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1 Inledning 

Biblioteksarkitekturens gestaltning har varken varit oproblematisk eller 
självklar och under senare halvan av 1900-talet och framåt har form och 
funktion diskuterats intensivt av såväl arkitekter, bibliotekarier, dagspress och 
tidskrifter.1 Detta pekar på att bibliotekets arkitektur är viktig på många sätt. 

Folkbiblioteket som vi känner det idag är till för alla, men har inte alltid 
varit det. Under den långa demokratiseringsprocessen under 1900-talet fyllde 
biblioteket en viktig funktion i samhället och arkitekturen blev ett instrument 
för att signalera folkbibliotekets signifikans. Utifrån den traditionella rollen 
som stöttepelare för demokratin legitimerar folkbiblioteket idag sin roll i 
samhället utifrån ledordet ”öppet för alla” och placerar sig därigenom som en 
central institution i samhället.2 Detta är ett förhållande som sannolikt också 
påverkar biblioteksarkitekturen. 

I dagens debatt om biblioteksarkitektur talar man om tillgänglighet och 
användaranpassning och ett exempel på kritiserad biblioteksarkitektur är 
Gunnar Asplunds byggnad, Stockholms stadsbibliotek. Hans motto var ett 
böckernas tempel, där bokskatterna skulle finnas för alla klasser, åldrar, 
studieintressen och åsikter och stadier av läsning. Vid slutet av 1960-talet fick 
man en annan syn på kunskap och användare och man ville ha en byggnad 
lämpad mer för social interaktion och tillgänglighet än för studier och 
kunskapssökande i böcker. Asplunds byggnad ansågs därför vara för högtidlig 
och krävande för besökaren.3 Under 2000-talet har kunskapssynen utvidgats 

                                                                    

 
1 Bl.a. Lars Mikael Raattamaas artikel ”Gräv inte ner - flytta!”, Aftonbladet (2006-05-12), Peder Altons 
”Arkitekttävlingen visar att det går att bygga ut utan att förstöra”, DN (2006-11-24) och Anders 
Sundströms ”Tre alternativ till nytt stadsbibliotek”, DN (2004-09-15) vilka har berört tillbyggnaden av 
Stockholms stadsbiblioteks huvudbyggnad, det Asplundska boktemplet. 
2 Hansson, Joacim, 2005, Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. Mimers småskrifter, 
passim. Hansson diskuterar folkbibliotekens demokratiska roll idag med utgångspunkt från 
folkbibliotekens ursprung. Mottot var då ”öppet för alla” och Hansson ställer frågan ”öppet för vem?” om 
dagens folkbibliotek. 
3 Cederström, Lotta, Söderblom, Harriette & Törngren, Margareta, 1989, ”Bibliotek i storstad”, 53 f. 
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ytterligare och man menar att det är just i möten som vi människor utbyter 
kunskap och utvecklas.4 Det förändrade sättet att se på kunskap och användare 
har samverkat till att folkbibliotekets roller i samhället blivit omdefinierade 
och rentav ifrågasatta vilket fått konsekvenser för arkitekturen.5

Att biblioteksarkitekturen symboliserar något hos folkbiblioteken och har 
en roll spela är tydligt. Idag när dessa bibliotek vill och säger sig fokusera på 
användarnas behov är det än mer intressant vilken syn på användare och 
kunskap som kommer till uttryck i inredning och arkitekturen och varför. 

                                                                    

 
4 Andersson, Elisabet, ”Lugna bibliotek blir spektakulära mötesplatser”, Svenska Dagbladet, 2006-06-27. 
5 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte, 1994, Det lokale bibliotek. Afvikling eller udvikling, s. 15, 
18 f. Författarna talar om de fyra olika funktioner som man ser hos biblioteken idag: kunskapscentrum, 
kulturcentrum, informationscentrum och socialt centrum. Denna utveckling har lett till diskussioner inom 
biblioteksfältet om vad som är bibliotekets primära uppgift. Ofta ställs den traditionella rollen som 
kunskaps- och litteraturförmedlare emot de nyare rollerna som informationscentrum och social 
mötesplats där den traditionella uppgiften ses som viktigare. 

 

 

4



2 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

2.1 Syfte och frågeställningar 
Det sätt som folkbiblioteket definierat sig själva har alltså, som ovan 
beskrivits, präglat bibliotekens verksamhet. Synen på kunskap är 
sammankopplat med sättet att se på användare, och i synen på användare ryms 
olika värderingar som är direkt kopplade till folkbibliotekets syn på sig själva 
och sin funktion i samhället. Min uppfattning är att detta också avspeglar sig i 
byggnadens arkitektur. Jag vill därför undersöka hur användarsynen avspeglas 
i placeringen av bestånd samt i formgivningen av interiören. Undersökningen 
koncentrerar sig alltså både på beståndets placering och på hur man 
distribuerar6 rummet i sin helhet: Vilken litteratur/media står var? Hur är 
informationsdisken(-arna) placerad(-e)? Hur är de olika avdelningarna 
placerade och var står soffor och stolar? Var i biblioteket är det lättast att hitta? 
Även texter från tiden då biblioteken byggdes blir intressanta att studera i syfte 
att analysera hur man tänkte om bibliotekens gestaltning. Min tes är alltså att 
gestaltningen av arkitekturen bottnar i olika värderingar. För att ta reda vilka 
dessa är och hur de uttrycks i arkitekturen, men även i texter om arkitekturen, 
ställs dessa frågor: 

Hur talar man om interiören i dokument såsom byggförslag, utvärderingar och 
andra texter angående dessa lokaler? Här undersöks vilka ord/begrepp som 
är centrala och viktiga. 

Hur talar man om användare i dessa byggförslag, utvärderingar och texter? Här 
undersöks vilka ord/begrepp som är centrala och viktiga. 

                                                                    

 
6 Distribution i betydelsen att disponera något, i detta fall den inre miljön, och samtidigt förmedla en 
mening. 
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Hur distribueras interiören och beståndet på de specifika folkbiblioteken? 

Viktigt i sammanhanget är folkbibliotekens politiska och ideologiska bakgrund 
som kan svara på varför arkitekturen gestaltats på ett visst sätt. Denna 
bakgrund beskrivs i anslutning till undersökningen. 

2.2 Avgränsning 
Jag valde att studera folkbibliotek eftersom de har en uttalad demokratisk 
ambition att rikta sig till alla i samhället (detta beskrivs vidare i kapitlet om 
folkbibliotekens ideologiska historia i anslutning till undersökningen). 
Benämningen folkbibliotek uppkom under 1900-talet i syfte att skilja de 
bibliotek som var avsedda för allmänheten från dem i vårt samhälle som 
riktade sig till studenter och forskare, t.ex. universitetsbiblioteken.7 År 1997 
reglerades folkbibliotekens verksamhet i den s.k. Bibliotekslagen och särskilt 
barn, ungdomar, funktionshindrade och invandrare som grupper betonades som 
viktiga att rikta verksamheten mot.8 Folkbiblioteken har alltså som uppgift att 
spegla samhällets sammansättning på ett sätt som inte de akademiska 
biblioteken har. I följande kapitel redogörs för forskning som finns om 
biblioteksarkitektur. 

 
 
 
 

                                                                    

 
7 Enligt Joacim Hanssons avhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie (1998), 
s. 10 kan man se året 1905 som startskott för folkbibliotekens verksamhet riktad mot hela befolkningen 
eftersom ett statsbidrag då började betalas ut. 
8 Bibliotekslagen på Kungliga bibliotekets hemsida, http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm (19 
april 2007). Senast uppdaterad 2005-10-20. 
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3 Forskningsöversikt – biblioteksarkitektur 

I följande avsnitt presenteras generell forskning om biblioteksarkitektur från 
1990-talet och framåt. Det finns ett flertal uppsatser och internationell 
forskning om biblioteksarkitektur som är belysande för vad som diskuteras 
inom ämnet biblioteksarkitektur idag. 

I sin magisteruppsats Biblioteksarkitektur och -inredning ur ett 
användarperspektiv. Sala stadsbibliotek (1999) framhåller Elsmari Rutersten 
att biblioteksarkitektur är ett viktigt och hett ämne eftersom biblioteks-
verksamheten idag står under förändring och alltmer fokuserar på användarnas 
behov. Syftet är att ta reda på hur besökare och personal uppfattar bibliotekets 
inre och yttre arkitektur och samtidigt förklara utvecklingen av biblioteks-
byggnader genom tiderna. Rutersten betonar arkitekturens betydelse för hur vi 
upplever biblioteket och beskriver Sala stadsbibliotek som lågmält och folkligt. 
Hennes intryck sammanfaller med undersökningsresultaten då hon finner att 
besökarna till största del är nöjda med arkitekturen.9 Hon undersöker dock inte 
kopplingar till eventuella bakomliggande strukturer som kan tänkas ha styrt 
själva utformningen av inredningen, något som jag syftar till i föreliggande 
undersökning. Hennes resultat kommer att vara användbara längre fram i 
undersökningen eftersom hon undersöker Sala stadsbibliotek, en byggnad som 
även jag undersöker. 

En annan liknande uppsats är Mot det gränslösa biblioteksrummet. 
Visioner och funktioner i 1990-talets biblioteksarkitektur med utgångspunkt i 
Malmö stadsbibliotek och Bibliothéque nationale de France (2001) av Anna 
Lena Pemer. Hon undersöker ombyggnationerna av det franska nationalmuseet 
och Malmö stadsbibliotek i syfte att se om och i så fall hur ett nytt 
bibliotekskoncept speglas i arkitekturen och vad byggnaden uttrycker i 
                                                                    

 
9 Rutersten, Elsmari, 1999, Biblioteksarkitektur och -inredning ur ett användarperspektiv. Sala 
stadsbibliotek. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Inst. för kultur- och 
biblioteksstudier vid Uppsala universitet, nr 1999:57, s. 1–5, 52, 54. 
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stadsbilden. Hennes resultat visar att det råder en spänning mellan bibliotekens 
symboliska värde och traditionella roll och de nya informationsteknologiska 
kraven vilket ofta gör det svårt att införliva de arkitektoniska förändringar som 
behövs.10

Att den informationsteknologiska utvecklingen under de senaste 
decennierna innebär nya krav på bibliotekens gestaltning har också behandlats 
i internationell forskning. International Federation of Library Association and 
Institutions (IFLA) och dess avdelning för arkitektur, IFLA Section Library 
Buildings and Equipment, menar i rapporten Libraries as Places. Building for 
the 21st century (2003) att ”[d]igital technologies, economic pressures, 
security, shifting user needs and expectations are among the forces that are 
dramatically reshaping libraries today.”11  Här framkommer att en rad faktorer 
utöver den nya informationsteknologin påverkar bibliotekens utformning idag 
där förändrade användarbehov är en av dem. Tina Hohmann ställer i ”New 
aspects of Library design” (2006) upp en rad punkter till förbättringar av 
arkitekturen utifrån de förändrade användarbehoven. I fokus står medias 
tillgänglighet och kommunikationen mellan personal och användare samt en 
attraktiv och bekväm miljö där denna dialog mellan människor och artefakter 
möjliggörs. Hon menar att arkitekturen vid sidan om detta måste spegla 
bibliotekets mål och värderingar.12 Hohmann tydliggör, liksom IFLA´s rapport, 
önskemålen om en förändrad arkitektur som är anpassad till användare och 
deras förändrade behov. 

3.1 Forskning kring biblioteksarkitektur ur ett 
maktperspektiv 

Forskning om biblioteksarkitektur med ett uttalat maktperspektiv är relativt 
begränsad och mest central i sammanhanget är David Kochs licentiat-
avhandling Spatial Systems as Producers of Meaning – the Idea of Knowledge 

                                                                    

 
10 Pemer, Anna Lena, 2001, Mot det gränslösa biblioteksrummet. Visioner och funktioner i 1990-talets 
biblioteksarkitektur med utgångspunkt i Malmö stadsbibliotek och Bibliotheque nationale de France. 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Inst. för biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr 2001:14, s. 5, 64 f. 
11 Libraries as places: buildings for the 21th century: proceedings of the Thirteenth Seminar of the 
IFLA´s Library Buildings and Equipment Section together with IFLA´s Public Libraries Section, Paris, 
France, 28 July – 1 August 2003, IFLA Publications 109, s. 5. 
12 Hohmann, Tina, 2006, ”New aspects of Library Design”. Library Quarterly, vol. 16, nr 2. 
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in three Public Libraries (2004) samt Mattias Kärrholms avhandling 
Arkitekturens territorialitet. Till en diskussion om territoriell makt och 
gestaltning i stadens offentliga rum (2004).13 Jag kommer att utgå ifrån deras 
teoretiska begrepp och därför nämns deras avhandlingar endast kort i detta 
avsnitt för att behandlas mer utförligt under avsnittet Teoretiska 
utgångspunkter. Kerstin Svenssons magisteruppsats Kunskapshus eller 
offentligt vardagsrum? En undersökning av Lunds stadsbiblioteks ombyggnad 
(2001), Lars Jadelius och Vilma Hodászy Fröbergs forskning berör också 
biblioteksarkitektur ur detta perspektiv. 

Jadelius ser i sin forskning arkitektur ur ett socialt perspektiv och 
tillskriver arkitekturen en stor betydelse i ett demokratiskt samhälle. Hans 
uppfattning är att man måste se arkitektur som resurs ”i en kreativ, kritisk och 
demokratisk kunskapsprocess” och samtidigt tolka byggnaderna och 
arkitekturen som uttryck för denna process.”14 De offentliga institutionerna, 
som t.ex. bibliotek, ser han som centra för demokratin och det offentliga 
samtalet. Problemet är att flertalet besökare i Sverige känner sig främmande 
inför många av offentlighetens institutioner, även om ambitioner idag finns att 
gestalta öppenhet och demokrati. Jadelius ställer sig frågan om folkbiblioteken 
blivit tillgängliga för folket i någon djupare mening. Demokrati förutsätter 
enligt honom att medborgarna kan ta den offentliga miljön i besittning och på 
så sätt bli delaktiga. Han ser en koppling mellan arkitekturen och 
folkbibliotekens demokratiska ambitioner och menar att synen på demokrati 
”avslöjas” i de relationer mellan gestaltning och konsumtion som byggnaden 
tillåter:15

Om demokrati inskränker sig till ett fritt val av redan formade ”produkter” eller 
”ståndpunkter” blir varuhuset till en lämplig förebild för ett demokratiskt bibliotek. Om 
folkbildning inskränker sig till att lära folket att älska och högakta det tryckta ordet blir 
templet en lämplig förebild. Om folkbildningen istället innebär fostran och undervisning 
av ett obildat folk brukar byggnaden framhävas som ett utsökt konstverk. Om demokrati 

                                                                    

 
13 Koch, Daniel, 2004, Spatial Systems as Producers of Meaning – the Idea of Knowledge in three Public 
Libraries. Licentiatavhandling framlagd vid Inst. för arkitektur vid Kungl. Tekniska Högskolan i 
Stockholm, nr 2004:2, och Kärrholm, Mattias, 2004, Arkitekturens territorialitet. Till en diskussion om 
territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum. Avhandling framlagd vid Inst. för arkitektur vid 
LTH, Lunds universitet. 
14 Jadelius, Lars, 1990, ”Arkitektur som källa till förståelse av folkbibliotekens historia och möjligheter”, 
s. 103. 
15 Jadelius, 1990, s. 103–109. 
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också innefattar en delaktighet i själva kunskapsprocessen, måste biblioteksmiljön rymma 
både gestaltningsprocesser och erfarenhetsutbyte, både åsikter och ståndpunkter.16

Enligt Jadelius förutsätter medborgarnas delaktighet i miljön att sociala nätverk 
kan utvecklas. Genom att sociala relationer tillåts blir informationsutbyten inte 
endast en enkelriktad process och det är dessa informella möten som 
biblioteken måste tillgodose genom arkitekturens utformning.17 Ett boktempel 
liknande Asplunds stadsbibliotek i Stockholm, där enskild kunskapsinhämtning 
genom böcker premieras, får utifrån Jadelius resonemang därför svårt att uppnå 
delaktighet och demokrati. 

I Tystnaden och ljuset. Om biblioteksarkitektur (1998) undersöker Vilma 
Hodászy Fröberg biblioteksbyggnader från antiken fram till vår tid i termer av 
ljus och mörker. För henne framstår biblioteksbyggnaden som en indikator på 
den kunskaps- och samhällssyn man haft genom tiderna vilket hon menar 
främst syns i den slutenhet respektive öppenhet som speglas i arkitekturen. 
Ljuset i byggnaderna symboliserar enligt henne graden av öppenhet som står 
som kontrast till mörkret, slutenheten och tystnaden. Som exempel tar hon 
utvecklingen från de mörka medeltida biblioteken och deras slutna och tysta 
förvaringsplatser av kunskap, till renässansens ljusa och pampiga bibliotek som 
skulle manifestera de nya vetenskaperna. De demokratiska tankegångar som 
uppkommer under renässansen resulterar samtidigt i de första offentliga 
biblioteken. Hodászy Fröberg ser en koppling mellan människans värderingar 
och uppfattning om världen och menar därför att människans kontinuerligt 
förändrade världsbild och syn på boken och på kunskapens värde kan avläsas i 
bibliotekens arkitektoniska gestaltning och boksamlingarnas sammansättning.18 
Slutenheten och öppenheten 

lämnar en möjlighet att beskriva hur elitism och ortodox åsiktsstyrning arkitektoniskt kan 
omgestaltas i förtegen slutenhet och mörker, medan ökad spridning av läskunnighet och 
bildning, demokrati och folklighet gärna kläs i former av social integration, öppnade rum, 
ljusa välvda salar, rymd och luft.19

                                                                    

 
16 Jadelius, 1990, s. 109. 
17 Jadelius, 1990, s. 110. 
18 Hodászy Fröberg, 1998, s. 9–13. 
19 Hodászy Fröberg, 1998, s. 240. 
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Hodászy Fröbergs forskning tydliggör symboliken i bibliotekens arkitektur och 
hur den kan tolkas. 

I magisteruppsatsen Kunskapshus eller offentligt vardagsrum? En 
undersökning av Lunds stadsbiblioteks ombyggnad (2000) studerar Kerstin 
Svensson, utifrån intervjuer med berörda parter som arkitekter, biblioteks-
anställda med olika ansvarsområden och inblandade konsulter, hur bibliotekets 
ideologier avspeglar sig i ombyggnationen av Lunds stadsbibliotek och hur 
användarsynen påverkar gestaltningen.20 Även hon pekar på att diffusa 
maktstrukturer kan skönjas i utformningen av rummet. Precis som Svensson 
gör jag en undersökning av maktstrukturer utifrån bibliotekets ideologiska 
bakgrund, men skillnaden i våra undersökningar ligger i de teoretiska 
perspektiven. Svenssons undersökning utgår från mer generella teorier om hur 
arkitektur påverkar oss och skapar mening och min från teorier som mer eller 
mindre berör biblioteksbyggnaden direkt. Med dessa kan jag rent konkret peka 
på hur man med arkitektoniska medel, kopplat till ideologier, uppnår de 
funktioner man eftersträvar och därigenom påverkar och styr besökare. Vidare 
gör hon en fördjupning i ett bibliotek medan jag intresserar mig för hur 
användarsynen kommer till uttryck i två bibliotek. 

                                                                    

 
20 Svensson, Kerstin, Kunskapshus eller offentligt vardagsrum? En undersökning av Lunds 
stadsbiblioteks ombyggnad. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Inst. för 
biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Lunds universitet, nr 2000:21. Sidnumrering saknas i 
uppsatsen. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Jag använder mig således av Mattias Kärrholms Arkitekturens territorialitet. 
Till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum 
och Daniel Kochs Spatial Systems as Producers of Meaning - the Idea of 
Knowledge in three Public Libraries som teoretiska utgångspunkter i min 
undersökning. Båda har studerat biblioteksarkitektur såväl exteriörmässigt som 
interiörmässigt och de har etablerat en begreppsapparat som jag har funnit 
fruktbar för att förklara de fenomen som undersöks i min studie. De båda 
avhandlingarna behandlas nu separat där termer, som används och kombineras 
i undersökningen, förklaras. 

4.1 Biblioteket som territorium 
Kärrholms Arkitekturens territorialitet belyser maktanspråket i arkitekturen 
hos offentliga byggnader utifrån begreppet ”territorialitet”.  Han tar i sin 
avhandling upp en diskussion om territoriell maktutövning och hur det 
konstitueras i offentlig arkitektur. Kärrholm menar att arkitekturforskningen är 
relativt ung och begränsad till sin omfattning och att begreppsapparaten, som 
till stor del lånats in från andra discipliner, är förhållandevis liten. Sällan har 
man, enligt honom, lyckats fokusera på vad arkitektur gör och konkret beskriva 
dess roll för användning och vardagsliv. I sin avhandling utvecklar han därför 
begreppet territorialitet för att kunna peka på en relation som man dessförinnan 
inte varit överrens om att den existerat, nämligen den arkitektoniska 
utformningens betydelse för medborgarna.21

Kärrholm beskriver bl.a. att arkitektoniska former och strukturer möjliggör 
makt genom att dessa skapar rumslig kontroll. Denna arkitektoniska planering 
understödjer det han kallar för territorialitet och begreppet definierar han som 

                                                                    

 
21 Kärrholm, 2004, s. 9. 
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”en makt med rummet som medium”. Han beskriver vidare att ”[t]erritoriet 
[…] i denna mening [är] något som konstituerar och konstitueras av såväl 
byggd miljö som olika praktiker”.22 Han vill med andra ord diskutera den 
territoriella maktutövningen genom den konkreta gestaltningen av 
arkitekturen.23 Här ser alltså Kärrholm rumslig kontroll som något som ingår i 
vardagliga praktiker. Territorialitet är något som är direkt avläsbart i den 
byggda miljön snarare än en psykologisk, social eller politisk avsikt.24 För att 
kunna synliggöra territoriella fenomen och hur maktutövning ser ut rent 
konkret, utvecklar han en begreppsapparat bestående av nyckelbegreppen 
”territoriell strategi” och ”taktik”. Nedan följer en beskrivning av dessa 
begrepp. 

4.1.1 Strategi 
Kärrholm beskriver ”territoriella strategier” som medvetna försök att avgränsa 
ett territorium och där kunna utöva kontroll genom ett regelverk som är knutet 
till detta territorium (t.ex. ett bibliotek). Han stödjer sig på Michel de Certeaus 
(1925–1986)25 definition av strategi som ett försök av olika aktörer att 
kontrollera makten inom ett specifikt fält t.ex. vetenskap eller politik. Dessa 
aktörer kan vara organisationer eller institutioner i samhället, såsom bibliotek, 
som på distans i tid och rum vill kontrollera sitt territorium och upprätthålla en 
viss ordning.26

Kärrholm menar vidare att själva kontrollen är abstrakt och svår att se 
eftersom den utövas genom ett regelverk snarare än att den hävdas av en 
enskild individ. Den territoriella strategin är resursstark då den befäster 
territoriet genom åtgärder som byggd miljö, detaljplaner och teknisk 
utrustning, men även personal på plats. Med dessa resurser möjliggörs olika 
sätt att strukturera och definiera miljön, att klassificera och markera den och på 
så sätt styra omgivningens beteende så att reglerna efterlevs. Man kan därför 
säga att ett visst beteende förväntas av medborgarna som rör sig inom 
territoriet och Kärrholm menar att bibliotek ofta planerar för den 

                                                                    

 
22 Kärrholm, 2004, s. 9 f. 
23 Kärrholm, 2004, s. 9 f. 
24 Kärrholm, 2004, s. 80. 
25 Michel de Certeau, forskare i psykoanalys, filosofi och samhällsvetenskap, utvecklade begreppen 
strategi och taktik i de två volymerna The Practice of Everyday Life (1984–1998). 
26 Kärrholm, 2004, s. 66, 83 f. 
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generaliserade användaren med resurser som lånedisk, personal och 
läsesalar.27 Ett exempel på detta i ett bibliotek är skyltar som talar om att det är 
en tyst läsesal där man alltså förväntas sitta tyst. 

Ett viktigt arkitektoniskt medel som Kärrholm lyfter fram i anslutning till 
begreppet strategi är ”korridoren”. Korridoren som tanke och verktyg 
utvecklades under 1800-talet då den framväxande borgerlighetens ideal stod 
till grund för gestaltningen av offentliga institutioner. Syftet var att avgränsa 
rum och rummens funktioner utifrån samhällets sociala kategorier för att på 
sätt skilja dessa åt. De byggda miljöerna bidrog på så sätt till att olika 
identiteter formades. Detta man också kan se i biblioteken i min undersökning. 
Den ”optiska noden” var ett annat strategiskt uttryck som utvecklades under 
samma tid. Kärrholm beskriver det som att territoriet kunde kontrolleras från 
en central punkt i rummet vilket för bibliotek främst innebär möjlighet till 
överblick från personaldiskar.28

Begreppet strategi utgår alltså från att en maktstruktur är inbyggd i 
arkitektoniska miljöer och jag undersöker hur denna struktur av regler 
genomkorsar arkitekturen i två folkbibliotek. Biblioteket kan i detta samman-
hang ses som ett territorium där en viss ordning och vissa regler upprätthålls 
med hjälp av personal, översiktsmöjligheter och olika artefakter som t.ex. 
skyltar och informationsdiskar. 

4.1.2 Taktik 
Till skillnad från strategin, som planerats av en organisation på distans i tid och 
rum, upprättas och hävdas ”taktik” av olika medborgare på territoriet genom 
olika beteenden (t.ex. användarna på ett bibliotek). Individernas taktiska 
beteenden ser Kärrholm som oreflekterade och omedvetna reaktioner på de 
strategiska åtgärderna och varje gång individens beteende följer de regler 
strategin satt upp reproduceras en ordning och kontrollen stärks. Ett exempel 
på detta är när en användare går fram till informationsdisken för att få hjälp. 
Även om taktiken kan ses som ett relativt självständigt beteende utifrån de 
regler strategin satt upp (användaren kan t.ex. bestämma sig för att ignorera en 

                                                                    

 
27 Kärrholm, 2004, s. 87 f. 
28 Kärrholm, 2004, s. 208–212, 219 f. 
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regel), vill Kärrholm poängtera att den aldrig ”verkar på egen mark” som 
strategin gör.29

Kärrholm skiljer alltså på en organiserad form av territorialitet dvs. strategi 
och en mer planlös sådan dvs. taktik där enskilda privatpersoner på olika sätt, 
vare sig de motsätter sig eller medverkar till strategins regler, tar miljön i 
besittning. Strategin på biblioteket påverkar användarna och deras beteende 
och man kan säga att det ständigt råder ett samspel mellan de strategiska och 
taktiska aktörerna. I mitt fall blir begreppet taktik betydelsefullt genom att de, 
av regelverket, förväntade beteendena av användarna kan belysas. Begreppet 
används dock i begränsad omfattning jämfört med strategi. 

Jag använder mig således av begreppen strategi och taktik för att 
undersöka hur artefakter, t.ex. diskar och skyltar, och personal stödjer 
territoriet och hur användarna kan förhålla sig till denna rent taktiskt. Teorin 
som helhet visar hur arkitektur kan användas som ett verktyg för maktuttryck. 
Kärrholm vill inte huvudsakligen peka på avsikter med strategin hos aktörer i 
miljön, utan snarare med vilka medel territoriet skapas och upprätthålls.30 En 
viktig aspekt vid utformandet av officiella byggnader är, som senare beskrivs 
mer ingående, den borgerliga samhällssynen. Eftersom det är önskvärt med ett 
större perspektiv i en sådan här undersökning vill jag därför kombinera den 
territoriella teorin med ytterligare en arkitektonisk teori som kopplar ihop 
bibliotekens samhälleliga roll med arkitekturen. På så vis kan jag tydliggöra att 
det ligger värderingar bakom arkitekturen. 

4.2 Rummets och litteraturens symboliska relationer 
I sin avhandling Spatial Systems as Producers of Meaning undersöker Daniel 
Koch vad rummets utformning betyder för oss människor och hur den påverkar 
oss på olika sätt. Han har studerat tre bibliotek och deras arkitektur för att se 
hur synen på kunskap produceras genom det sätt sociala relationer tillåts. Han 
menar att bibliotek sedan antiken varit symboler för kunskap och litteratur och 
att böckerna har en viktig social roll i samhället och i biblioteket. Böckerna är 
symbolbärare för mänsklighetens visdom och hur de sedan ordnas och 
klassificeras, både i SAB-systemet och rent rumsligt, får betydelse för hur 

                                                                    

 
29 Kärrholm, 2004, s. 83, 85. 
30 Kärrholm, 2004, s. 80. 
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kunskap uppfattas.31 Koch utvecklar tre grundbegrepp, ”distribution of, in and 
through space” i syfte att undersöka vad biblioteksbyggnaden symboliserar. 
”Distribution” är i detta sammanhang ett nyckelbegrepp därför att begreppet 
innebär att något förmedlas till någon.32

4.2.1 Distribution av yta och rum 
”Distribution of space”, vilket jag väljer att kalla ”distribution av yta/rum”, 
definieras av Koch som  

an idea of the ordering of society. Our vision of society and how it is to be ordered is 
constantly present in the continuous production of social space, the two producing and 
reproducing each other in mutual exchange.33

Detta begrepp syftar således till att peka att det sätt olika organisationer och 
institutioner i samhället distribuerar yta och sociala relationer också reflekterar 
uppfattningen om hur man tycker att samhället är ordnat eller bör vara. Varje 
rumsligt system, dvs. hur ytor är distribuerade, skapar därför relationer byggda 
på makt. Makt och kontroll är något som enligt Koch ligger inbäddat i 
arkitekturen och som vi rättar oss efter i vårt sociala liv. Han noterar att två 
olika typer av kontroll finns som medger makt dvs. en rumslig och en visuell. 
Den rumsliga kontrollen syftar till att kontrollera vem som besöker biblioteket 
och hur de där rör sig genom de passager, återvändsgränder och entréer som 
finns. Den visuella kontrollens syfte ligger i att antingen se eller att bli sedd 
och samverkar ofta med den rumsliga kontrollen. Han kopplar denna kontroll 
till den borgerliga elitens strävan att disciplinera och övervaka arbetarklassen.34 
Koch vill med detta begrepp mer konkret visa hur den arkitektoniska 
strukturen kan kopplas till hur vi övergripande strukturerar vår värld. Med 
begreppet distribution av yta kan jag undersöka hur olika ytor avgränsas och 
hur de relaterar till varandra rumsligt och storleksmässigt och vad det säger om 
synen på samhället. I ett mindre perspektiv innebär det också att jag kan 
undersöka hur arkitekturen sedan producerar makt och kontroll. 

                                                                    

 
31 Koch, 2004, s. 59 f, 75, 100. 
32 Koch, 2004, s. 29. 
33 Koch, 2004, s. 30. 
34 Koch, 2004, s. 108–111. 
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4.2.2 Distribution i yta och rum 
Med begreppet ”distribution in space”, som jag väljer att kalla ”distribution i 
yta/rum”, vill Koch peka på att de rumsliga relationerna också signalerar något 
om relationerna och statusen mellan människor och artefakter. Han menar att 
det sätt människor och artefakter placeras i förhållande till varandra avspeglar 
den betydelse och status vi tillskriver dem. Placeringen av olika typer av 
litteratur signalerar vidare den syn vi har på hur kunskap, litteratur och t.o.m. 
hur vår värld är ordnad.35 Artefakter har därför enligt Koch en viktig symbolisk 
och social roll i samhället, i byggnaden och i det rumsliga systemet.36 På 
samma sätt signalerar distributionen av bibliotekets olika funktioner, t.ex. 
genom placering av informationsdiskar på ett visst ställe, den betydelse de har i 
det rumsliga systemet.37 Koch såg i sin undersökning att funktioner som 
informationsdiskar, men även studieplatser för läsro och ytor för social inter-
aktion t.ex. caféer, var särskilt viktiga i de bibliotek han studerade.38

Ordnandet och klassificerandet av artefakter, funktioner och kunskap 
baserar sig alltså på den syn man har på världen och dess struktur vilket också 
får betydelse för hur den som söker ska hitta och förstå kunskapen i böckerna. 
Biblioteken har därför en betydande roll i strukturerandet av litteratur för dem 
som inte annars har tillgång till den.39 Med begreppet distribution i yta kan jag 
tydliggöra hur placering av litteratur, olika genrer, media, rum och avdelningar 
i mina två bibliotek vittnar om en bakomliggande struktur. 

4.2.3 Distribution genom yta och rum 
Alla dessa möten mellan artefakter och människor skapar någon slags mening 
för användarna genom att de leder till sociala interaktioner där värderingar och 
idéer kan utbytas. Med begreppet ”distribution through space”, som jag kallar 
”distribution genom yta/rum”, vill Koch peka på hur denna interaktion 
produceras genom det sätt på vilket byggnaden fysiskt tillåter vår närvaro och 
våra beteenden. Byggnaden och människan interagerar på så sätt.40 De sociala 
mötena (re)producerar rutiner och relationer mellan människor, till att forma 

                                                                    

 
35 Koch, 2004, s. 31. 
36 Koch, 2004, s. 60. 
37 Koch, 2004, s. 31. 
38 Koch, 2004, s. 59. 
39 Koch, 2004, s. 75. 
40 Koch, 2004, s. 32. 
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beteendemönster och uppfattningen av hur människor står i relation till 
varandra.41 Distribution genom yta/rum styr också inter-aktionen mellan böcker 
och människor vilket gör att deras läsvanor kan påverkas. I ett större perspektiv 
kan detta betyda att en viss social kultur reproduceras hos en större allmänhet.42 
Genom begreppet distribution genom yta kan jag alltså undersöka vilka slags 
relationer som tillåts på biblioteken i min undersökning dvs. de mellan 
människor eller de mellan böcker och människor. 

4.3 Sammanfattning av teorier 
Sammantaget erbjuder de teoretiska utgångspunkter en möjlighet att identifiera 
olika maktuttryck i biblioteksarkitekturen. Med Kärrholms begrepp strategi 
och taktik kan jag peka på att det föreligger ett maktförhållande i arkitekturen 
genom att identifiera artefakter och personal i miljön som upprätthållande av 
regler och en viss ordning. Taktik belyser vidare vilka beteenden hos 
användare som man vill uppnå med detta.  Kochs begreppsapparat hjälper mig 
framförallt att se dessa maktrelationer utifrån den kontext som omsluter 
folkbiblioteken. För att sammanfatta Kochs begrepp ger distribution av yta och 
rum en övergripande bild av hur biblioteket i stort är distribuerat och vilka 
hierarkiska relationer som däri avspeglas rumsligt och storleksmässigt. Med 
distribution i yta och rum undersöks litteraturens och olika genrers och 
artefakters (och deras funktion) status genom den placering de har i relation till 
varandra. Distribution genom yta och rum belyser de möjligheter byggnaden 
ger användare att interagera med varandra eller med böcker. Kochs tre begrepp 
samverkar i hög grad med varandra och går därför sällan att åtskilja.43

Jag bör nämna att jag är medveten om att dessa teorier kan tyckas ha ett 
endimensionellt perspektiv som föga lämnar utrymme för andra tolkningar. Jag 
hävdar ändå att teorierna är relevanta för min undersökning då jag personligen 
tror att det sätt man gestaltar offentliga byggnader inte är helt ”oskyldigt” 
vilket jag också kommer att försöka argumentera för. Sedan är det upp till 
läsaren att bestämma sig för huruvida denne håller med eller ej. 

                                                                    

 
41 Koch, 2004, s. 140. 
42 Koch, 2004, s. 144 f. 
43 Koch, 2004, s. 99 f. 
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5 Metod, urval, disposition och material 

Bibliotekens användar- och kunskapssyn är fenomen som baserar sig på 
människans uppfattning om världen, fenomen som man får försöka blottlägga 
genom att tolka artefakter och strukturer. En kvalitativ metod är därför bäst 
lämpad för min undersökning och här nedan beskrivs studiens metodologiska 
ansatser: observation av bibliotek på plats, prövning av teoretiska begrepp på 
de fenomen som noteras, samt textanalys av dokument (vilka redogörs för 
senare under Disposition och Material). 

Jag kommer huvudsakligen utgå ifrån Runa Patels och Bo Davidssons 
framställning av observationsmetoden i Forskningsmetodikens grunder. Att 
planera, genomföra och rapportera en undersökning, samt komplettera med 
Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (2005, red. Göran Bergström & Kristina Boréus). 

5.1 Kvalitativ observation som metod 
Observation som metod används för att studera hur något är beskaffat i syfte att 
tolka och förstå människans värld. Företeelser i vår värld existerar inte utan 
mening för oss människor, utan vi tillför ting och fenomen en mening och allt 
får på så sätt betydelse för oss.44 I kvalitativa undersökningar kan observation 
med fördel användas tillsammans med andra metoder. Med Patels och 
Davidsons terminologi beskrivs kombinationer av detta slag som 
”triangulering”.45 Triangulering innebär att man förutom observationer kan 
använda sig av intervjuer och dokument som informationskällor vilket jag 
kommer att göra i min undersökning (materialet redovisas senare under kapitlet 
Disposition och material). Triangulering kan också innebära att ett eller flera 

                                                                    

 
44 Hartman, Jan, 2004, Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori, s. 272 f. 
45 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2003, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, s. 87 f, 104. 
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teoretiska perspektiv kan användas för att belysa det som observeras (dessa 
redovisades i kapitlet Teoretiska utgångspunkter). Sammantaget ska dessa 
metoder ge en fyllig bild och öka förståelsen av ett komplext problemområde.46

5.1.1 Ostrukturerad observation 
Patel och Davidson skiljer på två olika typer av observation: den strukturerade 
och den ostrukturerade observationsmetoden. Den strukturerade observationen 
karaktäriseras av god kunskap om vem och vad som ska studeras, i vilka 
situationer och vid vilken tid och ett observationsschema upprättas där 
beteenden och skeenden prickas av. Den ostrukturerade observationsmetoden 
har ett mer utforskande syfte där man vill inhämta så mycket kunskap som 
möjligt om fenomenet och metoden regleras inte på samma sätt som den 
strukturerade.47 Jag valde att hålla mig mer till den ostrukturerade 
observationsmetoden då det inte handlar om några mänskliga beteenden som 
går att pricka av och kategorisera samt presentera i form av tabeller. Det 
handlar istället om en befintlig miljö skapad av människan som måste 
beskrivas på andra sätt. 

5.1.1.1 Datainsamling, registrering och validitet 
Observationsmetoden har många tekniker och regler för hur data ska samlas in 
och tolkas. Patel och Davidson ställer upp tre frågor som är av vikt inför 
observerandet. Dessa tre frågor kan besvaras mer eller mindre preciserat 
beroende på studiens art och val av observationsmetod (där jag valde den 
ostrukturerade som ovan beskrivits). Frågorna för den ostrukturerade metoden 
är följande:48

Vad ska observeras? 

Hur ska vi registrera observationerna? 

Hur ska vi som observatörer förhålla oss till det som studeras? 

                                                                    

 
46 Patel & Davidson, 2003, s. 104. 
47 Patel & Davidson, 2003, s. 89. 
48 Patel & Davidson, 2003, s. 90. 
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Svaret på första frågan är: Jag studerar en miljö skapad och strukturerad av 
människan utifrån artefakter och deras placering, såsom litteratur och annan 
media, informationsdiskar, skyltar, soffor, bord och stolar. 

När det gäller att registrera data efter den ostrukturerade metoden så måste 
allt i miljön studeras, enligt Patel och Davidson. Detta beskriver de dock själva 
som omöjligt även för den skickligaste. En viss begränsning av vad som 
observeras är därför önskvärt och därmed studeras endast de artefakter som 
ovan nämnts. Patel och Davidson menar vidare att själva registreringen sker 
med hjälp av nedtecknande av nyckelord kombinerat med mer utförligare 
noteringar som sedan skrivs rent.49 För min del har registreringen inneburit 
både korta anteckningar och skisser av hur hyllor, litteratur och olika möbler 
står i biblioteken. En del fotografering har också gjorts som stöd för minnet. 

Undersökningens validitet förutsätter en trovärdig presentation och 
tolkning av det empiriska materialet. Detta innebär att läsaren måste kunna 
följa med i tolkningen vilket möjliggörs genom s.k. ”thick descriptions” där 
man använder sig av mycket fylliga beskrivningar av data.50 I denna 
undersökning används en lättare form av thick descriptions vid presentationen 
av arkitekturen, som kompletteras med planritningar vilket bör underlätta för 
förståelsen av det observerade. Fortlöpande analyser sker här utifrån de 
teoretiska begreppen. Genomgången av dokumenten måste dock kompletteras 
med en viss form av textanalys. Textanalysen görs med en hermeneutisk ansats 
där delar av texten tolkas utifrån texten som helhet och helheten utifrån 
delarna.51 Syftet med textanalysen är att se hur den ideologiska bakgrunden 
avspeglar sig genom det sätt arkitekter och bibliotekspersonal velat utforma 
arkitekturen: Hur och varför har man distribuerat och inrett bibliotekets inre på 
det sätt man gjort och vad har man velat uppnå? Presentationen av dokumenten 
sker genom referat och citat där jag lyfter fram olika termers och uttrycks 
innebörd. 

                                                                    

 
49 Patel & Davidson, 2003, s. 94 f. 
50 Patel & Davidson, 2003, s. 105. 
51 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2005, ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys”, s. 24 f. 
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5.2 Urval 
Två folkbibliotek, Sala och Uppsala stadsbibliotek, studerades för att se hur 
maktuttryck varierar. I en kvalitativ undersökning som min skulle 
undersökningen med vissa fördelar kunnat begränsas till ett bibliotek eftersom 
inga generella resultat eftersträvades. Detta skulle ha inneburit en mer 
djupgående undersökning än den som nu gjordes, med t.ex. kompletterande 
intervjuer med arkitekter och bibliotekspersonal. De hade då givits möjligheten 
att personligen komma till tals angående bibliotekens utformning. Eftersom 
inget av biblioteken byggts nyligen hävdar jag att detta hade varit svårt 
genomföra - minnet är kort och icke pålitligt efter så lång tid och jag ville 
undvika de efterhandskonstruktioner det eventuellt skulle ha medfört. 

5.3 Disposition och material 
Presentationen av undersökningen inleds med en beskrivning av 
folkbibliotekens ideologiska bakgrund. Därpå följer undersökningen av folk-
biblioteken i två separata delar med infogade planritningar över respektive 
bibliotek. Biblioteken presenteras kort och därefter följer en textanalys av 
dokument, observationer av avdelningarnas och beståndets placering samt av 
interiörens utformning. Avsnitten avslutas med en kort sammanfattning av 
resultat och analys. 

I kapitlen Biblioteksförslag, byggförslag och kommentarer analyseras 
texter av vilka många är otryckt material (bl.a. Sala kommun F4:4). Även 
boken Åttiotalets bibliotek. Svenska biblioteksbyggnader 1980–89 (1990) var 
användbar då bidrag om både Sala och Uppsala stadsbibliotek där fanns. För 
Uppsala stadsbibliotek var även texter i Från bryggeri till bibliotek i 
Sandbacken (1987) betydelsefulla. Dessa bidrag är skrivna av bl.a. arkitekter 
och bibliotekspersonal som medverkade i utformandet av arkitekturen. Fåtalet 
dokument kan i vissa fall ha påverkat undersökningen negativt genom att 
underlaget för tolkningar inte varit tillräckligt stort. Ändå torde dokumenten ha 
givit en relativt god bild av synen på bibliotekens miljö och synen på 
användarna. 

I avsnitten om beståndets och avdelningarnas placering behandlas de 
rumsliga relationerna mellan de olika litterära formerna och medierna i 
biblioteket. Här undersöks också placeringar av och relationer mellan olika 
rum och avdelningar. Avsnitten Interiör inbegriper studier av placeringen av 
informationsdiskar, soffor, bord och stolar, gångar och skyltar – artefakter som 
signalerar den mening vi tillför vår miljö. Den skillnad jag gör mellan 
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beståndets placering och hyllornas placering kan vara värt att påpeka här: När 
det gäller litteraturen vill jag peka på möjliga orsaker till dess placering, medan 
jag, när det gäller hyllorna och deras placering, vill se hur de rent fysiskt får 
betydelse för överblicken och cirkulationsmöjligheterna i biblioteket. I dessa 
kapitel används både otryckt och tryckt material bestående av planritningar, i 
vissa fall telefonintervjuer och e-post.52

Nedan behandlas placering av avdelningar/bestånd och interiör separat, 
men resonemanget om det ena hänger ibland ihop med det andra eftersom allt 
är en del av en helhet. En djupare tolkning med sammanfattande karaktär av 
hela undersökningen sker sedan under avsnittet Diskussion och slutsatser. 

                                                                    

 
52 Telefonintervjuerna finns skriftligt sammanfattade i författarens ägo. 
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6 Undersökning 

6.1 Bakgrund 
Som tidigare nämnts i inledningen har folkbiblioteken haft en stor betydelse för 
det demokratiska folkhemmets uppbyggnad under 1900-talet vilket har haft 
betydelse för hur arkitekturen har gestaltats. Jag vill därför förklara vad som i 
ett tidigt skede format bibliotekens uppdrag och verksamhet. Följande kapitel 
syftar till att sätta in folkbiblioteken i en samhällelig kontext. Här kommer 
därför en kort genomgång av folkbibliotekens syfte och framväxt där den 
ideologiska bakgrunden lyfts fram. Jag stödjer mig främst på Joacim Hanssons 
avhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie (1998) 
där han uttömmande beskriver de grundläggande ideologiska och politiska 
förutsättningarna för folkbibliotekens framväxt. 

6.1.1 Folkbibliotekens ideologiska bakgrund 
Innan folkbiblioteken bildades existerade bibliotek som alla syftade till att 
fostra underklassen. Sockenbiblioteken, som i regel drevs av de kyrkliga 
auktoriteterna, skulle fostra allmogeklassen med moralisk och religiös 
litteratur. Arbetar- och cirkelbiblioteken uppkom senare under industrialise-
ringen i slutet av 1800-talet och syftade till att bilda och fostra den nya 
arbetarklassen.53 På detta sätt var dessa bibliotek, som Hansson kallar folkliga 
bibliotek, inte självklart till för alla utan riktade sig till särskilda 
intressegrupper i samhället.54 Organisationer, bl.a. nykterhets- och arbetar-
rörelsen, drev biblioteken och deras ideologier påverkade starkt bibliotekens 

                                                                    

 
53 Hansson, Joacim, 1998, Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie. 
Licentiatavhandling vid Inst. för tvärvetenskapliga studier av människans villkor framlagd vid Göteborgs 
universitet, s. 75 ff. 
54 Hansson, 1998, s. 10. 
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utformning och litteraturval.55 Ur dessa folkliga bibliotek växte folkbiblioteken 
fram. Hansson menar att idén om en biblioteksverksamhet för alla blir tydlig 
när staten började intressera sig för de existerande biblioteken och 1905 börjar 
betala ut ett statsbidrag. Han definierar därför detta år som tidpunkten då man 
kan börja tala om folkbibliotek som företeelse.56

En blandning av liberala och socialdemokratiska ideal kom att forma 
bibliotekens verksamhet vidare under 1900-talet. Hansson ser explicit 
folkbibliotekens fortsatta framväxt i ljuset av arbetarrörelsens och den nya 
borgerliga medelklassens organisering i samhället då båda dessa grupper dels 
ville få den övergripande makten i samhället, dels ville skapa fora för sina 
värderingar och ideal. Dessa olika politiska viljor såg helt enkelt en möjlighet 
att kunna legitimera och kontrollera egna intressen genom samhällets olika 
institutioner, och folkbiblioteket var en sådan institution. Hansson hävdar att 
folkbiblioteken i Sverige kom att få en kontrollerande karaktär som syftade till 
att dana och fostra medborgarna i syftet att säkerställa den rådande ordningen i 
samhället istället för att bilda dem. Denna vilja grundades i en skepsis mot 
underklassens förmåga att se de ”sanna” demokratiska värdena i samhället. 
Borgerligheten, menar Hansson, lyckades med att föra ut sina ideal som norm 
genom att ingripa i biblioteksverksamheten. Efter hand lösgjorde sig 
folkbiblioteken från staten och genom att tala om folkbiblioteken dels som en 
sann demokratisk institution, dels som tillhandahållande neutral litteratur, både 
avpolitiserades biblioteken och höjdes den dominerande medelklassens 
värderingar till en norm.57

Sammanfattningsvis kan man säga att den ideologiska bakgrunden haft stor 
betydelse för hur biblioteket organiserat sin verksamhet. Betydelsen av detta 
för arkitekturen diskuteras bl.a. av arkitekten Lars Jadelius som menar att 
förhållandet mellan demokrati och folkbildning och synen på demokrati på 
olika sätt avspeglas i biblioteksarkitekturen.58 Utifrån detta är det intressant att 
diskutera hur biblioteket ser ut idag. Syns rester av den ideologiskt färgade 
bakgrunden i arkitekturen och vilka slutsatser kan man dra av det? 

 

                                                                    

 
55 Hansson, 1998, s. 129. 
56 Hansson, 1998, s. 10, 80. 
57 Hansson, 1998, s. 89, 130 f. 
58 Jadelius, Lars, 1990, ”Arkitektur som källa till förståelse av folkbibliotekens historia och möjligheter”, 
s. 109. 
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6.2 Planritning: Sala stadsbibliotek 
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6.3 Sala stadsbibliotek 
Sala stadsbibliotek byggdes år 1987 av arkitekterna Arne Ludvigsson och Ola 
Wikström. Biblioteket byggdes ihop med det gamla badhuset som redan fanns 
på platsen och lokalerna förbinds sedan dess med en gemensam entré. Inga 
större förändringar har skett sedan 1987 förutom en del utbyten av möbler. En 
viss användaranpassning har skett under åren gällande organisationen av 
litteraturen vilket har resulterat i att litteraturens placering inte endast utgår 
från hyllsignum utan även förklaras med hyllnummer.59

Nedan presenteras analysen av dokument skrivna av berörda parter före 
byggandet av biblioteket. Dessa implicerar den syn man hade på biblioteket 
och dess användare vid tiden för byggandet. 

6.3.1 Biblioteksförslag, byggförslag och kommentarer 
Byggherren Sture Bäckman, S Bäckmans Byggnads AB, är en central aktör 
inför bygget av Sala stadsbibliotek. I ortstidningen Sala Allehanda återfinns en 
artikel där han blir intervjuad och han beskriver sin vision om biblioteket och 
hur han vill bygga det. Han ”vill […] skapa ett kulturcentrum av bestående 
värde” samt ”göra en insats för kulturen”.60 Han vill tillföra ett kulturellt värde 
till orten där biblioteket spelar en viktig roll. Det är uppenbart att det är just 
visionen som är riktmärket för Bäckman, inte ekonomiska eller 
förvaltningsmässiga frågor. 

I Bäckmans förslag till Salas nya stadsbibliotek framgår att två alternativ 
tagits fram och beaktats. Bäckman presenterar i det ena förslaget ett bibliotek i 
ett plan och i det andra ett bibliotek i två plan. Båda alternativen är intressanta 
att diskutera i min undersökning då det enda som skiljer är placeringen av 
personalrummen. 

I förslaget, Biblioteksförslag Kv Täljstenen. Förslagets huvuddrag: 
”Bibliotek i ett plan”, beskriver Bäckman sin idé om en gemensam entré för 
biblioteket och Aguelimuseet samt toaletter och kapprum i foajén. Gällande 
interiören pekar han på hur biblioteket kommer att upplevas inifrån: ”en 
                                                                    

 
59 Telefonintervju: Elisabeth Söderström, bibliotekarie vid Sala stadsbibliotek, 2007-25-01. I författarens 
ägo. 
60 Sala kommun F4:4, tidningsartikel i Sala Allehanda, ”Sture Bäckman köper ett halvt kvarter. Vill 
bygga bibliotek vid Norra Esplanaden”. 
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upplevelsemässig tyngdpunkt av den stora takkupolen som tillsammans med 
takformen ger ljus och rymd.”61 Betonandet av den stora känslan av rymd 
pekar på en ambition att gestalta bibliotekets öppenhet och tillgänglighet, något 
som varit vanligt i utformningen av biblioteksarkitektur sedan renässansen. 
Enligt Vilma Hodászy Fröberg symboliserar just ljuset och rymden i samband 
med bibliotek upplysning och öppenhet.62 Men ljuset bidrar inte bara till 
öppenhet utan också, enligt Bäckmans andra förslag ”Bibliotek med 
administration i plan 2”, till att bibliotekarierna bättre ska kunna hålla uppsikt: 
”Biblioteksbesökaren [som] kommer in vid huvudentrén möts av lånedisken 
och ett kraftigt ljusinflöde från takljus altan [sic], där även uppsikten över 
biblioteksaktiviteterna förstärks. Utöver den fria uppsikt som erhålls från 
receptionen.”63

Att det är uppsikten som är det centrala för Bäckman framgår också av 
följande citat: ”Disken är placerad så att personalen har uppsikt över tidskrifter, 
barnavdelning och vuxenavdelning. Om bokhyllorna diagonalställs ges uppsikt 
även över referensbibliotek och läsrum.”64 Placeringen är alltså noga och exakt 
planerad av Bäckman och han uttalar explicit denna funktion som viktig för 
personalen. Detta kan ses som ett arkitektoniskt sätt att skapa en central punkt 
för kontroll, en s.k. optisk nod, och samtidigt tillföra auktoritet i syftet att 
kontrollera ett territorium. Som Kärrholm påpekar planeras kontroll på distans 
för att sedan iscensättas och gestaltas i miljön. Diskarna och personalen 
fungerar i sammanhanget som strategiska verktyg; de befäster den ordning som 
önskas genom den uppsikt som informationsdiskarna tillåter.65 Denna tanke 
diskuteras vidare under kapitlet Interiör. 

Arkitekterna Arne Ludvigsson och Ola Wikström formulerar i två 
dokument sina tankar om arkitekturen och inredningen inför det förestående 
byggandet av Sala stadsbibliotek.66 I målbeskrivningen tänker de sig entrén 
som ”avstressande” och att byggnaden ska vara av ”lätt fattbar struktur”. 
Interiören utformar de med tanken att ”[d]är skall vara högt i tak för tankarna 

                                                                    

 
61 Sala kommun F4:4, Bäckman, Sture, Biblioteksförslag Kv Täljstenen. Förslagets huvuddrag: 
”Bibliotek i ett plan” och ”Bibliotek med administration i plan 2”. 
62 Hodászy Fröberg, 1998, s. 13, 240. 
63 Sala kommun F4:4, Bäckman. 
64 Sala kommun F4:4, Bäckman. 
65 Kärrholm, s. 87 f, 221. 
66 Sala kommun F4:4, Ludvigsson, Arne, Arkitekturen, Sala bibliotek och konstmuseum (a) samt Några 
tankar och avsikter som legat till grund för inredningens utformning i Sala nya bibliotek (b). 
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och där skall finnas intima vrår att krypa undan och läsa.”67 För 
möbleringsprincipen står sedan en ”stimulerande och behaglig rytm” mellan 
hylluppställningar och öppnare ytor i fokus. Mittgången, av arkitekterna kallad 
”gröna gången”, som leder från entrén fram till den norra väggen, blir ett 
centralt gångstråk. Möbler kombineras på ett sätt så att de både ingår i en 
helhet och bildar kontraster, i syfte att markera skillnad på rum: Rottingmöbler 
placeras i burspråken för att betona glasverandakänslan och andra sittmöbler är 
röda. Bokhyllornas höjd bestäms utifrån bibliotekets behov av bokutrymme 
vilket är ett krav från biblioteket.  Ljuskällorna har arkitekterna anpassat efter 
platsen funktion: ”tillräckligt bra ljusbetingelser vid hyllor och läsbord och 
dels […] platsbelysningar som framhäver sittgruppernas trivsel och 
intimitet.”68 Hos arkitekterna står användarna i fokus då ord som 
”avstressande”, ”stimulerande”, ”behaglig”, ”högt i tak för tankar”, ”trivsel” 
och ”intimitet” syftar på användarnas olika behov och de tycks se biblioteket 
som något slags rekreationsplats. Biblioteket är en plats för användarna att 
komma till för att slappna av och sätta sig ner i soffgrupperna i lugn och ro 
vilket utökar bibliotekets funktion till att vara något mer än t.ex. en 
kunskapsförmedlare. Ljuset har även en mer praktisk betydelse för arkitekterna 
snarare än en symbolisk: det är träffpunkterna i miljön där användare möts (vid 
sittgrupperna), bokhyllorna och läsborden som ska belysas. 

När det gäller själva processen att inhämta kunskap i biblioteket uttrycker 
sig arkitekterna på följande sätt: ”I ett bibliotek finns människans tankar 
nerskrivna. Där skall vara högt i tak för tankarna och där ska finnas intima vrår 
att krypa undan och läsa.”69 Här verkar de se böcker som enda kunskapskälla; 
kunskapen är nedskriven och finns där färdigförpackad för användare att ta del 
av. Orden ”krypa undan i intima vrår” för tankarna till en process där man 
insuper bokskatterna enskilt. Uttrycket ”högt i tak för tankarna” ger intrycket 
av att de vill gestalta bibliotekets demokratiska funktion i arkitekturen: Här får 
alla(s) tankar plats. Enligt Vilma Hodászy Fröberg var ju just rymd och luft ett 
sätt att gestalta det nya öppna biblioteket.70 För arkitekterna verkar därför två 

                                                                    

 
67 Sala kommun F4:4, Ludvigsson (a). 
68 Se Planritning: Sala stadsbibliotek, s. 26. I författarens ägo. 
Sala kommun F4:4, Ludvigsson (b). 
69 Se Planritning: Sala stadsbibliotek, s. 26. I författarens ägo.  
Sala kommun F4:4, Ludvigsson (b). 
70 Hodászy Fröberg, 1998, s. 240. 
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funktioner vara i fokus: biblioteket som något slags återhämtningsplats och 
biblioteket som ett kunskapens hus, där kunskap och läsning sker enskilt. 

I arkitekternas text syns även bibliotekarierna och ett av de krav de ställt 
på den nya byggnaden. Bibliotekarierna betonar vikten av att bokhyllornas 
höjd anpassas efter önskvärt bokutrymme vilket arkitekterna också 
tillmötesgått. Just i detta krav verkar bibliotekets funktion som förvarare av 
böcker stå i fokus. Användarna tycks komma i andra hand vilket tyder på en 
traditionell syn på biblioteket som ett boktempel. Sättet som artefakter 
struktureras på, särskilt i relation till människor, belyser som tidigare påpekats 
den status och funktion dessa artefakter och byggnaden tillförs i sin helhet.71 
Denna fokus på böckerna och deras placering kan därför ses som uttryck för 
den betydelse de tillskrivs. 

I Åttiotalets Bibliotek. Svenska biblioteksbyggnader under 1980–89 gör 
Curt Hellman, chef för Kultur & Fritid, ett inlägg om den färdiga byggnaden. 
Han beskriver biblioteket som välkomnande snarare än imponerande och 
förhallen kopplar ”harmoniskt” ihop biblioteket med Aguelimuseet. Ändå 
menar han att bokhallen ger ett ”storslaget intryck”. Vidare finns där ”gröna 
växter, japanskinspirerad fontän, samt en glödande soffa”. Användarens 
upplevelse av biblioteket illustreras också av en fiktiv användares förmodade 
reaktioner: ”Besökaren […] vänder [gärna] blicken uppåt och får ett intryck av 
stor rymd”. Burspråken, med de stora fönstren, fungerar enligt Hellman 
utmärkt som läshörnor. Han hävdar också att känslan av salens stora rymd inte 
störs av de, enligt honom, höga bokhyllorna.72 Hellman verkar vilja 
understryka bibliotekets trivsamma miljöer med ord som ”harmoniskt” och 
”välkomnande”, men verkar för den skull inte vilja framställa interiören som 
mossig utan snarare modern och tilltalande. Ehlin beskriver 1980-talets 
biblioteksarkitektur som ett uttryck för en rikare och uttrycksfull form där 
livskvalitet står i förgrunden och där platsens väsen kan uttryckas.73 Gällande 
Sala stadsbibliotek verkar Hellman på liknande sätt vilja betona den berikande 
upplevelsen biblioteket och dess interiör kan ge. I fokus ställs användarens 
intryck av biblioteket där interiören paradoxalt ska ge både ett storslaget 
intryck och utrymme för intimitet. Det sägs ändå väldigt lite om vad 

                                                                    

 
71 Koch, 2004, s. 31. 
72 Hellman, Curt, 1990, ”Sala. Sala Stadsbibliotek”, s. 29 ff. 
73 Ehlin, Ingemar, 1990a, ”Inledning”, s. 5. 
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byggnaden betyder för besökare som ska använda sig av biblioteket. Läshörnor 
nämns, men annars uttrycker han ingen egen större vision om vilken roll 
biblioteket spelar för användaren (han citerar förvisso arkitekternas vision som 
han tycker att arkitekturen uppfyller). Hellman omtalar vidare lokalen som en 
”bokhall” vilket ger indikationer om hans syn på bibliotekets huvudsakliga 
syfte och funktion som främst en plats för böcker.74

6.3.2 Placering av avdelningar och bestånd 
Placeringen av avdelningar och bestånd har inte förändrats nämnvärt sedan 
byggnationen 1987. De ändringar som gjorts gäller främst inredningen vilket 
diskuteras under nästa rubrik. 

Hur är då avdelningarna och beståndet ordnade på Sala stadsbibliotek? 
Enligt Elisabeth Söderström, bibliotekarie vid Sala stadsbibliotek, uppfattade 
bibliotekarierna själva för många år sedan SAB-systemet som krångligt och 
otillgängligt för användarna, vilket också bekräftades av besökarna vid en 
enkätundersökning. Istället numrerades hyllorna och en översikt angav var 
ämnena var placerade. Idag stämmer emellertid inte översikten och en ny är 
under konstruktion för framtida användning.75

Strategin bakom avdelningarnas placering i Sala stadsbibliotek kan 
analyseras utifrån Kärrholms tanke om korridoren och dess syfte. Arkitekturen 
syftade, som tidigare nämnts, till att ordna, klassificera och särskilja människor 
med olika funktioner, av olika klass och kön.76 Genom att skapa rum för olika 
ändamål och människor klassificerade man också människan själv. Detta 
fenomen är ett gott exempel på hur strategi planeras på distans i syfte att utöva 
kontroll. I Sala stadsbibliotek kan man se denna uppdelning enligt korridors-
principen speciellt längs den västra väggen där bokhyllor avskärmar de olika 
avdelningarna.77 Här finns avdelningarna för barn, ungdom, tonår, 
skönlitteratur, tidskrifter, talböcker, läshörnor samt ett läsrum. Dessa är 
placerade utefter bibliotekets västra långsida och avdelningarnas uppradning 

                                                                    

 
74 Hellman, 1990, s. 31. 
75 Telefonintervju: Elisabeth Söderström, bibliotekarie vid Sala stadsbibliotek, 2007-01-25. I författarens 
ägo. Den karta som används i denna undersökning var alltså något inaktuell, men bearbetades för att 
överrensstämma med aktuella förhållanden. 
76 Kärrholm, 2004, s. 208–212. 
77 Se Planritning: Sala stadsbibliotek, s. 26 för beskrivningar som följer. Bilaga med fullständig 
förteckning över ämnen och deras hyllnummer, se bilaga nr 1: Sala stadsbibliotek – ämnen och 
hyllnummer , s. 73. 
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kan liknas vid rummens placering i en korridor. Här sker alltså en avgränsning 
utifrån olika ålderskategorier hos användarna. Genom denna uppdelning vet de 
var de hör hemma, vilket även underlättar för personalen som lättare kan 
hänvisa till specifik avdelning. Avdelningarna är också placerade i kronologisk 
ordning: föräldrahylla, barn-, ungdoms- och tonårsavdelning vilket ytterligare 
underlättar sökandet. Dessa avdelningar leder ju över till skönlitteraturen, 
pocketböckerna och deckarna som utgör vuxenavdelningen. 

I Sala stadsbibliotek kan man se att facklitteraturen har placerats i mitten 
av lokalen och därför flankerar det centrala gångstråket på dess vänstra sida. 
Facklitteratur finns även på hyllor vid gångens högra sida och kan därför sägas 
vara mycket centralt och fördelaktigt placerad om man utgår från begreppen 
distribution av och i yta. Exponeringen av facklitteraturen i mitten (distribution 
i yta) samt den yta den upptar (distribution av yta) signalerar utifrån begreppen 
dess högre värde och status jämfört med annan litteratur. Samtidigt kan man 
tolka det som att biblioteket vill profilera sig mer som kunskapshus. Den får 
t.ex. ta del av det ljus som strålar ner genom takfönstren i mitten av taket. Att 
placera facklitteraturen, själva kunskapen, i ljuset har enligt Hodászy Fröberg 
varit typiskt för bibliotek sedan antiken och pekar på tanken om en 
”gudaingiven upplysning”.78 Koch uppmärksammar ett liknande fenomen i sin 
undersökning och menar att bibliotek hellre vill framhålla sin funktion som 
kunskapsförmedlare än som en plats för t.ex. underhållning och nöjesläsning.79 
Litteratur för nöjesläsning står även i Sala stadsbibliotek mer avsides: 
Skönlitteraturen står bakom facklitteraturen vid den västra väggen, ”deckare 
och spänning” har separerats från annan skönlitteratur och är i sin tur placerad i 
hyllor bakom romanerna där det är något mörkare. Som ny användare får man 
förmodligen fråga var skönlitteraturen står då romaner och deckare inte 
exponeras med samma omedelbarhet som facklitteratur gör. Det finns 
emellertid en boksnurra placerad relativt nära informationsdisken mellan 
facklitteraturhyllorna nr 33 och 32, med pocketböcker för 7-dagarslån. Ett 
annat pocketställ finns mellan hyllorna 10 och 11 framför ett fönster där ljuset 
strålar in, men det är längst in och man måste ändå leta sig fram. 

Längst ner i biblioteket vid den norra väggen finns litteratur på främmande 
språk (hylla nr 19) eller som det står på skyltar, ”Invandrarlitteratur”. På hylla 
                                                                    

 
78 Hodászy Fröberg, 1998, s. 9. 
79 Koch, 2004, s. 124. 
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20 finns litteratur och tidskrifter på främmande språk samt litteratur som syftar 
till att lära ut svenska. Tidskrifter är avskilda från övriga svenska tidskrifter av 
en soffgrupp och står på så sätt mer i anslutning till litteraturen på främmande 
språk. Vad som är intressant är att titta på själva placeringen av litteraturen på 
främmande språk i relation till dess funktion utifrån principen om ”distribution 
i rum” där artefakternas status och funktion sätts i samband med dess rumsliga 
placering: Denna litteratur, som syftar till att öva invandrare i det svenska 
språket och i vidare perspektiv integrera dem i samhället samt till att 
invandrare ska kunna uppdatera sig om vad som händer i hemlandet, står längst 
bort i biblioteket. Om man utgår från att invandrare, som kan ha svårare att 
hitta på ett svenskt bibliotek än andra användare, är placeringen av litteraturen 
inte till fullo så användaranpassad som man skulle önska. 

Avdelningarna för musik respektive film är emellertid inte lika tydligt 
avskärmade som de andra avdelningarna. Istället är dessa placerade i relation 
till något annat, ibland utan skyltning eller andra signalerande artefakter (vilket 
behandlas mer under Interiör). Musikavdelningen är belägen mellan två 
tonårshyllor, hänvisad till en relativt liten yta. Musikavdelningen består sedan 
av ett ställ med ett mindre urval av CD-skivor. Enligt distribution av yta ges 
avdelningen ingen större yta jämfört med böcker i biblioteket vilket också 
gäller för antalet ”hyllor” CD-samlingen tar i anspråk. Enligt distribution i yta 
signalerar placering av olika artefakter deras status i relation till andra vilket 
skulle kunna betyda följande: Böcker ses som det huvudsakliga mediet och 
premieras i yta och utrymme jämte CD-skivor (man kan också uttrycka det som 
att det tryckta ordet premieras mer än musiken). Då CD-skivornas funktion i 
huvudsak verkar kopplas till tonåringar som användargrupp blir konsekvensen 
därför att tonåringar blir mindre privilegierade jämfört med andra t.ex. vuxna 
eller studerande. Detta sätt att strukturera vissa medier efter användargrupp 
uppmärksammas även av Koch då han menar att distribution av bestånd i 
rummet följer olika principer: han kallar dessa för ”primär” och ”sekundär” 
uppdelning. Den primära kategoriseringen utgörs av den huvudsakliga 
litteraturen som delas upp efter ämnen. Den sekundära består av ”annan 
media” som till skillnad från litteraturen separeras av andra orsaker än ämnet, 
t.ex. efter användarkategorier.80
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Filmavdelningen är i sin tur placerad vid utlåningsdisken och består av 
DVD-filmer i ett ställ vilket liknar distributionen med CD-skivorna. I stället 
finns plastöverdragna fram- och bakfickor som användaren lämnar in över 
disken där personalen tar fram själva DVD-filmen med skivan i. På detta sätt 
kan personalen övervaka och kontrollera utlåningen av filmerna vilket annars 
endast skulle ha varit möjligt med något slags stöldskyddsmärkning. 
Naturligtvis är det också en praktisk fråga att ha stället nära disken då 
plastöverdragen ska sättas tillbaka vid återlämning och förmodligen uppfattar 
man också att fler än tonåringar lånar denna media. Kontrollen verkar ändå 
vara viktig av följande anledningar: DVD-stället placeras nära disken trots att 
det är trångt och trots att stället redan är för litet för den expanderande 
avdelningen. Att personalen väljer att ha hela filmen bakom disk, och inte en 
lösning liknande den med CD-skivorna, beror nog på att de vill ge snabb 
service trots viljan att kunna övervaka utlåningen. Personalen fungerar här som 
ett strategiskt verktyg för att upprätthålla ordningen, även om inget av detta är 
en medveten tanke om makt. Som Kärrholm nämner spelar ändå strategiska 
och taktiska åtgärder alltid en roll.81 Genom dessa strategiska åtgärderna 
tvingas också användare till ett önskat taktiskt beteende därför att de måste gå 
fram till informationsdisken för att få låna DVD-filmerna. 

Talboksavdelningen är placerad direkt till höger om entrén på en relativt 
liten yta. Den är helt separerad från övriga avdelningar. Den användargrupp 
som lånar talböcker omfattas av fler än många tror. Enligt Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket (TPB) omfattar denna grupp psykiskt utvecklingsstörda, 
långtidssjuka, konvalescenter, rörelsehindrade, afatiker (användare med afasi 
vilka oftast är äldre), dyslektiker (ordblinda) och hörselsvaga.82 För en del av 
dessa användare rör det sig alltså om fysiska handikapp som bidrar till läs- och 
skrivsvårigheter, t.ex. äldre som är synsvaga, för andra rör det sig om 
medfödda funktionshinder som exempelvis dyslexi, något som kan få sociala 
konsekvenser. Detta är ett funktionshinder som förr, men även idag kan kännas 
som ett socialt stigmata vilket kan accentueras av att denna avdelning är 
avskild från de övriga i biblioteket. Koch uppmärksammar att distributionen av 
talböcker är något som sällan följer distributionen av litteratur i övrigt. Han 

                                                                    

 
81 Kärrholm, 2004, s. 87 f. 
82 Talboks- och punktskriftsbiblioteket – Om läshandikapp, http://www.tpb.se/verksamhet/om_ 
lashandikapp/ (7 mars 2007). Senast granskad 2006-01-10. 
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menar att det huvudsakliga beståndet struktureras efter genre eller mediatyp, 
men att talböcker istället struktureras efter användarkategori vilket ofta får 
följden att de separeras från övrig litteratur och media. Denna distribution, 
menar han, ger intrycket av att en syn på talboksanvändare som ”de andra”, 
med lite speciella behov, existerar då en hierarkisk klassificering av 
användarkategorier legat till grund för separeringen.83 Med utgångspunkt från 
distribution av yta och i yta av talböcker i Sala stadsbibliotek kan placeringen 
av dessa tolkas på många sätt: Talböcker ges ytmässigt en liten plats i 
förhållande till andra avdelningar, något som signalerar avdelningens betydelse 
jämfört med t.ex. facklitteraturen. Distribution i yta möjliggör å andra sidan 
snabb service av personalen med placeringen nära informationsdisken och 
återlämningsenheten. Med andra ord kan placeringen av talboksavdelningen 
tolkas i både positiva och negativa termer: Nära entré och service, men 
samtidigt en avdelning vars användare får mindre plats än andra och definieras 
som annorlunda. 

Kärrholms begrepp ”territorium” avser, som tidigare beskrivits, en 
avgränsad fysisk plats där strategiska verktyg upprättar och kontrollerar 
utrymmet.84 Biblioteket är ett sådant fysiskt rum där personalen är ett 
strategiskt verktyg. Kärrholm lägger inte in ideologiska betydelser i begreppet 
territorium, men med Kochs teori blir det möjligt att utvidga bibliotekets 
territorium till att gälla även ett sådant perspektiv. Koch ställde frågan: Hur 
representerar man kunskap i ordnandet, klassificerandet och grupperandet på 
bibliotek? Detta ordnande menade han, omedvetet men intressant just därför, är 
baserat på en uppfattning av vilka relationer som är övergripande andra.85 
Distribution av yta tar upp den övergripande strukturen som ligger till grund 
för hur vi sedan strukturerar och ordnar vår värld. För folkbiblioteken har den 
ideologiska bakgrunden och rollen som folkbildare och smakdomare här 
betydelse. Bibliotekarierna upprätthåller som strategiska verktyg sin yrkesroll 
samtidigt som de hävdar bibliotekens samhälliga signifikans. Genom att 
klassificera, om än omedvetet, och placera litteratur efter ideologiska 
värderingar följer Sala stadsbibliotek i bildningstraditionens fotspår och 
reproducerar därför bilden av vad som är god respektive mindre god litteratur. 

                                                                    

 
83 Koch, 2004, s. 127 ff. 
84 Kärrholm, 2004, s. 83. 
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Koch talar om hur man genom att distribuera i rummet, på ett särskilt sätt kan 
exponera viss litteratur och därigenom producera olika sociala relationer 
mellan artefakter och människor. Distribution genom rummet innebär på så vis 
en möjlighet att påverka läsvanor hos användare.86 Att ytterligare avskilja vissa 
kategorier av litteratur eller användare är mycket en praktisk fråga, men 
konsekvensen blir att man styr användarnas sökande och därmed indirekt deras 
val av litteratur. Avskiljningen innebär också att uppfattningen de har om sig 
själva som läsare påverkas. Genom att exponera facklitteraturen bekräftas 
samtidigt Sala stadsbiblioteks ställning som kunskapsförmedlare. 

6.3.3 Interiör 
Några större förändringar har som sagt inte skett sedan 1987 beträffande 
interiören. En del möbler har bytts ut och självbetjäning av utlån och 
återlämning har tillkommit. Nedan följer en genomgång av diskar, gångar samt 
bord, stolar och soffor. 

Lokalen präglas, som tidigare nämnts, av en relativt öppen karaktär. 
Informationsdiskarna är placerade innanför entrén och formar tillsammans en 
bruten kvadrat (de sitter inte ihop i hörnen). De är också placerade på så sätt att 
de riktar sig åt alla håll i biblioteket. Placeringen och utformningen av diskarna 
medger en slags cirkulation runt omkring dem och de blir en naturlig sista 
anhalt som passeras vid slutet av besöket. Genom dessa personaldiskar kan 
man säga att cirkulationen styrs runt personalen och diskarna blir på så sätt 
centrum för aktiviteter och personalen tillgängliggör på så sätt sin service och 
sina tjänster vilket är till många fördelar för användare. Informationsdiskarna 
kan i detta fall också beskrivas som en optisk nod, vilket betyder att de utgör 
en central punkt i rummet varifrån personalen kan kontrollera vad som 
händer.87 Det kan också beskrivas i termer av ”distribution av” och ”i yta” som 
enligt Koch främjar rumslig och visuell kontroll något som underlättas av att 
biblioteket är en öppen yta utan väggar. Även i Sala stadsbibliotek placeras 
DVD-filmer och datorer nära personaldiskarna. Genom att placera digital 
teknik i närheten av informationsdisken enligt distribution i yta kan en visuell 
kontroll möjliggöras, vilket Koch menar är mer effektivt än annan form av 
kontroll t.ex. en teknisk kontroll. Han hävdar att placeringen av 
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informationsdiskar är paradoxal: Dessa placeras strategiskt för så god betjäning 
som möjligt, men producerar samtidigt en kontroll av allmänheten..88 I 
tidskriften Arkitekten nämner han att bibliotek som byggts under den senaste 
tioårsperioden präglas av två saker; stora öppna ytor och utsikt. Detta kan lätt 
få en att tro att biblioteken utrycker ett fritt kunskapssökande, men 
övervakningen är alltid närvarande även om det ”maskeras” med vårt behov av 
trygghet menar Koch.89 Tillsammans med den öppna ytan blir informations-
diskarna i Sala stadsbibliotek ett centrum varifrån man lätt kan kontrollera och 
övervaka bibliotekets användare och deras vägar genom biblioteket. 

När det gäller gångar löper ett långt gångstråk rakt fram från 
biblioteksentrén mot bortersta väggen med fönstret. Denna gång är inte 
placerad i mitten av bokhallen, men blir på detta sätt ändå central. Mittgången 
är, som jag tidigare nämnt, central och därmed ett ”naturligt” sätt att röra sig 
genom biblioteket. Här passerar man de olika diskarna och återlämnings-
enheten, samt exponeras för facklitteratur på båda sidor. På den västra sidan 
blir det besvärligare som besökare att hitta bland hyllorna eftersom de står både 
diagonalt och rakt i hallen. Av de intervjuade användarnas svar, i Ruterstens 
undersökning, framkom också att just den diagonala hylluppställningen 
försvårade orienteringen i biblioteket. Användarna uttryckte en önskan om 
bättre skyltning eftersom hyllornas placering inte följde ämnesindelningen helt 
logiskt.90 Den diagonala hylluppställningen var, som tidigare nämnts, en 
lösning främst för att förbättra möjligheterna till uppsikt ner till läsrummet 
vilket kan ses som en strategisk åtgärd utan användarnas behov i åtanke.91

Skyltarna är ett av många exempel på strategiska verktyg i interiören som 
upprätthåller ordning och styr användaren. När det gäller Sala stadsbibliotek är 
skyltningen dock inte konsekvent. Barnavdelningen har ingen skylt som talar 
om att det är en barnhörna eftersom det är ganska uppenbart vilka användare 
avdelning riktar sig till. Här talar istället andra artefakter om att det är ett rum 
för barn t.ex. kuddar på golven, låga hyllor och backar med böcker. En ungdom 
skulle inte göra misstaget att sätta sig i en fåtölj där. Det finns heller ingen 
skylt för ungdomshörnan utan hyllan för nybörjarläsning vid barnavdelningen 

                                                                    

 
88 Koch, 2004, s. 131 f. 
89 Hallemar, Dan, ”Vägen till boken”. Arkitektur, 2006:04, Sveriges arkitekter – Vägen till boken, 
http://www.arkitekt.se/s20418 (31 mars 2007), s. 3. Senast uppdaterad 2006-04-18. 
90 Rutersten, 1999, s. 35, 40. 
91 Se s. 28, kapitlet 6.3.1 Biblioteksförslag, byggförslag och kommentarer. 
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leder obemärkt in på de lite svårare ungdomsböckerna. Tonårsböckerna 
däremot har en skylt som signalerar dess användargrupp (”Tonårsböcker”), 
men anger inga bestämda åldersgränser. Gränsdragningen mellan ungdom och 
tonår är därför något flytande och de yngre användarna torde inte störas av 
några bestämda ålderskategorier.92 Avdelningarna är ändå så väl avskärmade 
mot varandra med hyllor att detta inte uppmuntras. Lättare blir det för 
tonåringen att ta klivet över till vuxenavdelningen då romanerna börjar på 
andra sidan den sista tonårshyllan. Ingen märkbar artefakt, dvs. skylt, 
signalerar att man nu rört sig in på vuxenavdelningen (förutom skylten 
”Romaner”). Detta skiljer vuxenavdelningen från ungdom och tonår. På 
skylten(-arna) uppges istället den litterära genren dvs. ”romaner”. Den enda 
distinktion som görs på vuxenavdelningen är alltså den mellan genrer, till 
skillnad från tonårsböcker som definieras av sin användargrupp, och 
vuxenlitteraturen får på detta sätt karaktären av ett något slags allmän och 
”normal” litteratur. Detta stöds av hur de olika avdelningarna enligt 
korridorsprincipen ligger på rad efter ålderskategorier, från barnböcker till 
tonårsböcker, och leder de unga användarna framåt mot vuxenlitteraturen. 
Skylten ”Invandrarlitteratur” är också ett exempel på att man i vissa fall 
definierar litteratur efter användargrupp istället för litteraturen och dess olika 
språk. Här begås ett tankefel: Litteraturen är ju för invandrare och på 
främmande språk. 

Bord och stolar och deras placering spelar också en roll miljön och vittnar 
om den funktion man anser platsen har. Precis som Kärrholm talar Koch om 
klassificering genom arkitektoniska medel. Genom begreppet distribution i yta 
kan man se, enligt Koch, vilka rum som är till för kommunikation, studier och 
social interaktion. Hans resonemang liknar Kärrholms korridorprincip, men 
Kochs begrepp undersöker vilka samhällets värderingar som uttrycker sig i 
biblioteksarkitekturen.93 Överför man detta på Sala stadsbibliotek och de 
avdelningar som finns ser man också vad rummet är till för och hur användaren 

                                                                    

 
92 Rutersten, 1999, s. 33. Jämför Ruterstens analys av skyltar. Dessa verkar i hennes undersökning ha 
ålderskategorier definierade vilket hon ser som positivt. Hon menar att dessa skyltar därför gör att 14-
åringar känner sig välkomna i biblioteket, eftersom de annars kan känna sig pressade att vara mindre eller 
större än de är. Jag tror däremot att just skyltar med ålderskategorier kan få unga användare att känna sig 
ovälkomna då skyltarna medverkar till att definiera hur användarna borde känna sig. Skyltar med 
ålderskategorier definierar vilka som bör läsa vad, vilket kan medverka till en känsla av tvång istället för 
lust. 
93 Koch, 2004, s. 31. 
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ska bete sig. Barnavdelningen är den mest ombonade avdelningen, med stora 
fönster för utblick, mjuka kuddar och mattor och fåtöljer att sitta i. Denna 
avdelning är den avdelning där den sociala aspekten främjas mest. Genom den 
mjuka interiören och böckerna runt omkring uppmuntras föräldrar och småbarn 
till att mer lättfullt ta del av litteraturen. Ungdomsavdelningen har tre låga 
träsoffor att sitta på vilket inte medverkar till en lika bekväm samvaro. 
Tonåringar och vuxna användare är tillsammans hänvisade till sammanlagt en 
soffa, två stolar och ett bord vilket inte heller uppmuntrar till kommunikation 
eller avslappnad läsning. Vid nästa burspråk vid skönlitteraturen finns ett bord 
med fyra stolar som mer lämpar sig till studier vilket också de två borden, med 
respektive fyra stolar placerade mittemot varandra, vid facklitteraturen syftar 
till. Utanför läsrummet finns ytterligare tre bord med stolar mot varandra. Alla 
dessa bord lämpar sig alltså väl både till studier och samtal med andra. De små 
skrivborden i läsrummet visar däremot tydligt att man ska sitta en och en och 
insupa kunskap. Trots att det finns två stolar vid varje bord är dessa placerade 
på samma sida av bordet så att endast en person kan sitta vid läslampan, vilket 
också förhindrar interaktion öga mot öga. Dessa två sätt att se på kunskap 
utesluter emellertid inte varandra, båda funktioner behövs dvs. att kunna sitta 
själv och studera och att sitta i grupp. 

Tidskriftsavdelningen har röda inbjudande soffor där man kan slå sig ner 
för både samtal och läsning om man så vill. Bordet som också placerats vid 
denna avdelning, är stort och avlångt vilket skapar distans mellan de som sätter 
sig där. Det fyller därför inte i lika stor grad ett socialt syfte som sofforna gör. 
På det hela taget uppmuntras studier mer än nöjesläsning då få soffor finns. 
Även Rutersten hävdar detta i sin uppsats. Hon uppmärksammar att just 
sittplatser och sköna soffor efterfrågas, särskilt mycket bland unga användare 
där behovet av det sociala umgänget verkar vara som störst. Hennes slutsats 
blir att den som premieras mest i biblioteket är den som har lättast att 
koncentrera sig i tyst miljö.94 Hennes undersökning må vara nästan ett 
decennium gammal, men indikerar att ett missnöje funnits angående detta. 
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6.3.4 Kort sammanfattning 
I genomgången av de olika texterna identifierades den syn aktörerna hade på 
biblioteket och dess roll i samhället. Gemensamt för dem alla är att de 
framhåller interiörens trivsamma karaktär i mötet med kulturen. Biblioteket 
blir tack vare den nya interiören en mötesplats med välkomnande miljö. Den 
”rena” kunskapen förmedlas genom facklitteratur vilket tydliggjordes av 
textanalysen och manifesteras i arkitekturen genom att ljuset, som symboliserar 
upplysning, koncentreras till facklitteraturen och studieplatserna. Angående 
interiörens gestaltning betonades de fördelaktiga översiktsmöjligheterna den 
skulle innebära för personalen vilket signalerar att detta var mycket viktigt. 

En viss hierarki bland litteraturen noterades i undersökningen av 
litteraturens placering: facklitteraturen var centralt placerad, skönlitteratur, 
underhållningslitteratur och litteratur för invandrare stod längre in. Böcker ses 
till synes som det huvudsakliga mediet i beståndet då andra medier (CD, DVD) 
har mindre yta. Talboksavdelningen är helt separerat från övriga avdelningar, 
både böcker, DVD-filmerna, CD-skivorna och ljudböcker, trots att litteraturen 
bara är i ett annat format. Detta ger möjlighet till snabb service, men 
placeringen har en urskiljande funktion från andra användare, vilket definierar 
talboksanvändarna som ”de andra”. 

Interiören med sina soffor, bord och stolar och deras placeringar 
uppmuntrar inte till något större socialt utbyte och kommunikation, särskilt inte 
för ungdomar, tonåringar eller vuxna romanläsare, då det idag inte finns 
tillräckligt många (eller bekväma) soffor att sitta i. De flesta sittplatserna 
utgörs av bord och stolar oavsett avdelning och därför kan man säga att studier 
uppmuntras mer än avslappnad förströelseläsning och vardaglig kommunika-
tion. 
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6.4 Planritning: Uppsala stadsbiblioteks entréplan 
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6.5 Planritning: Uppsala stadsbiblioteks över- och 
bottenplan 
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6.6 Uppsala stadsbibliotek 
Uppsala stadsbibliotek byggdes 1986 och sattes ihop med två gamla 
bostadshus, vilka skulle ingå i det nya biblioteket. Arkitekten hette Carl Nyrén 
som tillsammans med biblioteksstyrelsen arbetade fram en skiss på hur 
biblioteket skulle utformas. Biblioteket fick en röd tegelstensfasad med trappa 
upp till en lång ingång som vidare leder in till entrédörrarna. Detta bibliotek 
har, till skillnad från Sala stadsbibliotek, tre plan för besökarna. Entréplanet är 
en öppen yta med bokhyllor, på samma sätt som Sala stadsbibliotek, men med 
angränsande rum på sidorna. 

När det gäller Uppsala stadsbibliotek har inga större förändringar skett 
interiörmässigt och de förändringar som skett har ägt rum nyligen genom det 
pågående Roberta-projektet. Detta projekt syftar främst till bättre lokalöversyn 
och automatisering där bl.a. bibliotekets tillgänglighet för alla användare stått i 
fokus. Särskilt funktionshindrade användare har därför tagits i beaktande på 
olika sätt vilket jag tar upp senare i undersökningen.95  Nedan följer nu en kort 
beskrivning av vilka tankar och idéer som var grundläggande för utformningen 
av Uppsala stadsbibliotek. 

6.6.1 Biblioteksförslag, byggförslag och kommentarer 
I ”Från tävling till färdigt förslag” berättar arkitekten Carl Nyrén om det 
tävlingsprogram, som sammanställts av biblioteksstyrelsen 1979. Av Nyréns 
två sidor korta bidrag framgår att de tydliga direktiven och önskemålen som 
formulerades av biblioteksstyrelsen, var svåra att tillmötesgå. Ekonomiska tak 
som satts av politiker fick inte överskridas samtidigt som en mängd åtgärder 
behövdes för att göra det nya biblioteket så bra som möjligt. Han berättar att 
uttryck som ”mycket nära till, goda förbindelser med, lätt tillgänglig” ständigt 
återkom i riktlinjerna för gestaltningen av biblioteket och att arbetet med den 
inre miljön och organisationen var det som de i arbetet främst fokuserade på.96

Vilka andra önskemål fanns nedtecknade i detta tävlingsprogram? Ingemar 
Ehlin, bibliotekarie och sekreterare i biblioteksstyrelsen samt ansvarig för sam-
arbetet med arkitekterna, kommenterar tävlingsprogrammet i Från bryggeri till 

                                                                    

 
95 E-post: Susanna Gillberg Wallner, bibliotekarie och projektledare för Roberta-projektet, Uppsala 
stadsbibliotek, 2007-03-13. I författarens ägo. 
96 Nyrén, Carl, 1987, ”Från tävling till färdigt förslag”, s. 22 f. 
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bibliotek i Sandbacken. Där anses interiören viktigare än exteriören noterar 
han.97

I texten beskrivs insamlandet och lagringen av information som det mest 
grundläggande. Överskådlighet och klarhet bland hyllor samt uppdelning av de 
publika utrymmena betonas då man eftersträvar enkel återvinning. ”Om 
möjligt” ska användaren lätt kunna orientera sig i bokhallen och bland hyllor, 
men ”[d]enna karaktär av intellektuell klarhet och reda får emellertid inte leda 
till en stämning av kyla och stränghet; biblioteket måste samtidigt vara varmt 
och ombonat och förmedla en stämning av avspänd trevnad.” Olika 
dokumenttyper placeras på olika ställen i biblioteket: ”[T]idskrifter [är] 
samlade i ett rum och alla referensböcker finns i läsesalen.” Den sociala 
aspekten verkar vara viktig för Ehlin, men inte lika viktig som bibliotekets 
traditionella uppgift som materialförsörjare då ”bibliotekets sociala uppgift fått 
stå tillbaka för dess basfunktioner.”98 Det fokuseras främst på dokumenten och 
ordnandet av dessa, även om följden också blir att användarens sökande 
underlättas. De klara uppdelningarna mellan olika dokument innebär samtidigt 
att olika aktiviteter och användare separeras. 

Att de publika utrymmena hålls avskilda, t.ex. barnavdelningen som är 
åtskild från vuxenavdelningen, motiveras med att det blir lättare att variera 
miljön så att den både ger avskildhet och ro och stimulerar till kontaktskapande 
användning.99 Detta kommenterar han utförligare i Åttiotalets bibliotek. 
Svenska biblioteksbyggnader 1980–89 där han menar att stadsbibliotekets 
uppdelning i olika plan och rum skett genom medveten strategi, men också av 
tvång. Han påpekar att det är uppenbart att det finns både fördelar och 
nackdelar med denna planlösning: barnavdelningen i bottenvåningen blir inte 
bara en avgränsad liten del utan blir ett eget rum. Barn får stoja, man ”lägger 
minsta möjliga hämsko på barnens ibland livliga sätt att umgås, slutna läsrum 
ger de vuxna största möjliga studiero”. De skilda nivåerna gör upplevelsen 
rikare och mer varierad och en avsikt med avdelningarnas uppdelning var just 
att biblioteket skulle bli både storslaget och vardagsrumslik, skriver Ehlin. 
Inför ett så vackert rum som ”bokhallen” kan man lätt tro att de praktiska och 
funktionella kraven åsidosatts vilket är helt fel påstår han vidare.100

                                                                    

 
97 Ehlin, Ingemar, 1987, ”Att planera ett bibliotek. Idéarbete och personalmedverkan”, s. 28. 
98 Ehlin, 1987, s. 28, 33. 
99 Ehlin, 1987, s. 28. 
100 Ehlin, 1990b, ”Uppsala. Uppsala stads- och länsbibliotek. Länsbibliotek för Uppsala län”, s. 51. 
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Av denna beskrivning att döma har stadsbibliotekets gestaltning tänkts 
igenom noga och planerats grundligt. Som bakgrund till arkitekternas arbete 
stod, som jag tidigare nämnt, samarbetet med bibliotekets styrelse och personal 
vilka aktivt kommenterade målsättningar, själva tävlingsprogrammet och 
slutligen alla ritningar som passerade arkitektbordet.101 Uppdelningen av de 
olika rummen kan därför, enligt Kärrholms resonemang, tolkas som ett 
strategiskt försök att kontrollera miljön och vilka som använder sig av den 
vilket jag utvecklar under kapitlet Interiör.102 Uppdelningen av rummen har 
alltså knappast kommit till av en slump. Genom uppdelningen sker också en 
kategorisering artefakterna i rummen och människorna som använder sig av 
artefakterna vilket gör att gestaltningen speglar de värderingar bibliotekarierna 
har om kunskap och om användare. 

Ehlin beskriver vidare den yttre fasaden som lite kärv med sin tegelyta och 
ingången inte som särskilt välkomnande. Den inre rymden med sitt ljus gör å 
andra sidan sitt till att locka de många besökarna som faktiskt kommer dit, att 
stanna. Vidare skriver han att det runda rosfönstret och skulpturen utanför 
signalerar att det rör sig om en betydelsefull offentlig byggnad, ”öppen för 
alla”. Uppsala Stadsbibliotek får även karaktären av en ”stor lykta” när mörkret 
faller tack vare att sättningarna av de svarta takkuporna använts på ett nytt sätt 
menar han. Om interiören skriver han att ”bokhallen” är mycket vacker med 
sin vida, höga rymd. Taket har stor betydelse för denna rymd, ”det kraftfulla 
taket stiger i mjuka avsatser […] för att sedan åter sänka sig […]. Med sina 
synliga tvärbjälkar håller det samman det stora rummet som en ryggrad och ger 
fasthet och lyftning.” Han tillskriver rummet harmoni och lugn, trots 
spänningen mellan högt och lågt och öppet och slutet. Rymd och ljus tycks, av 
dessa citat att döma, vara ledord när det gäller att beskriva bibliotek och dess 
arkitektur. Biblioteket som en stor lykta i mörkret ger följaktligen tankar om ett 
upplyst ställe i dubbel bemärkelse. Ljuset beskrivs överhuvudtaget i positiva 
termer av Ehlin: det flödar över barnavdelningen och takkronorna glittrar 
mjukt och varmt över bokhallen. Hyllbelysningen ger bra ljus på ett 
återhållsamt sätt och bidrar till rummets lugna men ändå festliga karaktär.103 
Ehlin gör här en koppling mellan biblioteket och dess symboliska roll som 

                                                                    

 
101 Ehlin, 1987, s. 34. 
102 Kärrholm, 2004, s. 209. 
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kunskapsbank och ljuset, vilket signalerar den syn han har på biblioteket som 
upplyst kunskapshus. Han använder precis som Hellman också begreppet 
”bokhall” vilket ytterligare signalerar hans syn på bibliotekets främsta funktion 
som förvarare av främst böcker. Ehlins beskrivningar av biblioteksmiljön 
präglas av kontrastrika uttryck för att framhäva miljöns alla variationer. Det 
motsägelsefulla i biblioteksarkitekturens natur, att spegla bibliotekets 
betydande offentliga funktion och samtidigt vara till för alla verkar vara ett 
problem som kringgås genom den varierande gestaltningen som förmodligen 
ska tilltala alla. De varierande intrycken fyller ett klart syfte och 
överensstämmer med det han tycker är 1980-talsbibliotekens primära uppgift: 

Avsikten är inte i första hand att skapa det vardagsrum man så ofta talar om i 
bibliotekssammanhang, snarare ett rum som kan ge en förhöjd livskänsla, som i sig har 
något av den rikedom och den poesi som finns på hyllorna. Biblioteket skall vara en 
byggnad, som gör kulturen synlig.104

Ehlin uppfattar biblioteksupplevelsen som en slags avspegling av den litteratur 
som finns där och tänker sig därmed inte att kulturen är den som formas av 
användarna själva i ett samspel med varandra. 

6.6.2 Placering av avdelningar och bestånd 
Under 2006 ändrades interiören en del vilket fick till följd att vissa hyllor 
flyttades runt. Det resulterade inte i några större förändringar utan i stort sett 
endast i att två gångar frigjordes på var sin sida i bokhallen. Avdelningar har å 
andra sidan flyttats runt ett antal gånger under årens lopp, men följande 
beskrivning begränsar sig till nutid.105

På entréplanet finns tidskriftsrummet, referensavdelningen, IT-torget, 
konst och musikrummet, rummet för fantasy och science fiction (SF) samt 
tecknade serier, talböcker, skönlitteratur och facklitteratur. Avdelningarna är 
placerade efter väggarna liknande principen för korridoren som, enligt 
Kärrholm, ofta uppträder i offentlig miljö.106

                                                                    

 
104 Ehlin, 1990a, s. 6. 
105 Telefonintervju: Bodil Sonesson, bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek, 2007-01-26, 2007-03-01. I 
författarens ägo. Se Planritning: Uppsala stadsbiblioteks entréplan, s. 41 för följande beskrivningar till 
annat anges. I författarens ägo. 
106 Kärrholm, 2004, s. 208–212. 
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Tidskriftsavdelningen är placerad i ett hörn av biblioteket på avstånd från 
informationsdisken som är placerad i ett öppet rum. När en användare kommer 
för att läsa tidskrifter syns ankomsten från personaldiskarna, men avståndet till 
själva avdelningen medger sen ingen större kontakt, översikt eller service av 
personal. Användarnas relation till tidskrifterna antas vara problemfri och 
okomplicerad, medan referensavdelningen däremot är placerad mittemot och 
ganska nära informationsdisken. Här finns komplicerad teknik bl.a. mikrofilm, 
mikroficheläsare, databaser, datorer för artikelsökningar och uppslagsverk som 
kan kräva hjälp från personal. Referensrummet omsluts också av väggar för 
avskildhet eftersom det finns en del läsplatser där. Det omslutna rummet samt 
alla tekniska hjälpmedel som referensmaterialet omges av, ger en bild av en 
betydelsefull process av kunskapsinhämtning som inte får störas. Närheten till 
informationsdisken betonar också vikten av personlig service. Detta är ett 
exempel på distribution i yta som bl.a. signalerar synen på kunskap och 
användare: kunskap inhämtas ur uppslagsverk i tyst och avskild miljö. 
Tidskrifter är okomplicerad förströelseläsning och kräver inte samma 
engagemang från användaren eller service av personalen. Man har således 
delat upp användare i dem som söker kunskap och de som söker förströelse 
samt placerat dem olika nära disken. 

Bredvid referensrummet finns de publika datorerna. De installerades 1996 
och samlades i ett rum, det s.k. IT-torget, för att möta de nya kraven från 
användarna. De särskilda 15 minuters drop-in-datorerna har separerats från 
datorer för långsittningar och finns idag vid trapporna ner till 
barnavdelningen.107 IT-torget är till skillnad från referensrummet öppet och 
utan väggar vilket skulle kunna ge goda möjligheter till uppsikt, men torget 
skyms delvis av pelare. Istället blir övervakningen av datorerna, genom 
tidsbestämda bokningar, särskilt viktig. Detta är en lösning som går emot 
Kochs tes om att rumslig och visuell kontroll är mer effektiv än den tekniska.108 
Istället kan man förklara detta som en strategisk åtgärd där den tekniska 
utrustningen ersätter en rumslig och visuell kontroll, precis som Kärrholm 
beskriver att utrustning kan göra.109 Användarna tvingas på så sätt till ett visst 
beteende, dvs. ett visst taktiskt beteende, för att komma åt datorerna. Beteendet 

                                                                    

 
107 E-post: Bodil Sonesson, bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek, 2007-03-01. I författarens ägo. 
108 Koch, 2004, s. 132. 
109 Kärrholm, 2004, s. 87. 
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känns naturligt och reproducerar samtidigt den ordning och kontroll som 
strategin önskar. 

Avdelningen för musik-, film-, och konst (MFK-avdelningen) finns idag 
nere i det högra hörnet av biblioteket. Längs med fönsterraden finns två rader 
med stolar och bord, och långa rader med böcker och andra medier som CD-
skivor, VHS-kassetter och DVD-filmer samsas om utrymmet. Koch beskriver, i 
samband med begreppet distribution i yta, hur litteratur är indelad i tematiska 
block och åtskilda genom gångar, där ämnen inte får ”spilla över” till andra 
block. Koch noterade också i sin avhandling att litteratur som handlar om 
meningsskapande dvs. litteratur om språk, konst och musik gärna separeras 
från övrig facklitteratur.110 Så är fallet även här, med undantaget för 
språkvetenskap som står tillsammans med övrig facklitteratur samlad i den 
stora hallen. Att just MFK-avdelningen placerats här har både fördelar och 
nackdelar. Fördelen är att olika medier inom ett ämne kan samsas tillsammans. 
Ur territoriell synpunkt gör det heller inget att MFK-rummet befinner sig långt 
ifrån informationsdisken eftersom användarna måste kontakta personalen för 
att få själva VHS-kassetterna, CD-skivorna och DVD-filmerna. Detta kan ses 
som en strategisk lösning av personalen eftersom ingen uppsikt är möjlig. 
Personalen verkar själva, precis som Kärrholm hävdar, som strategiska verktyg 
i det att de själva medverkar till upprätthållandet av en viss kontroll.111 
Nackdelarna är flera: Rummet är rätt litet och det är heller inte lika högt i tak 
som i den övriga hallen. En känsla av instängdhet infinner sig, men utsikten 
genom de stora fönstren motverkar ändå detta intryck något. Fönstren medger 
också mer ljus till hyllorna där det annars skulle vara halvskumt. En nackdel är 
att användarna måste passera genom hela byggnaden för att komma dit och att 
de är långt ifrån informationsdisken för service. 

Avdelningen för skönlitteratur på främmande språk har placerats på det 
övre planet nära taket.112 Här ryms litteratur på många olika språk t.ex. 
engelska, arabiska, kinesiska, bengali, tyska, somaliska och finska. Enligt 
Koch är det vanligt att placera facklitteratur högt i ljusa lokaler och där trappor 

                                                                    

 
110 Koch, 2004, s. 122. 
111 Kärrholm, 2004, s. 87. 
112 Se Planritning: Uppsala stadsbiblioteks över- och bottenplan, s. 42 för följande beskrivningar till annat 
anges. Kopierad ur Ehlin, 1990b, s. 46 f och därefter bearbetad för att överensstämma med aktuella 
förhållanden. 
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pekar uppåt och framåt.113 Även Hodászy Fröberg beskriver detta fenomen och 
förklarar det med att kunskapen länge sågs som en ”gudaingivelse” och därför 
placerades högt och nära taket.114 Med begreppet distribution i yta skulle man 
därför i detta fall kunna säga att litteraturen på främmande språk har fått en 
utmärkt och statusfylld placering, men här är ändå inte speciellt ljust och ytan 
som litteraturen är tilldelad är inte stor. Trappen är heller inte central i lokalen 
utan finns på ena sidan av lokalen, inbyggd i själva väggen. Jämfört med övrig 
skönlitteratur och facklitteratur, som är placerad i den luftiga och ljusa hallen, 
ter sig litteraturen på främmande språk vara placerad på en mindre fördelaktig 
yta: Placeringen ovanför trappan medger inte någon omedelbar exponering och 
utrymmet är mindre och mer dunkelt. 

Barn- och ungdomsavdelningen ryms i bottenplanet i Uppsala 
stadsbibliotek och en trappa leder ner till en förhall där hängare och bänkar 
finns. Barnavdelningen är ett långsmalt rum som sträcker sig längs 
innergårdens ena sida och stora fönster vetter ut och ger utsikt. Längs 
fönsterraden finns litteratur, både skönlitteratur och lättsmält facklitteratur, för 
småbarn. Facklitteraturen för de minsta är uppdelad efter ämnesområden som 
bl.a. människokroppen, djur, natur och teknik vilket ger barnet inblick i hur 
saker och ting i världen ska förstås och hur allt är ordnat. På andra långsidan av 
rummet finns andra medier som DVD-filmer, datorspel, CD-skivor och 
kassettböcker. Ungdomsböcker från nio år och uppåt, tar upp den främre 
vänstra halvan av avdelningen och längre ner på båda halvorna finns böcker på 
främmande språk samt engelska böcker, engelska ljudböcker och kassetter. 
Även kärlek, fantasy och serier finns längre ner. Facklitteraturen är placerad 
längs den vänstra väggen och hyllorna löper ända ner till litteraturen på 
främmande språk. Här står skönlitteraturen i centrum och facklitteraturen får en 
mer undanskymd plats, vilket kan ses som en användaranpassning då jag tror 
de flesta av barnen läser mer skönlitteratur än facklitteratur. Litteraturen på 
främmande språk står, som tidigare nämnts, också längre bak och stort 
utrymme ges åt engelska titlar i flera format samt att på återstoden av hyllorna 
finns litteratur på ett flertal andra språk. Barnlitteraturens placering är 
strukturerad enligt samma principer som vuxenlitteraturen fast på mindre yta: 
Skönlitteratur längst fram, facklitteratur en mindre framträdande placering, 
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fantasy och litteratur på främmande språk längst ner. Ett undantag är 
placeringen av andra medier dvs. datorspel, VHS-kassetter, CD-skivorna och 
DVD-filmer, vilka finns direkt vid ingången till barn- och ungdoms-
avdelningen. Detta kan ses som ett tecken på att barn i högre grad än vuxna 
uppmuntras att låna annat än böcker och på att verksamheten för barn är mer 
lättsam och nöjesbetonad. 

 Jämfört med vuxenavdelningen, som upptar hela entréplanet, disponerar 
barn- och ungdomsavdelningen en relativt liten yta enligt distribution av yta. 
Som tidigare nämnts är den också placerad i en källare och därmed helt 
separerad från övrig verksamhet vilket, som klargjordes tidigare i genom-
gången av dokumenten, motiverades med att ”minsta möjliga hämsko” lades på 
barnens livliga och lekfulla sätt och att de vuxna fick studiero. Enligt Kochs 
begrepp indikerar denna rumsliga relation, mellan vuxenavdelningen och barn- 
och ungdomsavdelningen, en statusskillnad som enligt begreppet är baserad på 
hur vi hierarkiskt ordnar samhället i helhet. Koch menar i sin avhandling att 
avdelningar med minst betydelse ibland placeras på det nedre planet och att 
barnavdelningar ofta är en av dessa.115

På entréplanet finns all skönlitteratur (hylla nr 4–7), dock med några 
förändringar.116 När diskarna nyligen flyttades försköts skönlitteraturen en bit 
bakåt. Man passade också på att separera en del genrer från skönlitteraturen 
och placera dem på särskilda platser, t.ex. fantasy, SF och serier på svenska 
och engelska. Dessa förflyttades till en särskild hörna. Deckare och thrillers har 
sammanförts under benämningen spänning och står på hylla 14. Innan omför-
flyttningarna hade endast deckare och SF särskilda placeringar.117 Fantasy och 
SF på engelska och svenska finns nu till höger i hörnan bortom trappan till 
barnavdelningen tillsammans med tecknade serier på engelska och svenska. 
Pocketböcker på engelska och svenska står i varsitt pocketställ vid trappan upp 
till det övre planet. Talböckerna med både skön- och facklitteratur finns på 
hyllorna åtta och nio i övergången mellan skön- och facklitteratur. 
Facklitteratur är placerad längre bak i hallen med hyllnummer 13–29. 

                                                                    

 
115 Koch, 2004, s. 124. 
116 Se Planritning: Uppsala stadsbiblioteks entréplan, s. 41 samt bilaga nr 2: Uppsala stadsbibliotek – 
ämnen och hyllnummer, s. 74. I författarens ägo. 
117 E-post: Sonesson, 2007-03-05. I författarens ägo. 
Se Planritning: Uppsala stadsbiblioteks entréplan, s. 41. I författarens ägo. 
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I Uppsala stadsbibliotek får skönlitteratur en framträdande plats i rummet 
medan facklitteratur placeras längre bak. Detta pekar mycket troligt på en 
användaranpassning och kanske att man här ser mer jämlikt på skönlitteratur 
och facklitteratur. Facklitteraturen exponeras inte på samma omedelbara sätt 
som skönlitteraturen, men de upptar i stort sett lika stor plats i biblioteket, 
skönlitteraturen har t.o.m. något större plats än facklitteraturen. Att 
skönlitteratur ges en framträdande placering samt en större yta än 
facklitteraturen tyder på att skönlitteraturens status i detta fall uppgraderats 
samt att användarnas behov står i fokus. 

 Det är då dags att analysera underhållningslitteraturens placering, i detta 
fall spänningsböckerna, fantasy och SF. Fantasy och SF har ett eget rum något 
avskilt från den andra skönlitteraturen. Dessa böcker har fått en egen utmätt yta 
vilket enligt begreppet distribution av yta kan ses som något positivt.118 Med 
begreppet distribution i yta kan man dock se den avsides placeringen från övrig 
skönlitteratur som ett tecken på lägre status. En separering av detta slag beror 
mycket på att den litterära genren har specifika drag och med fördel placeras så 
att användare lätt urskiljer genren från övrig skönlitteratur, men eftersom 
rummet är lite avsides motarbetas detta syfte något. Detta kan belysas av 
begreppet distribution genom rummet som syftar till att peka på de 
konsekvenser som distribution av och i yta får för användare. Koch menar att 
man genom placering av olika artefakter på valda ställen kan styra människor i 
vissa riktningar vilket får konsekvenser vare sig det är medvetet eller inte. En 
konsekvens av placeringen av fantasy, SF och tecknade serier är att ovana 
användare har svårigheter att hitta dessa böcker vilket innebär att man kan 
ifrågasätta användaranpassningen något. Detta förstärks av andra förhållanden 
som jag får anledning att återkomma mer under avsnittet Interiör. Där 
undersöker jag betydelsen av skyltar och konsekvensen av deras frånvaro. 

Placeringen av talböcker är intressant att undersöka av många anledningar. 
Som jag nämnde tidigare i undersökningen separerades talböcker från annan 
litteratur och andra medier och definierades därmed efter sin användargrupp. 
Jag diskuterade både fördelar och nackdelar med detta och fördelarna var 
närhet till information, till service och till enheter för återlämning och utlån 
samt att andra användare inte skulle göra misstaget att försöka låna talböcker. 
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Nackdelen är att separeringen av talböckerna resulterar i att talboksanvändare 
kan känna sig annorlunda och obekväma. I Uppsala stadsbibliotek är 
talböckerna inte avskilda på detta sätt utan istället placerade i den övriga 
litteraturen. Genom att placera talböckerna i övrig litteratur, mellan skön- och 
facklitteratur uppnås två saker: Användare med läs- och skrivsvårigheter 
hänvisas/styrs inte till något annat utrymme eller någon annan avdelning dvs. 
särskiljs inte från andra användare, samtidigt som problemet med att användare 
utan dessa funktionshinder av misstag lånar dessa talböcker undviks. 
Talböckernas betydelse jämställs på rumsligt plan med övrig litteratur, och de 
definieras heller inte lika tydligt efter användargrupp som fallet är i Sala. 

6.6.3 Interiör 
Enligt min kontakt på Uppsala stadsbibliotek, Bodil Sonesson, har inte mycket 
förändrats sedan 1987 när det gäller interiören. Förändringarna som skett gäller 
främst omfördelningar av olika rum och informationsdiskarnas placering har 
resulterat i att de publika utrymmena utökats.119 Nedan följer en genomgång av 
bord, stolar, skyltar, informationsdiskar och gångar. 

Idag är den nyinstallerade höj- och sänkbara receptionsdisken placerad 
innanför entrén. Den består av tre låga delar som är placerade i en bruten cirkel 
varav den ena är för lånekort, den andra för utlån och den tredje för andra 
frågor (reception). Längre ner i bokhallen återfinns en tredelad disk för 
information med plats för tre anställda. Dessa tre delar är riktade åt varsitt håll 
dvs. i tre olika riktningar i salen där den ena ger förtur till talboksanvändare.120 
Installationen av dessa låga diskar är ett led i den tillgänglighetsanpassningen 
som Uppsala stadsbiblioteket genomför vilket i högre grad tar hänsyn till 
funktionshindrades behov av biblioteket än innan.121 Traditionellt har 
informationsdiskar ofta varit borgliknande bakom vilka personalen har stått. 
Genom dessa diskar har personalen och användarna inte befunnit sig på samma 
fysiska höjd utan en hierarkisk relation har upprättas där personalen haft en 
upphöjd och auktoritativ position. Diskar och personal har på så sätt varit 
strategiska verktyg för att upprätthålla den territoriella kontrollen.122 Den 
territoriella kontrollen har i dessa situationer bidragit till att markera 
                                                                    

 
119 Telefonintervju: Sonesson, 2007-01-26, 2007-03-01. I författarens ägo. 
120 Se Planritning: Uppsala stadsbiblioteks entréplan, s. 41. I författarens ägo. 
121 E-post: Gillberg Wallner, 2007-03-13. I författarens ägo. 
122 Kärrholm, 2004, s 87f.  
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bibliotekets och personalens roll som en viktig kunskapsförmedlare i 
samhället. De låga diskar som nu finns erkänner användarna mer som jämlikar 
i dialogen med bibliotekarien om den information som ska förmedlas vilket ger 
ett mer användarvänligt intryck. Informationsdiskarna fungerar emellertid 
fortfarande som perfekta optiska noder genom den centrala placeringen vilket 
man som användare kanske inte alltid tänker på. Som Kärrholm menar är 
denna kontroll oftast osynlig eftersom den hela tiden hänvisar till ett regelverk. 
I detta fall innebär det att användarna, genom att gå till informationen för att 
bli hjälpta, styrs till ett önskat taktiskt beteende.123 Dessutom präglas Uppsala 
stadsbiblioteks entréplan, precis som Sala stadsbibliotek, av en öppen karaktär 
som medverkar till bättre översikt, något som Koch hävdar är det 
grundläggande syftet.124 Det skulle i sådana fall, utifrån Kochs teori, kunna 
ligga nära till hands att anta att informationsdiskarna främst fyller ett annat 
behov än användarnas. 

Informationsdisken på barn- och ungdomsavdelningen är det första som 
syns från trappan och det sista man passerar vid besökets slut.125 Den är riktad 
mot avdelningens bortersta (östra) kortvägg och har ännu inte bytts ut, utan är 
av den äldre och höga typen. I mittpartiet är disken något lägre, men höjer sig 
på sidorna vilket ger intrycket av ett fort där bibliotekarierna förskansar sig. 
Detta är ett gott exempel på ett strategiskt verktyg för kontroll av territoriet. 
Konsekvensen blir att bibliotekets unga användare från början får ett intryck av 
bibliotekarien som svåråtkomlig, som överblickar och kontrollerar vilket 
resulterar i ett taktiskt beteende hos användare som kan ses som positivt för 
biblioteket och bibliotekarierna som arbetar där: Användarna socialiseras in i 
det regelverk som styr bibliotekets verksamhet och bilden av bibliotekarien 
som kunskapens auktoriteter stärks. Användarna lär sig att gå till 
informationsdisken och få information levererad och därmed reproduceras 
bibliotekets territorium både på det rumsliga och det symboliska planet. 

Genom omflyttningarna av hyllor och diskar på huvudplanet har ytor 
frigjorts till fördel för de publika utrymmena.126 Dessa gångar kan ses som 
”distribution av yta” och signalerar vilken litteratur man vill exponera eftersom 
                                                                    

 
123 Kärrholm, 2004, s. 87 f. 
124 Hallemar, 2006, s. 3. Se också s. 37, kapitlet 6.3.3 Interiör om översiktsmöjligheterna i Sala 
stadsbibliotek. 
125 Se Planritning: Uppsala stadsbiblioteks över- och bottenplan, s. 42. 
126 Se Planritning: Uppsala stadsbiblioteks entréplan, s. 41. I författarens ägo. 
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man med gångar styr och kontrollerar användarnas rörelser och vägar genom 
biblioteket. Den största ytan som frigjorts är gången som leder från entrén till 
återlämningsenheten. Vid sidan om den finns skönlitteratur samt en rad 
sökdatorer och enheter för självutlån. Den andra stora gången är den som leder 
förbi informationsdiskarna längre ner i hallen. Längs bibliotekets norra sida 
finns ytterligare enheter för självutlån. Vidare på sidan av denna gång finns 
referensrummet samt IT-torget och på andra sidan av gången exponeras 
nyutkomna titlar i olika teman. Samma gång leder slutligen fram till 
talböckerna och facklitteraturen. Kring gångarna exponeras alltså 
skönlitteratur, referenslitteratur och facklitteratur. Genom denna distribution 
tydliggörs också bibliotekets mål att tillgänglighetsanpassa genom olika 
åtgärder: lättåtkomliga gör-det-själv-enheter frigör personal för rena 
referensfrågor, talboksanvändare hittar lättare till talböckerna och har nära till 
service och självutlån. Men genom denna rumsliga distribution ges även 
personalen visuell kontroll av de användare som kommer och går och vad de 
sedan företar sig i biblioteket.127

Som nämnts tidigare är skyltar artefakter som definierar andra artefakter. 
De kan ses som förlängningar av Kärrholms korridorsprincip då de medverkar 
till uppdelningen av användarna.128 Skyltar kan också sägas fungera som 
representationer av den litteratur som finns i bibliotek och erkänner därmed 
litteraturens existens i rummet och förhållande till andra artefakter. Därmed 
kan de också ses som symboler för genrers status och signifikans i enlighet 
med begreppet ”distribution i rummet”. Skyltarnas rumsliga uppgift är dock att 
visa var denna litteratur finns vilket främjar tillgängligheten i biblioteket. Det 
finns en stor skylt över skönlitteraturen och likaså en skylt över 
facklitteraturen. Skyltar finns också vid trappan till barn- och 
ungdomsavdelningen samt vid litteratur på främmande språk. Ingen skylt finns 
dock vid rummet för fantasy/SF samt tecknade serier vilket innebär att 
användare kanske inte hittar denna litteratur lika lätt. Det finns dock en bra 
översiktskarta vid entrén som upplyser var olika genrer och avdelningar finns, 
men skyltar vid förflyttade genrer skulle ytterligare förenkla för intresserade 
användare. Som Koch menar är vår strukturering av kunskap och litteratur på 
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biblioteken avgörande för hur användare faktiskt hittar till den.129 Andra 
exempel på skyltar är de för litteraturen på barn- och ungdomsavdelningen där 
den huvudsakliga litteraturen på svenska är definierad efter genrer t.ex. kärlek, 
pekböcker, klassiker, facklitteratur försedda med hyllsignum. På skyltarna för 
barnlitteratur på främmande språk står däremot hyllsignum och det språk, som 
litteraturen är skriven på, angivet på svenska. Detta visar att skyltarna inte är 
anpassade efter dem som varken förstår hyllsignum (bibliotekarier) eller de 
som förstår svenska, vilket resulterar i att utländska användare kan ha svårt att 
hitta. 

Placeringen av bord och stolar kan ses som ett annat sätt strukturera miljön 
efter funktion och styra användare till olika beteenden enligt begreppet 
distribution genom yta (eller enligt Kärrholms begrepp taktik). Koch talar om 
hur olika ytor, för bl.a. kommunikation, utformats för att tillåta användare att i 
olika utsträckning interagera med varandra.130 Bord och stolar står i stort sätt 
kvar på samma ställen sedan år 1987, men de två svarta skinnsofforna mellan 
receptionsdiskarna och informationsdiskarna är helt nya. Installationen av 
dessa mjuka och tilltalande soffor kan, till viss del, ses om en 
användaranpassning, men placeringen av dem främjar inte helt den sociala 
aspekten och den dynamiska dialogen människor emellan. Snarare främjas den 
enriktade kommunikationen mellan användarna och böckerna enligt 
distribution genom rummet. Sofforna står nämligen med ryggarna mot 
varandra och de bokställ, som är placerade framför sofforna, exponerar böcker 
för användare som sitter där. En sektion med bord, stolar och fåtöljer finns 
också vid skönlitteraturen och ett bord med fåtöljer vid facklitteraturen vid 
ingången till MFK-avdelningen. Vid skönlitteraturen är stolarna utställda för 
mer avslappnad samvaro och det ser mer ut som om man umgås och samtalar 
där. Det intrycket får man, om än inte lika mycket, också av de tillbakalutade 
fåtöljerna kring det runda bordet vid facklitteraturen. Här visar det massiva 
bordet att det finns plats för att lägga upp mycket litteratur för studier, men 
användare kan kommunicera öga mot öga. 

I rummet med fantasy, SF och tecknade serier finns två moderna och röda 
skinnsoffor ställda mot varandra och två fåtöljer vilka på samma sätt som ovan 
öppnar för samtal mellan besökare. På MFK-avdelningen samt vid litteratur på 
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främmande språk står stolar och bord på rader vilket däremot ger sämre 
förutsättningar för dialog. Användarna uppmuntras inte på samma sätt som vid 
fack- och skönlitteraturen att interagera med varandra utan förutsätts, eller 
antas, fördjupa sig i enskilda studier. Det finns ändå ett runt bord på övre 
planet där sådant medges. Vuxenavdelningen består således till största delen av 
studieplatser som lämpar sig för enskilda studier. 

Barn- och ungdomsavdelningen har långt fler soffor, bord och stolar i 
förhållande till avdelningens yta jämfört med vuxenavdelningen. Tre små röda 
soffor, två bord och stolar samt två fåtöljer står längs fönsterraden vid den 
högra (södra) väggen och samsas med två datorer för internet och katalog-
sökningar. Här uppmuntras den sociala samvaron i högre grad än på 
entréplanet och barnen kan under lek bekanta sig med både skönlitteratur som 
facklitteratur. 

6.6.4 Kort sammanfattning 
De studerade texterna visar att bibliotekets tillgänglighet och den 
organisatoriska strukturen stod i centrum inför byggandet. I 
tävlingsprogrammet, där olika krav ställdes på gestaltningen av biblioteket, står 
att finna att överskådligheten var viktigast och inte fick påverkas av miljön. 
Mer explicit gällde detta hur hyllor och rum disponerades där olika typer av 
litteratur och dess funktioner skulle åtskiljas och lättare hittas av användaren. 
Miljön skulle ändå vara varierande, trevlig och stimulerande och ge 
användarna en upplevelse. Helhetsintrycket är dock att boken står i centrum 
snarare än användarens bekvämlighet. Bibliotekets symboliska roll verkar ha 
en betydande roll för gestaltningen vilket stärks av att hallens stora rymd och 
ljuset över litteraturen beskrivs i vördnadsfulla ordalag. Detta avspeglar en 
traditionell syn på biblioteket som ett kunskapscentrum. 

Skönlitteraturen står centralt i biblioteket, medan facklitteraturen är 
därmed placerad i bibliotekets bakre del på en mindre central plats, vilket tyder 
på användaranpassning. Viss underhållningslitteratur har separerats från övrig 
skönlitteratur och står således avskild. Tidskrifterna, MFK-avdelningen och 
litteraturen på främmande språk är placerade längre bort i byggnaden, medan 
referensavdelningen och IT-torget finns nära informationsdiskarna. Barn- och 
ungdomsavdelningen ryms i det mindre bottenplanet. I detta ryms en hierarki 
och status där viss litteratur och vissa användare står i centrum – de som 
studerar eller läser god litteratur. 

Idag fortsätter man att användaranpassa både verksamheten och miljön på 
biblioteket med Roberta-projektet. I det stora hela tillåts användaren både till 
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vardagliga samtal i sofforna eller till studier, men enskilda studier premieras 
mer än studier i grupp. Vardagssamtalet mellan användare står mer i centrum 
än deras upplevelse av ett storslaget tempel. Skyltar som ska representera 
litteraturen och dess existens saknas ibland, men återger huvudsakligen 
litteraturens genrer och ämnen vilket styr användarnas vägar genom 
biblioteket. När det gäller skyltar för barnlitteratur på främmande språk är 
dessa skrivna enbart på svenska och med hyllsignum vilket gör att de är 
anpassade mer till bibliotekarierna och svensktalande användare. 
Informationsdiskarna är placerade centralt vilket ger användare effektiv 
service, speciellt de vid referensavdelningen och vid IT-torget. Den öppna 
planlösningen och den centrala positionen av informationsdiskarna tillåter ändå 
stor uppsikt de användare som rör sig och vart de rör sig. 
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Användarsyn och kunskapssyn 
I bakgrunden till undersökningen beskrevs folkbibliotekens ideologiska 
identitet där Hansson menade att folkbiblioteken är förankrade i en borgerlig 
värdegrund. Framförallt betydde detta att biblioteken präglades av en vilja att 
bilda och fostra folket med borgerlig kultur och därigenom utöva någon slags 
social kontroll. Jag ville koppla denna bakgrund till undersökningen av Sala 
och Uppsala stadsbiblioteks arkitektur för att se om några ideologiska rester 
fortfarande kunde anas i gestaltningen av den inre miljön. Tidigare 
forskningsresultat om biblioteksarkitektur pekade tydligt på att arkitekturen 
generellt symboliserar tankar och ideal och med hjälp av teorierna kunde jag 
visa att arkitekter och beslutsfattare på flera sätt påverkades av bestämda 
värderingar. Teorierna har visat att den inre miljön är väl genomtänkt och att 
arkitekturen fyller ett syfte. Varför har då biblioteken utformats på dessa sätt? 

I början av 1900-talet präglades folkbiblioteken av borgerliga värderingar 
om kunskap och litteratur som ställde kunskapen och den ”goda” 
skönlitteraturen i centrum i syfte att fostra och bilda folket. Med begreppen 
distribution av och i yta tyckte jag mig kunna se att traditionella värderingar 
och sätt att exponera litteratur fortfarande lever kvar, exempelvis i Sala 
stadsbibliotek där facklitteraturen placerades centralt i biblioteket. Intressant 
var att facklitteraturen accentuerades tydligt av ljus uppifrån som symboliskt 
framhäver facklitteraturen som kunskap, något som tidigare forskning också 
beskrev som vanligt. I relation till skönlitteraturens placering blir därför 
facklitteraturens högre status tydlig och genom en distribution av litteratur på 
detta sätt förmedlas också i viss mån hur Sala stadsbibliotek ser på sig själva 
och sin uppgift i samhället dvs. som kunskapsförmedlare. I Uppsala 
stadsbibliotek hade skönlitteraturen istället en mer central placering vilket 
tyder på användaranpassning och att stadsbiblioteket inte bara ser sig själva 
som kunskapsförmedlare. En ytterligare förklaring till varför man i Sala vill 
placera facklitteratur centralt kan vara att man, till skillnad från Uppsala, inte 
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har några universitetsbibliotek med enbart facklitteratur. Även om det är så, 
menar jag fortfarande att placering av olika litteratur signalerar vilka användare 
man anser är viktigast att prioritera i verksamheten. 

Undersökningen visade dock, att viss underhållningslitteratur i båda 
biblioteken placerades undanskymt och mörkt. Deckare stod som bekant 
bakom romanerna i Sala stadsbibliotek och i Uppsala stadsbibliotek hade 
fantasy, SF och tecknade serier separerats från övrig skönlitteratur utan att 
skyltar visade detta och enligt Kochs olika begrepp symboliserade den 
rumsliga relationen mellan artefakter den status man tillskrev dem och deras 
funktion. Förhållandet i det två biblioteken indikerar att facklitteratur i Sala 
fortfarande är mer ansedd än skönlitteratur och/eller att viss skönlitteratur har 
högre status. Här återfinns kopplingar till folkbibliotekens traditionella 
värderingar när det gäller sättet att se på litteratur och vad som är bra och dålig 
sådan samt möjligen en vilja att få användarna att läsa den ”goda” litteraturen. 
Hansson tar upp de olika strategier som bibliotekarier använde sig av på 1980-
talet då FLN-litteraturen gjorde sitt intåg på biblioteken. Han menar att läsare 
av denna litteratur ansågs vara ”litterärt ointresserade” av många bibliotekarier 
varvid litteraturen placerades längst in i biblioteket. På så sätt var ju dessa 
användare tvungna att passera ”läsefrukterna av högre dignitet”.131 Än idag förs 
en debatt om bibliotekets roll – att tillgodose användarna med litteratur som de 
efterfrågar eller med s.k. kvalitetslitteratur.132 Biblioteksforskarna Jochumsen 
och Rasmussen har också uppmärksammat det tolkningsföreträde bibliotekarier 
anser sig ha angående litteraturens kvalitet och menar att uppfattningen om vad 
som är god kultur är något som är inkodat hos professionella förmedlare. Detta 
stärker min uppfattning att bibliotekarier kan fungera som strategiska verktyg 
för att hävda sitt territorium, eftersom de förmodligen hellre framhåller det de 
anser vara god litteratur, än dålig sådan. Jochumsen och Rasmussen hävdar 
också att endast en del av medborgarna besöker biblioteket i någon större 
utsträckning och att deras sociala bakgrund liknar den som bibliotekarier har. 
De menar att detta kan tyda på att bibliotekarier favoriserar användare med 

                                                                    

 
131 Hansson, 2005, Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. Mimers småskrifter, s. 24–
28. 
132 Se bl.a. en aktuell debatt i DN mellan de två ”skolorna” som representeras av två kulturarbetare: Per 
Perstrand, biblioteksmedarbetare på det ifrågasatta Dieselbiblioteket och Christer Hermansson, kulturchef 
i Strängnäs. Publicerades på kultursidan 2007-03-19 s.1 f, 2007-03-23 s. 2, respektive 2007-03-24 s. 2. 
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samma bakgrund som de själva och att andra därmed utestängs.133 Deras 
undersökning tyder alltså på att bibliotekarier fortfarande till viss del ingår i en 
folkbildningsdiskurs och reproducerar den borgerliga kultursynen genom att de 
anser sig ha tolkningsföreträde gällande vad som är bra och dålig kultur, vilket 
gör att de får makt över användarna. Om man då, som i Sala, placerar deckare 
längst in i ett mörkt hörn implicerar man samtidigt vad som är mindre god 
litteratur vilket, som visades genom distribution genom rum, också förmedlas 
till användarna. Det får konsekvensen att alla inte alls känner sig välkomna till 
biblioteket. Varför inte placera den litteratur som oftast efterfrågas så centralt 
som möjligt?134

Utifrån distribution i yta kunde man också se hur bibliotekens funktioner 
var distribuerade i lokalerna vilket avspeglade varierande strategier hos 
biblioteken. Undersökningens resultat visade i Sala stadsbibliotek att 
funktionen som kunskapsförmedlare stod i centrum då studieplatser 
premierades mer än soffplatser för vardagliga samtal eller nöjesläsning. 
Eftersom inget universitetsbibliotek finns i Sala, som det gör i Uppsala, menar 
jag också att det blir ännu tydligare vilken användargrupp de fokuserar på i sin 
verksamhet dvs. de som studerar. Uppsala stadsbibliotek, där Roberta-projektet 
pågår, har kommit längre i en användaranpassning och fler soffgrupper fanns 
utplacerade i biblioteket, såväl vid skönlitteratur som vid facklitteratur vilket 
skapade bra förutsättningar för det sociala nätverket mellan användare och den 
demokratiska aspekten som Jadelius menade var viktiga. I Uppsala 
stadsbibliotek tycktes dock de enskilda studieplatserna överväga, till skillnad 
från i Sala stadsbibliotek, vilket tyder på att kunskapsinhämtning uppfattas som 
en enskild process, i alla fall blir de som studerar tvungna att sitta ensamma. 
Något som återfinns på båda biblioteken var den klara uppdelningen mellan de 
traditionella och de mer vardagliga funktionerna vilket t.ex. placeringen av 
tidskriftsavdelningen tydligast visar. Jag tycker det visar att studier och 
nöjesläsning inte har samma status och användare som studerar på biblioteken 
får den största delen av det centrala utrymmet, i alla fall när det gäller Sala. 

Undersökningen av Sala stadsbibliotek, till skillnad från den av Uppsala 
stadsbibliotek, visade också att distribution av CD-skivor och DVD-filmer 
följde andra principer än övrigt bestånd dvs. litteratur, något som Koch kallar 
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sekundär uppdelning. Bokbeståndet distribuerades med större noggrannhet och 
premierades i yta jämfört med andra medier vilket också gör att litteraturens 
status reproduceras. Här kan man se att boken som medium fortfarande har en 
stark ställning som artefakt trots att andra medier länge har existerat. Man kan 
även diskutera om inte boken fortfarande förmedlas som den viktigaste 
kunskapskällan genom det sätt man placerar den i förhållande till de andra 
medierna i de båda biblioteken? Då CD-skivorna i huvudsak verkar kopplas till 
tonåringar som användargrupp blir konsekvensen därför att tonåringar blir 
mindre privilegierade jämfört med andra användare, t.ex. vuxna eller 
studerande, p.g.a. dessa mediers lägre status. Denna sekundära uppdelning 
efter användargrupp av andra medier skedde emellertid inte i Uppsala 
stadsbibliotek utan de placerades ju gemensamt med litteratur inom samma 
ämne, vilket kan ses som en naturlig följd av att man har en egen avdelning för 
musik, film och konst. 

Barnavdelningarna var utvecklade hos båda biblioteken och jag såg att den 
sociala samvaron betonades i högre grad här än i andra avdelningar, vilket 
främst gällde Sala stadsbibliotek. Även om barnavdelningarna traditionellt 
ansetts som viktiga i danandet av goda samhällsmedborgare är barnavdel-
ningen, vilket syns i min undersökning av de två biblioteken enligt distribution 
i yta, inte den huvudsakliga verksamheten. Den verkar istället vara en 
inkörsport till vuxenavdelningen vilket syns tydligast i Sala stadsbibliotek. Där 
placerades avdelningarna kronologiskt från barnavdelning till vuxenlitteraturen 
och distributionen av litteraturen pekade på så sätt hela tiden framåt mot den 
vuxna läsningen. Kärrholms korridorsprincip, som ju var ett strategiskt uttryck 
för indelningen av rums funktioner och därtill hörande sociala kategorier, 
signalerade ytterligare att uppdelningar görs efter kategori av användare och 
funktion. I Uppsala stadsbibliotek separerades barn- och ungdomsavdelningen 
istället helt från övrig verksamhet, när man byggde det nya biblioteket, så att 
den inte skulle störa vuxenverksamheten på entréplanet. Hansson analyserar 
folkbibliotekens barnverksamhet under tidigt 1900-tal och menar att den hade 
såväl ett samhällsmoraliskt, ekonomiskt som ett individuellt syfte. 
Barnverksamheten skulle få in barnen i samhällets struktur så att de i framtiden 
skulle göra den nytta som samhället krävde av dem som vuxna, och samtidigt 
ge dem trevlig stund på biblioteket. Synen på människan som formbar var 
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grunden till folkbibliotekens mål att med ”god andlig och kulturell vägledning” 
skapa dugliga medborgare.135 Att barnverksamheten på båda biblioteken 
relateras rumsligt till vuxenavdelningen gör att man kan se barnverksamheten 
utifrån ett ideologiskt perspektiv, där målet är att forma och bilda användarna 
från tidig ålder till goda vuxna. I undersökningen ställde jag den retoriska 
frågan varför inte barn- och ungdomsavdelningen skulle kunna placeras mer 
centralt och jag menar att undersökningen signalerar vilka verksamheter 
biblioteken ser som sina huvudsakliga användare dvs. den vuxne. 

Talböckerna distribuerades på olika sätt i de två biblioteken. I Sala 
stadsbibliotek var talböckerna, och därmed talboksanvändarna, helt separerade 
från övrigt bestånd, medan talböckerna i Uppsala stadsbibliotek var integrerade 
i fack- och skönlitteraturen. En separering av det slag som syns i Sala 
stadsbibliotek speglade enligt Koch ett sätt att se på talboksanvändare som ”de 
andra”, de lite ”annorlunda”. Begreppet ”de” förutsätter ett ”vi” och denna 
kategorisering placerar automatiskt ”vi” framför ”de andra”. Utifrån detta 
resonemang implicerar placeringen av talböckerna i Sala stadsbibliotek att det 
finns en grupp av användare som är huvudsaklig och att denna grupp inte 
utgörs av talboksanvändare. I ”Det var ju inte dum jag var”. 13 dyslektiker 
begär ordet intervjuar Staffan Ekegren användare som berättar om ångestfyllda 
besök på bibliotek och deras insikt om att samhället inte är skapat för 
dyslektiker.136 En användares berättelse signalerade att placeringen av talböck-
erna var avgörande för hur besöket upplevdes: ”Så lätt att kunna stå just mitt i 
biblioteket och titta på talböckerna. […] Lätta att hitta och inte undanskuffade i 
ett mörkt hörn. För i ett mörkt hörn skulle jag känt mig kollad […].”137 

Talbokslåntagares utsatthet i samhället och bibliotekens ansvar för 
tillgängliggörande behandlas också i många olika dokument av TPB vilket 
talar för att dessa problem fortfarande existerar.138 Biblioteken i min 
undersökning uppnådde båda god service trots de olika distributionerna i yta 
vilket tyder på att en integrerad placering av talböcker inte automatiskt innebär 
sämre service. I Sala kan placeringen av talböcker tänkas bero på faktorer som 

                                                                    

 
135 Hansson, 1998, s. 133. 
136 Ekegren, Staffan, 1996, ”Förord”, s. 7–9. 
137 ”Roger 42 år, sjukpensionär. Ska jag skita i det eller gå in”, 1996, s. 14. 
138 Talboks- och punktskriftsbiblioteket – den svenska talboksmodellen, http://www.tpb.se/om_tpb/ 
uppdrag/talboksmodellen/, (7 mars 2007).
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platsbrist, men just sådana faktorer är talande för vad man tycker kan placeras 
separerat och avskilt från andra användare. 

Sala stadsbibliotek kategoriserade även litteratur på främmande språk efter 
användargrupp (”Invandrarlitteratur”), istället för det språk den var skriven på 
och dessutom var litteraturen placerad längst in vilket jag menade kunde 
försvåra för invandrare att hitta den. Även på Uppsala stadsbibliotek visades 
litteratur på främmande språk stå avsides jämfört med övrig skönlitteratur 
vilket enligt distribution i yta signalerade dess lägre status. Amanda Peralta, 
född i Argentina, politisk flykting och numera forskare i Idé- och 
lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, uppmärksammar att invandrare 
ständigt definieras som ”de andra” i det svenska samhället och att en 
”enkulturell” diskurs råder trots allt tal om det mångkulturella. Hon beskriver 
folkbiblioteket som det ställe där alla kulturer kan mötas och menade att 
demokratin hotas för varje bibliotek läggs ner.139 Peralta hyser alltså 
förhoppningen om att folkbiblioteken kan vara de arenor i samhället där olika 
kulturer verkligen kan mötas, men gör de det i ”mina” bibliotek? Som jag 
diskuterade tidigare menar jag att denna borgerliga värdering om god och 
mindre god litteratur avspeglade sig i sättet Sala och Uppsala stadsbibliotek 
delade upp och placerade skönlitteratur samt underhållningslitteratur på olika 
ställen. I Hedemarks och Hedmans undersökning av folkbibliotekens diskurser 
idag kommer det fram att folkbildningstanken fortfarande råder inom delar av 
bibliotekssfären, och i många fall dominerar verksamheten precis som förut 
samt att detta just kommer fram i diskussionen om vad som är god respektive 
dålig litteratur.140 Kan man säga att det finns likheter med sättet att distribuera 
litteratur på främmande språk? Jag kan tycka att placeringen av denna litteratur 
avsides eller separerad från övrig litteratur i Sala och Uppsala, särskiljer och 
delar upp användare och kulturer, i detta fall utifrån etnicitet, på samma sätt 
som läsare av skön- och underhållningslitteratur delas upp. Denna uppdelning 
av yta efter (användar)kategorier var ju efter Kärrholms beskrivning en vilja, 
kommen ur borgerliga värderingar, att separera olika människor åt. Man kan 
invända mot ovan förda resonemang genom att hävda att någon slags litteratur 
måste placeras längst bak eller längst in i lokalen, både när det gäller litteratur 
                                                                    

 
139 Peralta, Amanda, 2000, ”Mångfald och möjligheter”, s. 118–136. 
140 Hedemark, Åsa & Hedman, Jenny, Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre 
bibliotekstidskrifter. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Inst. för 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr 2002:61, s. 46, 50. 
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på främmande språk och talböcker. Vad som är intressant är vilken litteratur, 
och därmed vilka användare, som premieras eller förfördelas i detta ögonblick 
när det bestäms vilken litteratur som ska stå var. Vad som också blir intressant 
i sammanhanget är om det blir möjligt för olika kulturer att mötas såsom 
Peralta hoppas? 

Övervakningen av medier som CD och DVD var intressant att analysera. 
Dessa stod under kontroll i båda biblioteken, antingen visuellt eller rumsligt då 
skivorna förvarades bakom disk, strategiska åtgärder som möjliggjorde kontroll 
av användaren och användarens beteende i biblioteket. Informationsdiskarna 
spelade en central roll för möjligheterna att överblicka biblioteket och de 
användare som rör sig där, och diskarna kunde därför beskrivas som optiska 
noder enligt Kärrholms begrepp. I båda biblioteken var ju dessa riktade åt alla 
håll i lokalen vilket naturligtvis kan ses som en servicevänlig gest, men Koch 
såg just det paradoxala i informationsdiskarnas placering då de främst syftar 
till överblick över bibliotekets lokaler. Datorerna var också något som stod 
under uppsikt: i Sala genom visuell kontroll, medan de kontrollerades med 
teknisk utrustning i Uppsala. I undersökningen tog jag upp andra artefakter 
som medverkade till samma slags kontroll av miljön såsom skyltar och hyllor 
och hyllornas placering i rummet. Tillsammans med gångarna i biblioteket 
samverkade dessa till att styra användarnas beteende i biblioteken och med 
Kärrholms begrepp strategi och taktik kunde jag se att dessa artefakter var 
viktiga delar i en helhet i syftet att kontrollera och styra användarnas väg 
genom biblioteket och bidrar därför, tillsammans med sättet att distribuera 
bestånd, med en form av social kontroll. Idén om biblioteket som ett offentligt 
och öppet rum där användarna rör sig fritt och som de själva tar i besittning 
kan därför vara något av en illusion. 

Sammanfattningsvis kan man se att mycket av det ideologiska arvet 
fortfarande förvaltas på biblioteken jag undersökte dvs. Sala och Uppsala 
stadsbibliotek. Biblioteken ingår fortfarande i en diskurs kommen ur 
ideologiska värderingar som påverkar förmedling av bestånd och verksamhet. 
Av diskussionen kan man dra slutsatserna att bibliotekens verksamhet sätter 
vuxna medelklassanvändare i första rummet och att studier i första hand 
främjas även om biblioteken rymmer möjligheter för förströelseläsning av 
olika slag. En social kontroll upprätthålls fortfarande eftersom 
användaranpassningar ofta sker på bibliotekens villkor. Den ideologiska 
identiteten fungerar fortfarande som en resonansbotten både när det gäller 
synen på kunskap, litteratur och användare. Hur kan man då vara säker på att 
en undersökning av detta slag verkligen kan säga något om existensen av 
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bakomliggande strukturer? Hur skulle berörda arkitekter och 
bibliotekspersonal beskriva arkitekturen? Skulle de ge andra förklaringar till 
hur de utformat bibliotekens interiör eller till hur de exponerat litteraturen? 
Förmodligen, men dessa personer ingår alla i en diskurs, dvs. ett mer eller 
mindre omedvetet sätt att tala om bibliotekets verksamhet, användarnas behov 
och litteraturens betydelse; en diskurs som har betydelse för hur de förstår och 
strukturerar sin miljö. Om man ser folkbiblioteket som politiskt oladdat och 
frånkopplat sin historiska kontext – vilket jag nu inte säger att bibliotekarier på 
de undersökta biblioteken gör – bidrar det till att en viss (”rätt”) kultur dvs. den 
borgerliga kulturen framhålls. 

7.2 Konsekvenser 
Folkbiblioteken har som uppgift att tillgängliggöra och förmedla information 
till alla användare enligt bibliotekslagen. Ordet ”alla” inbegrep i början av 
folkbibliotekens framväxt alla klasser och samhällslager, men idag ska 
folkbibliotekens verksamhet för ”alla” även spegla den etniska mångfalden 
som finns samt tillgängliggöra biblioteken för funktionshindrade användare. 
Jag tror och hoppas att min undersökning visar att distributionen av den inre 
arkitekturen på våra bibliotek betyder och förmedlar något och kan få 
konsekvenser såsom att vissa användargrupper kanske inte känner sig helt 
hemma eller välkomna på bibliotek. Arkitekturen måste tillåta alla att fritt ta 
del av den kultur man vill samt att allas kultur tillgängliggörs på lika villkor. 
Arkitektur är inte neutral eller slumpartad och förhoppningsvis har denna 
studie lett till att vi ser biblioteksarkitekturen med nya och kritiska ögon. 
Kanske resulterar det i arkitektoniska åtgärder som syftar till att inkludera och 
välkomna alla användare. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Min tanke var från början att undersökningen skulle ha ett helhetsgrepp om 
stadsbibliotekens arkitektur där bibliotekarierna också idag fick komma till tals 
angående den inre arkitekturen. Detta kunde ha belyst deras syn på arkitekturen 
och hur de uppfattar att verksamheten riktar sig till användarna. Observationer 
av hur användare faktiskt rör sig genom biblioteket hade synliggjort i vilken 
utsträckning de påverkas och styrs av arkitekturen, men kunde av olika skäl 
inte genomföras p.g.a. av tidsbrist och undersökningens begränsade omfång. 
Detta är något som framtida studier kan belysa. Särskilt när det gäller Uppsala 

 

 

65



stadsbibliotek kommer en mer omfattande undersökning vara intressant då 
Roberta-projektet, som fortfarande pågår, innebär förändringar som ska 
förbättra tillgängligheten för användaren. Inom en snar tid kan man därför 
ställa frågan både till bibliotekarier och till användare hur dessa arkitektoniska 
åtgärder faktiskt uppfattas samt undersöka vad dessa åtgärder berättar om den 
syn som nu råder inom verksamheten. Det skulle också vara fruktbart att se om 
användarnas syn på biblioteket och dess funktion sammanfaller med 
bibliotekspersonalens – om de har samma syn på hur biblioteket kan användas 
och användarna är nöjda och känner sig välkomna, så har man lyckats med sin 
användaranpassning. 

Ett i raden av många folkbibliotek, som byggs runt om i landet, är det nya 
biblioteket i anslutning till Asplunds boktempel, Stockholms stadsbibliotek. 
Man talar om hur det nya spektakulära biblioteket ska ge användaren en 
upplevelse, att den nya synen på kunskap präglar den nutida arkitekturen vilket 
är ännu ett tecken på att användarna och deras behov är i fokus.141 Vad kommer 
den arkitekturen säga om fem år? Hur kommer vi att se på den? Vad säger den 
om hur vi ser på människan och kulturen och kommer fler att lockas till våra 
folkbibliotek? 

                                                                    

 
141 Andersson, 2006. 
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8 Sammanfattning 

Jag har i min undersökning studerat interiör och placering av bestånd och 
avdelningar hos två folkbibliotek, Sala och Uppsala stadsbibliotek, i syfte att 
lyfta fram ett maktperspektiv som jag anser föreligger. Genom att observera 
befintliga miljöer och planritningar samt tolka dessa utifrån två arkitektur-
teorier ville jag peka på arkitekturens bakomliggande strukturer.  För att se 
vilka värderingar som legat till grund för utformningen av arkitekturen vid 
byggandet av de två biblioteken, gjordes även en textanalys av dokument 
skrivna av arkitekter och bibliotekspersonal. 

 En viktig aspekt av detta maktförhållande anser jag folkbibliotekens 
ideologiska bakgrund vara, där social kontroll i form av bildning och fostran 
har präglat verksamheten. Undersökningen av Sala och Uppsala stadsbibliotek 
visar att en social kontroll fortfarande råder vilket kan skönjas i vissa sätt att 
placera litteraturen samt i sättet att distribuera avdelningar och interiör. I Salas 
fall tyder den framskjutna placeringen av facklitteraturen samt fåtalet soffor 
runt skönlitteraturen på att folkbibliotekets traditionella bildningsfunktion står i 
centrum. På båda biblioteken finns gott om studieplatser, men på Uppsala 
stadsbibliotek samsas dessa med soffor där avslappnade samtal tillåts. 
Underhållningslitteratur såväl som litteratur på främmande språk har hos båda 
biblioteken en något mer undanträngd plats än annan litteratur. Gemensamt för 
stadsbiblioteken är dock att boken står i centrum vilket signalerar en fokus på 
den traditionella funktionen som litteraturförmedlare. Informationsdiskar och 
andra artefakter såsom skyltar fungerar som verktyg för kontroll och styr 
tillsammans med distribution av litteratur och rum användarnas beteenden och 
läsvanor i biblioteket. Trots olika användaranpassningar hos biblioteken fostras 
och bildas användarna till viss del fortfarande genom dessa kontrollfunktioner. 

Avslutningsvis kan man alltså diskutera om inte mina studier av 
interiörens, beståndets och rummens ordnande visar att det fortfarande är 
medelklassens kunskaps- och användarsyn samt definition av vad ”god” 
litteratur är, som däri avspeglas. Denna fråga är av största vikt då 
folkbiblioteken ser sig som demokratiska och neutrala institutioner som ska 
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vara till för alla användare och deras behov. Min undersökning visar att 
folkbibliotekens ideologiska identitet fortfarande spelar roll. 
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9 KÄLL- OCH 
LITTERATURFÖRTECKNING 

Otryckt material 
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E-post 
Från Bodil Sonesson, bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek, Uppsala, till 
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10 Bilagor 

Nr 1: Sala stadsbibliotek – ämnen och hyllnummer 
Hälsohylla     Inget nummer 
Idrott     1 
Barnavdelning    2 
Nybörjarläsning    3 
Ungdomsavdelning    4 
Faktaböcker barn    5, 6 
Tonårsböcker     7 
Romaner, Tonårsböcker, Pop och rock, Noter   8 
Romaner     9, 10, 11, 12 
Litteraturvetenskap    13 
Spänning, deckare    14, 15 
Dikter, Memoarer, biografier    16 
Memoarer, biografier    17 
Engelsk skönlitteratur, Övriga språk   18 
Invandrarlitteratur, Nordisk skönlitteratur   19 
Tidskrifter, främmande språk, Lär dig svenska   20 
Språk     21 
Musik, Teater, film, Konsthantverk   22 
Arkeologi, Folklivsforskning, Kulturhistoria, Mynt, frimärken, Konst, Konstnärer 23 
Fantasy, Science fiction, Religion    24 
Filosofi, psykologi, Pedagogik    25 
Samhälls- och rättsvetenskap, Juridik   26 
Medicin     27 
Ekonomi, Matlagning, Handarbete   28 
Försvar & vapen, Matematik, Spel och lekar, Naturvetenskap  29 
Trädgård, Vilda växter, Biologi, Miljö   30 
Teknik, Husbyggnad, Motor    31 
Lantbruk, Husdjur, Vilda djur, Skog, jakt och fiske   32 
Bok- biblioteksväsen, uppslagsverk, samlingsverk, foto, databöcker  33 
Talböcker, stor stil    34 
Geografi     35 
Kunskapscentrum Navet    37 
Historia, geografi    36, 38, 39 
Biografiska uppslagsverk, släktforskning   Släktforskning 
Lättläst, Ljudböcker    Inget nummer 
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Nr 2: Uppsala stadsbibliotek – ämnen och hyllnummer 
Skönlitteratur  på svenska, danska, norska, isländska, reserverade böcker, dramatik, lyrik 1–7 
Daisy-talböcker    8 
Talböcker, lättläst    9 
Bok- och biblioteksväsen, Allmänt och blandat, Religion  10 
Religion, Filosofi och psykologi, Fostran och undervisning, Språkvetenskap 11 
Språkvetenskap, Litteraturvetenskap   12 
Litteraturvetenskap, Arkeologi, Historia   13 
Spänning; Deckare, Thriller    14 
Geografi, Etnografi, socialantropologi   15 
Samhälls- och rättsvetenskap, Geografi   16 
Teknik, industri, kommunikationer, Ekonomi och näringsväsen, Samhälls- och rättsvetenskap 17 
Ekonomi och näringsväsen, idrott, lek och spel,    18 
Naturvetenskap, Medicin, Militärväsen, matematik   19 
Språkkurser     20 
Folianter     21–23 
Särskilda personer    22, 24, 25 
Musikalier     26 
Musik, Teater, Dans, Film, Konst, Inredning, Dräkthistoria, Utställningar,  27, 28 
Arkeologi, Ikonografi, Arkitektur, Skulptur, Målarkonst, Grafisk konst   
Konstnärer, Ton konstnärer, Scenkonstnärer   29 
Musikfilmer     30 
Skylthylla, spelfilm, VHS & DVD   31 
Engelska, Dramatik, Lyrik, Folkdiktning, Samlingar   32 
Engelska     33 
Engelska, Detective stories, Large print, övriga språk   34–39 
Bruno Liljeforshyllan, Böcker om Uppsala och Uppland  40 
Fantasy, Science Fiction på svenska   41 
Fantasy, Science Fiction på svenska/engelska   42 
Tecknade serier    43 
Tecknade serier folianter på svenska och engelska   44 
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