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1. Inledning 

Biblioteksbygganden är inte bara än en neutral förvaringsplats för böcker. Den 

fungerar också som symbol, den är bärare och förmedlare av värderingar och 

identiteter. Kanske tillhör biblioteken idag rent av de mest symbolladdade 

bland offentliga byggnader. I och med att bibliotekens roll genom historien har 

förändrats har också själva biblioteksbyggnaden genomgått förändringar. 

Bibliotek i form av slutna, introverta byggnader har till stor del fått ge vika för 

visuellt och fysiskt öppna planlösningar. Där forna tiders bibliotek velat inge 

vördnad för lärdom och överhet har dagens en ambition att utstråla öppenhet 

och tillgänglighet.1 Då biblioteken i vår digitala tidsålder alltmer går från att 

vara platser för individuell informationsinhämtning till platser för 

kulturupplevelser och möten anses allmänt arkitekturens roll bli viktigare för 

att upprätthålla deras attraktionskraft.2  

Det som ursprungligen lockade mig till frågor kring biblioteksarkitekturens 

symboliska värden var de redogörelser jag läst om händelserna kring 

biblioteksbranden i Linköping 1996.3 Dagen efter branden samlades människor 

för att sörja över det totalförstörda biblioteket. En manifestation som samlade 

tusentals människor hölls på borggården vid slottet. Ett ”klotterplank” 

uppfördes vid brandplatsen där människor uppmanades att lämna sina åsikter 

och tankar om det inträffade. Många av de nedtecknade kommentarerna gav 

uttryck för påtaglig sorg och ilska över dådet. Andra förmedlade sin syn på 

bibliotek som länkar till historien, försvarare av demokratin och samhälleliga 

värden, eller som symboler för antirasism. Vissa betonade deras kulturbärande 

och litteraturförmedlande roll, eller deras betydelse som mötesplats. Samtidigt 

fördes en intensiv diskussion kring det inträffade och dess implikationer i 

                                                 
1 Hodászy Fröberg, Vilma, 1998, Tystnaden och ljuset: om bibliotekens arkitektur, s. 240. 
2 Frischer, Bernard, 2005, ”The Ultimate Internet Café: Reflections of a Practicing Digital Humanist 
about Designing a Future for the Research Library in the Digital Age”, s. 50. 
3 Se Klasson, Maj, 2000a, ”Inledning och bakgrund”, s. 7–11, Idem., 2000b, ”Röster från klotterplanket”, 
s. 45–73, Persson, Christina & Klasson, Maj, 2000, ”Röster från branddygnet”, s. 13–44. 
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dagspress och andra media. Brandplatsen besöktes av kulturpersonligheter och 

politiker. 

Dessa redogörelser gav tydligt uttryck för att människorna som deltog i 

dessa manifestationer bidrog med att inskriva biblioteksbyggnaden med 

mening och innebörder. Och denna meningsproduktion stannade förstås inte i 

askan av den nedbrunna byggnaden, utan fortlevde i det nya bibliotek som kom 

att uppföras på samma plats. Den kom att utgöra en del av dess identitet. 

Samtidigt kom användningen av biblioteket, och människors sätt att relatera till 

det, att fortsätta inskriva byggnaden med mening. 

Denna uppsats avser undersöka hur folkbiblioteksbyggnader inskrivs med 

och förmedlar mening och identiteter. Linköpings stifts- och landsbibliotek 

utgör det ena undersökningsobjektet, Motala bibliotek det andra. 

Tidigare forskning 
Ur ett internationellt perspektiv är forskningen om biblioteksarkitektur mycket 

riklig, och kan enligt Svein Engelstad (2002), bibliotekarie vid Oslo 

universitetsbibliotek och konsthistoriker, delas upp i huvudsakligen två 

perspektiv: dels sådana verk som skrivits av arkitekter, vilka diskuterar själva 

arkitekturen och den planerade funktionen, dels sådana som skrivits av 

bibliotekarier, och som diskuterar hur biblioteket fungerar för användarna.4 

Man skulle även kunna nämna ett tredje, mer renodlat konst- och 

arkitekturhistoriskt perspektiv. Ett exempel är bibliotekarien Vilma Hodászy 

Fröbergs Tystnaden och ljuset (1998), som skildrar den historiska utvecklingen 

av biblioteksbygganden i västvärlden. 

Det finns även alternativa sätt att dela in litteraturen inom området. Således 

har tonvikten inom forskningen om folkbibliotek delvis legat på andra 

frågeställningar än den om högskole- och universitetsbibliotek. En stor del av 

litteraturen inom området behandlar själva planeringen och utformningen av 

biblioteksbyggnaden ur ett rent praktiskt perspektiv. Denna litteratur måste 

dock till största del här gå obehandlad. En livligt diskuterad fråga har handlat 

om bibliotekets vara eller icke vara som fysisk plats i en allt mer datoriserad 

och digitaliserad framtid. I en svensk kontext har denna frågeställning 

diskuterats av bland annat litteraturvetaren och före detta stadsbibliotekarien 

                                                 
4 Engelstad, Svein, 2002, ”Georg Sverdrups hus: Kunnskapens tempel eller internett-café?”, s. 58. 



 5 

Sven Nilsson.5 Den mesta forskningen pekar på att trots att allt fler resurser 

blivit tillgängliga i elektronisk form så har inte utnyttjandet av biblioteket som 

fysisk plats minskat, utan snarast ökat. Däremot har användarna, särskilt 

studenter på högskole- och universitetsbibliotek, kommit att nyttja 

bibliotekslokalerna på delvis andra sätt än tidigare. Biblioteken tenderar alltmer 

att gå från att vara platser för enskilt studerande till att bli platser för social 

interaktion.6 

I ett specialarbete från Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) från 1975 

skriver Ann-Marie Viberg att ”det är förvånansvärt att ingen grundlig analys av 

svensk biblioteksarkitektur existerar”.7 En omfattande forskning i ämnet har 

tillkommit sedan dess, och har inte minst publicerats i antologiform. Svenska 

biblioteksbyggnader: Från förvaring till mötesplats (1989) innehåller tretton 

texter om biblioteksarkitekturen i Sverige, huvudsakligen ur historiska och 

praktiska perspektiv. Biblioteksbyggandet i Sverige under 1980-talet 

dokumenterades med sexton exempel av Statens kulturråd i boken Åttiotalets 

bibliotek: Svenska folkbiblioteksbyggnader 1980–89 (1990). I dess inledning, 

skriven av bibliotekarien Ingemar Ehlin, lyfts decenniet fram som en intressant 

period i fråga om svenskt biblioteksbyggande, i synnerhet i jämförelse med det 

relativt torftiga 1970-talet. Värt att nämna i sammanhanget är också 

Arkitekturmuseets skrift Bibliotek och arkitektur: byggnader, rum, samlingar 

(2002), som samlar flera intressanta artiklar av svenska och andra nordiska 

forskare. 

Åtskilliga nya biblioteksbyggen under det senaste decenniet har studerats 

inom ramen för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Eva Hansson har 

i en magisteruppsats från BHS, Att bygga för böcker (2000), undersökt 

tillkomsten av stadsbiblioteken i Simrishamn och Landskrona. Cecilia 

Bengtsson och Emelie Ullstad har i en uppsats från Lunds universitet, Estetik 

och funktion? (2002), skildrat tillkomsten av de nya folkbiblioteksbyggnaderna 

                                                 
5 Nilsson, Sven, 1997a, ”Biblioteket och tiden”, s. 21–3, Idem., 1997b, ”Det självinstruerande 
biblioteket”, s. 99–104, Idem., 1997c, ”Biblioteket efter boken”, s. 36–41. Se även Brännmark, Maria, 
2004, Tempel eller torg?: Forskningsbibliotekets funktion som offentligt rum. Exemplet Luleå 
Universitetsbibliotek. Tillgänglig online: http://www.abm.uu.se/publikationer/2/2004/194.pdf 2007-04-
30. 
6 För några inlägg i den internationella diskussionen om biblioteken som fysiska platser nu och i 
framtiden, se: Library as Place: Rethinking Roles, Rethinking Space, 2005;  Thomas, Sarah E., 2004, 
”The Renaissance in Library Buildings”. Tillgänglig online:  
http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000070/index.html 2007-03-13; 
Van Slyck, Abigail A., 2001,  ”The Librarian and the Library: Why Place Matters”, s. 518–523. 
7 Viberg, Ann-Marie, 1989, “Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg och Borlänge: Två byggnader: 
Bakgrund, värderingar, form”, s. 228. 
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i Malmö och Linköping. Marit Ståby skriver i Ett bibliotek för alla (2000), från 

BHS, om planeringsprocessen kring biblioteket i Linköping ur ett 

tillgänglighets- och maktperspektiv med avseende på funktionshindrades 

behov. Kerstin Svensson har i en magisteruppsats från Lund, Kunskapshus eller 

offentligt vardagsrum? (2000), undersökt ombyggnaden av Lunds 

stadsbibliotek. Andra magisteruppsatser, däribland Karin Dahls Från industri 

till information (2000) och Kristina Eldings och Linda Johanssons 

Triangeldrama (2000), från Uppsala respektive Lunds universitet, har studerat 

tillkomsten av högskolebibliotek. Tyngdpunkten i dessa arbeten ligger på 

tillkomsten av biblioteksbyggnaden, och i synnerhet på frågeställningar kring i 

vilken grad bibliotekspersonal och andra fick möjlighet att delta i denna, samt 

avvägningen mellan funktion och form.  

Biblioteksarkitekturens symboliska värden, som är det ämne som denna 

uppsats närmast anknyter till, är en fråga som kommit att lyftas fram allt 

tydligare inom forskningen under senare år. Bibliotek har i olika sammanhang 

fått representera staden, samhället eller rent av hela universum.8 De har setts 

som metaforer för en öppen offentlighet eller för exklusivitet och utestängning, 

och liknats vid jättelika dokument eller betraktats som monument över 

samhälleliga strukturer.9 Arkitekten och arkitekturforskaren Lars Jadelius 

skisserar ett program för utforskandet av biblioteken i deras egenskap av 

offentlig arkitektur i artikeln ”Arkitektur som källa till förståelse av 

folkbibliotekens historia och möjligheter” (1990). Den förre chefen för 

Stockholms stadsbibliotek, Jan Ristarp, diskuterar med utgångspunkt i några 

uppmärksammade europeiska biblioteksbyggnader från de senaste decennierna 

i en artikel med titeln ”Syns demokratin utanpå?” (2002) hur byggnadernas 

exteriör återspeglar hur institutionen ser på sig själv och hur den vill att andra 

ska se på dem. Den australiensiska biblioteksforskaren Gulten S. Wagner 

(1992) menar att biblioteksbyggnader ofta innefattar implicita budskap om 

statsmaktens maktanspråk, och att dessa förminskar bibliotekens ambition att 

uttrycka sådant som tillgänglighet och öppenhet.10 Ett team brittiska forskare, 

Hart, Bains & Jones (1996), har lagt fram tesen att biblioteksbyggnaden främst 

representerar tankar om västerländsk överhöghet och universalitet snarare än 

                                                 
8 Linn, Björn, 2002, “Biblioteket och staden: En modell och en moral”, s. 10–17. 
9 Forsell, Håkan, 1998, “Om verkliga och imaginära bibliotek”, s. 13–24. 
10 Wagner, Gulten S., 1992, ”Public library buildings: a semiotic analysis, s. 101–108. Usherwood, Bob, 
1994, [bokrecension:] “Wagner, G. S.[,] Public libraries as agents of communication: a semiotic 
analysis.”,  s. 47–48. 
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kunskapsförmedling.11 Kulturgeografen Loretta Lees, som har studerat det 

Colosseumliknande Vancouver Public Library, betonar att en byggnads 

innebörd inte bara ges av dess arkitektoniska form, utan också av hur den 

brukas av sina användare.12 På så vis är en byggnads mening eller innebörd 

enligt Lees (2001) aldrig fix och färdig, utan produceras ständigt genom dess 

användning. 

En undersökning av hur tre svenska biblioteksbyggnader framställer 

kunskap är Daniel Kochs licentiatavhandling Spatial Systems as Producers of 

Meaning: the idea of knowledge in three public libraries, framlagd vid KTH 

2004. Koch är arkitekt och utvecklar i avhandlingen en metodologi för rumslig 

meningsproduktion, vilken kommer att fungera som modell för denna 

undersökning.  

Några uppsatser på magisternivå har också relevans i detta sammanhang, 

bland annat tre från BHS. I Biblioteksrummet som miljöupplevelse (2001) av 

Karin Kronström och Madeleine du Toit studeras hur en grupp användare på 

Bollebygds bibliotek upplever biblioteket som miljö och plats. Anna Lena 

Pemer reflekterar över den samtida biblioteksarkitekturen med utgångspunkt i 

Malmö stadsbibliotek och Bibliothéque nationale de France i Mot det 

gränslösa biblioteksrummet (2001). Bakom fasaden (2006) av Karin Ljunggren 

och Tommy Westergren undersöker ur ett organisationsteoretiskt perspektiv 

hur en kommunal vision symboliskt återspeglas i utformningen av Haninge 

kulturhus. 

Bibliotekens arkitektur är således ett område som intresserat forskare inom 

olika discipliner, såsom biblioteks- och informationsvetare, konsthistoriker, 

arkitekter och kulturgeografer. Ett perspektiv som betonar form- kontra 

funktionsaspekter tycks ha dominerat inom B&I, även om andra aspekter 

kommit att lyftas fram alltmer under senare år. Denna uppsats anknyter närmast 

till den forskning om arkitektur som bedrivits av bland andra Daniel Koch och 

Loretta Lees. Där deras perspektiv är arkitekturforskarens respektive 

kulturgeografens, betraktar jag dock ämnet huvudsakligen ur en biblioteks- och 

informationsvetenskaplig synvinkel. 

                                                 
11 Hart, Chris, Bains, Manmohan  & Jones, Kathryn, 1996, ”The myth of material knowledge: reading the 
image of library buildings”, s. 24. 
12 Lees, Loretta, 2001, ”Towards a critical geography of architecture: the case of an ersatz Colosseum”, 
s. 51–86. Tillgänglig online: 
http://www.kcl.ac.uk/content/1/c4/98/91/ecumenearticle.pdf 2007-04-30. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i två folkbibliotek studera 

hur bibliotek som byggnader och rum reproducerar och förmedlar mening och 

identitet. Undersökningen tar främst fasta på hur kunskap, kultur och identiteter 

produceras och förmedlas genom byggnaderna och deras användning som 

sociala rum. Vilken syn på kunskap förmedlar byggnaderna? Framstår kunskap 

som en individuell eller som en social process? I vilket sammanhang sätter 

byggnaderna in olika kulturformer? Vilka identiteter förmedlar byggnaderna i 

arkitektoniskt och rumslig mening, till exempel när det gäller i förhållande till 

lokala kontexter?  

Undersökningsobjekt 
Uppsatsen innefattar en undersökning av två folkbiblioteksbyggnader, Motala 

bibliotek och Linköpings stifts- och landsbibliotek. Byggnaden i Linköping 

tillkom efter den omfattande brand som ödelade det gamla biblioteket 1996. 

Projektet fick stor uppmärksamhet och var flitigt omdiskuterat och debatterat. 

Bibliotekslokalerna i Motala utgör en del av Folkets Hus som byggdes i slutet 

av 1970-talet. Kontexterna kring byggnaderna är således ganska skilda. 

Linköping är ett stort bibliotek med olika verksamheter, främst folk- och 

stiftsbibliotek. Motala är ett till storlek genomsnittligt folkbibliotek som ingår i 

ett större komplex med olika verksamheter. Byggnaderna är också tillkomna 

under två skilda perioder i svenskt biblioteksbyggande och kan därmed 

förmodas återspegla olika tankar och ideal om folkbiblioteket som plats och 

rum. 

Den forskning om biblioteksarkitektur som bedrivits under de senaste åren 

har naturligt nog haft en tendens att fokusera på stora, spektakulära och nya 

byggnadsprojekt. Linköpings stifts- och landsbibliotek kan från en svensk 

horisont räknas till denna kategori. Jag anser det emellertid relevant att även 

studera mindre spektakulära och äldre biblioteksbyggnader såsom Motala 

bibliotek, då det är i stor utsträckning just sådana biblioteksbyggnader som 

många människor kommer i kontakt med i sin vardag. Dessutom har just 1970-

talets biblioteksarkitektur erhållit en ganska blygsam uppmärksamhet i senare 

tiders forskning i förhållande till byggnader från 1980- och 90-talen. Dessa 

faktorer har spelat in i valet av undersökningsobjekt, men också det faktum att 

de två biblioteken legat inom en geografisk radie som gjort det praktiskt att 

genomföra en undersökning av den här karaktären och omfånget. 
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Disposition 
Omedelbart följande på detta inledningskapitel är en mera ingående 

presentation av den använda analysmodellen. Denna presentation känns 

påkallad dels eftersom teorier och metoder i stor utsträckning inhämtats från 

arkitekturvetenskapen, dels att de är så pass komplexa att de behöver diskuteras 

mera ingående, liksom preciseras angående sin tillämpning. I kapitel tre 

presenteras de två biblioteken med en kortfattad historik respektive 

byggnadsbeskrivning. Kapitel fyra omfattar själva den arkitektoniska och 

rumsliga analysen av byggnaderna, och är i sin tur uppdelad i ett avsnitt om 

exteriör och yttre miljö och i ett avsnitt vardera för de tre aspekter på rummet 

som Kochs modell utgår ifrån. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring 

resultaten och några mer personliga reflektioner kring undersökningen samt en 

sammanfattning.  
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2. En modell för analys av biblioteksarkitektur 

Teoretiska utgångspunkter 
Biblioteksarkitektur kan studeras utifrån många olika perspektiv och med hjälp 

av mycket varierande teorier och metoder. Biblioteksbyggnaden kan 

exempelvis betraktas ur ett arkitektur- och/eller bibliotekshistoriskt perspektiv. 

Den kan analyseras utifrån ett funktionalitetsperspektiv, till exempel med 

bibliotekspersonalens synpunkter som utgångspunkt. Man kan undersöka 

användarnas upplevelse av bygganden, liksom dess tillkomstprocess och de 

olika aktörer som varit inblandade i denna. 

I denna uppsats är avsikten att undersöka hur själva arkitekturen och 

rummet genom sin utformning och användning producerar och förmedlar 

mening och identiteter. Begreppet mening ska här förstås som innebörd eller 

betydelse, och i uppsatsen kommer dessa tre begrepp delvis att brukas 

parallellt.13 För detta ändamål utgör den modell som presenterats av Daniel 

Koch i dennes licentiatavhandling en lämplig utgångspunkt. Koch studerar hur 

själva struktureringen av rummet hänger samman med människors rumsliga 

användning som kollektiv och som sociala varelser. Samspelet mellan rummets 

utformning och människors användning därav betraktar han som en 

meningsproducerande process, och fokuserar i sin analys på den syn på 

kunskap som därigenom förmedlas genom tre biblioteksrum. För detta 

använder han sig av ett spektrum av teoretiska och metodologiska 

infallsvinklar. Meningsproducerande processer belyses med såväl ett 

hermeneutiskt som ett semiotiskt perspektiv, och betraktas i sammanhanget 

som sammankopplat med rummets identitet och funktion som socialt rum. 

                                                 
13 Koch använder det engelska begreppet meaning, vilket han definierar såsom ”the idea that something 
conveys to the mind”. Koch, s. 9. På svenska blir det mer grammatiskt korrekt att beroende på 
sammanhang omväxlande använda ”mening”, ”innebörd” eller ”betydelse”. Det mest korrekta skulle 
kanske vara att tala om meningsproducerande processer som ger upphov till innebörder eller betydelser.  
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En hermeneutisk infallsvinkel 

Begreppet hermeneutik står både för tolkningsprocessen i sig och för läran om 

tolkning.14 Återkommande teman inom hermeneutiken är frågor kring 

upphovsmannens roll, verkets intention, det samhälle i vilket verket uppstått, 

den publik det riktats till, det uttolkande subjektet, samt tolkningsprocessen. 

Den sistnämnda beskrivs som en cirkel eller spiral. Denna den hermeneutiska 

cirkeln återkommer i olika sammanhang och på olika nivåer, men begagnas av 

Koch i huvudsakligen två betydelser.15 Först och främst beskriver den spelet 

mellan del och helhet i samband med tolkning. Ett verks innebörd i sin helhet 

kan inte förstås utan att man förstår delarna av vilket det består, och delarna i 

sig kan inte förstås utan en förståelse för helheten. Genom detta växelspel 

mellan del och helhet, som kan beskrivas som en spiralformad rörelse, byggs 

successivt en förståelse upp för båda. Den hermeneutiska cirkeln kan också 

beskriva spelet mellan verk och uttolkare. Verkets innebörd är både beroende 

av dess egna egenskaper och hur det presenteras, liksom av uttolkarens position 

och förutsättningar. 

Två för Koch viktiga begrepp för att kartlägga upphovsmannens, verkets 

och det uttolkande subjektets inbördes roller är ”världen framför verket” 

respektive ”världen bakom verket”.16 Dessa begrepp har hämtats från den 

franske filosofen Paul Ricœur. Det sistnämnda syftar på sådana faktorer som 

upphovsmannens intention och liv, det samhälle i vilket verket uppkommit och 

historien bakom dess tillkomst. Av större betydelse för hur ett verks innebörd 

kommer att uppfattas är dock enligt Ricœur ”världen framför verket”. Med 

detta avser han den värld som framträder för läsaren eller uttolkaren i samband 

med läsningen. Denna ”värld”, som konstrueras eller rekonstrueras från första 

mening vid läsningen av texten, är något annat än ett enkelt budskap från 

upphovsmannen eller det som explicit uttrycks i texten. Den står under ständig 

omprövning under läsningens gång, och det är ur denna som innebörden 

skapas. Snarare än att läsaren projicerar sig själv och sina egna tankar och idéer 

på texten, placerar han eller hon sig framför textens värld och distanserar sig 

därmed från sitt eget jag. Det är utifrån denna utgångspunkt som läsaren enligt 

Ricœur sedan genom ”appropriering” gör texten till sin. 

                                                 
14 Kjørup, Søren, 1999, Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, 
s. 247. 
15 Koch, Daniel, 2004, Spatial Systems as Producers of Meaning: the idea of knowledge in three public 
libraries, s. 12. Tillgänglig online: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-103 2007-04-30. 
16 Koch, s. 12ff. 
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En semiotisk infallsvinkel 

Semiotiken, inom vilken man utforskar olika former av tecken och 

teckensystem, är ett andra forskningsområde som Koch utgår från för att belysa 

hur mening produceras. Den främsta utgångspunkten utgörs här av den 

schweiziska språkforskaren Ferdinand de Saussures teori inom lingvistik. 

Saussure ser språket såsom huvudsakligen ett teckensystem som består av vad 

han kallar för signifiant (”det betydande” eller ”uttryck”) respektive signifié 

(”det betydda” eller ”innehåll”).17 Viktig i hans teoribygge är också 

distinktionen mellan langue, det vill säga språkets struktur och språket som 

system, och parole, det vill säga språkets vardagliga användning respektive 

enskilda yttranden. 

Relationen mellan signifiant och signifié är enligt Saussure godtycklig.18 

För att någonting ska beteckna något annat krävs endast att så äger rum i 

praktiken. Mening blir därför en social produkt, alltså ej främst resultatet av en 

individuell tolkning utan av en kollektiv överenskommelse. Tecknens 

innebörder förändras dock över tid, och är således både kultur- och tidsbundna. 

På så vis tillskriver vi som individer och samhälle genom kodifiering 

innebörder i föremål, ord och handlingar. Kodifiering är en kontinuerlig 

process där användning och betydelse producerar och reproducerar varandra. 

Identitet 

När man diskuterar meningsskapande processer kommer man förr eller senare 

även in på begreppet identitet. Koch refererar här till sociologen Manuel 

Castells, som menar att identitet idag utgör den främsta källan för skapandet av 

mening.19 Individens sätt att definiera sin position i samhälle och kultur hade 

tidigare mycket med makt, eller ens föreskrivna roll eller yrke att göra. Idag 

handlar det mer om att skapa sin identitet utifrån ett nätverk, eller ens relationer 

till andra. Den samhälleliga rollen sammanför inte längre lika självklart 

individen med andra i samma eller liknande roll. Istället är det i större 

utsträckning upp till individen att själv konstruera sin egen identitet. 

En motsvarande utveckling kan enligt Koch observeras inom arkitekturen. 

En byggnads ”mening” kan idag inte självklart avgöras utifrån dess typ. En 

bank, exempelvis, kan inte längre identifieras såsom en bank utifrån dess form 

eller formella uttryck för dess funktion. Återigen är identiteten av större 

                                                 
17 Kjørup, 1999, s. 236. 
18 Koch, 2004, s. 15f. 
19 Koch, 2004, s. 27f. 
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betydelse för hur mening produceras. Och en byggnads identitet är ett resultat 

av hur människor relaterar till just denna specifika byggnad, och är därför 

kopplad till sociala relationer. Koch menar därför att analyser av identiteten hos 

byggnader är mer givande än analyser av deras funktion eller typ. 

Samtidigt, påpekar Loretta Lees, är människors sätt att tolka och relatera 

till byggnader kopplad till deras egna identitet.20 En viss byggnads innebörd är 

således öppen för många olika tolkningar. Dessutom utgör byggnader i dagens 

globaliserade värld en allt viktigare hörnsten för att förankra identiteter och 

åstadkomma materiella kopplingar mellan människor och platser.21  

Rummet och meningsproduktionen 

Hur fungerar då rummet som meningsproducerande? Med utgångspunkt hos 

den franske filosofen och sociologen Henri Lefebvre konstaterar Koch att 

rummet inte bara kan ses som en produkt av meningsskapande processer, utan 

också fungerar som en producent av mening i sig. Utifrån en marxistisk 

terminologi kan man dessutom lägga till att rum i sammanhanget också kan 

fungera som ett produktionssätt. Vid produktionen av mening kan således 

rummet figurera i tre olika roller: som produkt, som producent och som 

produktionssätt.22 

En central faktor för rummets roll i meningsskapande processer är dess 

fördelning (distribution). Denna faktor kan beskrivas utifrån tre perspektiv: 1) 

Rummets utformning (hur det gestaltas, dess tillgänglighet, ägarskap, yta per 

individ o.s.v.), 2) människors, funktioners och artefakters fördelning i rummet 

(deras placering), och 3) deras rumsliga beteende och handlande. 

Rummets utformning (distribution of space) menar Koch återspeglar den 

bakomliggande synen på samhälle, kunskap och makt. Även om det inte finns 

något omedelbart samband mellan den rumsliga och den sociala organiseringen 

i ett samhälle är vissa rumsliga uttryck omöjliga i vissa samhällen. Exempelvis 

tyder en starkt hierarkisk organisering av rummet på en motsvarande hierarkisk 

social organisering. Även förekomsten av sådant som avskärmade ”privata” 

utrymmen och rumsliga flaskhalsar kan säga något om synen på privat kontra 

kollektivt respektive behovet av övervakning.23 

Människors, funktioners och artefakters fördelning i rummet (distribution 

in space) är också någonting som avspeglar de sociala relationerna dem 

                                                 
20 Lees, 2001, s. 67. 
21 Lees, 2001, s. 53. 
22 Koch, 2004, s. 29. 
23 Koch, 2004, s. 30. 
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emellan, till exempel deras status och funktion. I bibliotekssammanhang, menar 

Koch, återspeglar sorteringen av böckerna samt deras rumsliga organisering 

grundläggande antaganden om kunskap och litteratur, bland annat med 

avseende på släktskapet mellan olika typer av litteratur och deras inbördes 

status. Motsvarande förhållanden råder även mellan olika funktioner och 

personal.24 

Rumsliga förhållanden har även stor betydelse för graden och typen av 

social interaktion, det vill säga (i första hand) människors rörelsemönster och 

rumsliga beteende (distribution through space). Exempelvis är rörelse en 

förutsättning för att social interaktion överhuvudtaget ska äga rum. Den sociala 

interaktionen i sin tur sätter sin prägel på rummets funktion i 

meningsproducerande processer, liksom på dess identitet: 

 
Thus the patterns of use, or spatial behaviour, produce a meaning of space. A space, or 

a building, where I encounter many different and new people, creates another reference, or 
has another identity, than one in which I rarely meet people, or rarely meet new people. 
This, over time, builds up a pattern of relations which are located and embedded in social 
space, which gives that space its identity and serves as a source of meaning.25 

Socialt rum 

I diskussionen kring rum som socialt begrepp utgår Koch från Lefebvre och 

arkitekturteoretikern Bill Hillier, som representerar två delvis olika perspektiv 

på begreppet.26 En utgångspunkt för båda är dock att rummet inte bara utgör en 

enkel kuliss för sociala relationer, utan är en integrerad del därav. De delar 

också uppfattningen att sociala relationer till sin natur är rumsliga, liksom en 

fokusering på rummet i sig. De är således inte i första hand intresserade av 

rummet som fysiskt objekt, det vill säga väggar, tak och golv. Rummet utgör 

vidare i deras ögon något mer än tomrummen däremellan. Den rumsliga 

utformningen påverkar samhälle och kultur genom de sätt på vilket den 

organiseras och själv organiserar sociala relationer. 

Processen varigenom rummet och de sociala relationerna produceras och 

reproduceras i och genom varandra är komplex. Viktigt i sammanhanget enligt 

Lefebvre är den vardagliga användningen: 

 
To further understand such a connection from use to meaning, social space, according 

to Lefebvre, is primarily lived space – space as it is experienced and used in day-to-day 
life. An important part of lived space is interaction and exchange, the (re)production of 

                                                 
24 Koch, 2004, s. 31. 
25 Koch, 2004, s. 32. 
26 Koch, 2004, s. 36ff. 
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social relations performed in both active and passive communication between people co-
present or co-absent in space. Through codification through such evolving patterns, space 
carries meaning through signifying do’s and don’ts, and this meaning is continuously 
reproduced by social practice. For Lefebvre, space, in as good as every sense of the word, 
is social practice.27 

 

En viktig skillnad mellan Lefebvres och Hilliers teorier är att den förre ser 

rummet som intimt sammankopplat med sociala praktiker, medan för den 

senare rummet är något i sig själv, som inte innefattar människors handlande. 

Enligt Hillier kan rummet tillskrivas fysiska egenskaper vare sig de uppfattas 

eller ej. 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Meningsproducerande processer har ovan belysts med utgångspunkt i 

hermeneutisk och semiotisk teoribildning, liksom med begreppen identitet och 

socialt rum. Utifrån hermeneutikens beskrivning av tolkningsprocessen kan 

arkitektur anses utgöra ”verket” som i den hermeneutiska cirkeln uttolkas 

genom det ömsesidiga spelet mellan del och helhet, och mellan verk och 

uttolkare. Hermeneutikens textbegrepp appliceras i sammanhanget så att 

arkitekturen, byggnaden ”läses” som en ”text”. Utifrån Ricœurs terminologi 

innebär denna läsning en konstruktion eller rekonstruktion av ”världen framför 

verket”. På motsvarande vis kan man utifrån en semiotisk horisont betrakta 

arkitektur som ett språk, där olika detaljer och delar motsvarar ord, och 

kombinationer därav meningar.28 Koch menar dock att ett semiotiskt perspektiv 

på biblioteksarkitektur kompliceras av att arkitektur både kan fungera som 

signifiant och som signifié. Ett bibliotek kan således vara signifiant för ordet 

”bibliotek” eller för bibliotekets specifika namn, men också stå som signifié för 

någonting. Där bibliotek tidigare representerat något i stil med en byggnad som 

huserar böcker har betydelsen alltmer kommit att förskjutas till förmån för en 

plats för förvaring och utbyte av information. Ska man analysera ett bibliotek 

som meningsskapande objekt måste man därför enligt Koch vara mycket noga 

med exakt vilken aspekt det är man undersöker. Bibliotekslokalen kan slutligen 

också betraktas som ett socialt rum som påverkar och strukturerar sociala 

relationer, men också får sin mening av de sociala praktiker som där äger rum. 

Detta i sin tur sätter sin prägel på den identitet som byggnaden förvärvar. 

 

                                                 
27 Koch, 2004, s. 39. 
28 Koch, 2004, s. 19f. 
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Metoder för analys av biblioteksrummet 
 

Utgångspunkt för Kochs analys utgörs av tre rumsliga kategorier: rummets 

utformning, människors, funktioners och artefakters fördelning i rummet, samt 

deras rumsliga beteende. En fördel med denna metodologi enligt Koch är att 

den undviker ett tänkande i dikotomier, såsom form/funktion eller 

form/innebörd. Denna metodologiska triad bär enligt honom på större dynamik 

än traditionella dikotomier, som tenderar fungera tankemässigt begränsande. 

Alla tre aspekterna är i samband med meningsproduktionen ett resultat av 

varandra, och ingen av dem står i ett motsatsförhållande till varandra.29 

Den första aspekten, rummets utformning, kartläggs i Kochs modell utifrån 

Space Syntax Theory, som är ett inom arkitekturanalysen använt begrepp för 

teorier och metoder kring rumsliga strukturer som är nära besläktade med 

strukturalism och poststrukturalism. Space Syntax, som bland annat har 

utvecklats av Bill Hillier, appliceras både på enskilda byggnader och på 

stadsrummet som sådant.30 Rummet studeras konfigurativt, vilket innebär att 

det huvudsakligen definieras utifrån de enskilda delarnas relativa position i 

förhållande till varandra, med fokus på gestaltning snarare än metriska avstånd. 

De enskilda delarnas egenskaper anses inte enbart vara beroende av dem själva, 

utan i hög grad också av deras position i systemet som helhet. Relationen 

mellan sådana system och generella mönster för hur de används är sådant som 

utforskas inom Space Syntax Theory. I Kochs modell analyseras rummets 

utformning med utgångspunkt i fyra olika rumsliga dimensioner eller nivåer. 

Möbler såsom bord, soffor och mindre bokhyllor motsvarar den mest 

detaljerade nivån (stolar, som anses alltför mobila, räknas dock inte hit). Till 

nästa nivå räknas föremål som blockerar sikten vid ögonhöjd när man befinner 

sig i rörelse, exempelvis större fristående bokhyllor. Den tredje nivån innefattar 

byggda element såsom väggar, pelare, nivåskillnader och takhöjd. Den fjärde 

och sista nivån motsvarar rummets konceptuella fördelning, vilket innebär en 

förståelse av arkitekturen på ett mer begreppsmässigt plan. 

Analysen av människors, funktioners och artefakters fördelning i rummet 

går ut på att identifiera olika funktioner och klassificera olika typer av föremål 

(eller artefakter) och deras position i det rumsliga systemet.31 Metoden kallar 

                                                 
29 Koch, 2004, s. 161. 
30 Hillier, Bill, 1998, ”The common language of space: a way of looking at the social, economic and 
environmental functioning of cities on a common basis”, [stycke:] “Some questions and answers about 
complexity”. Tillgänglig online: http://www.spacesyntax.org/publications/commonlang.html 2007-05-30. 
31 Koch, 2004, s. 59. 
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Koch för ”arkeologisk”. Funktioner kan i detta sammanhang till exempel 

utgöras av informationsdiskar, utrymmen avsedda för social interaktion, 

enskilda studier eller samtal. Syftet är här inte att kartlägga människors 

användning av enskilda utrymmen eller funktioner, utan dessas avsedda eller 

tillskrivna funktion. Här ingår exempelvis också kartläggning av böckernas 

rumsliga klassificering och fördelning. Detta uppnås genom studier av 

planritningar och annat relevant material samt observationer på plats.   

Av tekniker för observation av människors rörelsemönster och rumsliga 

beteende innefattar Kochs modell huvudsakligen tre: gateway studies, 

snapshots och snail-trail.32 Den första innebär att man registrerar hur många 

individer som under en viss tidsperiod passerar igenom en viss ”portal”. 

Snapshot-analys innebär att man utgår från en stillbild från ett specifikt 

ögonblick. Snail-trail-analys, slutligen, innebär att man följer en viss individ 

och observerar rörelsemönster och aktiviteter. Dessa tre observationstekniker 

kombineras sedan med varandra och med analyser av själva biblioteksrummet 

för att skapa en samlad bild av hur olika rum är integrerade med varandra och 

av den rumsliga meningsproduktionen. 

 

Tillämpning av modellen 

Trots att undersökningsobjekten i denna uppsats är två till antalet, vilket gör det 

tacksamt att belysa dem i förhållande till varandra, är detta inte i första hand 

avsett som en komparativ undersökning. Avsikten är snarare att placera själva 

byggnaderna som arkitektoniska objekt och som sociala rum i centrum för en 

kvalitativ analys av hur bibliotek producerar och kommunicerar symboliska 

budskap. Det hermeneutiska och semiotiska perspektivet utgör tolkningsramen 

för analysen, som grundas på olika arkitekturvetenskapliga metoder som bland 

annat hämtat inspiration från Space Syntax Theory. 

I Kochs undersökning tillämpas modellen på de undersökta bibliotekens 

representation av kunskap, vilket med tanke på att bibliotek är 

kunskapsorganisationer är en viktig aspekt. Jag håller delvis kvar detta fokus, 

men vill också rikta uppmärksamhet på hur biblioteken företräder kultur och 

identiteter med exempelvis lokal anknytning. Det bör också nämnas att 

begreppet identitet i uppsatsen figurerar i två olika skepnader. Dels studeras 

den sociala identiteten hos byggnaden utifrån användarnas bruk därav, dels de 

                                                 
32 Koch, 2004, s. 60ff. 
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identiteter som byggnaden på andra sätt förmedlar, exempelvis genom sin 

utformning eller de artefakter den huserar. 

Kochs termer distribution of, in och through space, låter sig knappast 

direktöversättas till begriplig svenska. Jag har därför valt att i undersökningen 

istället tala om rummets utformning, funktioners och artefakters fördelning i 

rummet, samt människors rumsliga beteende. Kochs analys av rummets 

utformning (distribution of space) kräver tillgång till vissa specifika 

datorbaserade hjälpmedel som jag inte haft tillgång till. En mer övergripande 

arkitektonisk beskrivning och diskussion kommer därför att ersätta den typen 

av analys. Jag håller dock kvar de fyra rumsliga nivåerna som utgångspunkt för 

analysen.  

När det gäller observationer av användarnas rörelsemönster har jag 

huvudsakligen gjort detta utifrån en kombination av snap-shots och snail-trails 

utifrån fasta punkter i biblioteken. Jag har alltså inte ägnat mig åt att kartlägga 

enskilda individers samtliga aktiviteter på biblioteket. Observationerna har ägt 

rum under fem tillfällen på vardera bibliotek under perioden februari till april 

2007. Under genomförandet av denna undersökning har jag funnit det praktiskt 

att utgå från ”blanka” principskisser över biblioteken. På dessa blad har jag 

nedtecknat mina observationer. Vid genomförandet av snap-shots har jag 

därmed kunnat pricka av antalet individer och deras ungefärliga position vid 

enskilda tidpunkter. Snail-trail-bladen har jag fyllt med pilar och andra tecken i 

syfte att kartlägga generella rörelsemönster på biblioteken. 

Analysen av biblioteksbyggnadernas exteriör, som ligger utanför Kochs 

modell, ansluter i viss mån till Jan Ristarps artikel ”Syns demokratin utanpå?”. 

Denna typ av undersökning innebär att arkitekturen och rummet i sig står i 

centrum, liksom hur användarna som kollektiv nyttjar biblioteket som socialt 

rum. Eftersom jag inte närmat mig biblioteksbyggnaderna utifrån individens 

upplevelse av dem har jag inte företagit intervjuer med vare sig användare eller 

personal i nämnvärd omfattning. Dock med ett undantag, vilken gäller en 

intervju med stadsbibliotekarie Margareta Alexandersson, Motala biblioteks 

förra chef, som var med om att utforma interiören. Denna intervju gjordes 

främst för att komplettera den skriftliga dokumentationen kring Motala Folkets 

Hus’ tillkomst avseende biblioteksdelen. När det gäller tillblivelsen av 

Linköpings stifts- och landsbibliotek är den skriftliga dokumentationen riklig, 

och mycket av detta material finns tillgängligt i bibliotekets Östgötasamling. 
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3. Presentation av biblioteken 

Motala bibliotek 
 

 
Ill. 1. Motala Folket Hus. Fasaden mot Repslagaregatan och  Stadsparken. 

Historik 

Motala stadsbiblioteks ursprung kan sökas i en läsklubb för arbetare, ”Fria 

tankens vänner”, bildad 1886, som med tiden kom att utvecklas till ett bibliotek 

i ABF-regi. Från 1907 förvarades klubbens böcker i den samma år uppförda 

Folkets Hus-byggnaden.33 I samband med byggandet av ett nytt kommunalhus 

för Motala socken 1928 avsattes däri lokaler för sockenbiblioteket, som hade 

grundats 1890. Byggnaden, som hade givits en central placering i socknen mitt 

emellan Folkets Hus och Folkets Park, rymde förutom bibliotek även 

                                                 
33 Odenberg, Eric, 1974, Det hände i Motala 4, s. 262. 
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sammanträdeslokaler och en badstuga i källarvåningen.34 År 1930 skedde en 

sammanslagning mellan sockenbiblioteket och ABF-biblioteket. 

Det som då var Motala stad hade däremot inget eget folkbibliotek, utan 

lämnade istället ett visst understöd till ett befintligt IOGT-bibliotek. Dessutom 

hade märkligt nog sockenbiblioteket innan det fick lokaler i socknens 

kommunalhus 1928 huserat inne i staden.35 Med sammanslagningen av Motala 

stad och Motala socken 1948 blev socknens bibliotek också stadsbibliotek, och 

kom nu att disponera hela den byggnad som det tidigare delat med andra 

verksamheter.36 Trots att lokalerna på detta sätt utvidgades kom de med tiden 

att framstå som otillräckliga. Detsamma gällde även för Folkets Hus-

byggnaden visavi de aktiviteter som ägde rum där. År 1942 hade därför 

”Arbetarnas Byggnadsförening u.p.a.” bildats, vilken skulle verka för 

uppförandet av ett nytt Folkets Hus.37 En nybyggnation kunde dock genomföras 

först i slutet på 1970-talet, då den nuvarande Folkets Hus-byggnaden uppfördes 

i stadens centrala delar. I denna byggnad inreddes också lokaler för biblioteket, 

vilket nu kom att flyttas hit. 

Förhållandet mellan Arbetarnas Byggnadsförening och kommunledningen 

framstår vid tillkomsten av Motala Folkets Hus som tämligen invecklad, då 

politiker i kommunstyrelsen även satt med i byggnadskommittén och Folkets 

Hus-föreningen. Det faktum att kommunen kom att hyra lokaler för biblioteket 

av Folkets Hus-föreningen har senare haft en viss betydelse för bibliotekets 

verksamhet.  

 

Beskrivning av byggnaden 

Bibliotekslokalerna är alltså inrymda i ett större komplex som även rymmer 

konsert- och teaterlokal, utställningslokaler, kommunal musikskola, 

sammanträdessal för kommunfullmäktige, folkrörelsernas arkiv, expedition för 

Socialdemokraterna och olika fackförbund med mera. Byggnaden, som började 

uppföras 1977, ritades av arkitektfirman CAN-arkitekter AB, och bibliotekets 

inredning formgavs av Esbjörn Edrén Ark. AB i samarbete med 

bibliotekspersonal.38 Invigningen ägde rum 8 juni 1979.39 

                                                 
34 Kommunalhuset vid Duvedal: IF Metall Västra Östergötlands expedition, s. 10. 
35 Odenberg, Eric, 1973, Det hände i Motala 3, s. 167. 
36 Alexanderson, Margareta, 1971, ”Kulturlivet i Motala”, s. 80f.  
37 Södersten, Erik, 1981, ”Utmärkta Folkets Hus i Motala!”, s. 8. 
38 Vårt nya Folkets Hus, 1979, s. 15ff. Alexandersson, Margareta, intervju 2007-04-10. 
39 Dahlin, Manne, 1980, ”Kvarteret Flaggan”, s. 54. 
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Ill. 2. Motala bibliotek. Planritning. 

 

 
Ill. 3. Motala Folkets Hus. Genomskärning. Bibliotekslokalerna återfinns i bottenvåningen till 
höger. 

 

Folkets Hus är lokaliserat till Motalas centrala delar, och upptar ett kvarter 

i den solfjäderformade stadsplan som skisserades av stadens grundare Baltzar 

von Platen (1766–1829). Byggnaden är belägen i en ganska kraftigt lutande 

sluttning ner mot Motalaviken, och har utformats trappstegs- eller 

terrassliknande i fem våningar. Det nedersta våningsplanet upptas till största 

delen av bibliotekets lokaler. Arkitekterna själva beskriver Folkets Hus som en 

”mycket kompakt och ’tät’ byggnad” där konsertlokalen utgör byggnadens 



 22 

plan- och volymmässiga kärna.40 Just konsertfunktionen har enligt dem 

arkitektoniskt sett erhållit en viss prioritering i förhållande till de andra 

verksamheterna.  

De dominerande byggnadsmaterialen i exteriören är tegel, glas och plåt. 

Det visuellt dominerande materialet i bibliotekets interiör är trä, med bokhyllor 

och möbler i ljusa trämaterial. I övriga delar av byggnadens interiör utgör tegel 

och betong framträdande material. Stora delar av byggnaden, inklusive 

bibliotekslokalerna, är försedda med bastanta betongpelare. Bibliotekets entré 

vetter mot stadsparken. De yttre entrédörrarna leder in i en foajé med 

konsumentkontor, trapphus och några kontor och studierum till höger, passage 

till ett anslutande café till vänster, och själva bibliotekslokalerna rakt fram. På 

byggnadens västra sida återfinns bland annat lastkaj för bokbussen. 

Motala Folkets Hus präglas av en genomgående kontrastering av ljus mot 

mörker, och öppet mot slutet. Ljusa rum belägna i byggnadens yttre delar 

återfinns tillsammans med inre, gentemot yttermiljön mer slutna partier. För 

bibliotekets del är det de delar som vetter mot sjön, och som försetts med 

fönster, som visuellt direkt ansluter till den yttre miljön. Till följd av 

suterrängkonstruktionen hamnar den motsatta sidan av biblioteket mer eller 

mindre under jord. ”Fönstersidan”, där barnavdelning, tidnings- och 

tidskriftsavdelning samt läsplatser återfinns, präglas starkt av inflödet av 

naturligt ljus. Biblioteket vänder sig på så sätt bort från stadens centrum och ut 

mot Vättern och den mot sjön anslutande Vätterpromenaden.   

Linköpings stifts- och landsbibliotek 

Historik 

Linköpings stifts- och landsbibliotek är en samlingsbeteckning på en byggnad 

som rymmer Linköpings stadsbibliotek, Stiftsbilioteket, den administrativa 

enheten Länsbibliotek Östergötland, stads- och föreningsarkiv samt 

informationskontor.41 

Stiftsbibliotekets ursprung går tillbaka till medeltiden, då domkyrkans 

bokbestånd förvarades i en sakristia vid själva domkyrkobyggnaden.42 Denna 

samling slogs 1681 samman med gymnasiets bibliotek, och fick i samband med 

detta nya lokaler. Efter en brand år 1700 flyttades dock biblioteket tillbaka till 
                                                 
40 Angbjär, Jan  & Lundqvist, Göran, 1980, ”Motala: Folkets Hus, teater- och konsertlokal”, s. 30. 
41 Hitta det du söker på Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, 2000. [broschyr] 
42 Rolff, Birgitta, 2000, ”Kapitel 1: Inledning”, s. 15ff. 
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domkyrkan. Från 1875 fungerade en gammal skolbyggnad, den så kallade 

Konsistoriegården, som biblioteksbyggnad. Sedan 1926 har Stiftsbiblioteket 

samlokaliserats med Linköpings stadsbibliotek. 

 

 
Ill. 4. Linköpings stifts- och landsbibliotek. Fasaden  mot Östgötagatan. 

 

Åren 1972–73 uppfördes en ny biblioteksbyggnad för att husera de båda 

biblioteksinstitutionerna. Byggnaden, som ritats av arkitekten Bo Cederlöf, 

uppfördes i omedelbar anslutning till slottsparken och som granne till bland 

annat domkyrkan, slottet och gymnastikhuset i nyrenässansstil från 1882. 

Denna biblioteksbyggnad närmast totalförstördes i en anlagd brand på kvällen 

den 20 september 1996 under det pågående ”Humanistdygnet” med 

föreläsningar och andra aktiviteter anordnade av Linköpings universitet.43 Cirka 

fyrahundra människor fanns vid tillfället i byggnaden, men genom en snabb 

evakuering kunde personskador undvikas. Vid den explosionsartade branden 

gick folkbibliotekets bestånd i det närmaste helt förlorat, medan 

Stiftsbibliotekets samlingar i stort sett skonades eftersom de förvarades i 

brandsäkra källarmagasin. 

I början av 1997 inbjöds fem arkitektfirmor att delta i en tävling om en ny 

biblioteksbyggnad, som skulle uppföras på samma plats som det tidigare 

biblioteket. Till vinnande förslag utsåg juryn bidraget från Nyréns 

arkitektkontor AB. Efter vissa bearbetningar, som var resultatet av ett 

samarbete mellan arkitekt och bibliotekspersonal, påbörjades arbetet med att 

                                                 
43 Linköpings stifts- och landsbibliotek: Slutrapport, september 2000. Linköpings kommun, Kultur- och 
fritidsnämndens kansli, s. 3. 
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uppföra det nya biblioteket under 1998.44 Den nya byggnaden stod färdig i 

december 1999 och biblioteket invigdes och öppnade 16 mars 2000.45 

 

Beskrivning av byggnaden 

Nyréns bidrag till arkitekttävlingen innebar att entrén flyttades från bibliotekets 

sida mot domkyrkoområdet, till den motsatta mot Östgötagatan. Förslaget 

döptes därför till ”Vända sida”. Genom denna lösning har ett nytt torg skapats 

framför bibliotekets entré, och besökaren närmar sig nu entrén med domkyrkan 

som fond istället med denna bakom ryggen. Arkitekten har talat om denna 

lösning som ett led i att vidga stadens kärna. Torget kan fungera som 

samlingsplats och Östgötagatan blir inte längre bara en genomfartsled.46 

 

Ill. 5. Linköpings stifts- och landsbibliotek. Genomskärning. 

 

Biblioteksbyggnaden domineras av en stor, glasad bokhall som är visuellt 

öppen mot slottsparken och domkyrkoområdet. Den motsatta sidan, mot 

Hunnebergagatan, innefattandes den kontorsdel som var den enda del av det 

gamla biblioteket som överlevde branden, är mer sluten mot den yttre miljön 

och bibehåller denna byggnads bruna tegelfasad. Skelettet till bokhallens 

fasader och tak är uppbyggda av limträ, och fasaderna ut mot slottsparken är 

glasade. Taket är försett med ett antal lanterniner som låter det naturliga ljuset 

även strömma in uppifrån. På yttertaket har sedum planterats i syfte att ta åt sig 

regnvatten liksom reglera temperaturen vid stark sommarsol. 

 

                                                 
44 Aspekter på tillkomstprocessen har bl.a. studerats i Bengtsson, Cecilia & Ullstad, Emelie, 2002, Estetik 
och funktion?: En studie av tillkomstprocessen kring två svenska folkbiblioteksbyggnader. Tillgänglig 
online: http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=1088667025-31224-
458&recordformat=display 2007-05-01. 
Se även Ståby, Marit, 2000, Ett bibliotek för alla: Planeringsprocessen inför Linköpings nya stifts- och 
landsbibliotek ur ett tillgänglighets- och maktperspektiv. 
45 Linköpings stifts- och landsbibliotek: Slutrapport, s. 6. 
46 Rehn, Annika, 2006, ”Nytt blad i historien när biblioteket vände sida”. 
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Ill. 6. Linköpings stifts- och landsbibliotek. Plan 3 .1. Entréhall övre del, 2. foajéutställning, 
3. dagstidningar, 4. samlingssal, 5. bokhall övre del, 6. läsplatser, 7. personalrum. 

 

 

  

Ill. 7. Linköpings stifts- och landsbibliotek. Plan 2, entréplan. 1. entréhall, 2. reception, 
3. café, 4. mediahall, 5. bokbuss, 6. forskarrum, 7. Östgötarummet, 8. sagorum, 9. tidskrifter, 
10. information. 
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 På den vänstra sidan om entréfasaden återfinns garage för bokbussen. 

Bibliotekets foajé rymmer ett café till höger och informationskontorets lokaler 

till vänster. Via foajén når man också tidningsavdelningen, som lokaliserats en 

trappa upp på biblioteket entresolvåning. Alldeles innan ingången till själva 

biblioteket finns också den automatiska bokåterlämningsmaskinen.  

Väl inne i bokhallen finner man lånedisken omedelbart till vänster och 

barnavdelningen strax till höger. Bokhyllorna bildar ett huvudstråk, längs vilket 

man finner barnavdelningens och övriga bibliotekets informationsdiskar. 

Bokhallen rymmer också fyra ”rum i rummet”47: sagorummet, Gröna 

paviljongen, Gula paviljongen och Östgötarummet.48 På dessa rum finns 

utrymmen med läsplatser med utsikt över resten av bokhallen. På två ställen 

finns trappor som leder ner till bibliotekets källarvåning, med 

tidskriftsmagasin, öppet bokmagasin och kuriosasamling. Stiftsbibliotekets 

forskar- och läsesalar når man från bokhallens innersta, vänstra hörn. 

 

                                                 
47 Nyrén, Johan, 2000, ”Stifts- och landsbiblioteket Linköping”, s. 34. 
48 Hitta det du söker på Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. 
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4. Arkitektur- och rumsanalys 

Exteriör och roll i omgivande miljö 
Båda byggnaderna markerar sig genom sin storlek och placering i 

stadslandskapet tydligt i sin omgivning. Linköping49 återfinns i en rik 

kulturhistorisk miljö med starka historiska kopplingar till kyrkan och stiftet. I 

denna miljö utmärker sig biblioteket genom att vara en modern kulturbyggand i 

en omgivning där de dominerande byggnaderna går tillbaka till medeltiden. 

Den norra sidan av biblioteket, som vetter mot den smala gågatan 

Hunnebergagatan är granne med bland annat träbebyggelse från 1700-talet. 

Folkets Hus-byggnaden i Motala är lokaliserad till stadens centrala delar, nära 

Stora torget, och granne till busscentralen, stadsparken och Vätterpromenaden 

längs Motalaviken. Själva biblioteket är lokaliserat till det nedersta planet i 

byggnadens södra sida, alltså närmast vattnet. 

 Till största delen domineras Linköping utåt av den glasade fasaden, som 

omfattar både entrésidan och bokhallens sidor mot slottsparken och 

domkyrkoområdet. Delarna som vetter mot Hunnebergagatan omfattar de delar 

som överlevde biblioteksbranden, och bibehåller det gamla bibliotekets bruna 

tegelfasad. Även Stiftsbiblioteket har sina lokaler längs denna sida, men i 

denna nybyggda del övergår fasaden i ljusare nyanser. Motala Folkets Hus har 

en fasad i rött tegel och mörka plåtmaterial som dominerande inslag. 

Biblioteksdelens fasad är mot Motalaviken rikligt försedd med fönster. 

Bibliotekets sida mot entrén, som vetter mot stadsparken, är mera sluten 

eftersom bibliotekslokalerna inte omedelbart ansluter till entrédörrarna och 

intilliggande fönster. Bibliotekets norra delar är till följd av topografin och 

byggnadens utformning helt slutna gentemot den omgivande miljön. 

 

                                                 
49 Fortsättningsvis använder jag beteckningen ”Linköping” för Linköpings stifts- och landsbibliotek och 
”Motala” för Motala bibliotek. 
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Ill. 8 och 9. Linköpings stifts- och landsbibliotek. Fasaden mot domkyrkoområdet och 
gymnastikhuset (vänster), och fasaden  mot Hunnebergagatan (höger). 

 

 

  
 

Ill. 10 och 11. Motala Folkets Hus. Fasad mot Vätterpromenaden med bibliotekets lokaler i 
markplanet (vänster) och byggnaden sedd från motsatta sidan av Motalaviken med skulpturen 
Visionärens vinkelben i förgrunden (höger). 
 

Jan Ristarp menar att offentliga byggnaders exteriör förmedlar tydliga budskap 

om institutionens självbild och vad den vill förmedla utåt. Sådana faktorer som 

byggnadens placering i gaturummet, hur den markerar sig i sin omgivning, 

valet av material i exteriören och antalet fönster och deras gestaltning etablerar 

dess roll i detta hänseende. Äldre bibliotek förmedlade ofta exklusivitet och 

utestängning, och spår av detta menar han kan återfinnas även i samtida 

biblioteksbyggnader. Ett exempel på detta utgörs enligt Ristarp av det nya 

franska nationalbiblioteket, Francois Mitterand-biblioteket, den nyaste delen av 

Bibliothèque Nationale i Paris. Arkitekten Dominique Perraults byggnad är i 
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första hand ett monument snarare än ett funktionellt och användarvänligt 

bibliotek. Det finns dock enligt Ristarp gott om exempel på god ny 

biblioteksarkitektur som utstrålar öppenhet och tillgänglighet. Sådana 

egenskaper kommunicerar bibliotek genom att vara fysiskt lätttillgängliga, men 

allra främst genom ”den funktion som biblioteket vill ge sig själv som en 

institution rymmande oöverblickbara mängder information”.50 Ett föredömligt 

exempel i dessa hänseenden utgör enligt Ristarp Linköping, som med sitt enkla 

och tydliga formspråk och glasfasad meddelar att biblioteket är tillgängligt för 

alla. 

Det viktigaste sättet varigenom bibliotek enligt Ristarp utstrålar öppenhet 

är genom att uppvisa tillgänglighet för alla, kravlöshet och överskådlighet. 

Byggnaden måste uppvisa en syn på sig själv som betonar en roll för 

främjandet av demokratiska värden. Det är förstås inte okomplicerat att utläsa 

sådana egenskaper i byggnader. Ljunggren och Westergren skriver i sin uppsats 

om Haninge kulturhus hur transparens kan manifesteras på tre olika nivåer.51 En 

byggnad kan vara transparent rent fysisk genom att medelst glasade fasader låta 

människor utanför se insidan. Arkitekturen kan också göras öppen genom göra 

det lätt att förnimma byggnadens olika volymer och rum. En tredje form av 

transparens är konsekvens mellan form och innehåll, att byggnaden upplevs 

som betydelsemässigt tydlig och okomplicerad. Motala betraktar jag som ett 

exempel på denna sistnämnda form av transparens. Bibliotekets publika delar 

uppvisar inga mystifikationer. Däremot är rent visuell transparens inte ett 

genomgående drag. Biblioteksentrén har inte gjorts särskilt tydlig eller visuellt 

transparent, utan framstår snarare som anspråkslös och nedtonad. Det är 

egentligen bara skylten ”bibliotek” som berättar om den verksamhet som ryms i 

denna del av byggnaden.  

Ljunggren och Westergren påpekar också att en glasfasad inte 

nödvändigtvis behöver vara enbart synonymt med demokratisk öppenhet.52 Den 

genomskinliga fasaden kan lika gärna få en bibetydelse av övervakning eller 

accentuera ett utanförskap. Kanske finns det anledning att fråga sig om inte 

bibliotek kan vara alltför visuellt genomskinliga. En plats utan utrymmen för 

det mer avskilda och privata är kanske inte demokratisk? Kan inte glasfasaden 

                                                 
50 Ristarp, Jan, 2002, ”Syns demokratin utanpå?”, s. 55. 
51 Ljunggren, Karin & Westergren, Tommy, 2006, Bakom fasaden: Haninge kulturhus: en 
organisationsteoretisk studie med fokus på den fysiska utformningen, s. 53f. Tillgänglig online: 
http://hdl.handle.net/2320/1439  2007-04-30. 
52 Ljunggren & Westergren, 2006, s. 54.  
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som tecken för demokratisk öppenhet överutnyttjas och därmed framstå som 

trivial och schabloniserad? 

 

 
Ill. 12. Motala Folkets Hus. Biblioteksentrén. 

 

Motala och Linköping uppvisar två lite olika ansatser gentemot det visuellt och 

arkitektoniskt genomskinliga.  Linköping utgör ett vältaligt exempel på hur 

samtida biblioteksbyggnader genom visuell genomskinlighet vill återspegla 

demokratisk öppenhet, men denna motsvaras också av tydlighet och 

överskådlighet i andra avseenden. Motala gestaltar snarare denna öppenhet i 

vardaglighet och tydlighet utan att betona visuell transparens. 

Rummets utformning 
Båda biblioteken är strukturerade kring en stor, dominerande volym, vartill en 

serie mindre rum ansluter. I Linköping utgörs denna volym av den rymliga, 

visuellt öppna bokhallen som ger biblioteket en torgliknande karaktär. I Motala 

utgör motsvarande volym en del av ett större komplex, vilket bidrar till att 

biblioteket kan upplevas som arkitektoniskt mindre öppet. 

De olika skalornas eller nivåernas betydelse för att strukturera rummet 

varierar från byggnad till byggnad.53 Vissa rum kan vara starkt strukturerade av 

väggar, nivåskillnader och andra fasta strukturer. I andra kan möblemanget 

spela en större roll. I Motala utgör de olika våningsplanen och deras olika 

karaktär ett starkt strukturerande element i Folkets Hus-byggnaden som sådan. 

Biblioteksplanet är ganska strikt avskilt från våningen ovanför. De 

spiralformade trapphusen är väl inkapslade och innebär ingen visuell kontakt 

med de andra våningsplanen. Det stora bokrum som dominerar 

bibliotekslokalerna kan beskrivas som uppdelat i en inre del som är helt sluten 
                                                 
53 Koch, 2004, s. 101. 
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mot den omgivande miljön, och en öppen del som starkt präglas av inflöde av 

naturligt ljus. Till bokrummet ansluter flera mindre publika rum längs den 

norra delen, och lokaler för administration samt bokmagasin längs den västra. 

 

 
Ill. 13. Motala bibliotek. Bokrummets mittstråk. 

 

En viktig faktor för upplevelsen av biblioteksrum är takhöjden. Linköping har 

utformats med en voluminös, hög bokhall, som ger en känsla av stor rymd och 

luftighet. I Motala ger den jämförelsevis låga takhöjden en betydligt intimare 

atmosfär än vad som biblioteksrummet skulle ha haft med en större takhöjd. De 

publika delarna av biblioteket upplevs därför mer som ett större ”bokrum” än 

som ”bokhall”. Den relativt låga takhöjden är förstås ett resultat av att 

biblioteket lokaliserats till det nedersta våningsplanet i byggnaden, och att den 

ovanliggande våningen huserar lokaler som kräver en större takhöjd (teater- 

och sammanträdeslokaler). Betongpelarna som finns i bokrummet bidrar inte 

påtagligt till den rumsliga uppdelningen av rummet, men har betydelse 

såtillvida att de i viss mån begränsar den visuella öppenheten. 

Linköpings bokhall smalnar successivt av i riktningen mot 

domkyrkoområdet. Källarplanet utgör i byggnaden också en betydande volym. 

De stora öppna ljushallarna med trappor skapar en sorts öppna torg vid 

trappornas fot på källarplanet som rumsligt kopplar samman de båda planen 

med varandra. 
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I båda biblioteken spelar bokhyllorna en stor roll för att strukturera 

rummet. De är i båda fallen organiserade så att det skapats ett centralt stråk, 

vartill mindre ”gator” ansluter.54 Hyllorna skapar på vissa platser mindre rum 

med läsplatser. I Linköping förekommer cirkelrunda bokhyllor på 

barnavdelningen respektive dyslexiavdelningen, vilka skapar avskilda rum med 

läsplatser. En liknande konstruktion återfinns på barnavdelningen i Motala. Det 

stora flertalet hyllor är annars arrangerade vinkelrätt i förhållande till 

mittstråket, och har inte konsekvent använts för att forma tydligt avgränsade 

rum. I Motala förekommer flyttbara skärmar för tillfälliga utställningar i 

biblioteket, till exempel i utrymmet framför lånedisken och längs huvudstråket. 

Dessa skärmars rumsskapande roll är ganska minimal, men de kan ändå i 

påtaglig grad begränsa den visuella genomskinligheten genom att skära av vissa 

synvinklar. 

 

 
Ill. 14. Linköpings stifts- och landsbibliotek. Bokhallen med barnavdelningen och det 
blå sagorummet till höger, den hitre ljushallen med trappor till källarplanet till 
vänster. 

 

Barnavdelning i Motala, som har döpts till ”Bokskogen”, avskärmas med ett 

staket med reliefer och målerier och i detta en portal i trä. Avdelningen är 

dessutom försedd med den så kallande Sagoboken, en stor träskulptur i form av 

ett träd. Dessa markörer gör att barnavdelningen visuellt sticker ut i förhållande 

                                                 
54 I Linköping bidrar också fasta strukturer, såsom paviljonerna – ”rummen i rummet” – och ljushallarna 
med trappor till källarplanet, till att forma detta huvudstråk. 
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till resten av lokalerna, men genom konstruktionens öppenhet samtidigt är 

integrerad med resten av biblioteksrummet.  

I Motala används även lägre möbler delvis som rumsligt organiserande. 

Bord med bokutställningar förekom åtminstone under några av mina 

observationstillfällen längs huvudstråket, och läsfåtöljerna på tidnings- och 

tidskriftsavdelningen skapar också en sorts för individen, eller för två individer, 

avskärmade små rum. Dessa utnyttjades också tidvis för samtal två och två 

emellan. Utställningsborden längs huvudstråket implicerar för övrigt en 

långsammare rörelserytm i det mindre biblioteket än i Linköping. Här är 

huvudstråket ofta ”vältrafikerat” och kan liknas vid bibliotekets pulsåder. 

 

 
Ill. 15. Motala bibliotek. Tidnings- och tidskriftsavdelningens läsfåtöljer. 

 

Båda biblioteken erbjuder tämligen stor rörelsefrihet för användarna. I Motala 

innebar konstruktionen av den ursprungliga lånedisken vid entrén en påtaglig 

rumslig flaskhals, men genom att dess utformning och placering ändrats är 

detta inte längre fallet. 

Rummets utformning betraktat ur ett semiotiskt perspektiv 

Ur ett semiotiskt perspektiv kan biblioteksbyggnaden sägas fungera som ett 

tecken eller en symbol för kunskap, och byggnadens rumsliga struktur i sin tur 

återspegla en viss kunskapssyn.55 Den djupa trädstrukturen hos Stockholms 

stadsbibliotek menar Koch representerar kunskap såsom en eller några få 

individers successiva fördjupning inom olika avgränsade områden, medan 

stadsbiblioteken i Malmö och Växjö, med tydligare nätverksstruktur, i högre 

utsträckning framställer kunskap som produkten av social interaktion. 

                                                 
55 Koch, 2004, s. 104f. 
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Motala och Linköping är båda rumsligt tämligen öppna konstruktioner som 

i liten utsträckning binder besökaren till någon viss väg att följa för att nå 

specifika platser i biblioteken. Undantag finns givetvis. Den avskilda och 

upphöjda tidningsavdelningen i Linköping, som endast kan nås genom 

trapporna i biblioteketsfoajén, är ett sådant exempel. Den mest rumsligt 

tvingande passagen i båda biblioteken utgör naturligt nog annars ingången till 

själva bokhallen. Motala och Linköping kan beskrivas såsom huvudsakligen 

”nätverksbibliotek”, och de centrala gångstråken utgör i båda fallen 

bibliotekens nav. I Motala koncentreras mycket aktivitet kring den centrala 

informations- och lånedisken. Det är främst här som besökarna interagerar med 

bibliotekets personal, den blir det nav omkring vilket resten av biblioteket 

kretsar. I egenskap av större bibliotek med fler verksamheter är Linköping i 

större utsträckning decentraliserat. Det finns inte lika tydligt en punkt omkring 

vilket de olika avdelningarna kretsar. 

Båda biblioteken har således en ganska likartad struktur och företräder 

alltså i detta avseende en liknande kunskapssyn. Bokhallens torgartade karaktär 

i Linköping förstärker dessutom bilden av biblioteket som en plats för utbyte av 

idéer och information. Detta är en av de aspekter för vilket byggnaden särskilt 

har prisats.56 På så vis blir tonvikten på information och kunskap som en social 

process påtaglig. Biblioteksbyggnaden speglar således de rådande idéerna kring 

kunskap och information under 1990- och det tidiga 2000-talet. Motala 

återspeglar på motsvarande vis 1970-talets idéer om biblioteket som ett 

offentligt vardagsrum. Biblioteksrummet undviker det monumentala, men har 

samtidigt en ganska strikt utformning, vilket definierar det som ett rum mitt 

emellan privat och offentlig miljö. 

 

Rummets utformning betraktat ur ett hermeneutiskt perspektiv 

Kochs hermeneutiska analys av biblioteksbyggnaden försöker genom att 

studera rummets interna logik och struktur konstruera en ”värld framför 

verket”. Det är dock inte helt lätt att alla gånger dra en skarp gräns mellan 

denna och en undersökning av rummet som tecken. Den hermeneutiska 

ansatsen är dock mer indirekt och av mer principiell karaktär.57 Dels handlar det 

om att studera rummets narrativa funktion, hur det genom att leda besökaren 

mentalt och rörelsemässigt förtäljer en berättelse, dels hur det rumsligt och 

                                                 
56 Sundberg, Bo, 2000, ”Ett lysande bibliotek”, s. 41. 
57 Koch, 2004, s. 108. 
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visuellt utövar kontroll över besökaren. Rumsligt begränsas besökarens 

rörelsefrihet genom att leda eller tvinga denne att välja en viss väg för att nå till 

en viss punkt. Ett uppenbart exempel gäller antalet ingångar, som på de flesta 

bibliotek är reducerade till en eller två.  

När det gäller Motala har Folkets Hus-byggnaden flera ingångar, och på 

flera våningsplan, men själva biblioteket endast en. Också Linköping har 

endast en entré. Det fanns dock ursprungligen planer på att förse biblioteket 

med en sekundär entré på den östra sidan mot domkyrkoområdet.58 I övrigt 

erbjuder båda byggnaderna besökaren en ganska fri rörlighet. När det gäller 

Linköping kan man dessutom lyfta fram en rumslig struktur som inbjuder till 

att på olika sätt utforska lokalerna. Ett exempel på detta är de olika 

utsiktstornen på de olika rummen i rummet. Från dessa utrymmen med 

läsplatser erbjuds utsikt över stora delar av lokalen. Stentrapporna till 

källarvåningen inbjuder på motsvarande vis att utforska detta plan, där bland 

annat bibliotekets kuriosasamlingen är belägen. 

Byggnader kan också utformas så att olika grader av visuell kontroll av 

besökarna erbjuds, en typ av kontroll som inte behöver motsvara den rumsliga 

kontrollen. Koch beskriver till exempel hur ovanvåningen i Stockholms 

stadsbiblioteks rotunda lätt överblickas av människorna som befinner sig på 

nedervåningen, medan boksamlingarna på ovanvåningen tvingar användarna 

som befinner sig där att vända sig från utsikten över nedervåningen. Den 

visuellt öppna strukturen i Linköping förstärks av de ovan nämnda 

utsiktsplatserna, det vill säga de tre ”utsiktstornen” med läsplatser, liksom 

tidningsavdelningen och personalutrymmena på den övre våningen. Stora delar 

av bokhallen står således under påtaglig visuell kontroll. Tvärtemot vad som är 

fallet i Stockholms stadsbibliotek är det i Linköping de på ovanvåningen som 

har större möjlighet att övervaka rummet än de nedanför. De kan också göra 

detta ganska skyddande från insyn nerifrån. I Motala tillåter bokhyllornas 

relativt låga höjd ute i biblioteksrummet en viss överblick över människor som 

rör sig i lokalen, men till följd av pelarna, vissa högre bokhyllor och andra 

artefakter är rummet trots allt ganska svåröverblickbart från enskilda punkter. 

Det finns heller inga upphöjda platser som ger extra god överblick, såsom är 

fallet i Linköping. Båda biblioteken erbjuder reträttplatser för enskilt läsande 

eller studerande, avskilda från de starkt integrerande utrymmena. I Motala har 

                                                 
58 Linköpings nya huvudbibliotek: Beskrivning av förslaget ”Vända sida”. Stockholm 1998.01.07, 
Nyréns arkitektkontor ab, s. 2f. 
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sådana utrymmen åstadkommits främst genom skapandet av läsplatser bland 

hyllorna. 

 

 

Funktioners och artefakters fördelning i rummet  
Denna del av undersökningen tar upp hur olika artefakter och funktioner 

lokaliseras i rummet, främst med avseende på hur de genom sina rumsliga 

relationer fungerar meningsproducerande. Enligt Koch gäller det att endast ta 

fasta på sådant som genom en mer eller mindre medveten handling givits en 

viss position, till exempel informationsdiskar och sittplatser. Andra aspekter 

som tas upp i detta sammanhang är böckers och andra mediers rumsliga 

strukturering, liksom olika avdelningars roll i det rumsliga systemet, däribland 

barnbokssektionen, samt hur rummets och olika avdelningars distribution 

tillåter visuell kontroll av rummet. 

 

 
Ill. 16. Motala bibliotek. Funktioner och artefakter diskuterade i texten. 1. Lånedisk, 
2. Informationsdisk, 3. Motalarummet, 4. studierum, 5. ”poesihörna”, 6. deckarhyllan, 
7. talböcker, 8. skönlitteratur på utländska språk, 9. biografier, 10. hyrfilmer, 11. CD- och 
kassettböcker, 12  Sagoboken, 13. fantasyhyllan, 14. Karin Boye-porträtt av Ildikó Kasza, 
15. konstverk av Ingvar Johansson och Inger Hasselgren, 16. Visionärens vinkelben, modell av 
Tommy Jerhammars skulptur. 
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Ill. 17. Linköpings stifts- och landsbibliotek. Plan 2. Funktioner diskuterade i texten (se även 
ill. 6, s. 26). 1. entréhall, 2. reception, 3. café, 4. mediahall, 5. bokbuss, 6. forskarrum, 
7. Östgötarummet, 8. sagorum, 9. tidskrifter, 10. informationsdisk, 11. lånedisk, 
12. dyslexicenter, 13. talböcker, 14. barnavdelning, 15. barnavdelningens informationsdisk, 
16. ljusgårdar med trappor till källarplanet, 17. facklitteratur, 18. musikrummet, 
19. skönlitteratur, 20. Gröna paviljongen med grupprum. 

Bokbeståndens rumsliga strukturering 

En central aspekt när det handlar om funktioner och artefakter på bibliotek är 

böckernas placering och fördelning. På svenska folkbibliotek klassificeras 

böckerna enligt SAB-systemet, som därmed blir en grundläggande faktor för 

hur böckerna ordnas i rummet. Sorteringen av böcker på bibliotek antar alltid 

en påtagligt rumslig karaktär.59 I vissa fall kan själva byggnaden spela en 

avgörande roll för böckernas rumsliga organisering, och ofta bildar också 

bokhyllornas placering ett distinkt rumsligt system som signalerar olika klasser, 

teman eller ämnen, detta genom att vara placerade så att de bildar ”kvarter”, 

”gator” och ”torg”. Koch menar att som regel motsvarar varje sådant kvarter ett 

sammanhållet ämne, och att det sällan förekommer att ämnen ”spiller över” till 

andra kvarter. 

Kochs undersökning har visat på en stark tendens att hålla isär kategorierna 

fakta och skönlitteratur. Fackböcker i sin tur tenderar att grupperas i tre eller 

fyra kategorier, där språk-, konst-, musik- och litteraturvetenskapliga böcker 

                                                 
59 Koch, 2004, s. 121. 
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bildar en grupp. Det förekommer också enligt Koch att faktakategorier 

segregeras beroende på om de baseras på ”kunskap grundad på stabila fakta” 

eller ”kunskap grundad på fakta i ständig förändring”. I den förra kategorin 

återfinns naturvetenskap och teknik, och i den senare ekonomi och samhälls- 

och rättsvetenskap. Historia utgör enligt Koch en något flytande kategori, som 

både kan föras samman med den förra kategorin och med den senare. 

Isärhållandet av naturvetenskap och teknik å den ena sidan och 

samhällsvetenskaper och historia å den andra har dock tenderat att öka med 

tiden. Det finns även andra kategorier som tenderar avskiljas på biblioteket. 

Dessa innefattar barnböcker, dagstidningar, musikmedia, filmer och talböcker.60 

När det gäller Motala finns i de ursprungliga planritningarna en generell 

åtskillnad mellan skönlitteraturen, som för den på väg in i biblioteket återfinns 

till höger om det centrala huvudstråket, och facklitteraturen, som återfinns till 

vänster. Denna tydliga distinktion har dock med tiden luckrats upp något, och 

fackboksavdelningar som Q, R, S, U och V har ”tagit sig över sundet” och 

återfinns nu tillsammans med talböcker, lättlästa böcker för vuxna och böcker 

med stor stil på den ”skönlitterära” sidan av huvudstråket. I Linköping finns en 

motsvarande uppdelning mellan skönlitteratur och facklitteratur på var sin sida 

om huvudstråket, men återigen handlar det inte om någon uppdelning av 

böckerna i distinkt separata rum. Här har facklitteraturen placerats på den 

vänstra sidan av huvudstråket från entrén sett, med undantag av huvuddelen av 

I-sektionen, som lokaliserats till den högra sidan huvudstråket mellan 

tidskrifterna och skönlitteraturen. I Linköping har man också skapat en särskild 

musikavdelning, där musiklitteratur (Ij) och musikalier (X) huserar med musik-

CD och musikfilm. Avdelningen bildar rumsligt en liten alkov till bokhallen. 

I Motala kan man inte se någon tydlig tendens att hålla isär olika 

faktakategorier såsom naturvetenskap och teknik respektive samhällsvetenskap 

och humaniora. Istället följer fackboksbestånden en ganska ”rak” organisering 

efter SAB-systemet. I Linköping har facklitteraturen placerats i två 

huvudgrupper på vardera sidan av Gröna paviljongen. Hitom denna från 

lånedisken sett återfinns sektionerna K till V, det vill säga huvudsakligen 

samhällsvetenskaper, teknik och naturvetenskap. På den bortre sidan återfinns 

sektion A till G och dessutom den ovan nämnda musikavdelningen. På denna 

sida dominerar således humaniora. Intressant nog återfinns alltså K och L, 

historia och biografi med genealogi, på den natur- och samhällsvetenskapliga 
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sidan. Utbrytningar och sammanslagningar av SAB-systemet förekommer, 

exempelvis när det gäller Linköpings musikavdelning. Till de delar av 

bestånden som rumsligt avskiljs mest i båda biblioteken hör samlingarna med 

lokal anknytning (Östgötasamlingen i Linköping och Motalarummet i Motala). 

I Motala krävs rent av att personalen låser upp rummet för att besökaren ska få 

tillgång till materialet.61 Detta kan kanske delvis återspegla att folkbiblioteken 

när det gäller denna typ av material i större utsträckning ser bevarandeaspekten 

som viktig. Stora delar av samlingarna med lokaltopografisk litteratur är ej 

tillgängligt för hemlån. I och med att samlingarna lokaliseras till separata rum 

finns där också särskilt avsatta läsplatser för studiet av just detta material. 

Koch menar att biblioteks rumsliga organisering av fack- respektive 

skönlitteratur visar på en syn där facklitteraturen är överordnad 

skönlitteraturen. Enligt dennes undersökning av stadsbiblioteken i Malmö, 

Växjö och Stockholm placeras facklitteraturen i de mest prestigefyllda delarna 

av biblioteken, och särskilt i exemplet Växjö leds genom arkitekturen 

besökarna till just fackboksavdelningarna. Fackböcker begåvas därmed med 

högre status i förhållande till sådant som barnböcker, skönlitteratur och 

talböcker. Biblioteket kodifieras på så sätt som en plats för faktainhämtning 

snarare än för underhållningsläsning. Detta förhållande understryks av att 

läsplatser i större utsträckning finns i anslutning till fackboksavdelningar än 

bland skönlitteraturen. Skönlitteratur framstår enligt Koch som något ”which 

you are supposed to fetch and go home, read somewhere else, in privacy. Not 

something you do in a library”.62 

I både Motala och Linköping har fackboksavdelningarna lokaliserats till 

bibliotekens allra mest centrala delar, och har således utan tvekan givits en 

framträdande position. Vad gäller Motala kan man möjligen säga att 

skönlitteraturen fått en mera undanskymd placering, åtminstone vissa delar av 

bestånden, såsom poesi och dramatik, som placerats i bibliotekets inre, och 

kanske mest avsides belägna del. Läsplatser återfinns på båda biblioteken både 

bland facklitteraturen och bland skönlitteraturen, även om de främst tycks vara 

anpassade för studier och läsning av facklitteratur. Exempelvis är i Motala 

bekväma läsfåtöljer, som även skulle kunna tänkas vara lämpliga vid läsning av 

skönlitteratur, ett privilegium för tidnings- och tidskriftsavdelningen. 

 

                                                 
61 Bibliotekets ledning överväger dock att låta flytta ut samlingen till bokhallen för att öka dess 
tillgänglighet. Muntlig uppgift från bibliotekschef Urban Bäckström 2007-02-23. 
62 Koch, 2004, s. 125. 
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Boken som kunskapssymbol 

Genom historien har boken som föremål stått som en symbol för kunskap. 

Böckerna på ett bibliotek samverkar också enligt Koch med lokalerna på ett 

symboliskt plan, och kan därigenom få en förstärkt roll som symboler för 

läsning och kunskap. I exempelvis Stockholms stadsbibliotek, ritat av den 

berömde svenske arkitekten Gunnar Asplund (1885–1940), förvandlas 

böckerna från att vara enskilda objekt till ett sammanhållet arkitektoniskt 

element. De böcker som står uppradade i bibliotekets rotunda uppfattas av 

besökaren på avstånd som en massa, en textur, vilken närmast avråder 

besökaren att avlägsna enskilda volymer och på så viss rubba helheten. Massan 

av böcker förvandlas enligt Koch till signifiant, och kunskap, litteratur eller 

läsning blir till signifié.63 I Asplunds biblioteksbyggnad är således böckerna 

närmast en integrerad del av byggnaden, medan de i senare bibliotek blir mer 

fristående i förhållande till arkitekturen. Bestånden tenderar i större 

utsträckning placeras ute i biblioteksrummet snarare än längs dess väggar. Ett 

toppmodernt bibliotek som till exempel Växjö stadsbibliotek skulle, menar 

Koch, lika gärna kunna omvandlas till någonting annat än en 

biblioteksbyggnad, såsom design- eller företagarhus, utan att man rent 

arkitektoniskt skulle uppfatta detta som främmande eller underligt. I fallet 

Stockholms stadsbibliotek skulle detta vara mycket svårare. De samtida 

bibliotekens utformning hänger förstås också samman med de krav på 

flexibilitet som ställs på dagens biblioteksbyggnader. Genom att 

biblioteksrummen ges formen av stora bokhallar istället för indelade i 

avgränsade rum hoppas man ge byggnaden möjligheter att anpassas efter 

framtida behov.64 

Som beskrivningen av biblioteksrummen i Motala och Linköping har 

indikerat skulle samma sak som gäller för Växjö stadsbibliotek också kunna 

sägas gälla här. Böckerna är huvudsakligen placerade i bokhyllor ute i 

biblioteksrummen. Det finns dock delar av biblioteken där böckerna faktiskt 

antar en mer arkitektoniskt karaktär. Det tydligaste exemplet på detta är 

Linköpings Östgötarum, som är utformat som en rotunda i miniatyr med 

böckerna placerade längs väggarna. Kontrasten med böckernas placering ute i 

bokhallen är påtaglig. I Östgötarummet vänder sig böckerna inåt inne i ett slutet 

                                                 
63 Koch, 2004, s. 133. 
64 Rabe, Annina, 2001, ”’Mycket symbolik i biblioteksbyggnaden’”, s. 10. När det gäller Linköping 
formgavs byggnaden i enlighet med direktiven i programmet för största möjliga flexibilitet. Exempelvis 
har bokhallen formgetts för en eventuell framtida utbyggnad med ytterligare våningsplan. Bengtsson & 
Ullstad, 2002, s. 56. 
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rum. Denna kontrastverkan lockar till tolkningen att denna samling ses som av 

mer konstant natur än folkbibliotekets böcker, vars placering i luftiga öppna 

hyllor indikerar en större omsättning i bestånden. Så är naturligtvis också fallet 

i realiteten, då de lokaltopografiska samlingarna är tänkt som en komplett 

uppsättning av tryck inom relevanta ämnesområden, medan 

folkbibliotekssamlingarna i större utsträckning tjänar informationsbehoven ”för 

stunden”.  

 

 
Ill. 18. Linköpings stifts- och landsbibliotek. Östgötarummet. 

 

I Linköping figurerar böcker också i en tredje roll, nämligen såsom musei- och 

konstobjekt. I kuriosakabinettet och i den bortre ljushallen i källarplanet är 

äldre böcker utställda i montrar. Några av de samtida konstverk som finns på 

biblioteket inkorporerar böcker på ett annat sett, till vilket jag kommer att 

återkomma senare.   

Utvecklingen av hur böckerna förhåller sig till arkitekturen implicerar 

enligt Koch tre saker när det gäller den bakomliggande kunskapssynen.65 Från 

det att kunskap har framställts som något stabilt, välordnat och väldefinierat, 

betonas nu i större utsträckning kunskap som något flytande, i ständig 

förändring och utveckling. En andra konsekvens är enligt Koch att böckernas 

roll som symbol för kunskap har förstärkts, detta eftersom byggnaden i sig i 

mindre utsträckning fungerar som kunskapssymbol. Böckernas betydelse för att 

göra byggnaden till en symbol för kunskap har dock minskat, då de ur 

arkitektonisk synvinkel lika gärna skulle kunna bytas ut mot andra symboler för 

kunskap. Böcker och byggnad är inte i samma utsträckning som förr ”hand i 
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handske”. Detta hänger även samman med den ökade betoningen av biblioteket 

som en plats för social interaktion snarare än för det intima samspelet mellan 

individ och bok. En tredje utveckling är att byggnadens egenskap av bibliotek 

överförs från materiellt innehåll till aktivitet. Bibliotek är med andra ord 

bibliotek därför att en viss typ av aktiviteter äger rum där, aktiviteter som har 

med kunskap och kultur att göra. De är inte längre bibliotek därför att de 

huserar symboler för kunskap och kultur. 

 

Konstnärlig utsmyckning 

Konstnärlig utsmyckning anses vid internationella jämförelser spela en 

framträdande roll på svenska folkbibliotek.66 Sådan konst spelar en roll för den 

arkitektoniska upplevelsen av biblioteksrummet, liksom fungerar 

meningsproducerande. På ett generellt plan fungerar konsten som ett medel för 

att etablera biblioteket som en plats för kulturupplevelser som inte bara har 

med böcker eller läsning att göra. Konst kan även få mer specifika roller, såsom 

minnes- och identitetsförmedlande. 

I Linköping utgör särskilt foajén, den bortre ljushallen och 

kuriosakabinettet rummen för konst. En trappa upp i foajén återfinns ”Galleri 

Vända Sida” för tillfälliga utställningar av samtida konst. Konsten längst in i 

foajén, liksom de utställda verken på Galleri Vända Sida, har dock fått en 

ganska undanskymd placering, långt ifrån de utrymmen där de flesta besökarna 

rör sig. Också i Motala finns flera av konstverken i anslutning till entrén. 

Centralstråket utnyttjas också för tillfälliga utställningar. 

I Motala har två av konstobjekten utöver en ren dekorativ roll en närmast 

signalerande funktion. Barnavdelningens Sagoboken [Ill. 22, s. 47] med 

träsniderier av Åke Wasén utgör ett framträdande inslagen i interiören. Trädet 

är bland annat försett med små utrymmen för barn att krypa in i. Konstverket 

fungerar också som en markör, eller som ett tecken, för barnavdelningen. En 

porträttbyst av Ildikó Kasza föreställande Karin Boye får en liknande funktion 

för att signalera den skönlitterära avdelningen. En modell av Tommy 

Jerhammars skulptur Visionärens vinkelben återfinns i foajén vid entrén till 

själva biblioteket. Denna återkopplar till den omgivande miljön och det original 

av skulpturen [Ill. 11, s. 28] som återfinns på den punkt ute i Motalaviken som 

utgör fokuseringspunkt för stadens gatunät. Tre vävar av Inger Hasselgren med 

gamla arbetarbostäder i Motala Verkstad som motiv erinrar om stadens historia 
                                                 
66 Dewe, Michael, 1993, ”Buildings for Library and Information Services: Some International Concerns 
and Comparisons, 1980–1991”, s. 119. 
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och identitet som industristad. Ett lekfullt inslag bland konstverken utgörs av 

Ingvar Johanssons träskulptur Asagudarnas gästabud, som genom placeringen 

tillsammans med vävarna av Hasselgren utgör ett försök att skapa hörn med 

informell karaktär i det annars ganska strikta och starkt integrerade 

entréutrymmet [Ill. 19]. 

 

 
Ill. 19. Motala bibliotek. Ingvar Johanssons Asagudarnas gästabud i förgrunden och de tre 
vävarna av Inger Hasselgren hängande på väggen. 

  

Ett motiv i flera av de konstverk som finns i Linköping är konstens 

dokumenterande roll. Carl Michael von Hausswolff har i form av sex stora 

fotografier visuellt återgett olika författares röster. Ljudinspelningar där 

författarna uttalar enskilda ord har medelst oscilloskop omvandlats till grafiska 

diagram.67 Några av konstverken erinrar direkt om biblioteksbranden 1996. Eric 

Ragnar Elfvéns bronsskulptur Pelikanen överlevde mirakulöst branden, och 

fick efter att ha restaurerats av konstnären också en plats på det nya biblioteket. 

Karl-Olov Björks träskulptur Biskop Brask förstördes i lågorna, men 

återuppstod i form av den replik som nu finns i biblioteket. leif e bomans verk 

re.san, Transposition och I have just read består bland annat av brända böcker 

och aska från det gamla biblioteket liksom från Nationalbiblioteket i Sarajevo.68 

23.08, ”brända boken”, som är en del av konstverket Texterna av Mikael 

Lundberg syftar på tidpunkten för brandlarmet. 

                                                 
67 Fällman, Christer, 2002, Den offentliga konsten: Stifts- och landsbiblioteket, Linköping. 
68 För en diskussion av bl.a. bomans verk i dess egenskap av dokument ur ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv se Westin, Anna, 2007, Dokument och ordning i västerländsk 
samtidskonst. 
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Flera av konstverken i Linköping fungerar som en påminnelse om att 

bibliotek också är bevarandeinstitutioner, vilket kanske är särdeles passande för 

ett hus som också rymmer ett stiftsbibliotek med unika handskrifter och böcker 

i sina samlingar. Texterna [Ill. 20] är en idéskulptur som återfinns vid 

bibliotekets entré och som består av ett antal inkapslade böcker nersänkta i 

olivolja.69 Böckerna valdes ut efter att konstnären vänt sig till forskare vid 

Stockholms universitet och ombett dessa rösta fram ”de 50 viktigaste böckerna 

för mänskligheten”. Konstverket, som omedelbart möter besökaren på väg in i 

biblioteket och vars innebörd vid första påseende inte är uppenbar, blir således 

en representation av den samlade mänskliga kulturen.  

 

   
Ill. 20 och 21. Linköpings stifts- och landsbibliotek. Konstverket Texterna av Mikael Lundberg 
(vänster) och kuriosasamlingen i källarvåningen (höger). 

 

Caroline Färnströms Ur skrivandets historia avbildar bland annat en egyptisk 

staty av en skrivare liksom flera författarporträtt och kan också uppfattas såsom 

syftande på ett allmänmänskligt kulturarv. Detsamma gäller den konst och de 

föremål som finns i bibliotekets kuriosakabinett [Ill. 21]. På ett av porträtten 

här har endast halva duken restaurerats efter de brandskador som det erhöll. 

Målningen fungerar således som en kraftfull påminnelse om den förödande 

branden 1996. 

Den konstnärliga utsmyckningen kan således också definiera biblioteket 

som en plats för bevarandet och skyddandet av kulturarv, men också peka på 

att det som bevarandeinstitution är mycket utsatt för destruktiva krafter. Flera 

av konstverken i Linköping kan ge en association till förgänglighet. Det gäller 

                                                 
69 Fällman, 2002. 
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exempelvis verken som inkorporerar brända böcker. Så även Mikael Lundbergs 

installation Droppen, där konstnären låter droppar falla från taket och urholka 

en sten placerad i den bortre ljushallen. I både Linköping och Motala finns 

också konstverk som levandegör och påminner om den lokala historien och det 

lokala kulturarvet. I Motala gäller det Hasselgrens vävar, liksom Kaszans och 

Jerhammars skulpturer, i Linköping exempelvis konstverken som anknyter till 

branden och skulpturen av linköpingsbiskopen Hans Brask (1465–1538). Men 

det är endast i undantagsfall som konsten får spela en huvudroll på biblioteken. 

I vissa fall kan man få intrycket att konst placerats där den ”fått plats”. 

Konstobjekt är i slutändan underordnade artefakter på bibliotek. Kanske håller 

dock detta på att förändras. I takt med att folkbiblioteken alltmer utvecklas till 

kulturcenters torde konsten kunna få en mer framskjuten roll. 

 

Läsplatser 

Läsplatser kan både utformas för att främja respektive motverka social 

interaktion. Sådana som är ordnade i rader och riktade åt samma håll eller 

placerade långt ifrån varandra uppmuntrar i mindre grad än sådana placerade i 

små grupper till samtal och diskussioner människor emellan. Detsamma gäller 

för läsplatser som är placerade så att ett eventuellt samtal skulle höras, och 

störa, människor vid angränsande läsplatser. Enligt Koch har utvecklingen gått 

från stora läsesalar, som var vanligt på äldre bibliotek, till en flitigare 

förekomst av läsplatser arrangerade i mindre, avskilda grupper.70 

Läsplatserna är i Motala spridda över större delen av biblioteket, och 

återfinns både bland bokhyllorna, i särskilda studierum (som dock är få till 

antalet) och i särskilda utrymmen med flera läsplatser. De flesta återfinns dock 

vid fönsterväggen med utsikt mot Vättern, och många av dessa på tidnings- och 

tidskriftsavdelningen. Ursprungligen fanns få utrymmen avsedda för social 

interaktion i form av samtal och gruppdiskussioner.71 När biblioteket byggdes 

var snarare enskilt läsande normen för användarnas aktiviteter på bibliotek. Allt 

fler bord med stolar har dock tillkommit sedan dess, vilket innebär en ökad 

betoning av kunskap som en social process. Det finns dock få mer avskilda 

platser för till exempel studerandes grupparbeten där man inte riskerar störa 

andra besökare.  

                                                 
70 Koch, 2004, s. 126. 
71 Alexandersson, intervju. 
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I de flesta nya bibliotek återfinns numera också separata läsesalar för 

enskilt, tyst läsande, medan det i övriga lokaler tolereras högre ljudnivåer än 

vad som var fallet förr. Bibliotek har alltmer gått ifrån att enbart vara platser för 

tyst läsande till platser där endast vissa utrymmen är reserverade för dem som 

vill läsa ostört.72 Läsplatser i helt avgränsade rum finns i mycket liten 

omfattning i Motala. Den ”tysta” läsesalen är här endast avgränsad med några 

sektioner bokhyllor och alltså inte rumsligt sluten i förhållande till resten av 

lokalerna. Linköping erbjuder ett varierat utbud av olika läsplatser. Här finns 

både ”tysta” läsesalar och mer avgränsade, men med resten av biblioteket 

anslutande läsutrymmen, till exempel ovanpå paviljongerna, Östgötarummet 

och sagorummet. Den del av biblioteksbyggnaden som bebos av 

Stiftsbiblioteket rymmer en forskarsal och anslutande läsesal. En separat läsesal 

återfinns även i bibliotekets källarvåning. 

Koch diskuterar vissa biblioteks tendens att förskjuta studieplatserna djupt 

in i det rumsliga systemet. I hans undersökning utgör Växjö stadsbibliotek det 

tydligaste exemplet på detta. Mer ytligt placerade sittplatser, belägna nära 

entrén och i starkt integrerade utrymmen, får däremot en mer ”tillfällig” 

funktion och tenderar främja interaktion med människor som rör sig in eller ut 

ur biblioteket. De är hållplatser ut ur biblioteket snarare än in i. I Motala och 

Linköping återfinns också läsplatserna i större utsträckning i bibliotekets inre 

delar, medan till exempel datorer i de mest integrerade utrymmena är avsedda 

att användas stående. 

Viktigt för dagens folkbibliotek måste förstås vara att ha en bra balans 

mellan olika typer av läs- och sittplatser. Bibliotek ska både kunna fungera som 

platser för enskilda studier i lugn och ro, liksom för samtal och diskussion. I 

synnerhet gäller det senare i en situation där allt fler studerar under allt längre 

perioder av sina liv. Dessutom tycks uppgifter som ska lösas i grupp bli allt 

vanligare inom de flesta typer av utbildningar.73 Med detta följer bland annat ett 

ökat behov av grupprum även på folkbibliotek. Arkitekten Steven M. Foote har 

understrukit vikten av att vid planeringen av bibliotek ta hänsyn till de många 

olika sätt, formella liksom informella, varpå inlärning äger rum. Tendensen har 

länge varit, menar han, att snarare bara hänvisa användarna till särskilda 

utrymmen som man bestämt för specifika ändamål.74 

 

                                                 
72 Andersson, Stefan, 1998, “Biblioteksbyggnaden ur ett socialt perspektiv”, s. 13. 
73 Nilsson, 1997c, s. 36f. 
74 Foote, Steven M. , 2004, ”Changes in Library Design: An Architect’s Perspective”, s. 42 resp. 55. 
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Barnavdelningens roll i det rumsliga systemet 

När det gäller kategorisering av bestånd kan man tala om primär respektive 

sekundär kategorisering.75 Den primära omfattar bibliotekens huvudbestånd, 

och görs efter innehåll, medan andra bestånd kategoriseras efter andra kriterier. 

Sålunda avskiljs talböcker och barnlitteratur på basis av den tilltänkta 

målgruppen. 

 

 
Ill. 22. Motala bibliotek. Barnavdelningen, med Sagoboken skymtande i bakgrunden. 

 

Just barnens böcker är någonting som på svenska folkbibliotek genomgående 

särskiljs rumsligt. I både Motala och Linköping återfinns barnavdelningarna 

nära entrén, och utmärker sig på olika sätt rumsligt, i Linköping med ett 

sagorum och i Motala med den ovan nämnda Sagoboken. Motalas 

barnavdelning har en distinkt visuell formgivning som gör att den utmärker sig 

i förhållande till bibliotekets övriga avdelningar. Detta gäller i betydligt mindre 

grad i Linköping, där barnavdelningen dock har en egen i informationsdisk. 

Koch menar att det strikta särskiljandet av barnavdelningar kan vara 

problematiskt. Barnavdelningar på bibliotek fungerar enligt denne ofta som 

separata system, som miniatyrbibliotek inne i biblioteket, och har ofta utrustats 

med egna garderobsutrymmen, egna läsplatser och informationsdiskar, och står 

ofta under extra hög visuell kontroll. Genom att barnen och deras föräldrar 

                                                 
75 Koch, 2004, s. 127. 
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segregeras från andra användargrupper impliceras enligt Koch att de inte har att 

göra på andra avdelningar och att de stämplas som störande element.76 

Genom att barnavdelningar som i Motala och Linköping placerats nära 

entrén har de i största möjligaste mån skiljs från bibliotekens inre delar, som i 

större utsträckning måhända förväntas präglas av lugn och harmoni. Områden 

kring och i anslutning till entrén präglas i större utsträckning av att människor 

befinner sig i rörelse och i samtal med varandra. Ur ett sådant perspektiv är det 

symptomatiskt att den från barnsektionens mest avlägsna avdelning i 

Linköpings bokhall utgörs av Stiftsbiblioteket. I Motala avgränsas 

barnavdelningen mot tidskriftsavdelningen med ett staket och en portal med 

skylten ”bokskogen”. Detta i kombination med Sagoboken markerar tydligt att 

detta utrymme är barnens domän. 

Är då separeringen av barnavdelningar problematiskt? Koch medger att det 

finns starka praktiska skäl för att ha separata avdelningar för barn. Föräldrar 

och andra vuxna kan faktiskt ha ett behov av att kunna hålla ett vakande öga 

över sina barn, barn tenderar vara en något högljuddare användargrupp, och det 

vore förvirrande för både barn och vuxna om barnböckerna integrerades med 

resten av bestånden. En småbarnsförälder som jag samtalade med angående 

Motalas barnavdelning menade att problemet knappast var att den präglades av 

för mycket rumslig och visuell kontroll, utan framhöll att det ofta kan vara nog 

så svårt att hålla uppsikt över barnen i offentliga miljöer.  

Man kan även lyfta fram att separeringen av barnavdelningar också är en 

fråga om grad lika väl som om art. I Stockholms stadsbibliotek var 

barnavdelningen ursprungligen försedd med en egen entré, något som tydligt 

förstärkte intrycket att barn och andra besökare borde hållas åtskilda.77 I inget 

av de två här undersökta biblioteken är barnavdelningarna särskilt strängt 

avskilda från resten av biblioteket. Rumsligt utgör de tvärtom en del av resten 

av lokalen, vilket också hänger samman med att båda biblioteken är 

planmässigt öppna byggnader. Kanske kan man säga att separeringen av 

barnavdelningarna här ter sig mindre problematisk än vad som är fallet på 

bibliotek där barnavdelningen är mer strikt separerad från resten av biblioteket. 

Det finns även andra faktorer som bidrar med att luckra upp gränserna 

mellan barnavdelningar och resten av bibliotekslokalerna. Här kan man lyfta 

fram bibliotekspersonals arbete med att få barn att känna sig hemmastadda på 

biblioteken, till exempel genom olika arrangemang riktade till barn. Under ett 
                                                 
76 Koch, 2004, s. 128. 
77 Cederström, Lena, Söderblom, Harriette & Törngren, Margareta, 1989, ”Bibliotek i storstad”, s. 54. 
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av mina observationstillfällen på Motala bibliotek, exempelvis, hade det största 

läsutrymmet tillfälligt omvandlats till barnteater. Jag uppfattar detta som ett 

exempel på bibliotekens ambition att få barn att uppleva att biblioteket inte 

bara är en plats där de kan läsa eller låna barnböcker på barnavdelningen, utan 

att hela biblioteket står till deras förfogande, och att det har mycket olika 

aktiviteter att erbjuda dem. Samtidigt signalerar man till alla besökare att 

barnen utgör en betydelsefull användargrupp. 

 

Talböckernas placering 

En mer problematisk urskiljning än barnlitteraturen utgör enligt Koch 

talböckernas. Talboksavdelningen är oftast lokaliserad avskild från resten av 

litteraturen, nära ingången och alltid i anslutning till informationsdiskar. Detta 

motiveras nästan alltid av praktiska skäl, menar Koch, som dock också hävdar 

att genom att på dessa sätt särskilja talboksavdelningarna riskerar man urskilja 

dess användare som annorlunda eller icke-hemmahörande. Talboksanvändarna 

blir sådana som avviker från ”normala” användare.  

Suppose a person with reading disorder, or an immigrant, has a tendency to be ashamed of 
his or her situation for one reason or the other, or feel ‘outside’ or ‘not belonging’. Such 
people, already a socially weak group, are then confronted by their difference and 
separateness when visiting the library. The section’s position close to the entrances could 
also, in this way, be viewed as problematic, as everyone walking in or out in this 
‘differentiated’ space always risk being seen.78  

 

Talböckerna kan heller inte sägas vara särskiljda på samma grunder som ”andra 

media” enligt Koch, eftersom de i regel placeras på platser som implicerar 

mindre vikt än till exempel musik-CD. 

I Linköping och Motala återfinner man också talboksavdelningarna i 

relativt nära anslutning till lånediskarna, men samtidigt kan man inte säga att 

de skulle vara särskilt publikt placerade. Till talboksavdelningen ansluter här 

också dysleximaterial. Linköpings så kallade dyslexicenter är för övrigt tydligt 

markerat, varför det finns anledning att utifrån Kochs resonemang fråga sig 

huruvida detta gör avdelningen alltför publik. Det går förstås också kan se det 

på ett motsatt vis, och att biblioteket genom avdelningens placering och 

utformning också signalerar att detta är en avdelning med hög prioritet och 

status. I takt med CD-böckernas allt större popularitet bland allmänheten kan 

man också fråga sig om inte den eventuella stigmatiseringen av 
                                                 
78 Koch, 2004, s. 129. 
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talboksanvändarna håller på att suddas ut. I Motala har också CD- och 

kassettböckerna placerats nära talböckerna, vilket framstår som en naturlig 

lösning eftersom de förra också torde vara av intresse för talboksanvändarna. 

Koch understryker att det inte är hans avsikt att peka på rätt och fel när det 

gäller talböckernas placering på bibliotek, och att det precis som när det gäller 

barnboksavdelningar också finns positiva sidor med att placera dem separat och 

utforma dem på ett visst sätt. Det är också naturligtvis en fråga om service till 

dessa användargrupper, menar han. I Motala och Linköping tycks man ha 

eftersträvat en noga avvägd balans när det gäller talboksavdelningarnas 

placering. De kan här inte sägas ha placerats vare sig tydligt separat, 

undanskymt eller alltför publikt. 

 

Tidnings- och tidskriftsavdelningarnas placering 

En aspekt som Koch inte diskuterar, men som också kan vara värd att reflektera 

över är tidnings- respektive tidskriftsavdelningarnas rumsliga roll. I Motala var 

enligt de ursprungliga ritningarna större delen av foajéutrymmet avsett som 

tidnings- och tidskriftsavdelning. Under en tid användes också utrymmet som 

tidningsavdelning, vilket tillät öppethållande av denna avdelning när resten av 

biblioteket var stängt. Tidningsavdelningen flyttades dock senare in i 

biblioteket till följd av kommunens krav på att minska bibliotekets yta och 

därmed lokalkostnaderna.79 Denna avdelning återfinns numera i bokrummets 

vänstra del, intill fönsterväggen tillsammans med tidskrifterna. Som ovan 

nämnts så är det här bibliotekets läsfåtöljer är placerade. Genom att tidnings- 

och tidskriftsavdelningen båda har den bästa utsikten och de bekvämaste 

läsplatserna kan man uppfatta detta som att den ha givits en överordnad roll i 

förhållande till de andra avdelningarna. 

I Linköping har tidningar och tidskrifter såsom ursprungligen var fallet 

även i Motala lokaliserats till separata avdelningar. Tidningsavdelningen nås 

genom en spiraltrappa i foajén. Tidskrifterna däremot återfinns i bokhallens 

inre delar till höger. Tidningsavdelningen har rent fysiskt upphöjts i förhållande 

till bokhallen och är påtagligt segregerad i förhållande till andra avdelningar. 
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Ill. 23. Motala bibliotek. Tidningsavdelningen. 

 

Man kan fråga sig hur detta definierar tidningsläsarna som grupp. I Linköping 

har man valt att skilja på tidningsläsarna och tidskriftsläsarna, medan man i 

Motala låter dem husera på samma avdelning. Vid en jämförelse mellan de 

båda biblioteken blir slutsatsen att medan tidningsläsarna hör till de mest 

synliga och centrala grupperna i Motala, är de bokhallens kanske mest 

undanskymda grupp i Linköping. 

Visuell kontroll av rummet 

På alla offentliga bibliotek finns ett behov av att utöva ett visst mått av kontroll 

över besökarna.80 Detta åstadkoms till exempel genom biblioteksrummens 

utformning och genom magnet- eller mikrochipmärkning av böcker och andra 

media. Historiskt sett har kontrollen över böckerna varit striktare än idag. Hos 

dagens folkbibliotek ligger en större betoning på öppenhet, överblick och 

kommunikation. Olika typer av media står under olika grader av kontroll. 

Musik-CD och film, exempelvis, övervakas extra på grund av sin 

stöldbegärlighet. Mikrofiche och mikrofilm står vanligen också under högre 

grad av kontroll, men knappast på grund av sin stöldbegärlighet utan snarare 

eftersom de är svåra att ersätta. Bland avdelningar som övervakas lite extra 

återfinns också vanligtvis den för barn. 

Rumsligt kan kontroll utövas genom att begränsa antalet ingångar, både till 

biblioteket som sådant och till enskilda rum inne i lokalerna. Visuell kontroll 

kan åstadkommas med överblickbarhet, till exempel genom att möblera med 

låga bokhyllor hellre än höga. Informationsdiskar kan också ses som ett 

medium för övervakning likväl som för service till användarna, och får 
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därigenom en tveeggad betydelse.81 Ett vanligt sätt att utforma systemet med 

låne- och informationsdiskar är att placera lånedisk vid in-/utgången och 

informationsdiskar på olika platser i biblioteket där användarna kan behöva 

hjälp eller där behovet av övervakning är som störst. Detta system gäller för 

Linköping, där stadsbibliotekets informationsdiskar placerats mitt i bokhallen. 

Alldeles innan entrén till bokhallen återfinns dessutom en reception, där 

besökaren erbjuds hjälp att hitta rätt i huset. Ytterligare en disk återfinns i 

Stiftsbibliotekets forskarsal, både för att hjälpa användarna och för att övervaka 

avdelningens läsesal. Övervakning är här extra påkallat eftersom 

Stiftsbibliotekets samlingar innefattar många handskrifter, inkunabler och 

andra mycket gamla böcker som i hög utsträckning är stöldbegärliga. 

Motala har tidigare haft ett liknande upplägg fast i mindre skala, där 

reception och lånedisk återfunnits vid entrén och informationsdisk centralt 

placerad inne i biblioteket. Expedition och lånedisk har dock flyttats längre in i 

biblioteket, och informationsdisken anslutits till denna. Det nya systemet med 

diskar har gjorts mjukt rundat och vänder sig ut mot de publika delarna åt alla 

håll. På så vis har man lyckats åstadkomma en mer välkomnande entré än den 

tidigare, som skapade en ganska trång passage för besökarna på väg in i 

biblioteket, och dessutom kunnat samordna informationsdisk och lånedisk. 

Den visuella övervakningen från fasta diskar låter sig således göras från 

flera punkter i Linköping, men från endast en i Motala. Intressant nog har det 

från personals sida påpekats bristande möjligheter till överblick när det gäller 

båda biblioteken.82 I det senare fallet kan således konstateras att man begränsat 

möjligheterna till visuell övervakning ytterligare genom att slå samman låne- 

och informationsdiskarna. Genom att flytta in lånedisken längre in i biblioteket 

har man dock kanske delvis kompenserat för de eventuellt försämrade 

övervakningsmöjligheterna. Trots avlägsnandet av den inre informationsdisken 

har graden av kontroll därmed kanske inte minskat dramatiskt. Linköpings 

visuellt mycket öppna struktur medger stor överblick över vissa delar av 

biblioteket, inte bara från personalens sida, utan också för besökarna. Särskilt 

gäller detta från de redan nämnda utsiktsplatserna och från entresolvåningen. 

På så vis kan även besökarna sägas utnyttjas i den visuella övervakningen av 

varandra. 

Under striktast visuell kontroll på dagens folkbibliotek står datorerna. 

Visuell kontroll åstadkoms genom att låta skärmarna vetta ut mot publika 
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områden. I både Linköping och Motala återfinns datorer placerade på detta sätt 

längs huvudstråken, bibliotekens mest publika delar. Genom att placera dem på 

detta sätt blir bibliotekets datorer enligt Koch en sorts symboler för öppenhet 

och tillgänglighet, både bibliotekens och Nätets. På så vis blir absolut öppenhet 

det effektivaste sättet att kontrollera.83 

 

Människors rumsliga beteende 
Denna undersökningens tredje och sista etapp behandlar hur användarna rör sig 

i och nyttjar biblioteksrummet och därmed bidrar till att inskriva rummet med 

mening. Ett grundläggande antagande vid denna typ av analys är att det finns 

ett starkt samband mellan en byggnads rumsliga utformning och människors 

rörelsemönster och beteenden däri. Rumsliga strukturer kan således i olika 

utsträckning främja rörelse, möten och interaktion människor emellan, eller 

motsatsen. Koch hänvisar till Lefebvre, som talar om rummets kommunicering 

av ”do’s” och ”don’ts”, det vill säga hur den rumsliga utformningen 

uppmuntrar vissa beteenden och avråder från andra.  

Men detta innebär inte att rummets betydelse eller mening uteslutande 

skapas genom dess utformning, utan också genom det sätt varpå det används, 

oavsett om detta premieras av hur byggnaden är utformad eller ej.84 En liknande 

diskussion förs av Loretta Lees. Som en illustration till resonemanget kan det 

vara värt att återge en berättelse från Lees undersökning av Vancouver Public 

Library: 

Due to a lack of public facilities on the streets, many people come into the library simply 
to use its toilets. After a coffee break and before sitting down to do some more work I 
decided to go to the toilet. On entering I came across a homeless woman looking under the 
door of one of the cubicles. I have commented on the design of the library’s toilets 
elsewhere – with wide gaps below the doors for surveillance purposes. Perturbed, I went 
into the adjacent cubicle. When I came out the woman was staring at a young woman who 
had been in the cubicle but was now washing her hands. The young woman left, and I 
started to wash my hands. At the same time the homeless woman began to undress and to 
fill the sink with soapy water. I did not stay and watch, but the woman began to wash 
herself as I left. The library toilets, became a site in which bodily cleansing was 
negotiated. The woman, I assume, was checking to see if anyone was in the cubicle before 
undressing to wash herself. 

This homeless woman appropriated the library for her own purposes – to bathe. She 
used a public space to undertake a private activity. She made public space temporarily a 

                                                 
83 Koch, 2004, s. 132. 
84 Koch, 2004, s. 137. 
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private one, as evidenced by my uncomfortableness  – I felt like I was intruding in her 
space. Critically, she ignored the surveillance of the toilets (as I have mentioned elsewhere 
– they were patrolled regularly); Big Brother watching (the Panopticon) had little impact 
on her behaviour.85 

 

Kvinnan som Lees mötte trotsade uppenbart de koder som utformningen av 

toaletterna på biblioteket i Vancouver ville påtvinga besökarna. Man kan 

förmoda att avsikten med de enskilda toalettbåsens utformning, liksom med 

förekomsten av regelbunden bevakning, var just att avskräcka exempelvis 

hemlösa från att utnyttja biblioteket på det sätt varpå kvinnan som Lees mötte 

gjorde. Detta är ett mycket konkret exempel på att byggnader genom sin 

utformning trots allt inte alltid kan påtvinga dess besökare ett visst önskvärt 

beteende, utan att byggnader och rum kan ”approprieras” för andra ändamål än 

som avsetts. När rummets mening på detta vis transformeras öppnas enligt Lees 

en myriad av betydelser, i det här fallet exempelvis ett socialt utanförskap och 

en avsikt att dölja detsamma.  

Även från denna undersökning finns konkreta exempel på hur avsikten 

med utformningen av rummet är att främja vissa beteenden och motverka 

andra. Motala biblioteks förra chef, Margareta Alexandersson, berättar att man 

vid den ursprungliga planläggningen av inredningen undvek att skapa en mysig 

miljö för ungdomar därför att man fruktade att detta skulle ha lett till för 

mycket slitage på möbler och dylikt.86 Istället höll man inredningen medvetet 

strikt. En bakomliggande tanke måste således ha varit att man med rumsliga 

medel kunde styra biblioteksbesökarnas beteenden. Det är förstås så här i 

efterhand svårt att utvärdera vilka effekter detta förhållningssätt fick. Det är 

dock inte otänkbart att biblioteket i större utsträckning blev en plats för andra 

användargrupper än ungdomar jämfört med vad som hade varit fallet om det 

givits en annan design och utformning.87 

Dessa exempel visar på hur rum kan fungera strukturerande på sociala 

relationer och beteenden, men kanske inte alla gånger lyckas ge rummet en viss 

avsedd mening. De vardagliga sociala praktikerna kodifierar också byggnader 

och rum. Genom att studera dessa praktiker kan man förstå hur rum fungerar 

meningsproducerande, menar Koch.88 En viktig faktor utgör här rörelseflöden i 

                                                 
85 Lees, 2001, s. 74. 
86 Alexandersson, intervju. 
87 Enligt Hillier har ungdomar en tendens att som grupp särskilt utnyttja utrymmen och rum som inte i 
hög utsträckning nyttjas av vuxna. Detta skulle kunna peka på att utrymmen designade på ett sätt som 
tillgodoser vuxna användares behov undviks av ungdomar. Hillier, 1998, ”Can spatial design be 
implicated in the social decline of new housing areas?”. 
88 Koch, 2004, s. 137. 
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rummet, då rörelse utgör den drivande kraften bakom uppkomsten av social 

interaktion. Dessutom är det genom att man rör sig i en byggnad som man 

upplever dess tredimensionalitet. 

Social interaktion, understryker Koch, kan anta många olika former, från 

att två personer helt enkelt ser varandra och uppfattar varandras närvaro till 

komplexa och ingående diskussioner flera individer emellan. Rummet sätter sin 

prägel på dessa olika former av interaktion. Särskilt rum där antalet möten är 

många ställer vissa krav på individen om att vara införstådd i byggnadens 

”rutiner”. Där man ställs inför många möten med andra står man också under 

hög visuell kontroll. Sådana rum besitter hög integrationsgrad och  har enligt 

Koch stor betydelse för reproduktionen av sociala praktiker, det vill säga 

former för hur individen ska bete sig.89 Relevans i detta sammanhang har också 

diskussionen om bibliotekens sociala kontrollfunktion. Ofta är det, menar 

Koch, vad som kan kallas för den ”härskande klassens” beteenden som 

premieras, detta eftersom det är de som vet hur man ska bete sig på ett 

bibliotek. Koch drar paralleller till den argumentation som förts av 

museiforskaren Tony Bennett. Denne menar att ett av de moderna museernas 

viktigaste syften har varit att disciplinera underklassen i deras relation till 

kultur. Museer har därför givits en visuellt öppen formgivning, och har genom 

denna form kunnat reproducera vissa beteenden och normer avseende klädsel, 

gestik och sätt att tala.90 Ett rum som uppfattas som präglat av mångsidighet, 

multifunktionalitet och valfrihet bidrar däremot till att det får en mer informell 

karaktär än ett rum med en enskild funktion som står under hög grad av 

kontroll. 

Kan motsvarande intentioner observeras i bibliotekens form? Det råder 

knappast någon tvekan om att folkbibliotek historiskt sett har haft en socialt 

kontrollerande funktion. Under perioden kring sekelskiftet 1900 framhölls ofta 

bibliotekens hygienfrämjande roll, kroppsligt likväl som andligt. På 

amerikanska folkbibliotek var det inte ovanligt att tvättställ stod till buds, och 

att krav om ”a clean shave, a clean collar and a recent shine” ställdes på 

besökarna.91 Biblioteksforskaren Joacim Hansson påtalar också den 

hygienmetaforik som präglade det tidiga 1900-talets svenska biblioteksdebatt, 

där vikten av att motverka den så kallade ”smutslitteraturen” ofta påtalades. 

                                                 
89 Koch, 2004, s. 139. 
90 Koch, 2004, s. 139f. 
91 Hansson, Joacim, 1998, Om folkbibliotekens ideologiska identitet: En diskursstudie, s. 81 resp. s. 97. 
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Kravet på kroppslig hygien kunde fungera som ett symboliskt medel för 

upprätthållandet av bibliotekens sociala kontrollfunktion. 

På moderna bibliotek ställs naturligtvis inga sådana krav lika explicit, men 

det är inte otänkbart att den visuella kontrollen får en liknande funktion som 

den Bennett menar gäller för museer. I bibliotek utgör ofta entréutrymmena 

högintegrerade rum. Sedan lånedisken flyttats längre in i biblioteket i Motala är 

avståndet mellan entrén och bibliotekets expedition förhållandevis stort. Ytan 

framför diskarna utgörs av en stor exponerad yta som förutom att husera en 

sökdator och en kopiator ännu inte erhållit något permanent ändamål. Under 

tiden för mina observationer har den utnyttjats som försäljningsplats för 

utgallrade böcker. 

Å andra sidan framhåller Koch att dessa typer av visuellt transparenta rum 

också kan få en integrerande funktion. Genom att människor i hög utsträckning 

exponeras för varandra upplyses de också om mångfalden bland 

biblioteksbesökare. Olika typer av biblioteksanvändare integreras med varandra 

istället för att enbart hållas åtskilda i olika separata avdelningar. Positiva 

effekter av väl integrerade rum kan även exemplifieras på stadsrumsnivå. 

Hillier framhåller att områden som karaktäriseras av att många olika grupper 

där är i rörelse har en tendens att uppvisa färre sociala problem och mindre 

skadegörelse och brottslighet.92 En viktig fråga blir därför i vilken grad 

biblioteksrummet integrerar respektive segregerar olika grupper.  

 

Integrerade utrymmen 

I båda Motala och Linköping är det uppenbart att de centrala huvudstråk som 

uppkommit genom bokhyllornas placering sätter sin prägel på rörelsemönstren 

i biblioteken. Dessutom är det längs dessa stråk som låne- och 

informationsdiskar är placerade. Det är följaktligen här en stor andel av 

besökarna rör sig för att nå bibliotekens inre delar. Dessa stråk utgör således 

bibliotekens mest integrerade utrymmen. Det är här besökaren både möter 

andra besökare och bibliotekarierna i informationsdiskarna. Men genom att 

”trafiktätheten” här är som störst och besökarna här rör sig i en förhållandevis 

snabb takt blir möjligheterna till mer ingående social interaktion samtidigt 

begränsade. Detta gäller i synnerhet Linköping. Man kan således säga att dessa 

är de utrymmen som har störst betydelse för antalet ”globala” möten mellan 

                                                 
92 Hillier, 1998, ”Can spatial design be implicated in the social decline of new housing areas?”. Med olika 
grupper avser han i sammanhanget t.ex. kvinnor och män, vuxna och barn, lokalt boende och främlingar. 
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olika användargrupper på de båda biblioteken, det vill säga att de fungerar 

integrerande mellan bibliotekens olika avdelningar och deras besökare. Sedan 

finns förstås också segregerande utrymmen. Marit Ståby skriver i sin uppsats 

Ett bibliotek för alla om tillgänglighetsaspekter när det gäller handikappade. 

Att ”lästornen” ovan rummen i rummet i Linköping inte kunde förses med 

hissar innebar att de inte blev tillgängliga för rörelsehindrade.93 Rumsligt 

innebär det förstås också att denna grupp segregeras från andra grupper när det 

gäller dessa utrymmen. 

I Motalas centralstråk viker många av besökarna av genom bokhyllorna 

mot tidningsavdelningen. Utifrån deras rörelsemönster att döma framstår 

många av dessa som tillhörande de mest målmedvetna användargrupperna. För 

många tycks läsandet av dagstidningar utgöra deras enda mål med 

biblioteksbesöket. Den tidigare nämnda rumsliga uppdelningen mellan en 

extrovert och en introvert sida av biblioteket återkommer också när det gäller 

cirkulationen av människor och deras aktiviteter. Fönstersidan av biblioteket, 

med barn-, tidnings- och tidskriftsavdelningarna präglas av större aktivitet och 

ett större antal besökare än den motsatta sidan. I den inre delen, där 

skönlitteraturen återfinns, är cirkulation av besökare mindre omfattande. Den 

förra delen utmärker sig också genom att i större utsträckning vara platsen för 

social interaktion, där en soffhörna på ungdomsavdelningen gärna används av 

studerande eller för samtal, och där samtal även förekommer på 

tidningsavdelningen. Biblioteket som offentligt vardagsrum framstår här som 

en träffande liknelse för hur det brukas av sina användare. Den skönlitterära 

avdelningen tycks i mindre utsträckning fungera som platsen för samtal och 

diskussion. Här återfinns också en grupp datorer som huvudsakligen brukas 

individuellt. 

En stor del av den interaktion som pågår på biblioteket i Motala består av 

mötet mellan besökare och personal, och här intar naturligtvis lån- och 

informationsdisken en central roll som interaktionsplats.94 Även personalens 

rumsliga beteende torde ha betydelse för kodifieringen av rummet och hur 

interaktionen med användarna gestaltas. Exempelvis huruvida personalen 

huvudsakligen arbetar stationärt vid diskarna eller rör de sig i lokalerna och 
                                                 
93 Ståby, 2000, s. 57. 
94 Kronström & du Toit pekar i sin undersökning av Bollebygds bibliotek på att just mötet med 
personalen nämns av användarna som en viktig faktor för deras upplevelse av biblioteksmiljön. Att 
använda biblioteket som en plats för samtal och som mötesplats med vänner och bekanta tycktes inte vara 
något de intervjuade användarna främst var intresserade av. Kronström, Karin & du Toit,  Madeleine, 
2001, Biblioteksrummet som miljöupplevelse, s. 48 resp. s. 60. Tillgänglig online: 
http://hdl.handle.net/2320/848 2007-04-30. 
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möter användarna även här torde ha betydelse i sammanhanget. Ett vanligt 

mönster är att bibliotekarien i informationsdisken vid behov följer med 

användaren för att vägleda i bestånden eller på annat sätt hjälpa till. En 

användares möte med personal ute bland hyllorna kan framstå som en mera 

spontan form av interaktion, då det inte kräver att användaren söker sig till 

zonen kring informationsdisken. Måhända är sådan typ av interaktion mer 

vanligt förekommande på mindre bibliotek med en intimare atmosfär. Båda 

formerna förekommer naturligtvis på de allra flesta bibliotek, men graden av 

olika typer av interaktion får betydelse för kodifieringen av biblioteksrummet. 

När det gäller samtal olika besökare emellan tycks detta vara vanligast 

förekommande mellan personer som redan gjort sällskap in i bibliotek. 

Biblioteket blir således för vissa en plats för att umgås med vänner och 

bekanta. Studerande som förlägger sina grupparbeten till biblioteket utgör en 

mer målmedveten grupp när det gäller avsikten att nyttja biblioteket som 

interaktionsplats. 

Som mötesplats fungerar också i stor utsträckning caféer i anslutning till 

bibliotek. I Linköping återfinns bibliotekscaféet omedelbart till höger i foajén 

vid entrén. Det är ofta välbesökt, inte minst av studerande, men kan tyckas ha 

givits förvånansvärt litet utrymme, åtminstone under andra tider på året än 

sommartid då caféets uteservering hålls öppen. Caféet i anslutning till 

biblioteket i Motala utgör inte på samma sätt en del av biblioteksmiljön 

eftersom det är visuellt slutet mot biblioteket och foajén, och dessutom har en 

egen entré direkt från gatan. Förbindelsen mellan caféet och biblioteksfoajén är 

inte särskilt tydligt markerad. Det upplevs dock som rymligare än det i 

Linköping, och har också använts som plats för kulturaktiviteter, såsom 

jazzcafé.95 

En starkt integrerande faktor när det gäller båda biblioteken är att så 

mycket av verksamheterna är koncentrerade till ett våningsplan och en rumslig 

volym. Motala är helt begränsat till en våning när det gäller publika delar, och 

även om vissa funktioner återfinns på andra våningar i Linköping så domineras 

biblioteket av huvudplanet. Den stora majoriteten besökare måste således på 

båda biblioteken samsas i samma rumsliga volym. Detta innebär att den 

enskilde besökaren hela tiden genom syn- och hörselintryck är medveten om 

                                                 
95 Margareta Alexandersson berättar att ett rum som ursprungligen var avsett för bibliotekets aktiviteter 
med bl.a. författaraftnar togs i anspråk av caféet när detta behövde större utrymme. Alexandersson, 
intervju. 
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närvaron av besökare på de andra avdelningarna, även om avstånden – särskilt i 

Linköpings stora bokhall – i vissa fall är avsevärda. 

Avskilda utrymmen 

Platser där människor söker avskildhet karaktäriseras precis som platser med 

hög interaktionsgrad av vissa egenskaper. De är i regel belägna på ett visst 

avstånd från starkt integrerade utrymmen, återfinns ofta i ”återvändsgränder” 

där den enskilda har bra möjlighet att övervaka rummet. De karaktäriseras av 

låg interaktionsgrad och begränsad rörelse. Utrymmen med sådana egenskaper 

kommer lätt att bli signifiant för ”privat”.96 

I Linköping kännetecknar detta flera utrymmen på källarplanet, inte minst i 

närheten av det öppna tidskriftsmagasinet. Även tidningsavdelningen på 

entresolvåningen har i vissa avseenden liknande egenskaper. Vägarna dit är 

starkt begränsade och avdelningen utgör rumsligt en återvändsgränd. I Motala 

är i första hand vissa utrymmen på den skönlitterära avdelningen mer avskilda 

på detta sätt. Studie- och grupprum är en typ av avskild plats där i regel en 

grupp individer samtalar och interagerar. I Linköping återfinns sådana bland 

annat i Gröna paviljongen. I Motala kan ibland Motalarummet fungera i 

liknande syften, men det är uppenbart att bibliotekets ursprungliga 

planläggning gav litet utrymme för sådana aktiviteter. 

Linköpings Östgötarum kan ses som ett exempel på en ganska avskild plats 

som ändå innefattar ansatser mot att främja social interaktion. Rummet i sig är 

ganska litet och tydligt avgränsat, vilket skapar stark medvetenhet om andra 

individers närvaro i rummet. Dessutom är rummets enda läsplaster arrangerade 

kring ett runt bord, vilket också uppmuntrar till interaktion. Alternativt kan 

förstås dessa läsplatser på grund av sin integrerande karaktär antas helt 

undvikas av användare som vill undvika social interaktion. 

 

Rumslig utformning och ”litterära beteenden” 

Kochs slutsats är att ett biblioteks rumsliga distribution sätter sin prägel på 

byggnadens sociala identitet liksom påverkar mönstren för läsning och 

inlärning däri. Genom att främja möten och social interaktion förvärvar 

byggnader en starkt social identitet. Den rumsliga fördelningen av bestånden 

kommer också att få effekter på vad besökarna lånar och läser. Böcker som 

placeras i utrymmen med hög integration och där många människor befinner 

                                                 
96 Koch, 2004, s. 144. 



 60 

sig i rörelse utnyttjas i högre grad än andra. Detsamma gäller för böcker som 

får en mer framträdande skyltning än andra.97 

Såsom ovan diskuterats visar Kochs undersökning på en tendens att 

framhäva facklitteraturen framför skönlitteraturen. När det gäller 

stadsbiblioteken i Malmö och Stockholm menar han dessutom att den allmänna 

skönlitteraturen framhävs mer än särskilda genrer som deckare, science fiction 

och fantasy, som placerats i mer avskilda utrymmen. Malmö tycks även vara ett 

exempel som särskilt framhäver humaniora jämfört med annan facklitteratur. 

I Motala återfinns avdelningar som A, B och C jämte talböckerna närmast 

informations- och lånediskarna. Utifrån besökarnas rörelsemönster är det dock 

avdelningar som X, I och K till och med P, samt en gemensam hylla för all 

biografisk litteratur (Ikz, Ijz, Ibz, Gz, Gcz, Giz och Lz) som är de mest 

exponerade, då de återfinns centralt i spänningsfältet mellan huvudstråket och 

den livligt utnyttjade tidningsavdelningen. CD- och kassettböckerna framhävs 

genom skyltning vid det centrala huvudstråket, liksom hyrfilmer och delar av 

biografibeståndet. Denna typ av placering tycks uppmuntra till spontana lån i 

högre utsträckning än om böckerna vore placerade i vanliga bokhyllor. Hyllan 

med deckare har placerats som granne till poesihörnan i en avskild del av 

biblioteket, medan fantasyhyllan nyligen har flyttats härifrån till 

ungdomsavdelningen. Detta innebär förstås en sortering av användarna där 

läsare av fantasy förväntas vara ungdomar. Beståndet kan därmed tyckas ha 

gjorts mindre tillgängligt för andra användargrupper.  

Inget av dessa bestånd har således placerats på de mest exponerade 

platserna. Utlåningen av denna typ av litteratur skulle möjligen vara större om 

den placerades mer publikt. Möjligen kan man hävda att poesi är en 

litteraturform som lämpar sig för att läsas på mer avskilda platser, varför 

sådana hänsyn kan motivera dess placering. Man skulle också kunna förmoda 

att poesin fått den strategiska platsen intill deckarhyllan, vilken kan tänkas 

fungera som dragplåster. I Linköping intar avdelningar som K och L positionen 

närmast lånedisken och entrén. Skönlitteraturen har fått en i stort sett homogen 

placering, där de olika genrehyllorna framhävs i samma grad som den övriga 

skönlitteraturen. 

En intressant företeelse som förekommer på båda biblioteken är 

utbrytningar och sammanslagningar av SAB-indelningen. I Linköping gäller 

detta för musikavdelningen, som samlar olika typer av medier, vilket vittnar 

                                                 
97 Koch, 2004, s. 144f. 
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om en sorts ”domänansats” när det gäller beståndens placering. I Motala finns 

ett exempel i hyllan med biografisk litteratur från olika avdelningar. 

Uppenbarligen antas här att användare huvudsakligen är intresserade av att läsa 

biografier som genre. Litteraturformen går före ämnet. 

Koch menar att den rumsliga distributionen av bestånden har störst 

betydelse för den ovane läsaren eller biblioteksanvändaren. Detta handlar 

därför också enligt honom om att utöva makt, då bibliotekets personal kan 

påverka användarnas läsvanor, och i förlängningen deras föreställningar, åsikter 

och värderingar.98 Användarnas läsbeteenden ligger utanför ramen för denna 

undersökning, varför det är svårt att dra några konkreta slutsatser om hur dessa 

hänger samman med den rumsliga distributionen av bestånden på respektive 

bibliotek. Det vore förstås intressant att kunna belägga Kochs tes att den 

rumsliga distributionen av böckerna i högre grad uppmuntrar till läsning av 

facklitteratur än av skönlitteratur på plats i biblioteken, och att detta också 

återspeglas i de faktiska läsmönstren. Ett intryck utifrån mina observationer är 

att människor läser på biblioteken, men kanske inte så mycket av vare sig 

bibliotekens skön- eller facklitterära böcker. I Motala tycks det vara tidningar 

som användarna i stor utsträckning läser på plats, eller så använder man 

datorerna till informationssökning, släktforskning eller dylikt. Datoranvändning 

är också en framträdande aktivitet i Linköping, liksom läsning av tidskrifter. I 

universitetsstaden Linköping fungerar även stadsbiblioteket som studieplats för 

många studenter, av vilka många kanske inte utnyttjar bibliotekets bokbestånd 

alls.99 Grupprum och läsplatser här tycks också vara flitigt utnyttjade av just 

studerande. En slutsats måste därför bli att folkbiblioteken idag utnyttjas till 

mycket som inte nödvändigtvis kretsar kring bibliotekens fysiska bestånd, men 

för vilket bibliotekens rumsliga utformning har stor betydelse. 

 

                                                 
98 Koch, 2004, s. 145. 
99 Undersökningar har visat att en mycket stor andel av studerande på bibliotek uteslutande läser 
medhavda böcker. Nilsson, 1997c, s. 40. Brännmark, 2004, s. 47. Enligt mina observationer är det också 
ganska vanligt att man använder medtagna bärbara datorer. 
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5. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att studera meningsproduktion och 

identiteter i två folkbiblioteksbyggnader, särskilt med avseende på vilken syn 

på kunskap och samverkan mellan olika kulturformer som de förmedlar. 

Motala bibliotek 
Ett studium av folkbibliotekens historia i Motala visar dels på en tydlig 

koppling till arbetarrörelsen, dels på en tendens att samlokalisera bibliotek med 

andra verksamheter. Det nuvarande biblioteket utgör en del av Motala Folkets 

Hus. Som rum struktureras biblioteket av en rumslig uppdelning i en yttre och 

en inre del, en öppen respektive den sluten del. Bland annat en låg takhöjd 

bidrar till att rummet undviker monumentala proportioner. Dessa karaktäristika 

kan också betraktas som uttryck för att biblioteket ingår i ett större 

byggnadskomplex där det inte fått spela den arkitektoniska huvudrollen. 

Bokhyllornas placering utgör en viktig faktor för hur rummet struktureras. Det 

är exempelvis deras placering som definierar rummets centrala huvudstråk, 

liksom läsesalen. 

Kunskap 

Utan att ha genomgått några dramatiska omgestaltningar har biblioteket som 

plats för kunskapsinhämtning genomgått vissa omdisponeringar. Tillkomna 

läsplatser har i ökad utsträckning kommit att understryka kunskap som en 

social process, även om bibliotekets formgivning sätter gränser för tillgången 

på utrymmen för gruppdiskussioner och liknande social interaktion. Rum med 

starkt socialt präglad karaktär, såsom det intilliggande caféet, är ganska strikt 

avgränsat från biblioteket. Böckernas placering antyder möjligen att 

faktalitteratur sätts i centrum före skönlitteratur, vilket Koch menar är ett 

genomgående drag hos folkbibliotek. Dessutom har datorerna kommit att 

påverka biblioteket som plats för kunskapsinhämtning. Man skulle rent av 

kunna anföra att användningen av datorerna sätter bibliotekets premiering av 

faktainhämtning före nöjesläsning ännu mer på sin spets än när det gäller 
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bokbestånden. Nöjessurfning på Internet, chatt och spelande tolereras möjligen 

på dagens bibliotek i någon utsträckning, men det är knappast den premierade 

användningen av datorer på biblioteken. 

Biblioteksentrén i Motala framstår som påtagligt anspråkslös i jämförelse 

med många nya biblioteksbyggnaders. Snarare än att låta besökaren se rakt in i 

byggnaden har arkitekten här utgått från en strikt funktionell rationalitet. Det är 

genom skylten ”bibliotek” och inget annat som besökaren upplyses om 

byggnadens funktion. Den fönsterförsedda väggen vettande mot Motalaviken 

erbjuder förvisso en viss inblick, men känslan är ändå att dessa fönster främst 

fungerar för de där inne att blicka ut snarare än för de utanför att blicka in. 

Biblioteksdelen i Motala kan genom sin arkitektoniska form och 

planläggning sägas i grunden framhäva öppenhet och delaktighet för individen, 

medan biblioteket såsom en plats för kunskapsinhämtning genom social 

interaktion är en funktion som alltmer kommit in efter hand.  

 

Kultur 

Motala biblioteks nuvarande lokaler tillkom i en tid då kulturpolitiken lade stor 

vikt vid tillgängliggörandet av och allas delaktighet i kulturen. Sven Nilsson 

skriver om hur den svenska kulturpolitiken sedan 1970-talet betonat kulturell 

demokrati och delaktighet. Det har rått en medveten strävan efter att undanröja 

alla materiella, geografiska, sociala och symboliska barriärer som utestängt 

olika grupper från kulturlivet. Ett sätt där detta förhållningssätt tydlig 

manifesterat sig är i utformandet av kulturlokaler, som gjorts nästan 

hemliknande och intima.100 

Det går naturligtvis att se spår av detta synsätt i Motalas lokaler. Det är 

arkitektoniskt en miljö som undviker monumentalitet, ett bibliotek där barnens 

närvaro är självklar och där vardagliga aktiviteter som tidningsläsande spelar 

en framträdande roll. Trots det är biblioteket i stor utsträckning en ganska 

formell miljö, vilket bibehåller medvetenheten hos besökaren att det är en 

offentlig plats. 

Folkets Hus-kontexten har utifrån Nilsson resonemang betydelse för 

kommuniceringen av den bakomliggande kultursynen. Nilsson skriver om 

kulturhusens historia och idémässiga sammanhang, där den röda tråden kan 

sägas utgöras av strävandet att förena olika konst- och kulturformer under ett 

tak. Folkets Hus-konceptet utgör i detta sammanhang en enligt Nilsson unikt 
                                                 
100 Nilsson, 2003, s. 9. 
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svensk företeelse. Kulturhusen kan genom historien ofta kopplas samman med 

grandiosa hegemoniska och politiska projekt, liksom med auktoritära och 

utopiska ideal, men i sin form av Folkets Hus har de kommit till i en 

socialdemokratisk, antiutopisk, folkhemsk och demokratisk kontext.  

Motala Folkets Hus’ lokalisering i staden, liksom samlokaliseringen av 

olika kulturverksamheter antyder en tanke om att huset skulle fungera som ett 

kulturellt nav i staden. Biblioteket ingår i ett komplex som sätter olika 

kulturaktiviteter i ett större sammanhang. Den rumsliga avskiljningen av 

biblioteket innebär dock att denna samhörighet inte framstår som tydlig eller 

konsekvent. Huset uppvisar med andra ord precis som många andra liknande 

byggnader från samma tid det karaktäristiska draget att de olika funktionerna är 

ganska strikt uppdelade. Biblioteket blir inte riktigt en del av de andra 

kulturaktiviteterna. I Motala blir detta särskilt tydligt, då biblioteket återfinns 

på ett annat våningsplan är exempelvis konsert-, teater- och 

konstutställningslokalerna, och att de därmed också fått skilda entréer. Någon 

rumslig samverkan med det intilliggande folkrörelsearkivet finns heller ej. 

Dessutom har allt att döma ägarförhållandena varit ett hinder för en ökad 

integrering mellan husets olika verksamheter rent organisatoriskt. De olika 

verksamheterna drivs av olika huvudmän såsom kommun, det 

socialdemokratiska partiet, olika fackföreningar och företag, medan huset ägs 

av en särskild Folkets Hus-förening. Detta har uppenbart förhindrat en 

helhetssyn på kulturverksamheterna att slå igenom. Ett talande bevis på detta är 

den inskränkning av bibliotekets yta som blev en följd av kommunens 

sparbeting. Tidningsavdelningen, som ursprungligen var inhyst i 

foajéutrymmet, flyttades in i biblioteket, vilket dels har fått som konsekvens att 

biblioteket förskjutits längre in i huset och därmed längre ifrån den omgivande 

miljön, dels att foajén har kommit att bli ett ganska ”dött” och underutnyttjat 

utrymme. 

Samlokaliseringen med biblioteket inrymt i Folket Hus-komplexet pekar 

således åt ett håll, men den faktiska rumsliga utformningen åt ett annat. 

Tankarna om biblioteket i ett större kulturellt sammanhang finns där, men 

realiseras inte fullt ut. 

Identiteter 

Den process varigenom byggnader förvärvar identiteter äger rum på flera olika 

nivåer. Koch intresserar sig för den rumsliga identiteten, det vill säga de sätt 

varpå en byggnad påverkar sociala praktiker, och i sin tur får sin mening av 

dessa praktiker. Rummet kan vara slutet eller öppet, i olika grad innefatta väl 
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integrerade utrymmen liksom mer segregerade partier. Den viktigaste 

identitetsskapande faktorn utgörs dock enligt Koch av rummets användning, 

hur människor agerar i rummet och relaterar till det. Genom ett dynamiskt spel 

mellan dessa olika faktorer produceras mening och identiteter. 

Motala vänder sig mer mot naturmiljön än mot stadsmiljön. Utsikten från 

biblioteket är mot Vättern, inte mot staden eller stadsparken. Arkitekten Hans 

Rubenson har noterat är byggnadens norra del är sluten, vilket innebär att 

folklivet på busstorget därutanför stängs ute.101 Närmar man sig byggnaden från 

stadens centrum och Stora torget möts man av en till stora delar sluten 

byggnad. Det är därför frestande att betrakta biblioteket ur en historisk tradition 

där äldre mer slutna och kontemplativa biblioteksrum gör sig påminda. Genom 

att biblioteket vänder stadslivet och kommersen ryggen och istället blickar ut 

mot en miljö präglad av vatten och ljus får det en mer kontemplativ karaktär. 

Man brukar säga att 1960- och 70-talens bibliotek hade varuhusen som 

förebild.102 Biblioteken skulle efterlikna varuhusens vardagliga atmosfär och 

effektivitet. I vissa fall placerades rent av biblioteken i shoppinggallerior och 

andra kommersiella miljöer. Kanske kan man här ana en motsättning mellan 

tanken bakom Folkets Hus-konceptet, kultur för alla fritt från all 

kommersialism, och de kommersiella tankarna bakom varuhusens utformning. 

En viktig identitetsskapande faktor i fallet Motala är förstås återigen 

samlokaliseringen i Folkets Hus-byggnaden. Folkets Hus-konceptet som 

identitet har kulturella, ideologiska och politiska implikationer, och kan 

exempelvis kopplas till en folkhemsdiskurs som understryker kulturell 

demokrati och delaktighet. Byggnaden skulle också kunna kopplas till en 

politisk diskurs. En Folkets Hus-byggnad skulle exempelvis kunna betraktas 

som en signifiant för arbetarrörelsen. I Motala har denna historiskt sett varit 

exceptionellt stark, och för detta skulle Folkets Hus-byggnaden kunna betraktas 

som ett uttryck. Gulten S. Wagner menar att det är problematiskt att 

folkbibliotek antingen genom sitt arkitektoniska formspråk eller genom rent 

fysisk närhet kan sammankopplas med staten och Makten, detta eftersom makt 

är oförenligt med de ideal som folkbiblioteken bör kommunicera, såsom 

öppenhet, tillgänglighet och solidaritet.103 Genom att kommunfullmäktigesalen 

är belägen på våningen ovan sitter politikerna i Motala bokstavligen på 

                                                 
101 Rubenson, Hans, 1981, ”Motalas nya Folkets hus”, s. 6. 
102 Sträng, Arne, 1989, ”Att torgföra information, vetande och kultur”, s. 157. Jadelius, Lars, 1990, 
”Arkitektur som källa till förståelse av folkbibliotekens historia och möjligheter”, s. 109. 
103 Wagner, 1992, s. 107. 
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biblioteket. Arkitektoniskt finns inget som hindrar att det skulle kunna ha varit 

tvärtom, förutsatt att biblioteket hade tilldelats den centrala rollen i byggnaden. 

Samtidigt måste man understryka att den australiensiska kontext som Wagner 

skriver utifrån inte kan betraktas som identisk med en svensk. I det här fallet 

tror jag det är det viktigt att peka på den ovan diskuterade folkhemskontexten, 

där motsatsförhållandet mellan statsmakt och solidaritet sällan har påtalats på 

det sätt som Wagner gör. Snarare har statsmakten i Folkhemssammanhang 

uppfattats som en garant för individens intressen.  

På en annan nivå sker meningsproduktionen genom rummets fungerande 

som socialt rum, och här är kanske de ovan diskuterade aspekterna av mindre 

betydelse. En möjlig formulering av Motala som biblioteksmiljö skulle kunna 

låta: en lugn miljö där man bekvämt kan slå sig ner för att läsa en tidning eller 

tidskrift eller använda en dator. Alternativt skulle man kunna definiera 

biblioteket såsom en miljö där aktiviteterna kring barnen som användargrupp 

utgör ett framträdande inslag. Man kan i sammanhanget också lyfta fram 

förändringen av biblioteket som social miljö över tid, och att därmed en 

förskjutning av identiteten har ägt rum. Exempelvis kan omdisponeringen av 

läsplatserna och låne- och informationsdiskarna förväntas ha förändrat 

biblioteket som interaktionsplats. Ökningen av antalet vuxenstuderande, liksom 

datorernas intåg har säkerligen påverkat biblioteket som social miljö. Samtliga 

dessa sociala praktiker bidrar till biblioteksrummets identitet. Rummet spelar 

en roll för att forma sociala praktiker och de sociala praktikerna en roll för att 

inskriva rummet med mening. Kochs modell föreskriver att båda formar 

varandra. Följaktligen kan man också säga att den förändrade användningen av 

biblioteket i sig har förändrat biblioteksrummet, trots att det i fysisk mening i 

stort sett förblivit oförändrat. 

Motala förkroppsligar således mycket olika, och kanske motstridiga, 

influenser och inslag. Det är en byggnad som både betonar tillgänglighet och 

öppenhet, men även innehåller drag av slutenhet och kontemplation. Den 

innehåller ansatser mot integrering av olika kulturaktiviteter men håller dem 

samtidigt isär. Som social miljö finns motsvarande tendenser. Biblioteket är 

främst integrerande men i vissa avseenden också särskiljande. 

 



 67 

 
Ill. 24. Motala bibliotek. Interiör. 

Linköpings stifts- och landsbibliotek 
 

Linköping är en byggand som präglas av stor visuell och rumslig öppenhet, 

med stora ytor och stor rymd. Byggnaden har en framträdande roll i 

stadslandskapet, men har ändå inte givits en påträngande form. Bibliotekets och 

stadens historia har stor betydelse för bibliotekets och platsens identitet. 

Biblioteket bär på en dramatisk historia, med branden 1996 som en sentida 

avgörande händelse. 

Kunskap 

Som miljö för kunskapsinhämtning kan Linköpings stora, öppna bokhall liknas 

vid ett torg. Den stora ytan ger utrymme för många olika funktioner och 

enheter. Genom att olika typer av institutioner förenas i bygganden förmedlas 

arkitektoniskt att kunskap båda innebär bevarande och förmedlande. Genom att 

byggnaden genom sin visuella öppenhet anknyter till den omgivande miljön, 

placeras biblioteket också i ett historiskt sammanhang. 

I den samtida biblioteksarkitekturen har det mer eller mindre blivit legio att 

genom att utforma biblioteken som visuellt genomskinliga försöka gestalta den 

öppenhet som ska prägla biblioteken som institutioner. Besökaren ska redan 

utanför bygganden göras klart medveten om dess funktion. Äldre bibliotek, 

kanske tydligast förkroppsligat i de medeltida klosterbiblioteken, var ofta 

utformade som slutna och inåtvända. Den potentiellt hotande världen utanför 

skulle stängas ute. Linköping utgör ett tydligt exempel på de samtida 

bibliotekens visuella öppenhet. Dessa olika biblioteksformer återspeglar sin 
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tids respektive syn på kunskap. I äldre tiders bibliotek framstod kunskap som 

någonting som direkt stod att finna i böckerna, medan kunskap idag framstår 

som något mycket mindre gripbart och mindre materiellt. Böckers symboliska 

funktion på biblioteken har dock i det närmaste förstärkts. Böcker representerar 

men innehåller ej kunskap. Biblioteksbyggnader har i linje med denna 

utveckling förvandlats från platser som segregerar användarna till att i allt 

högre utsträckning försöka integrera dem med varandra. Dagens bibliotek 

präglas i stor utsträckning av rum där individen möter andra individer. 

Bibliotek, konstaterar Koch, har alltmer kommit att likna offentliga sociala rum 

såsom torg, parker och caféer.104 

Denna beskrivning stämmer väl in på Linköping, som innefattar många 

integrerade utrymmen, inte bara mellan olika individer utan också mellan olika 

verksamheter. Genom visuell transparens och översiktlighet manifesteras 

demokratisk öppenhet. Samtidigt innebär den visuella öppenheten ett sätt att 

övervaka och kontrollera användarna. Detta innebär dock inte något så enkelt 

som ”bibliotekarien ser dig”, utan följer mönster där väl integrerade och starkt 

socialt präglade platser har en tendens att främja ”sociala” beteenden. Att 

integrera olika användargrupper med varandra blir därför något av ett mål i sig. 

 

Kultur 

Liksom Motala kan också Linköping betraktas ur ett kulturhusperspektiv. 

Byggnaden rymmer två bibliotekstyper, kommun- och föreningsarkiv, liksom 

informationskontor. Samlingarna av porträtt, antika jordglober och vapen, 

egyptiska reliefer och kinesiska miniatyrer i bibliotekets kuriosasamling bidrar 

också till att byggnaden förkroppsligar kulturhustanken. Byggnaden huserar 

också ett separat konstgalleri med utställningar av samtidskonst. Jag tycker att 

man i byggnaden kan ana en dialog mellan ett folkbiblioteks öppna, 

tillgängliggörande verksamhet och ett stiftsbiblioteks mer forsknings- och 

bevarandeinriktade verksamhet. De mer slutna rummen med Östgötasamlingen, 

kurisosamlingen och stiftsbibliotekets forskar- och läsesalar står i viss mån i 

kontrast mot det stora, öppna biblioteket i övrigt. 

Den stora takhöjden i Linköping, de höga betongpelarna, som kan ge 

associationer till klassiska kolonner, liksom den omgivande miljön där 

domkyrkan är tongivande, innebär ofrånkomligen att den monumentala skalan 

inte går att undvika. 1990-talet innebar också en tydligare föreställning om att 
                                                 
104 Koch, 2004, s. 153. 
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kultur kunde etablera en orts profil och fungera som ekonomiskt dragplåster. 

Denna syn på kulturpolitiken menar Nilsson har inneburit att kulturbyggnader i 

ökad utsträckning har kommit att utformas som landmärken.105 Det kanske 

tydligaste svenska exemplet i bibliotekssammanhang är den under 1990-talet 

genomförda tillbyggnaden av Malmö stadsbibliotek.  I viss mån kan detta även 

sägas gälla Linköping. 

Genom konstens påtagliga närvaro blir biblioteket också en plats för en 

annan typ av kulturupplevelse än läsning. Denna närvaro bidrar till att definiera 

olika rum, men framstår ej som symboliskt likvärdig med boken för att 

definiera biblioteksrummet. Snarare refererar flera av konstverken tillbaka på 

böckerna som symbol. De i flera konstverk inkorporerade böckerna – 

sönderbrända eller nersänkta i olivolja – understryker bokens stora 

symbolvärde. Detta understryker också att det i fallet Linköping är biblioteket 

som utgör själva ramen för olika kulturaktiviteter, inte som i Motala att 

biblioteket ingår inom ramen för ett Folkets Hus. I båda fallen placeras 

bibliotek i ett större kultursammanhang, fast från två olika utgångspunkter. 

Detta tror jag delvis återspeglar att de är tillkomna under olika tidsperioder. 

Linköping är ett exempel på att det samtida folkbiblioteket i mycket utgör en 

ram kring olika kulturaktiviteter. 

 

Identiteter 

Linköping signalerar rumsligt och artefaktmässigt att det också är en 

bevarandeinstitution. Detta är en aspekt som kanske ofta hamnar i skymundan 

när folkbibliotekens verksamhet diskuteras, där fokus ofta ligger på 

förmedlandeaspekten. Fallet Linköping är i sammanhanget måhända lite 

speciellt eftersom det innefattar stiftsbibliotek och arkiv, vars 

bevarandefunktioner är uppenbara. Mot bakgrund av bibliotekets historia, är 

det möjligen så att biblioteket som bevarandeinstitution genom de samtida 

konstverken, den rumsliga utformningen av bland annat Östgötarummet och 

kuriosasamlingen lyfts fram extra mycket i den nya biblioteksbyggnaden. I 

detta understrykande av bevarandefunktionen finns också en påtaglig betoning 

av det lokala kulturarvet och den lokala identiteten. Samlingarna med 

topografisk litteratur med lokal anknytning intar rumsligt en särställning. 

Kontexten kring byggnaden och dess placering har stor betydelse för den 

identitet biblioteket förvärvar. Biblioteket befinner sig i nära anslutning till 
                                                 
105 Nilsson, 2003, s. 9. 
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byggnader som domkyrkan och slottet, vilka också ”dras in” i biblioteket 

genom dess visuella öppenhet gentemot den omgivande miljön. 

Biblioteksbyggnaden erhåller därmed en hög status och en hög profil i 

stadslandskapet. Den blir också en påtaglig påminnelse om och del av stadens 

historiska arv. Linköping är också ett exempel på hur byggnader bär på sin 

egen historia. Flera av de samtida konstverken erinrar på olika sätt om den 

ödesdigra branden 1996. Dessa artefakter inskriver rummet med mening. På 

samma sett fungerar den bevarade delen från det gamla biblioteket. Denna del, 

som rymmer administrativa lokaler, sticker påtagligt ut ifråga om färg, material 

och formspråk från resten av biblioteket och upplevs nästan som ett främmande 

element i det i övrigt ljusa och öppna biblioteket. Oberoende av vilka motiven 

var för att bevara denna del, vilket var ett kriterium i programmet för 

arkitekturtävlingen, blir den en påtaglig påminnelse om byggnadens historia. 

Linköping är också starkt präglat av hur det fungerar som socialt rum. Det 

är ett rum med mycket aktivitet, där människor befinner sig i rörelse, samtalar 

med varandra, studerar och forskar. Det är ett rum för många olika 

användargrupper som integreras med varandra. För detta har alltifrån 

byggnadens placering och ingående institutioner till dess rumsliga och estetiska 

utformning betydelse. Också själva bibliotekets historia har betydelse för dess 

identitet. Det är förstås inom ramen för denna undersökning svårt att uttala sig 

om hur biblioteksbranden 1996 påverkar hur användarna relaterar till 

byggnaden idag, drygt tio år senare. Att de omedelbara reaktionerna var mycket 

starka gick inte att ta miste på. Händelserna hade säkert också stor betydelse för 

att öka medvetenheten om bibliotekets betydelse som symbol och som 

mötesplats, liksom dess samhälleliga funktion. 

 

 
Ill. 25. Linköpings stifts- och landsbibliotek. Interiör. 
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Avslutande reflektioner 
En slutsats som kan dras av denna undersökning att arkitekturens och rummets 

roller vid meningsproduktion är en mycket komplex process som äger rum på 

flera olika nivåer. Arkitekturen, möblemanget, böckerna och konstobjekten, 

liksom funktioners och avdelningars rumsliga distribution, och sist men inte 

minst användarnas bruk av och relation till rummet bidrar till rummets, 

byggnadens och platsens mening och identitet.  Forskare som Lees och Koch 

understryker särskilt att människors användning av ett visst rum i stor 

utsträckning kommer att definiera det. Jag menar dock att rummets utformning 

och dess tilldelade funktioner och roller inte bör undervärderas. Människor har 

nog trots allt en tendens att bete sig som de förväntas av dem i olika miljöer. 

Jag tycker mig också kunna se hur själva byggnadernas historia och kontexten 

kring dem har betydelse för meningsproduktionen. Det är således svårt att 

undvika bli medveten om Linköpings stifts- och landsbiblioteks dramatiska 

historia om man vistas där tillräckligt länge. Att besöka Motala bibliotek 

innebär också att man blir medveten om andra kvaliteter och tankar kring 

folkbibliotek än de idag förhärskande. Byggs det överhuvudtaget Folkets Hus 

idag, frågar jag mig, eller är de förpassade till glömskan till förmån för det mer 

modernt klingande ”kulturhus”? 

 En kanske något överraskande slutsats är att de två biblioteken, trots stora 

skillnader när det gäller storlek, funktioner och gestaltning, ändå uppvisar flera 

strukturella likheter: de domineras av öppna bokrum, bokhyllorna strukturerar i 

stor utsträckning rummen på ett specifikt sätt, de tillåter rörelsefrihet i 

möjligaste mån, de lokaltopografiska samlingarna intar rumsligt en särställning 

och barnavdelningarna har liknande positioner i förhållande till entré och 

lånedisk. Dessutom ingår båda i vad som skulle kunna definieras som ett 

kulturhussammanhang. Med tanke på de skilda kontexterna skulle man kanske 

kunna förvänta sig att olikheterna härvidlag skulle ha varit ännu större. Man 

kan dock anta att den visuella och rumsliga gestaltningen spelar en viss roll för 

hur biblioteken används, och av vilka användargrupper. Men för att belägga ett 

sådant påstående skulle förstås en mer omfattande och annan typ av 

undersökning krävas. 

Kochs modell föreskriver att rummets själva utformning, liksom dess 

tilldelade funktion fungerar i ett dynamiskt växelspel med människors 

användning av det vid produktionen av mening. Svårare än att definiera att de 

olika nivåerna verkar, är dock hur de samverkar. Bibliotek är samtidigt fysiska 

rum, specifika typer av institutioner och platser för vissa aktiviteter och sociala 
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interaktioner. Dessa olika faktorer bidrar alla till att tillsammans forma 

biblioteket som rum och miljö, även om det ibland kan framstå som om de vore 

helt frikopplade från varandra. En intressant uppgift inom framtida forskning 

inom biblioteks- och informationsvetenskap blir att kombinera denna typ av 

analys med undersökningar av användarnas upplevelse av rummet. Hur skulle 

deras egna artikulation av rumsupplevelsen överensstämma med de strukturella 

faktorer och de sociala mönster som utforskats här? 

Säkert kan man som Koch menar se att en förskjutning har ägt rum där 

bibliotekets egenskaper som fysiskt rum blivit mindre viktigt för att definiera 

dess identitet, till förmån de aktiviteter som pågår där. Dessa aktiviteter i sin tur 

har också genomgått förändringar. Det tysta individuella läsandet har 

kompletterats och delvis trängts undan av andra aktiviteter. Ett folkbibliotek är 

idag exempelvis nästan lika mycket en plats för brukandet av datorer som för 

läsandet eller lånandet av böcker. Men trots det har datorn inte blivit en symbol 

för biblioteket på samma sätt som boken. Det är heller inte troligt att datorn 

eller någon annan typ av artefakt i den närmaste framtiden kommer att ersätta 

boken som symbol för biblioteket och för kunskap generellt. I fallet Linköping 

kan man snarast ana en motsatt tendens, då böcker som objekt med stark 

symbolisk verkan här figurerar i både konstverk och museala utställningar. 

Samtidigt har arkitekturens betydelse alltmer kommit att framhävas i 

bibliotekssammanhang. Biblioteksbyggnader ska idag också marknadsföra 

orten, etablera en kulturprofil och fungera som landmärken. Är detta möjligen 

ett svar på att biblioteken som institutioner blivit mindre tydliga och svårare att 

avgränsa från andra institutioner och platser? Eller är det bara ett uttryck för 

bibliotekens stora symbolvärde? Viktigt i sammanhanget tror jag är Lees’ tes 

att arkitekturen har fått en allt viktigare roll för att förankra identiteter och 

historiemedvetande. I ”informationssamhället” eller ”det postindustriella 

samhället” är människors förankring i den omgivande fysiska miljön inte 

längre lika självklar som tidigare. Byggnader kan dock fungera 

identitetsförankrande och åstadkomma sådana kopplingar mellan människor 

och platser, inte minst genom historiska referenser. Folkbiblioteksbyggnader, 

som står öppna för alla, är i synnerhet lämpade för en sådan roll. 



 73 

6. Sammanfattning 

Denna undersökning har studerat hur två folkbiblioteksbyggnaders rumsliga 

utformning förmedlar och reproducerar en viss syn på kunskap och samverkan 

mellan olika kulturformer. I undersökningen har även ingått att studera hur 

biblioteksbyggnader förvärvar och förmedlar identiteter. Modell för 

undersökningen har utgjorts av den som framlagts av Daniel Koch i 

licentiatavhandlingen Spatial Systems as Producers of Meaning: the idea of 

knowledge in three public libraries (2004). Uppsatsen ansluter därmed närmast 

till en arkitekturvetenskaplig forskningsdiskussion om biblioteksbyggnaders 

symboliska roll. 

Kochs modell föreskriver att tre olika rumsliga dimensioner verkar i ett 

dynamiskt förhållande med varandra för att generera mening och identitet åt 

byggnader. Själva rummets utformning liksom funktioners och artefakters 

fördelning i rummet påverkar och strukturerar sociala relationer i byggnaden. 

Dessa sociala relationer i form av människors rumsliga beteende i byggnaden 

inskriver i sin tur rummet med innebörder, och skapar således byggnadens 

identitet. Kanske mer än vad gäller för Kochs studie har denna undersökning 

även lagt tonvikt vid hur kontexten kring byggnaderna påverkar deras 

utformning och identitet. De två undersökningsobjekten, Motala bibliotek och 

Linköpings stifts- och landsbibliotek är således ganska olika till storlek, inhysta 

funktioner och allmänna kontexter, vilket skapar olika ramar kring rumslig 

utformning, funktioner och artefakters fördelning, liksom de sociala 

praktikerna däri. 

Motala bibliotek utgör en del i stadens Folkets Hus, vilket innebär att det 

ingår en specifik kulturkontext, som även har ideologiska, politiska och 

lokalhistoriska implikationer. Samtidigt visar undersökningen att biblioteket 

rumsligt inte är särskilt väl integrerat med de andra kulturverksamheterna i 

byggnaden. Bibliotekets lokaler har i viss mån anpassats till att i allt större 

utsträckning understryka kunskap som en social process snarare än som 

individuell kunskapsinhämtning. Samtidigt sätter också lokalernas utformning 

gränser för ett socialt kunskapsutbyte, då tillgången på exempelvis grupprum är 
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ganska begränsad. Till sin utformning understryker bibliotekslokalerna 

tydlighet och överskådlighet, men endast delvis visuell transparens utifrån. 

Monumentalitet i proportionerna har undvikts, men vardagligheten balanseras 

av en ganska formell utformning i övrigt. Visuellt intar barnavdelningen en 

särställning, även om den rumsligt ansluter till övriga biblioteket. Den rumsliga 

utformningen tycks också återspeglas i användningen av biblioteket, där barn 

och tidningsläsare utgör framträdande användargrupper, liksom i viss mån 

datoranvändare. 

Linköpings stifts- och landsbibliotek präglas starkt av visuell transparens i 

förhållande till den yttre miljön. Bokhallens utformning framställer kunskap 

som en social process och har en stark tendens till integration mellan olika 

verksamheter och användargrupper. Då byggnaden rymmer flera olika 

institutioner såsom folk- och stiftsbibliotek, arkiv, informationskontor och 

konstgalleri blir biblioteksbyggnaden en ram för olika kulturaktiviteter. Trots 

dessa olika verksamheter intar alltjämt boken en påtaglig särställning som 

symbol, vilket inte minst går igen i flera av de samtida konstverken som finns i 

biblioteket. Byggnaden återspeglar att bibliotek både är förmedlande- och 

bevarandeinstitutioner. Det lokala kulturarvet och bibliotekets egna historia 

spelar en framträdande roll när det gäller byggnadens placering, samlingarnas 

organisering, liksom olika inhysta artefakter. Åtskilliga konstverk och andra 

artefakter påminner användaren om den brand som 1996 förstörde det tidigare 

bibliotek som stod på samma plats. Detta, liksom hur byggnaden används som 

socialt rum, har stor betydelse för dess identitet. Biblioteket används av många 

olika användargrupper och för olika aktiviteter. 

Trots att de två undersökta biblioteken uppvisar stora skillnader finns också 

likheter, bland annat när det gäller rummets öppenhet och bokhyllornas stora 

roll för att strukturera rummet, liksom barnavdelningarnas rumsliga position. 

Utifrån undersökningen dras bland annat slutsatserna att förhållandet 

mellan de olika nivåerna vid meningsproduktionen är dynamiskt, men att deras 

samverkan är svår att kartlägga. Med utgångspunkt i Kochs resonemang 

diskuteras också hur aktiviteter blivit en allt viktigare faktor för att definiera 

bibliotekets roll i förhållande till dess egenskaper som fysiskt rum. Dessutom 

framhålls hur dessa aktiviteter genomgått förändringar, där enskilt tyst läsande 

inte längre en lika dominerande aktivitet på biblioteken som var fallet förr. Ett 

större spektrum av kulturaktiviteter, mer socialt präglade aktiviteter, liksom 

användandet av datorer har delvis skrivit om folkbibliotekets innebörd som 

plats. Slutligen förs också folkbibliotek i enlighet med en diskussion förd av 

kulturgeografen Loretta Lees fram som viktiga för att förankra identiteter i ett 
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samhälle där de rent materiella kopplingarna mellan människor och platser inte 

längre är lika självklara som tidigare. 
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Ill. 2 (s. 21). Motala bibliotek. Planritning. Källa: Vårt nya Folkets Hus 

(Motala, 1979), s. 13. [bilden delvis bearbetad] 

Ill. 3 (s. 21). Motala Folkets Hus. Genomskärning. Källa: Vårt nya Folkets Hus 

(Motala, 1979), s. 15. 

Ill. 4 (s. 23). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Fasaden  mot Östgötagatan. 

Foto: Författaren. 

Ill. 5 (s. 24). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Genomskärning. Källa: 

Arkitektur nr 6, 2000, s. 39. 

Ill. 6 (s. 25). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Plan 3. Källa: Arkitektur 

nr 6, 2000, s. 36. 

Ill. 7 (s. 25). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Plan 2. Källa: Arkitektur 

nr 6, 2000, s. 36. 

Ill. 8 (s. 28). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Fasaden mot 

domkyrkoområdet och gymnastikhuset. Foto: Författaren. 

Ill. 9 (s. 28). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Fasaden  mot 

Hunnebergagatan. Foto: Författaren. 

Ill. 10 (s. 28). Motala Folkets hus. Fasad mot Vätterpromenaden med 

bibliotekets lokaler i markplanet. Foto: Författaren. 

Ill. 11 (s. 28). Motala Folkets Hus. Byggnaden sedd från motsatta sidan av 

Motalaviken med skulpturen Visionärens vinkelben i förgrunden. Foto: 

Författaren. 

Ill. 12 (s. 30). Motala Folkets Hus. Biblioteksentrén. Foto: Författaren. 

Ill. 13 (s. 31). Motala bibliotek. Bokrummets mittstråk. Foto: Författaren. 

Ill. 14 (s. 32). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Bokhallen. Foto: 

Författaren. 

Ill. 15 (s. 33). Motala bibliotek. Tidnings- och tidskriftsavdelningens 

läsfåtöljer. Foto: Författaren. 
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Ill. 16 (s. 36). Motala bibliotek. Funktioner och artefakter diskuterade i  texten. 

Källa: Vårt nya Folkets Hus (Motala, 1979), s. 13 [bilden delvis bearbetad] 

Ill. 17 (s. 37). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Plan 2. Funktioner 

diskuterade i texten. Källa: Arkitektur nr 6, 2000, s. 36. 

Ill. 18 (s. 41). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Östgötarummet. Foto: 

Författaren. 

Ill. 19 (s. 43). Motala bibliotek. Ingvar Johanssons Asagudarnas gästabud och 

de tre vävarna av Inger Hasselgren. Foto: Författaren. 

Ill. 20 (s. 44). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Konstverket Texterna av 

Mikael Lundberg. Foto: Författaren. 

Ill. 21 (s. 44). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Kuriosasamlingen i 

källarvåningen. Foto: Författaren. 

Ill. 22 (s. 47). Motala bibliotek. Barnavdelningen. Foto: Författaren. 

Ill. 23 (s. 51). Motala bibliotek. Tidningsavdelningen. Foto: Författaren. 

Ill. 24 (s. 67). Motala bibliotek. Interiör. Foto: Författaren. 

Ill. 25 (s. 70). Linköpings stifts- och landsbibliotek. Interiör. Foto: Författaren. 
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