) ska utstråla möjlighet till 

                                                 
157 Graferna (justified graphs) är resultatet och sammanslagningen av flera analyser av de rumsliga 
systemen, såsom axelsystem (axial maps) och visuella grafer (visual graphs), Koch har tillsammans med 
ett antal studenter från Stockholms Universitet tagit fram ett dataprogram, verktyget JASS, för att kunna 
göra denna sammanslagning.  Koch, 2004, s. 63-74, 82, 177. 
158  Koch, 2004, s. 84. 
159 Koch, 2004, s. 111. 

Bild 4. Grafisk struktur (justified graph) 
av Stockholms stadsbibliotek, som visar 
alla möjliga vägar runt i byggnaden. För 
mer information se not 155. 

Bild 5. Grafisk struktur (justified graph) 
av Växjö stadsbibliotek, som visar alla 
möjliga vägar runt i byggnaden.  För mer 
information se not 155. 
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rörelse både genom byggnadens utformning och genom verksamhetens 

innehåll. Både rummet och verksamheten kan skifta fokus efter besökarnas 

behov, för att ”skapa fysiska och mentala rörelser”.160 Tillbyggnaden kan 

komma att ha att ha flera entréer, vilket skulle bidra till en ökad valmöjlighet 

och undvika s.k. flaskhalsar.161 Dessa nya byggnader (som Malmö 

stadsbibliotek och tillbyggnaden), med sina öppna ytor, innebär en radikal 

förändring i jämförelse med Asplunds byggnad.  

Visuell kontroll 

Koch skriver att det som förändrats genom 1900-talet egentligen inte är graden 

av kontroll, snarare hur kontrollen utövas. På Stockholms stadsbibliotek finns 

det tydliga platser för kontroll: entrén till rotundan ligger jämsides med en 

lånedisk och ingången till varje facksal är övervakad av en informationsdisk.  

Dessa informationsdiskar är något som Koch intresserar sig för. Biblioteken i 

allmänhet har blivit mer datoriserade: vi kan låna böckerna själva, lämna 

tillbaka dem själva och entréerna övervakas nu i stället av en larmdetektor som 

känner av om någon vill ta med sig ”olånade” böcker ut ur biblioteket. De enda 

bemannade platser som finns kvar är då informationsdiskarna, som hjälper 

besökaren att hitta men innebär samtidigt platser för kontroll. Växjö 

stadsbibliotek är enligt Koch tydligast i detta, informationsdiskarna avlöser 

regelbundet varandra och personalen vid dessa kan tillsammans ha en total 

överblick över besökarna.  

En annan aspekt av frihet kontra kontroll som Koch tar upp är bibliotekens 

publika datorer och Internet, även här tar han upp Växjö stadsbibliotek som det 

tydligaste exemplet. Här kan man surfa på vilka hemsidor man vill och 

datorerna blir därför en symbol för friheten i dagens samhälle samt för 

bibliotekens strävan att bredda sitt område – men alla är placerade under sträng 

uppsikt på öppna platser i biblioteket. Den som surfar kan se på vad som helst, 

men under falsk trygghet i att han eller hon gör det osedd.162  

Distribution i rymd 
Koch tar under den här rubriken upp de ”artefakter” som är utplacerade i 

biblioteket, föremål och funktioner som medvetet har placerats ut i rummet.  

                                                 
160 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del 1(2), 2006, s. 19f. 
161 Stockholm växer: en förstudie till ett nytt Stadsbibliotek, 2004, s. 24. 
162 Koch, 2004, s. 130ff. 
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Litteraturen 

Förutom det vi redan diskuterat, såsom datorer och informationsdiskar, finns 

litteraturen, vars placering enligt Koch är en tydlig indikator på den rådande 

kunskapssynen. Uppdelningen av litteraturen speglar också den uppfattning av 

världen som biblioteket representerar, och vidarebefordrar till sina användare. 

Stockholms stadsbibliotek har en markant uppdelning mellan de olika om-

rådena. De olika facksalarna representerar egna kunskapsområden, som kan stå 

för sig själva och existera oberoende av varandra.163 Innehållet i dessa ses som 

oproblematiskt, statiskt och välordnat.164 Skönlitteraturen (i rotundan) står 

separat från facklitteraturen (i facksalarna) vilket visserligen är en relativt 

vanlig och traditionell uppdelning som fortfarande gör sig gällande (t.ex. både 

på Växjö och på Malmö stadsbibliotek).165 Intressant att se är i stället hur 

facklitteraturen delas upp. Koch menar att särskilt ämnet historia har skiftat 

position: från att ha hört till den naturvetenskapliga sektorn står detta ämne allt 

oftare i anslutning till det samhällsvetenskapliga området. Från att ha varit 

baserad på ren fakta är historia nu beroende av skiftande uppfattningar och 

tolkningar av världen.166  

I planerandet av tillbyggnaden hittar vi en helt ny uppdelning av litteraturen 

än den vi hittar i Asplunds bibliotek. Tio olika ämnesområden har utarbetats 

efter vilka böckerna enligt planerna kommer att ställas upp: 

Barnens skönlitterära bibliotek 

Unga 

Utländska språk 

Humaniora 

Estetik 

Samhälle 

Natur och teknik 

Folk & länder 

Skönlitteratur 

                                                 
163 Koch, 2004, s. 106. 
164 Koch, 2004, s. 135. 
165 Koch, 2004, s. 122. 
166 Koch, 2004, s. 123. 
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Lärmiljö167 

 

Ämnet historia kommer i ovanstående uppdelning att hamna under 

ämnesområdet Folk och länder tillsammans med arkeologi, etnologi, 

antropologi, geografi, genealogi och specialsamlingen Stockholmskällan.168 

Detta, tycker jag, pekar på en ambition att vilja arbeta utifrån ett brett, icke-

segregerande utgångsläge, där inte enbart den västerländska historien 

dominerar.  

Ett segregerande system 

En del av biblioteket som ofta ges en separat avdelning är barnens. På 

Stockholms stadsbibliotek finns barnavdelningen tydligt separerad från 

vuxenbiblioteket (på ett annat våningsplan) och detta signalerar ett 

avståndstagande. Koch menar att den lösningen dock är vanlig på bibliotek och 

kanske inte så problematisk (det finns många praktiska fördelar). Det finns 

andra avdelningar i biblioteket som kan få mer ödesdigra konsekvenser, enligt 

Koch: Ljudbiblioteket (med talböckerna).  

I Asplunds bibliotek finns talböckerna, liksom barnavdelningen, på 

entréplanet, helt separerad från vuxenavdelningen. Även om placeringen kan 

vara praktisk, finns det avigsidor. Människor med behov av talböcker blir 

omedelbart konfronterade med sin utanförposition i biblioteket. Ofta (såsom 

också är fallet på Stockholms stadsbibliotek) finns talböckerna nära entrén, och 

detta kan ju ses som smidigt för de människor som t.ex. har dålig syn, men det 

kan ha samtidigt få negativa konsekvenser. Det finns de som vill hålla sina 

hinder och svårigheter för sig själva, och vid utgången, där många besökare 

ständigt passerar, är risken att bli sedd stor. Koch vill med detta visa vilka 

konsekvenser placeringen av artefakter i biblioteket kan ha för en del grupper 

av människor.169  

Att döma av Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del 1(2) kommer 

talböckerna i tillbyggnaden att placeras integrerade med den tryckta 

skönlitteraturen under ämnesområdet Skönlitteratur: ”fortsatt bred utgivning 

och efterfrågan på tryckta böcker, med ökad efterfrågan på skönlitteratur i 

                                                 
167 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del I(2), 2006, s. 24ff. 
168 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del I(2), 2006, s. 28. 
169 Koch, 2004, s. 129f. 
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digital form […] här finns både det klassiska bokbiblioteket och det digitala 

skönlitterära biblioteket med litteratur i andra format”.170  

När det gäller barnen planeras i tillbyggnaden ett ”barnens 

upptäckarbibliotek” som ska vara ett eget rum inom varje ämnesområde (se 

föregående sida) och lyfta fram ämnet på olika sätt. Barn besöker ofta 

biblioteket tillsammans med någon vuxen och på detta sätt ska de kunna 

upptäcka biblioteket tillsammans.171 Detta sätt att integrera barnen är något nytt, 

skillnaden från det gamla biblioteket är mycket stor. I planeringen av 

tillbyggnaden verkar det som om det finns en önskan om att komma bort från 

problematiska uppdelningar som Koch uppmärksammar, och som jag 

kommenterade ovan: ”Det finns en stark önskan om att undanröja fysiska, 

intellektuella och känslomässiga hinder i biblioteket”.172  

Bokhyllor 

Vidare diskuterar Koch hur bokhyllorna är byggda och placerade på 

biblioteken. På Stockholms stadsbibliotek är merparten av hyllorna väggfasta, 

både i rotundan och i facksalarna. Om man, som Koch gör, tar avstamp i 

föreställningen om att 

litteratur kan ses som 

symboler för kunskap, stärker 

detta bilden av Asplunds 

bibliotek som kunskaps-

tempel i form av boktempel. 

Här är litteraturen integrerad i 

huset, böckerna och 

byggnaden förenas och 

smälter samman till ett och 

samma ting.173 Ett exempel är 

att böckerna i rotundan är så 

pass svårtillgängliga att de 

blir ett arkitektoniskt element 

                                                 
170 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del 1(2), 2006, s. 28.  
171 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del 1(2), 2006, s. 24. 
172 Program för nytt stadsbibliotek i Stockholm: Del 1(2), 2006, s. 20. 
173 Koch, 2004, s. 134. 

Bild 6. Rotundan på Stockholms stadsbibliotek (observera att 
golvytan idag har en annan inredning än då bilden togs. 
Denna bild finns med endast för att visa bokhyllorna).  
Foto: Andreas Ribbefjord. 
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snarare än potentiell läsning. De blir i stället representationer av litteratur och 

kunskap, inte till för att tas ner från hyllan (det skulle äventyra de symboliska 

värden som rotundan står för).174 

På Malmö stadsbibliotek, och än mer i Växjö, ser vi hur bokhyllorna har 

flyttat ut från väggarna, ut på golvet och format egna principer. Byggnaden och 

kunskapen har frigjort sig från varandra och Koch drar slutsatsen att fenomenet 

kunskap, under 1900-talet, har gått från att förknippas med materiella värden 

till något mer abstrakt. Kunskap kan visserligen utvecklas genom läsning, men 

är nu separerad från sin källa (böckerna), som nu mer ses som bärare av 

information, inte kunskap.175  

Av denna utveckling drar Koch tre slutsatser om biblioteken och 

litteraturens värde:  

Kunskapen har gått från stabil, ordnad och fast form till en flytande, föränderlig 

sådan 

Bokens förmåga att bidra till bibliotekens symbolvärde som kunskapshus 

minskar, den rollen tas över av t.ex. datorer och grupprum 

Biblioteket går från att ha ett materiellt innehåll till ett aktivitetsbaserat; 

människorna blir starkare kunskapssymboler än böckerna.176 

 

Distribution genom rymd 
Under denna rubrik ser Koch på sina resultat av undersökningarna, för att se 

vad de medvetna och planerade innehållet och funktionerna i biblioteket skapar 

för omedvetna och oplanerade konsekvenser. 

Koch menar att rummen skapar en sorts ”social praktik”, som bestämmer 

hur besökarna ska bete sig. Rörelsen är central, likaså vilken möjlighet det 

finns för möten att uppstå och därmed en produktion av mening.177 Genom att 

se graden av potentiella möten kan slutsatser dras om hur biblioteket verkar 

eller inte verkar för integration. Koch ser i sin undersökning hur Malmö 

stadsbibliotek är det som mest uppmuntrar till möten mellan olika grupper, och 

Stockholms är det som minst gör det.178  

                                                 
174 Koch, 2004, s. 133. 
175 Koch, 2004, s. 134. 
176 Koch, 2004, s. 134. 
177 Koch, 2004, s. 138f. 
178 Koch, 2004, s. 141f. 
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Koch presenterar två begrepp kan illustrera möjligheten till samvaro i ett 

rumsligt system: ett system som är sociopetal uppmuntrar till samvaro och ett 

som är sociofugal fokuserar på avskildhet. Asplunds facksalar avsedda för 

enskilda studier hör till den förra kategorin, medan Malmö stadsbibliotek och 

Växjö, som har fler platser för gruppstudier kan kopplas till den senare.179  

De enskilda studieplatserna på Stockholms stadsbibliotek pekar på en 

uppfattning om att kunskapen finns på det individuella planet, där mötet mellan 

människan och boken är central. I kontrast till denna syn står de andra två 

biblioteken, som liksom tillbyggnaden har en högre grad av platser avsedda för 

samvaro.180 Tillbyggnaden ska enligt planerna ha 17 grupprum i jämförelse med 

det gamla bibliotekets 0.181  Hur synen på samvaro ter sig i planerna för 

tillbyggnaden kan ytterligare illustreras av citatet på s. 44.  

Diskursen om kommunikativ kunskap  

Detta betyder, om man låter de tre biblioteken i Kochs undersökning utgöra en 

generell utveckling, att vi har gått från att se på kunskap som något som skapas 

hos den enskilde och dess interaktion med litteraturen, till att se på kunskap 

som en social företeelse, som skapas i kommunikation människor emellan.182 På 

Växjös och framför allt Malmös nya stadsbibliotek ligger det större fokus på 

kommunikation, och i och med detta får vi resultatet att kunskap produceras 

genom en social process. ”Kunskapen har flyttat från böckerna till den 

vardagliga avslappnade diskussionen i soffan”, säger Koch.183 I och med detta 

kan vi nu fastställa de båda diskursernas huvudsakliga egenskaper. Den 

tidigare, som illustreras av Asplunds bibliotek, kan benämnas Diskursen om 

litterär kunskap. Den senare, som kopplas till tillbyggnaden, kan benämnas 

diskursen om kommunikativ kunskap.184  

Vi har också övergett tanken på litteraturen som den huvudsakliga bäraren 

av kunskap och i stället har människorna fått den rollen. Därmed finns en 

abstraktion i begreppet kunskap som förut inte var lika tydlig. Detta stämmer 

också överens med Kochs resonemang om placeringen av bokhyllorna i 

rotundan, och litteraturen där:   

                                                 
179 Koch, 2004, s. 126. 
180 Koch, 2004, s. 106f. 
181 Nytt stadsbibliotek,2006, s. 3. 
182 Koch, 2004, s. 107. 
183 Sveriges arkitekters hemsida: http://www.arkitekt.se/s20418 (20 mars 2007). 
184 Dessa benämningar kan möjligtvis te sig något luddiga. Jag anser dock att deras betydelse framgår så 
pass tydligt i diskussionen ovan att jag inte anser mig behöva ta till längre, och betydligt mer ”otympliga” 
definitioner.  
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The hall is a hall of knowledge, literacy, and is primarily to be visited and experienced. 
The books – the walls, the sign, the symbol, is to be left alone, undisturbed, as a powerful 
representation of the transcendence of the human being to culture, knowledge and 
literacy.185 

Den nya tidens bibliotek kännetecknas av en högre grad av integration än 

tidigare. Stockholms stadsbibliotek kan snarare än integrerande beskrivas som 

segregerande, sett till både den rumsliga disponeringen (facksalarna, barn- och 

ungdomsavdelningen och Ljudbiblioteket) samt den snarast obefintliga 

möjligheten till studier och lärande under samtal. 

Idag ser man också på kunskap mer som flera fält som flyter in i varandra, 

som är beroende av varandra i ett stort nätverk, till skillnad från Asplunds 

gamla bibliotek med en statisk, fast uppdelning mellan olika ämnesområden.186  

Som jag skrev om tidigare pekar det mesta på att det nya biblioteket 

kommer att få en spektakulär prägel, troligtvis kommer byggnaden stå i skarp 

kontrast till Asplunds bibliotek. Vilma Hodászy Fröberg diskuterar 

monumentalitet i sin bok Tystnaden och ljuset: om biblioteks arkitektur. 

Tanken på det imaginära, på ett slags himlavalv (som gångna tiders bibliotek 

ville nå upp till genom höga byggnader), finns även i dagens 

biblioteksbyggnader, men det kan sägas representera någonting nytt.187 

Stadsarkitekt Per Kallstenius talar om just denna nya typ av monumentalitet, 

som inte behöver uttryckas i stora byggnader, utan i ett brett famnande av 

uppgifter och utbud av tjänster.188 Jan Ristarp tar också upp detta, här i artikeln 

”Syns demokratin utanpå?”:  

Den monumentalitet som Gunnar Asplunds verk rymmer är inte en maktens 
monumentalitet. Det är det monumentala i den mänskliga tanken, idéernas och ordens 
storhet. Och den tystnad som Asplunds bibliotek inbjuder till i sitt milda överljus är inte en 
vördnadens tystnad utan en nyfikenhetens koncentration..189 

Det återstår att se på vilket sätt det nya biblioteket kommer att representera 

monumentalitet. Jag hoppas, med ovanstående beskrivning i färskt minne att en 

del värden från det gamla biblioteket även kan finnas i det nya.  

                                                 
185 Koch, 2004, s. 133. 
186 Andersson, E., 2006. 
187 Hodászy Fröberg, 1998, s. 240ff. 
188 Kallstenius och Söderberg, 20 februari 2007. 
189 Ristarp, Jan, 2002, ”Syns demokratin utanpå?” I Bibliotek och arkitektur: byggnader, rum, samlingar, 
red. Magdalena Gram, Stockholm: Arkitekturmuseet, s. 54. 
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Till sist: 2013 står, om allt går som planerat, det nya biblioteket färdigt. 

Hur det kommer att se ut får vi veta den 17 november 2007, då juryn planerar 

att ha gjort sitt val. De sex finalisterna är presenterade.190 Hur resultatet blir, det 

får framtiden utvisa.    

 

                                                 
190 Se exempelvis Stockholms stadsbiblioteks hemsida: 
http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se/default.asp?id=1089&refid=1088 (10 april 2007). 
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag försökt att visa att den förändring som 

folkbiblioteken genomgått under 1900-talet kan illustreras av en jämförelse 

mellan Gunnar Asplunds stadsbibliotek anno 1928 och dess planerade 

tillbyggnad, som ska stå klar 2013. Jag har gjort två diskursanalyser: en av 

texter som behandlar det gamla biblioteket och en av källor som beskriver 

tillbygganden, och i dessa lagt fokus på tre teman: verksamhetens syfte och 

mål, besökare samt bokbestånd och övrigt utbud. De typer av material jag valt 

(brett urval) samt den tematiska indelningen har lånats från Sanna Talja. 

Efter analyserna gjorde jag en jämförelse dessa emellan för att påvisa en 

utveckling av folkbibliotekets roll och uppgifter i samhället. Här tog jag hjälp 

av arkitekten Daniel Koch och dennes teori om kopplingen mellan 

biblioteksarkitektur och synen på kunskap. Mina resultat pekar på att en 

förskjutning har gjorts i de kunskapsteoretiska utgångspunkter som 

folkbiblioteket grundar sig på: fokus har flyttats från mötet mellan människa 

och bok (statisk kunskap) till mötet mellan människa och människa (dynamisk 

kunskap). Jag har med hjälp av dess resultat valt att benämna de identifierade 

diskurserna som Diskursen om litterär kunskap respektive Diskursen om 

kommunikativ kunskap. Diskurserna kan representeras av Gunnar Asplunds 

bibliotek respektive den planerade tillbyggnaden. Diskursen om kommunikativ 

kunskap anser jag är en bra förutsättning för ett integrerat samhälle där vi utgår 

från och tar tillvara på de varierande perspektiv vi människor har.  
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