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Inledning 

I Sverige har ett flertal bibliotek fått nya byggnader och miljöer under 2000-talets 

första decennium. Biblioteken har antingen fått helt nya byggnader och lokaler 

eller också har de ursprungliga lokalerna renoverats och byggts till eller om. En 

del av dessa miljöer har kommit till genom att organisationer och kommuner har 

bjudit in till arkitekttävlingar och resultatet har blivit ståtliga byggnader som är 

något att visa upp. Exempel på dessa biblioteksbyggnader som kommit till genom 

nybyggnad och ombyggnad är många och finns i hela landet. Här några: Växjö 

universitetsbibliotek, Malmö högskolas bibliotek, Halmstads stadsbibliotek, Gävle 

högskolebibliotek, Södertörns högskolebibliotek, Haninge kulturhus och Diesel-

verkstaden i Nacka.  

Det mesta kända och omtalade nybyggnadsprojektet under de senaste åren är 

förstås Stockholms stadsbibliotek, som ska byggas till, enligt en ännu inte realise-

rad plan, med en nybyggnad kopplad till Gunnar Asplunds stadsbiblioteksbygg-

nad. Det blev en mycket uppmärksammad arkitekttävling med drygt 1 000 bidrag 

och en uppmärksammad debatt både innan vinnaren Delphinium blev utsedd och 

även efteråt. Diskussionen har till största del handlat om den nya byggnadens ut-

seende och hur den ska kunna passa ihop med Asplunds skapelse och omgivning-

en runt Observatoriekullen. Det är få av inläggen som har berört ämnet hur själva 

biblioteket ska fungera i byggnaden, dvs. synpunkter på hur bibliotekets plan, 

funktion och rörelse saknas i diskussionen om stadsbiblioteket.  

Eftersom bibliotekens samlingar och personal är två viktiga element i ett bib-

lioteks verksamhet har jag funderat över hur de fungerar i nybyggda lokaler. Det 

finns ofta många idéer och planer om hur ett bibliotek ska se ut och fungera, men 

när byggnaden väl är byggd, hur blev det då? Blev det som det var tänkt, används 

och fungerar byggnaden som den ska? Den största delen av den forskning som 

finns angående biblioteksmiljöer och byggnader har koncentrerat sig på det visuel-

la och arkitektoniska i miljön. Det är mycket litet skrivet om hur miljön fungerar 

och om hur den uppfattas, både av personal och av besökare. Därför vill jag i den-

na uppsats undersöka hur en planerad biblioteksbyggnad och biblioteksmiljö fun-

gerar och upplevs när verksamheten är aktiv i den. Jag måste se bortom det arki-

tektoniska uttrycket och se funktionen istället. Jag kommer i uppsatsen att under-

söka detta i tre bibliotek som har förändrat sin miljö under 2000-talets första år. 

De bibliotek jag har valt är Kungliga Tekniska högskolans bibliotek, Sambibliote-
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ket i Härnösand och Vitterhetsakademins bibliotek. De är tre bibliotek som alla 

har haft verksamhet länge men som nu under 2000-talets första decennium föränd-

rat sina lokaler genom en större ombyggnad eller nybyggnad.  

Teorianknytning 

Jag kommer i uppsatsen att utgå från teorier och tankar ur två arkitekters avhand-

lingar. Den första är Spatial Systems as Producers of Meaning – the idea of 

knowledge in three public libraries, som är Daniel Kochs licentiatavhandling från 

2004. Den andra är Rummet och människans rörelser av Inger Bergström från 

1996.  

Funktion  

Funktion är ett begrepp som ofta används inom arkitekturen. Funktion kan ses 

som det som byggnaden är tänkt att användas till, något som arkitekten måste ta 

till sig och utveckla i sina ritningar. Funktionen är något som finns i alla byggna-

der, och en speciell funktion kan alltså vara återkommande i olika byggnader. En 

byggnad med en viss funktion får en sorts funktionsstämpel och tolkas sedan ut-

ifrån denna. Återkommande funktioner återspeglar sig i det arkitektoniska uttryck-

et och gör att byggnaderna blir lätta att tolka och funktionsbestämma för betrakta-

ren. Detta kan ses inom många olika byggnadstyper, t.ex. skolor, banker, kontor, 

kyrkor och bibliotek. Funktionsbestämda byggnadstyper har genom historien ut-

vecklat speciella kännetecken eller koder genom typiska former, rumstrukturer 

och andra estetiska uttryck, som då ofta inkluderas när man väljer at bygga en spe-

ciell sorts byggnad. En byggnads funktion blir på så sätt igenkänd genom sin typ 

och meddelar oss genom sin konstruktion sin roll i samhället och hur vi ska för-

hålla oss till byggnaden, konstaterar Koch.1 

Det estetiska uttrycket är ofta ett reslutat av den fysiska formen. Det skapar 

känslor och citerar andra saker i samhället och i livet, något som åskådaren kan 

referera till. Detta sker genom att man kan jämföra och känna igen dimensioner, 

material och former. Det estetiska uttrycket är beroende av den design som valts 

för byggnaden, eller enkelt sagt vad den ska uttrycka. Enligt Koch finns det idag 

färre estetiska regler inom modern arkitektur än om man jämför med mer klassisk 

arkitektur, men samtidigt skapar dagens arkitektur naturligtvis nya funktionskoder 

och referenser.2 

                                                 
1 Koch, Daniel, 2004, Spatial Systems as Producers of Meaning — the idea of knowledge in three public 

libraries, s. 20 f. 
2 Koch, 2004, s. 23 f.  
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Rum3 

En byggnads rumssystem är en del av det estetiska uttryck som arkitekturen ger 

byggnaden. Rumssystemet är det som skapar mening åt rummet, och som gör att 

vi, när vi stiger in i byggnaden, får en känsla för byggnaden och dess funktion.4 I 

rummet skapas sociala relationer, något som gör att vi förhåller oss till byggnaden 

med vissa känslor. I dessa relationer kan man hitta status, samhörighet och olika 

roller beroende på vilket rum som man interagerar med och i. Det har konstaterats 

att i ett rum kan det finnas flera olika maktförhållanden, medvetna eller omedvet-

na.5 I ett rum sker olika sociala handlingar, det kan skapas ett utbyte och ett sam-

spel i ett rum bara utifrån hur det är uppbyggt och ser ut. Rum ger även upphov till 

aktiv eller passiv kommunikation.6 I rummet existerar saker och människor till-

sammans, de agerar gemensamt och förhåller sig till varandra utifrån den rumsliga 

placeringen. Exempel på detta är att vi när vi ser böcker i en bokhylla förstår vi att 

de på något sätt är relaterade till varandra och i ett bibliotek är denna innebörd 

ännu tydligare. Vi ser att böckerna står tillsammans och förstår att de har en rela-

tion till varandra och vi försöker utifrån placering utläsa hur viktiga de är i förhål-

lande till varandra. Ur detta får vi, enligt Koch, en känsla om hur kunskap är ord-

nad och hur vi ska relatera oss till den. Det samma gäller hur andra funktioner i ett 

rum är placerade, t.ex. information, kopiering och läsplatser. Den rumsliga indel-

ningen meddelar hur vi ska förhålla oss, hur våra relationer i rummet ska ske. Vi 

kan även förstå om det finns någon typ av maktförhållande i rummet. Hur böcker, 

funktioner och personal är fördelad i rummet ger intryck av att de har en viss sta-

tus och relation till varandra. 

Sociala relationer sker, enligt Koch, genom integration och möten. Dessa mö-

ten sker i rummet och det krävs någon typ av samkänsla eller medvetenhet om 

varandra för att människorna ska skapa dessa interageranden.7 För att kunna bli 

medvetna om varandra i ett rum krävs möjligheter till rörelse, speciellt på nya 

platser och i kontakt med nya personer. Rörelserna skapar mönster och relationer 

med människor och byggnader. Genom möten skapar man en relation, en mening 

och en identitet till platsen.8 Möjligheten till olika sorters kommunikation syns 

också i arkitekturen. Med olika attribut kan man skapa rum och miljöer som signa-

lerar hur man får använda rummet och hur man ska kommunicera just där. Rum 

kan alltså visa att här är det tystnad som ska råda eller inbjuda till studier. Andra 

attribut i ett rum kan visa att här är det tillåtet att röra sig fritt och att kommunice-

                                                 
3 Koch använder i sin avhandling begreppet space. Jag har i den här texten valt att använda ordet med över-

sättningen ”rum”.  
4 Koch, 2004, s. 24. 
5 Koch, 2004, s. 25. 
6 Koch, 2004, s. 26. 
7 Koch, 2004, s. 31 f. 
8 Koch, 2004, s. 32. 
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ra med öppet med de människor som befinner sig i rummet.9 Det kan ibland finnas 

en vilja i arkitekturen att kontrollera agerandet i en miljö, i en biblioteksmiljö kan 

det vara att se vilka som lånar, att ha överblick över det gemensamma rummet och 

att kontrollera entréerna så att låntagaren kan komma och gå bara på ett enda sättet 

i rummet.10 

Sammanfattningsvis kan konstateras att bibliotek sedan länge har haft en stark 

symbolisk roll i sin arkitektur och att de har haft en symbolisk roll i samhället. 

Biblioteksbyggnader är byggnader där man har kunnat avläsa på utsidan vilken 

funktion byggnaden har. Det är byggnader som ofta har byggts med stor prestige 

för att visa att det är där kunskapen ordnas och för att leda allmänheten till kun-

skapen. Nu, i den modern biblioteksarkitekturen, sitter mycket av funktionen och 

funktionsattributen på insidan av byggnaden. Byggnaderna är ståtliga på utsidan 

men har inte i någon större utsträckning de klassiska biblioteksattributen. Det är 

först inne i byggnaden som funktionen och rummet knyter ihop känslan och upp-

levelsen av biblioteket och dess innehåll.  

Upplevelse och rörelse 

Arkitekten Inger Bergström beskriver i sin avhandling Rummet och människans 

rörelsemönster en upplevelseteori som hon har utvecklat. Grundidén med hennes 

teori är att människan upplever ett rum genom sina rörelser. Hennes tanke är att 

om det är lätt och bekvämt att röra sig i ett rum, så trivs man, medan om det känns 

obekvämt att röra sig i rummet, trivs man inte där. Bergström säger att det finns 

ett välbefinnande kopplat till kroppens rörelsemönster. Det gör att rumsupplevel-

sen sitter i rörelsen.11 När vi människor betraktar och diskuterar arkitektur utgår vi 

alltid från det visuella. Vi refererar nästan till det som om det skulle vara en platt 

bild vi tittar på. Detta fast vi befinner oss i mellanrummet, mitt mellan det byggda, 

i det tredimensionella där vi kan röra oss. Bergström säger att det är där som vi 

upplever rummet och den byggda miljön med hela kroppen. Detta innebär att det 

ofta saknas en dimension i diskussionen om man trivs i miljön, man ser miljön 

mer som ett konstverk än som något vi befinner oss mitt i. Bergström vill att vi 

ska komma bort från detta och att vi istället ska beskriva vår känsla och upplevel-

se av rummet. Hon konstaterar att upplevelsen av rörelsen i rummet påverkar vårt 

sätt att använda det.12  

Vi människor har alla liknande känslor och reagerar på liknande sätt i vissa 

givna situationer säger Bergström. Hon menar att det finns upplevelser som är 

kopplade till våra artbundna egenskaper och därför upplever vi saker likartat i 

många situationer, även om vi kanske i andra fall skulle agera olika och ha olika 

                                                 
9 Koch, 2004, s. 76. 
10 Koch, 2004, s. 130. 
11 Bergström, Inger, 1996, Rummet och människans rörelsemönster, s. 9. 
12 Bergström, 1996, s. 11. 
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referenspunkter.13 Många av de idéer Inger Bergström lägger fram kopplar hon till 

den tyske filosofen Otto Friedrich Bollnow. Han säger bl.a. att det är det fysiska 

rummet som är det byggda, mätbara och abstrakta rummet. (Abstrakt genom ma-

tematiken.) Och det upplevda rummet ser han som konkret och verkligt, något 

som man upplever och känner till. Det är inte det fysiska rummet i sig som spelar 

in i rumsupplevelsen utan det är dess karaktär som är det viktiga för att förstå 

rummet och dess uppgift.14 

När vi rör oss genom ett rum får vi olika perspektiv över det vartefter vi för-

flyttar oss genom det. När vi rör oss i ett rum tar vi det i besittning, mer eller 

mindre medvetet och frivilligt. Vi ser hur vi rör oss och vi uppfattar hur andra 

människorna i rummet rör sig i det. De olika arkitekturformer som finns i rummet 

påverkar oss och kan påtvinga oss rörelser som vi inte vill se eller visste att de 

kunde ske; dessa rörelser kan ge upphov till både positiva och negativa känslor. 

När vi rör oss, känner vi i kroppen om det är naturliga eller onaturliga rörelser. Vi 

känner också av hur miljön och rummet ser ut, och vi uppfattar det då på olika 

sätt, t.ex. lugnande, aggressivt eller välkomnade. Summan av våra rörelser i ett 

rum och våra synintryck av detsamma är det som blir själva upplevelsen av rum-

met. Upplevelsen kommer vi att referera till sedan och komma fram till om vi 

känner obehag, trygghet osv. inför rummet. Bergström menar att rum och miljöer 

måste konstrueras så att den uppgift som är tänkt för rummet blir tydlig i det och 

att man ska planera så att rörelsemönstret i rummet blir naturligt kopplat till den 

uppgift som ska utföras. T.ex. i ett bibliotek, anser hon, ska rörelserna vara lugna 

och förutsägbara, så att vi kan koncentrera oss på den uppgift som ska utföras där. 

Andra rum som inte kräver koncentration på uppgiften kan ha kraftigare rörelse-

mönster.15 

Bergström konstaterar att rörelseupplevelser är svåra att komma undan, de 

fastnar i vårt minne. Vi läser även av andras rörelsemönster och minns dem när vi 

refererar till vårt förhållande med rummet. Rörelsemönstren är artegna, är svåra att 

undvika och sitter fast i vårt minne.16 När vi kommer in i ett rum, har vi ganska 

ofta en tanke hur vi ska röra oss, samtidigt som vi påverkas av ingivelser och re-

flexer. Arkitekten skapar med sin tanke en koreografi genom att välja material, 

placera ut möbler, skapa entréer och arkitektoniska former.17 Alltså, ett byggt rums 

karaktär kommer från det arkitektoniska som i sin tur ger upphov till nya rörelse-

mönster som förmedlar tankar och känslor till besökarna.  

Till sin teori har Inger Bergström kopplat en metod för att analysera upplevel-

sen av fysiska miljöer, en upplevelseanalys. Analysen består av tre delar. Det för-

                                                 
13 Bergström, 1996, s. 13. 
14 Bergström, 1996, s. 32. 
15 Bergström, 1996, s. 81–84. 
16 Bergström, 1996, s. 84 f. 
17 Bergström, 1996, s. 181. 
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sta steget är att göra en beskrivning av det fysiska rum som ska analyseras, dvs. 

hur rummet ser ut arkitektoniskt och vad som finns i rummet av möbler, material 

och färger. Steg två är att göra en beskrivning av det upplevda rummet. Allstå en 

beskrivning av hur någon rör sig genom rummet och uppfattar det när hon/han 

förflyttar sig genom miljön. Till den här beskrivningen kan man göra en skiss över 

rummet, som visar var det är enkelt att röra sig genom det eller var det finns lug-

na, tysta zoner eller zoner som är mer för explosiv kommunikation. Det tredje och 

sista steget knyter samman hela analysen. Med de två beskrivningarna gör man en 

jämförande analys och ur detta är det meningen att ska kunna se och förstå om 

rummet används som det är tänkt eller inte, och vilka moment i rummet som är 

positiva och negativa.18  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur ett bibliotek och dess nya bygg-

nad fungerar och upplevs. Detta sker genom att jag utgår från de tankar, krav och 

idéer som fanns i planeringen av de valda biblioteken innan de byggdes och sedan 

jämföra med resultatet.  

I planeringen av en biblioteksmiljö finns det, såvitt jag kan se, tre olika aktö-

rer: arkitekten, personalen och besökarna. Arkitekten ska planera och rita miljön, 

personalen ska dagligen arbeta i miljön och besökarna ska utnyttja bibliotekets 

alla möjligheter. Ibland tillkommer en fjärde aktör, huvudmannen, som kan spela 

en mer eller mindre aktiv roll. Med en biblioteksmiljö menar jag inte enbart de 

offentliga delarna, som besökaren ser, utan även personalutrymmen och bokmaga-

sin. Detta leder till följande frågor: 

 Vilka tankar och idéer om det nya biblioteket fanns i planeringen?  

 Hur gick planeringen till? 

 Uppfylldes önskemålen och kraven som de var tänkta?  

 Blev resultatet det man ville? 

 Hur ser personalen idag på det nya biblioteket och fungerar det som det var 

tänkt? 

 Hur ser besökarna på biblioteket? Vilken upplevelse har de av miljön?  

 

                                                 
18 Bergström 1996, s. 32 ff. 
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Metod 

Utifrån de ovan refererade teoretiska utgångspunkterna har jag valt att inspireras 

av Bergströms upplevelsemetod, som arbetsgång att använda för undersökningen i 

den föreliggande uppsatsen. Men eftersom jag inte enbart kommer att undersöka 

upplevelsen i biblioteket kommer jag inte att använda metoden på det sätt hon har 

använt den utan anpassat den till min undersökning  

Jag kommer ha tre delar inom varje undersökningsdel av respektive bibliotek, 

som på sätt och vis bygger på Bergströms metod. Varje undersökningsdel inleds 

av en beskrivning av varför och hur planeringen skett och vilka krav och önskemål 

som fanns från bibliotekets och arkitektens idéer. I anslutning till det gör jag en 

fysisk beskrivning av den nya biblioteksbyggnaden, som följer det första steget i 

Bergströms metod. Därefter följer del två i undersökningen om hur det blev, vilka 

önskemål som blev realiserade och hur låntagare och personal ser på funktionen 

och upplevelsen av biblioteket. Den tredje delen som avslutar undersökningen är 

ett slags slutanalys för respektive bibliotek där jag ser på det utifrån funktion och 

rörelse, vilket delvis följer Bergströms tredje steg.  

Bergströms steg två har jag inspirerats av när jag har intervjuat låntagarna för 

respektive bibliotek. Utöver detta har jag också använt mig av litteraturstudier av 

litteratur som behandlar biblioteksarkitektur allmänt och litteratur som är skriven 

om respektive bibliotek, mer om den under källor.  

För att få kunskap och information från personal och låntagare har jag gjort 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har haft en låg standardisering, alla frågor ställ-

des men de ställdes inte i någon speciell ordning utan de togs vart efter tillfället 

gavs och den jag intervjuade fick ibland leda samtalet. Jag hade olika frågor med 

mig för respektive bibliotek beroende på min förkunskap. Men det hade alla sam-

ma grundstruktur. Intervjuerna har tagit allt från 15 min till över en timme. Vid 

intervjuerna av låntagarna var det samma frågor som de fick oberoende av biblio-

tek. Låntagarintervjuerna tog runt 20 min och skedde alla i det bibliotek som be-

handlades.19 Mer om informanterna i kapitlet Källor och källkritik. 

Jag har dessutom använt mig av metoden observation, dvs. att jag har besökt 

de respektive byggnaderna och studerat hur det fungerar utifrån de egna erfarenhe-

ter jag har skaffat mig där och dessutom utifrån att studera de låntagare som be-

finner sig i biblioteksbyggnaden.  

                                                 
19 Mer om kvalitativa intervjuer går att läsa i Kvalitativa intervjuer av Jan Trost, (Lund 2005). 
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Tidigare forskning 

Denna uppsats ligger inom fältet biblioteksarkitektur och berör i första hand frågor 

om hur biblioteksfunktionerna fungerar i en byggnad och hur biblioteket upplevs i 

byggnaden. 

Det är mycket liten del av tidigare forskning som behandlar den här biten 

inom biblioteksarkitekturen. Stor del av forskningen inom biblioteksarkitektur 

inriktar sig på det visuella, dvs. hur byggnaden eller rummet ser ut. Den annan 

forskningsinriktning som också ibland behandlar bibliotekets utseende är bok- och 

bibliotekshistoria.  

Jag kan konstatera att det är mycket mer vanligt med biblioteksarkitekturslitte-

ratur i inom den engelskspråkiga världen än i Sverige. Eftersom jag skriver utifrån 

svenska förhållanden har jag till största del koncentrerat mig på att undersöka den 

svenska litteraturen.  

Jag har hittat få exempel på litteratur som behandlar just funktionen och upp-

levelsen i ett biblioteksrum. Ett exempel är Femton svenska bibliotek, red. Fjelke-

stam och Östling (1973). Det är en av få böcker som behandlar hur nybyggda bib-

lioteksbyggnader fungerar när verksamheten har haft öppet i några år. I den be-

handlas femton svenska bibliotek byggda under 1960-talet och 1970-talets första 

år, de behandlas hur de fungerar utifrån både bibliotekariens och arkitektens per-

spektiv. En liknande bok är Åttiotalets bibliotek. Svenska folkbiblioteksbyggnader 

1980–89, redaktörer Monié, Modigh och Ehlin (1990), som uppmärksammar, un-

gefär som den tidigare artikelsamlingen, nybyggnationer men här under 1980-

talet. En alldeles nyutgiven bok är Renewing our Libraries. Case studies in re-

planning and refurbishment, utgiven av Michael Dewe (2009). Den behandlar 

olika bibliotek, de flesta i Storbritannien, som har förändrat sina lokaler under de 

senaste åren. Upplägget i boken liknar lite mitt i den här uppsatsen; hur det var 

tidigare i byggnaden, vad som gjordes och hur det sedan blev.  

Det finns några magisteruppsatser från Borås som nära anknyter till mitt 

ämne. En av dessa är Mot det gränslösa biblioteksrummet. Visioner och funktioner 

i 1990-talets biblioteksarkitektur med utgångspunkt i Malmö stadsbibliotek och 

Bibliothéque nationale de France av Anna Lena Pemer (2001). Hon diskuterar 

biblioteken utifrån dess byggnad och förhållandet mellan arkitekten och de all-

männa tankarna om hur bibliotek ska se ut med tidens ideal.  

Den andra är Bakom fasaden: Haninge kulturhus – en organisationsteoretisk 

studie med fokus på den fysiska strukturen av Karin Ljunggren och Tommy Wes-

tergren (2006), de undersöker bygganden från ett organisationsperspektiv där de 

tittar på byggnadens design, layout och geografi. De använder sig bl.a. att Daniel 

Kochs sätt att se på hur ett bibliotek är organiserat som kommer från hans licenti-

atavhandling Spatial Systems as Producers of Meaning – the idea of knowledge in 

three public libraries (2004). Koch har under de senaste åren blivit uppmärksam-

mad för sina biblioteksarkitekturteorier, han undersöker i hur kunskapen och or-
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ganisationen av ett bibliotek fördelas och uppmärksammas i en byggnad. Han un-

dersöker tre svenska bibliotek i avhandlingen Malmö stadsbibliotek, Växjö stads-

bibliotek och Stockholms stadsbibliotek.  

Jag har konstaterat att det finns en hel del litteratur som behandlar ämnet att 

planera ett bibliotek, dvs. vad man ska tänka på och funktioner som borde ingå, 

mer eller mindre checklistor för den som ska planera. Exempel på denna typ av 

litteratur är Checklist of library building design considerations, redaktör William 

W. Sannwald (1997), och Moving and reorganizing a library av Marianna S. 

Wells och Rosemary Young (1997). 

När det gäller biblioteksarkitektur finns det några svenska verks som kan ses 

som de främsta. Den äldsta boken är av Jan Wallinder och Carl Thomsen Biblio-

teksbyggnader – planläggning och inredning av folkbibliotek (1959), där de be-

handlar vad som ska finnas i ett bibliotek och hur man på bästa sätt väljer inpla-

cering av de olika funktionerna i biblioteksrummet. Värd att nämna i samman-

hanget är festskriften till riksbibliotekarien Lars Tynell Svenska biblioteksbyggna-

der. Från förvaring till mötesplats (1989). I den har flera svenska bibliotekarier i 

korta uppsatser gett sin syn på hur de svenska biblioteken har utvecklats genom 

åren, främst under 1800-talet och 1900-talet. En liknande antologi är Bibliotek och 

arkitektur. Byggnader, rum, samlingar (2002), där ett trettiotal bibliotekarier och 

arkitekter skriver om bibliotek utifrån perspektiv på byggnader, rum och samling-

ar. Den ger en god överblick på flera nordiska biblioteks utveckling och vilka pro-

blem och möjligheter de berörda parterna har haft i utformningen. Tystnaden och 

ljuset. Om bibliotekens arkitektur av Vilma Hodásy Fröberg (1998), är en grundlig 

genomgång av idealen och biblioteksbyggnadernas utseende under hela dess histo-

ria från före Kristus till slutet av 1900-talet.  

Urval och avgränsning 

Jag har valt att undersöka tre bibliotek i den här studien. Dessa är Kungliga tek-

niska högskolans bibliotek, Sambiblioteket i Härnösand och Vitterhetsakademiens 

bibliotek. Av dessa bibliotek ligger två i Stockholm och ett i Härnösand. Det är 

alla tre bibliotek ur kategorin forskningsbibliotek samtidigt som de har olika spe-

cialiseringar, Kungliga tekniska högskolans bibliotek är ett universitetsbibliotek, 

Sambiblioteket är universitetsbibliotek, folkbibliotek och länsbibliotek och Vitter-

hetsakademiens bibliotek special- och myndighetsbibliotek. 

Jag valde dessa för att det är tre bibliotek som har fått nya byggnader under 

2000-talet. Det har skett stora förändringar som i respektive bibliotek, de har inte 

kvar något av sina gamla byggnader utan allt är nytt och planerat just för att deras 

biblioteksverksamhet ska finnas i byggnaden. De har både likheter och olikheter 

men är ändå jämförbara.  
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Källor och källkritik 

Jag har som tidigare sagt använt mig av litteraturstudier, platsbesök och intervjuer 

för att få fram informationen till uppsatsen. Det finns en del skrivet om respektive 

bibliotek, om planeringen och byggandet; det är oftast biblioteken själva eller arki-

tekten som har skrivit om byggnaden. I dessa skriftliga källor finns det i första 

hand information om hur bibliotekens miljö var tänkt att bli och vilka idéer, tankar 

och krav som fanns. För att få reda på hur byggnaden blev, vad som realiserades 

och hur resultatet upplevs, har jag besökt de olika biblioteken och intervjuat per-

sonal och låntagare samtidigt som jag har skaffat mig egna erfarenheter från re-

spektive bibliotek.  

Kungliga tekniska högskolans bibliotek (KTHB) 

De källor som jag har haft för KTHB är Annika Swedéns två artiklar: ”Nya KTHB 

– ett resurscentrum för lärandet” i Tidskrift för dokumentation och ”Kungl. Tek-

niska Högskolans nya bibliotek” i Bibliotek och arkitektur. Byggnader, rum, sam-

lingar, skriven tillsammans med arkitekten Per Ahrbom. Jag kontaktade Annika 

Swedén, avdelningschef och bibliotekarie vid KTHB, och hon berättade om 

KTHB och visade mig runt i biblioteket. Hon gav mig även tillgång till Lokalpro-

grammet för KTH:s bibliotek – huvudbyggnaden. Jag har under processen åter-

kommit till KTHB vid flera besök för att se och använda mig av biblioteksmiljön. 

Jag intervjuade två låntagare vid KTHB. Dessa fick jag kontakt med via kontakter. 

Intervjuerna skedde efter att ha gjort upp om en tid med dem i KTHB. Den ene av 

låntagarna var doktorand vid KTH, man och 27 år gammal och den andra låntaga-

ren var en kvinnlig student vid ett av KTH:s program, 28 år gammal.  

Sambiblioteket 

Sambiblioteket har gett ut två egna skrifter om biblioteket som handlar om biblio-

teket och dess verksamhet. Den första gavs ut till invigningen 2000, Sambibliote-

ket från idé till verklighet och den andra 2006, Sambiblioteket 5 år. Som komple-

ment till dessa böcker har jag haft byggnadsprogrammet för Sambiblioteket, Sam-

biblioteket Härnösand – nybyggnad – byggnadsprogram, 1997-04-15. Jag till-

bringade en dag i Härnösand på Sambiblioteket. Jag blev väl emottagen och hade 

möjlighet att prata och intervjua flera av bibliotekarierna vid både universitetsbib-

lioteket och kommunbiblioteket. Länsbibliotekets bibliotekarier var inte tillgäng-

ligt den dagen. Jag har valt att redovisa den information jag fick från Sambibliote-

ket i grupp och inte som enskilda åsikter. Detta beror på att jag under min dag i 

Härnösand mötte många bibliotekarier och de flesta pratade jag i grupp med så det 

var svårt att reda ut de respektive enskilda åsikterna, dessutom hade de liknande 

åsikter och information, vilket gör att det enklaste är att redovisa dem som en 

grupp. I Sambiblioteks fall var det mycket svårare för mig att få tag på låntagare 
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att intervjua. Jag hade ingen möjlighet att ordna möten innan och väl där fanns det 

få som ville eller hade tid att prata med mig, så där har jag fått använda mina egna 

erfarenheter och iakttagelser i mycket större grad. Det gjordes en undersökning 

bland universitetsstudenterna när biblioteket var ganska nytt så ur den har jag fått 

en del låntagarerfarenheter, Sambiblioteket och studenterna. En användarunder-

sökning ur studenternas synvinkel av Kerstin Ånäs. Jag saknar en större källa som 

hade kunnat var intressant för mig men jag har inte fått tillgång till den. Det var 

programmet som skapades för arkitekttävlingen: jag har istället fått läsa mig till 

uppgifter ur det i de andra källorna.  

Vitterhetsakademiens bibliotek 

Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk har tillsammans med medarbeta-

re på ämbetet publicerat information om Östra stallet i t.ex. artikeln ”Kommer vi 

att leva som vi lär?” i Kulturmiljövård och skriften Östra Stallet – bevara och 

bruka. Dessutom har Anna Krus skrivit avhandlingen Kulturarv – Funktion – 

Ekonomi. Tre perspektiv på byggnader och deras värden, som behandlar Östra 

stallet utifrån bevarande- och restaurationsperspektiv. Därutöver har jag haft till-

gång till PM som Vitterhetsakademiens bibliotek skapat under planeringstiden, 

som jag fick ta del av tack vare bibliotekarierna på biblioteket. Jag har även gjort 

längre intervjuer med tre bibliotekarier nämligen Kerstin Assarsson-Rizzi, Annika 

Eriksson och Margareta Kloboucek Lindström. Jag har vidare intervjuat två lånta-

gare: En doktorand i konstvetenskap, kvinna, ca 45 år som jag gjorde upp med om 

ett bestämt möte. Den andra informanten var en kvinnlig student, 25 år, som jag 

sökte upp slumpmässigt i biblioteket. Jag har besökt biblioteket vid flera tillfällen 

och jag har även egna erfarenheter därifrån från den fem veckors praktik som 

skedde hösten 2008.  

Alla tre biblioteken har välvilligt ställt upp och jag har fått den information 

jag har bett om. Eftersom Sambiblioteket ligger en bit från där jag bor hade jag 

dessvärre bara möjlighet att vara där en kortare tid jämfört med de andra. Om man 

ska vara lite kritisk skulle jag säkert fått ut ännu mera om upplevelse och funktion 

om jag har haft möjlighet att prata med fler låntagare. Men tidsmässigt har jag inte 

haft den möjligheten och eftersom jag ser det som fördelaktigare att göra kvalitati-

va intervjuer, som tar längre tid, än en enkät som visserligen hade kunnat nå 

många flera men som inte hade gått på djupet på samma sätt.  
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Bakgrund 

Bibliotek och arkitektur 

Biblioteksbyggnaden har genom alla tider haft en speciell utstrålning. Den samla-

de kunskapen har funnits där inne, och har gett känslan av att vara något nästan är 

omätbart. Det har också funnits ett maktförhållande mellan innehållet i byggnaden 

och dem som får tillåtelse att stiga in i rummet. Ord som ”tystnad” och ”kunskap” 

förknippas ofta med miljön. ”Bibliotek” betyder ”förvaringsrum av böcker”.20 Ur 

det kan man konstatera att rummet är en mycket viktigt del av biblioteket.  

Det första kända biblioteket fanns på 1200-talet f. Kr. i Egypten.21 Men redan 

innan dess har människan antagligen förvarat det hon skrivit i någon låda och när 

lertavlorna och huddukarna ökade i antal flyttades de in i en hydda eller liknande. 

De första biblioteksbyggnaderna var rena förvaringsplatser. Dessa miljöer var 

slutna och endast vissa personer som präster eller skrivare hade tillgång till rum-

men. Bibliotek förekom sällan som egna byggnader utan låg i stället i anslutning 

till en andra viktiga byggnader så som tempel och slott. 22  

Från 800-talet fram till 1500-talet byggdes två olika typer av biblioteksrum. 

Den första typen byggde på den romerska bibliotekstraditionen, där biblioteket 

bestod av ett enda stort rum. Längs med väggarna i rummet fanns ett hyllsystem 

för papyrusrullar eller böcker. Det fanns även möjlighet att enkelt utsmycka rum-

met med en skulptur som stod längs med väggen. Rummet signalerade att det 

skrivna ordet var så viktigt att det fick ett eget rum.23 Detta kan ses som ett start-

skott för hur boken och rummet tillsammans skapade en biblioteksarkitektur för 

framtiden.  

Den andra traditionen som utvecklades parallellt kan kallas ”klostertraditio-

nen”, som satte läsaren eller skrivaren i centrum. Det böcker som fanns var hand-

skrivna och förekom i få volymer. Munkarna i klostren använde biblioteksrummet 

som läsesal. Detta gjorde att det var läspulpeter eller läsbås som dominerade in-

redningen i rummet. Dessa stod i vinkel utifrån fönstren för att kunna utnyttja så 

mycket dagsljus som möjligt. Rummet var avlångt med en fönsterrad på respekti-

ve långsida.24 Handskrifterna var viktiga för de kyrkliga ceremonierna och ansågs 

mycket värdefulla. Volymerna var därför fastsatta med kedjor och förvarades in-

låsta i bokskåp eller kistor som inte alltid fanns i själva biblioteksrummet.25 

Under medeltiden började man bygga byggnader som var tänkt att enbart in-

nehålla bibliotek. Universiteten började ta efter klostrens typ av biblioteksrum, 

                                                 
20 Hodászy Fröberg Vilma, 1998, Tystnaden och ljuset. Om bibliotekens arkitektur, s. 15. 
21 Hodászy Fröberg, 1998, s. 16. 
22 Brawne, Michael, 1970, Bibliotheken. Architektur und Einrichtung, s. 10. 
23 Brawne, 1970, s. 10. 
24 Brawne, 1970, s. 11. 
25 Hodászy Fröberg, 1998, s. 24. 



 17 

exempelvis i Oxford och Cambridge. Läsplatser var viktiga även här, och var ofta 

gjorda i kombination med en bokhylla, bänk och läspulpet.26 Den ledande bygg-

nadsmodellen var en långsmal huslänga med fönster på var sida av byggnaden, 

alltså som tidigare men nu fristående.27 

Efter 1500-talet blev böcker vanligare p.g.a. Gutenbergs uppfinning att man 

kunde trycka böcker med lösa typer. Samtidigt började man i arkitekturen åter-

komma till den klassiska romerska arkitekturen och de gamla byggnadselementen 

blev åter moderna. Detta var två ting som gjorde att biblioteksrummen kom att 

förändras. Böckerna placerades återigen längs med väggarna i hyllsystem. Väg-

garna blev nästan klädda med böcker. Eftersom antalet böcker i biblioteken ökade 

blev rummen också större. Rummet öppnades upp och blev som en stor sal. Det 

krävdes stegar för att nå upp till de högsta hyllorna eller också byggde man in gal-

lerier och balkonger i rummet.28 Det var inte längre bara en läsesal utan ett rum 

som skulle visa kunskap och rikedom. Besökaren som kom in skulle bli impone-

rad.29 Rummen var rikt smyckade och det var det senaste modet inom arkitekturen 

som visades upp. Biblioteket var placerade somt ett rum i en byggnad där andra 

funktioner också fanns. Det var inte längre bara universitet och kloster som hade 

sådana rum utan också kungar och furstar i Europa skapade egna samlingar.  

De bibliotek som byggdes under 1600- och 1700-talet är också salsbibliotek. 

Det som ändrade sig var de arkitektoniska idealen i utsmyckningen. Fler böcker 

trycktes och det blev flera användare av dem. Biblioteken öppnas något mer för 

utomstående användare. De skiljdes från moderinstitutionerna och blev mera 

självständiga både som byggnader och som institutioner. De bibliotek som bygg-

des i slutet av 1700-talet var stora byggnader som skulle vara symboler för den 

viktiga kunskapen de inneslöt; ett exempel på detta var nationalbiblioteket i Paris, 

från 1780-talet.30  

Den stora förändringen i biblioteksarkitekturen kom i början av 1800-talet, då 

en italiensk arkitekt kom på att man kunde sära på samlingarna, läsplatserna och 

kontorsrummen i biblioteket. Det bildades tre olika men sammanbundna zoner i 

byggnaden. Zonerna kunde ligga såväl vertikalt som horisontalt i byggnaden. Att 

dela upp bibliotek i zoner kom att bli det ledande sättet att planera offentliga bib-

liotek på under följande hundra åren.31 

Fram till att gas- och elljus kom in i rummen var dagsljuset fortfarande viktigt 

i byggnaderna. Detta innebar att man ofta byggde bibliotek med höga genombrut-

na kupoler eller höga fönster längs med hela fasaden. Detta blev möjligt att göra 

tack var den nya byggnadstekniken med gjutjärn som följde med industrialisering-

                                                 
26 Brawne, 1970, s. 11. 
27 Hodászy Fröberg, 1998, s. 38. 
28 Brawne, 1970, s. 12. 
29 Hodászy Fröberg, 1998, s. 53. 
30 Brawne, 1970, s. 14. 
31 Brawne, 1970, s. 14. 
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en. Läsesalarna blev stora rum med många platser och ett fåtal bokhyllor, man fick 

istället lov att beställa fram den litteratur som man behövde.32 Exempel på sådana 

byggnader är Kungliga biblioteket och Gamla Riksarkivet i Stockholm. 

Industrialiseringen förändrade också biblioteksrummet på andra sätt. De me-

kaniserade pressarna gjorde att det blev enklare att trycka böcker, vilket i sin tur 

ledde till att upplagorna blev större och att flera sorters böcker började tryckas. 

Antalet böcker i bibliotekens samlingar ökade stort liksom antalet besökare. Det 

gjorde att det på flera större bibliotek inrättades specialläsesalar, t.ex. salar för 

enbart studenter eller forskare och salar där man bara läste tidskrifter.33 

Den stora mängden böcker som fanns att tillgå gjorde att det skapades en helt 

ny funktion i biblioteksverksamheten, en som innan dess aldrig hade varit aktuell, 

nämligen möjligheten att låna ut böcker ur biblioteket till läsarna. Det var något 

som skilde sig markant från att bara läsa boken i biblioteksrummet. Även här bör-

jade de större biblioteken dela upp sina verksamheter; de hade en lokal för böcker 

som lästes och en där de kunde lånas. Detta komma att genom åren leda till en 

uppdelning mellan forskningsbibliotek, som huvudsakligen hade böcker som skul-

le läsas på plats i biblioteket, och folkbibliotek, som i första hand lånade ut böck-

erna.34 Parallellt som detta sker under 1800-talet börjar det sprida sig en rörelse 

över Europa som uppmuntrar till att alla ska få lära sig att läsa. Denna rörelse tog 

speciellt fackföreningar och andra liknande organisationer till sig och började ska-

pa sina egna bibliotek, vilka också blev föregångare till de kommunala folkbiblio-

teken.35 Bibliotek skapades ibland genom stora donationer från rika familjer, t.ex. 

det Dicksonska biblioteket i Göteborg.  

Under 1900-talet blev biblioteken något som alla kunde använda sig av. Folk-

biblioteken ökade snabbt i antal och fanns snart i de flesta kommunerna. Det var 

också deras ideal som kom att dominera i biblioteksarkitekturen. Det var i Norden 

som folkbiblioteken fick den största spridningen och de var också nordiska arki-

tekter som kom att påverka bibliotekens utseende långt in på 1900-talet. Två arki-

tekter som blev vägledande var Gunnar Asplund med Stockholm stadsbibliotek 

(1928) och Alvar Aalto med Viborgs stadsbibliotek (1933). De tog båda in funk-

tionalismen i biblioteksmiljön. Böckerna var inte längre isolerade från besökarna 

utan stod i öppna hyllor så att låntagarna själva fritt kunde välja det som intresse-

rade dem. Biblioteken fick rum för olika verksamheter, man skilde t.ex. på vuxen- 

och barnavdelningar. I byggnaderna fanns ofta även rum för föreläsningar och 

andra sammankomster, de kunde ses som ett kulturhus och där fanns ofta tidnings-

läsesalar med dagstidningar och populära magasin.36 Verksamheten blev med tiden 

                                                 
32 Brawne, 1970, s. 15. 
33 Brawne, 1970, s. 20. 
34 Brawne 1970, s. 20. 
35 Hodászy Fröberg, 1998, s. 152–156. 
36 Edwards, Brian & Fisher Biddy, 2002, Libraries and Learning Resource Centres, s. x. 
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kommunalt finansierad och ansågs som ett väsentligt inslag i den offentliga kultu-

ren.  

Exteriören var viktig för biblioteket som helhet. Det blev nu en hel, fristående 

byggnad, inte bara en del av något annat. Biblioteken skulle locka in besökarna 

och det skulle inte kännas för högtydligt att gå in i byggnaden och det skulle vara 

en trevlig plats att vistas i. En fördel var också om byggnaden var billig i drift.37 

Eftersom böckerna i folkbiblioteken alltid skulle vara tillgängliga och möjliga att 

låna har dessa egentligen aldrig haft behov av magasin eller större läsesalar. Fram 

till 1960-talet byggdes det Asplund- och Aaltoinspirerade bibliotek med rektangu-

lära hallar med gallerier och enbart vägghyllor för böckerna. De olika avdelning-

arna var separerade i olika rum. Under 1960- och 70-talet förändrades tankarna 

om biblioteket återigen. Borta var de arkitektoniska idealen och utsmyckningarna. 

Nu skulle allt vara rationellt och enkelt, liksom i annan arkitektur från den tiden. 

Biblioteken bestod nu av ett enda stort rum med fristående bokhyllor. Avdelning-

arna avdelades genom möbleringen. Alla möbler skulle vara flyttbara för flexibili-

tetens skull. Det skulle vara snabbt och enkelt att låna böcker.38 

 Under 1980-talet blev biblioteksarkitekturen och inredningen mer vågad igen. 

Postmodernismen hittade också till biblioteket. Det byggdes många nya fristående 

byggnader som innehöll bibliotek, ofta i kombination med andra kulturinstitutio-

ner. Det skapades variationer i rummet, i ett och samma rum kan det finnas avdel-

ningar med höga och låga tak, olika möbleringar, tillgång till privata eller öppna 

rum. Mötet blir ett viktigt ledord.39 Den här arkitekturutvecklingen fortsätter under 

1990-talet och in på 2000-talet. Det byggs nya stora bibliotek som ersätter de som 

är från början och mitten av 1900-talet. De nya biblioteken ska locka till sig an-

vändarna igen. De ska bli de nya vardagsrummen. Exteriören är ofta dramatisk 

och modern, huset ska vara en ortens centrala byggnader och riktmärken. Ofta 

föregås byggandet av en arkitekttävlan. Glas, stål, trä och betong sätter sin prägel 

på nya biblioteksbyggnader. Inredningen ska vara avslappnad och lätt att använda. 

Datortekniken har ändrat mycket i biblioteksrummet. Borta är nu kortkatalogen 

vilken lämnade stora fria ytor i rummet. Istället finns det datorskärmar och bord 

runt om i lokalerna. De rum som tidigare var för egna studier och koncentration 

har blivit grupprum där man kan föra samtal och det finns överlag fler platser för 

att sitta och arbeta tillsammans. Det är inte bara nybyggnationer som har skett 

under de senaste decennierna utan också ombyggnader och upprustning av gamla 

miljöer och lokaler. 

                                                 
37 Wallinder, Jan & Thomsen, Carl, 1959, Biblioteksbyggnader – Planläggning och inredning av folkbiblio-

teket, s. 7. 
38 Monié, Karin, Modigh, Birgitta & Ehlin, Ingemar (red.), 1990, Åttiotalets bibliotek. Svenska folkbiblio-

teksbyggnader 1980–89, s. 5. 
39 Monié et al., 5 ff. 
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Bibliotekets funktioner 

De funktioner ett bibliotek har är till viss del olika folkbibliotek och forsknings-

bibliotek men de flesta grunduppgifter gemensamma.40 Om man ska sammanfatta 

är det tre ting som ska samsas och samverka inom bibliotekets lokaler: böcker, 

låntagare och personal. Böckerna är grunden i biblioteket. Låntagarna besöker 

biblioteket för att låna böcker, återlämna böcker eller utnyttja de kunskapsresurser 

som finns i biblioteket i form av personalens kompetens och idag ofta även av de 

elektroniska resurser som biblioteket tillhandahåller. Personalen finns där för att 

handleda, organisera och tillgängliggöra kunskap och information för låntagarna.  

I ett biblioteksrum krävs det att det finns olika utrymmen för olika verksamhe-

ter, t.ex. läsplatser för koncentrerad enskild läsning och sittplatser för att sitta och 

prata en stund. I dagens moderna bibliotek är grupprum en resurs som ses som 

viktig men som tidigare nästan helt saknad i biblioteken. Biblioteksfunktionerna 

kan fördelas i olika rum med fasta väggar men de kan också fördelas över ett stort 

öppet rum genom möblering av speciella möbler och hyllor. Olika sorters möbler 

för olika funktioner.  

Boksamlingarna i ett bibliotek är ofta uppdelade i olika avdelningar. Det van-

ligaste är att ett bibliotek har skilda rum för barn- och vuxensamlingarna. Det är 

något som hängt med länge. På 1950-talet ansågs det olämpligt att ha de två ty-

perna av samlingarna bredvid varandra; barnen skulle kunna uppfattas som ett 

störande inslag och de skulle ha sin egen litteratur så att det inte hittade till vuxen-

litteraturen för tidigt. Böcker och bokhyllor är två stora attribut och funktioner 

som för de flesta människorna kännetecknar ett bibliotek. Ofta står hyllorna öppna 

och tillgängliga för låntagarna som själva får hämta sina böcker. Men det är även 

vanligt med bokmagasin, där antigen mindre frekvent använd litteratur står eller 

boksamlingar som är mer värdefulla. Magasinerade böcker blir då tillgängliga 

enbart genom personalen. Ett attribut som ofta förknippas med ett bibliotek är 

någon sorts informationsdisk. Dess placering i rummet styr ofta hur det uppfattas. 

Disken blir ofta en punkt varifrån ”övervakningen” utgår samtidigt som den är den 

punkt som man söker sig till frivilligt om man som låntagare vill ha hjälp. Idag har 

datorer och datorskärmar blivit nästan lika vanliga i ett biblioteksrum som bokhyl-

lorna och böckerna. Datorer kan numera också ses som en funktion som defini-

tionsmässigt ingår i biblioteket.  

Bibliotekspersonalens utrymmen är också något som behöver finnas i ett bib-

liotek även om de ofta inte är synliga för den vanliga låntagaren men absolut vik-

tiga för att ett bibliotek skall fungera. Många bibliotekarier har minst lika stor del 

av sin tjänst i inre tjänst som i yttre tjänst. Dessutom behövs andra sorters perso-

nalutrymmen såsom kök, matrum, toaletter. På större bibliotek krävs även rum för 

                                                 
40 Detta kapitel bygger på Wallinder & Thomsen, Biblioteksbyggnader – Planläggning och inredning av 

folkbiblioteket och mina egna reflektioner och erfarenheter.  
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uppackning och andra vaktmästeritjänster. Bibliotek har en lång livslängd, samti-

digt som de förändras ständigt med nya böcker och material, även nya låntagar-

grupper. Tysthet är något som länge förknippades med ett bibliotek men i dagens 

bibliotek är inte tystheten samma krav längre utan numera finns det varierande 

ljudzoner i ett bibliotek, från den totala tystnaden till konversationer mellan vän-

ner. I biblioteken sker möten mellan människor där talad kontakt krävs. Detta gör 

att det kanske inte alltid finns tillgång till tysthet överallt i rummet.  
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Undersökning 

Kungliga tekniska högskolans bibliotek 

Kungliga tekniska högskolan 

Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholm, är Sveriges största tekniska uni-

versitet. Den står för en tredjedel av all teknisk forskning som bedrivs i Sverige, 

liksom det står för en tredjedel av ingenjörsutbildningarna. KTH har sitt ursprung i 

det Teknologiska institut som grundades 1826 i Stockholm. Sedan 1927 heter 

högskolan Kungliga tekniska högskolan, ett tecken på att högskolan då fick uni-

versitetsstatus. Tekniska högskolan har under ett år ca 12 000 helårsstudenter och 

1 400 forskarstuderande (doktorander). Av dessa studenter är 29 procent kvinnor. 

KTH har 3 100 anställda, där ingår forskare, lärare och alla annan övrig personal. 

Högskolan tillhandahåller utbildningar som leder fram till högskole- respektive 

civilingenjörsexamen inom flera tekniska ämnesinriktningar och en arkitektut-

bildning. Det går sedan att studera vidare för att blir teknologie doktor.41 KTH har 

verksamhet på fler platser inom staden och i Stockholms län.  

Organisatoriskt är KTH:s verksamhet uppdelad i elva olika ”skolor”. I skolan 

Enheten för vetenskaplig information och lärande ingår sedan 2005 Kungliga tek-

niska högskolans bibliotek och KTH Learning Lab.42 KTH Learning Lab är en 

specialenhet inom högskolan som har till uppgift att utveckla pedagogik och di-

daktik inom KTH. ”Labbet” arbetar både med studenters lärande och med högsko-

lans lärares pedagogiska uppgifter i utbildningen.43 

                                                 
41 KTH > Om KTH > Fakta och siffror [2009-02-18]. 
42 KTH > Om KTH > Organisation > KTHs skolor [2009-02-18]. KTHB > Om KTHB > Organisation  

[2009-02-18]. 
43 KTH Learning Labs hemsida [2009-02-18]. 
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Kungliga tekniska högskolans bibliotek  

Redan när det Tekniska institutet grundades i början av 1800-talet fanns det en 

boksamling som man kan se som grunden till det nuvarande biblioteket.44 Kungli-

ga tekniska högskolans bibliotek är idag ett universitetsbibliotek med teknisk och 

naturvetenskaplig inriktning.45 KTHB är också nationellt ansvarsbibliotek för äm-

net teknologi och dess grundvetenskaper.46 Biblioteket ses inom högskolan som en 

stödresurs och serviceinrättning för KTH:s forskning och utbildning.47 Högskolans 

huvudbibliotek ligger på KTH:s huvudområde – KTH campus. KTHB har inte 

bara bibliotek på KTH campus utan har också flera ämnesfilialer, fem egna filialer 

och ytterligare en i samarbete med Stockholms universitetsbibliotek.48 Huvudbib-

liotekets verksamhet är uppdelad i tre avdelningar: informationsservice, mediaför-

sörjning och IT-service.49 Totalt har hela KTHB 53 personer anställda.50 

KTH campus 

KTH:s huvudcampus finns vid Östra station, norr om Valhallavägen i Stockholms 

norra innerstad. Campusområdet sprider sig in mot Djurgården och skogsområdet 

Lill-Jansskogen. Dit flyttade hela högskolan 1917 då lokalerna var specialritade 

och nybyggda för verksamheten. Ursprungligen hade tekniska högskolan sina lo-

kaler på Drottninggatan i centrala Stockholm. När de blev för små började man 

leta efter en ny plats att bygga på. Det utlystes en arkitekttävling på 1910-talet. 

Många stora arkitekter deltog och den som vann var Erik Lallerstedt, som själv 

verkade inom högskolan som professor i arkitektur. Området som KTH byggdes 

på låg då i utkanten av staden och anknöt till andra områden som just hade börjats 

planeras för bostäder. Bygget för det nya högskoleområdet startade 1917 och efter 

flera etapper var det helt färdigt 1934.  

Runt 1930 flyttade även KTHB sin verksamhet till Valhallavägen. Biblioteket 

fick sina nya lokaler i den då nybyggda vänstra flygeln på KTH:s huvudbyggnad. 

Det hade som mest 3 000 km
2
 att utnyttja för verksamheten i den byggnaden.51 

På Lallerstedts högskoleområde uppfördes alla byggnader med likadant utse-

ende, väggar i mörkrött tegel och socklar i rödgrå granit. Fönstren i byggnaderna 

hade vita spröjsar. Det var ett utförande som var helt i enlighet med 1910-talets 

nationalromantiska ideal – jämför t.ex. med Stockholms stadshus. Områdets 

byggnader var sammankopplade genom kropparna men också genom flera gårds-

                                                 
44 Swedén, Annika & Ahrbom, Per, 2002, ”Kungl. Tekniska Högskolans nya bibliotek” i Bibliotek och arki-

tektur. Byggnader, rum, samlingar, s. 68. 
45 KTHB > Lokala bibliotek [2009-02-18]. 
46 Lokalprogram för KTHs bibliotek – huvudbyggnaden. Underlag för lokalförteckning, 1998, s. 2.  
47 Swedén, Annika, 2002, ”Nya KTHB – ett resurscentrum för lärandet” i Tidskrift för dokumentation, s. 103. 
48 KTHB > Lokala bibliotek [2009-02-18]. 
49 KTHB > Om KTHB > Organisation > Organisationsplan 2008 [2009-02-18]. 
50 Forskningsbiblioteken 2007. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m., s. 41. 
51 Swedén & Ahrbom, 2002, s. 68. 
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rum, valv och portaler. Gårdarna var viktiga för de knöt samman hela komplexet 

och var en del det arkitektoniska rummet. De blev kommunikationsleder för stu-

denterna och forskarna när de gick mellan husen.52  

Maskinlaboratoriet ingick också i Lallerstedts tegelarkitektur. Det bestod av 

två vinkelställda byggnader som skapade en triangulär gård emellan sig, kallad 

Laboratoriegården, och byggnaderna knöts samman i spetsen av vinkeln med en 

stor nästan ovalformad byggnadsdel, som kröntes med två stora skorstenar. Den 

delen av byggnaden kallades ”Ångdomen” och bestod till största delen av ett enda 

stort rum med glaslanternin. Där inne fanns det olika sorters ångmaskiner och 

värmecentraler som användes för forskning och undervisning. Genom åren före-

kom det olika verksamheter i laboratorielängorna, vilket har lett till att byggna-

dens insida genom gått stora förändringar. Detta trots att byggnaden sedan 1935 

varit byggnadsminnesmärkt.53 

Planeringen av det nya biblioteket 

Varför? 

I slutet av 1980-talet, drygt femtio år efter det att KTHB hade flyttat till lokalerna 

vid Valhallavägen, började dessa kännas trånga. Detta samtidigt som flera andra 

företeelser började påverka biblioteks verksamhet.  

Som vi tidigare kunde konstatera skedde det under 1980- och 1990-talet flera 

stora förändringar i bibliotekens verksamhet. Datoriseringen var en av de företeel-

ser som fick den största påverkan på bibliotekets verksamhet och även på biblio-

teksrummet. Informationsteknologin gjorde det möjligt att digitalisera biblioteks-

katalogerna, vilket ledde till att också lånehanteringen kunde bli elektronisk. Spe-

ciellt inom den naturvetenskapliga delen av den akademiska världen slog digitali-

sering och internet snabbt igenom och blev snart den datorburna informationens 

ledande kunskapskälla. Den andra trenden som blev tydlig var att bibliotek blev 

mötesplats, som ett andra vardagsrum. Det ansågs av KTHB att det inte gick att 

utveckla dessa tankar i de gamla lokalerna. De var inte längre särskilt attraktiva 

eller användbara för verksamheten. Detta hände samtidigt som antalet studenter på 

KTH ökade. Det ansågs därför att det också krävdes fler studieplatser på campus 

och bättre biblioteksresurser rent allmänt. Biblioteket hade med det ökande stu-

dentantalet gått från att i första hand ha varit forskarnas angelägenhet till att vara 

en resurs för studenterna. Det saknades såväl goda biblioteksutrymmen på KTH 

som en attraktiv mötesplats på campus, något som man hoppades att ett nytt bibli-

otek skulle bli.  

                                                 
52 Swedén & Ahrbom, 2002, s. 74. 
53 Swedén & Ahrbom, 2002, s. 74 f. 
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Alla dessa orsaker tillsammans gjorde att man började diskutera ett nytt bibli-

otek inom KTH, samtidigt som man såg över KTHB:s roll inom KTH i framti-

den.54 

Hur? 

Planeringen av den nya biblioteksbyggnaden kom att ske i två omgångar under 

1990-talet.55 De första officiella diskussionerna om att ta fram ett program för ett 

nytt bibliotek på KTH:s campus skedde 1992. När diskussionerna om det nya bib-

lioteket kommit en bit på vägen tillfrågades en arkitektbyrå, Ahrboms arkitektkon-

tor, om de kunde börja rita på ett nytt bibliotek och även titta på flera möjliga pla-

ceringar inom KTH:s område. Arkitektkontoret återkom med fyra alternativa pla-

ceringar av den nya byggnaden på campus. Ett av de alternativ som föreslogs var 

att man skulle bygga ut den gamla biblioteksbyggnaden, men det alternativ som 

man slutligen valde att gå vidare med var att det som föreslog att man skulle byg-

ga om hela den gamla maskinlaboratoriebyggnaden vid Osquars backe till biblio-

tek. Det var en fastighet mitt på campus nära den gamla biblioteksbyggnaden. För-

slaget innebar att man skulle kombinera det gamla huset med ny arkitektur, alltså 

både en ombyggnad och en nybyggnad av huset. Det fanns två huvudanledningar 

till att just det här förslaget vann KTH:s godkännande. Den första var att man an-

såg att det var viktigt att den nya lokalen skulle ligga mitt på campus och kunna 

nås av alla, vilket var något som stämde väl med maskinlaboratoriets placering. 

Den andra anledningen var att man tyckte att maskinlaboratoriets arkitektur hade 

starka kopplingar till ingenjörskonsten och dess utveckling genom historien och 

att det därför skulle det utgöra en bra grund för den nya arkitekturen i biblioteket, 

som skulle vara en attraktiv mötesplats inom KTH. Ahrboms arkitektkontor fick 

1996 det slutgiltiga uppdraget från Akademiska hus att fortsätta arbetet med bibli-

oteksprojektet.56 (Akademiska hus äger och förvaltar de flesta universitets- och 

högskoleområden i Sverige.) 

Samarbetet mellan arkitekten och KTH/KTHB var under hela processen nära 

och bra.57 Under de första planeringsstadierna, 1994, tog KTHB fram ett underlag 

för utformningen av den nya huvudbiblioteksbyggnaden. Underlaget var något 

som arkitekterna hade att utgå från när de tittade på de olika alternativen. Men när 

det sedan blev dags att verkligen arbeta med utformningen av byggnaden ansågs 

det att underlaget måste bearbetas vidare eftersom det hade skett flera förändringar 

i bibliotekets verksamhet som kunde påverka slutresultatet. I och med det nya un-

                                                 
54 Swedén & Ahrbom, 2002, s. 69. 
55 Annika Swedén, intervju [2009-02-12].  
56 Swedén & Ahrbom, 2002, s. 73 ff. 
57 Annika Swedén, intervju [2009-02-12].  



 26 

derlaget kan man säga att planeringen av bibliotek gick in i den andra planerings-

omgången, det var 1998.58  

Det nya och reviderade underlaget fick titeln Lokalprogram för KTH:s biblio-

tek – huvudbyggnaden. Det blev en omfattande kravspecifikation innehållande det 

som biblioteket ville ha ut av sina nya lokaler. I programmet beskrevs KTHB:s 

verksamhet, dess mål och målgrupper samt dess krav på den nya byggnaden som 

skapades. Att det var en så pass omfattande och precis lista på önskemål och krav 

berodde på att biblioteket hade fått höra att det var viktigt att skriftligen dokumen-

tera sina krav. Detta för att alla som arbetade med utvecklingen av byggnaden 

skulle känna till alla önskemål och kunna förstå bibliotekets sätt att se på den 

verksamhet de önskade sig. Överbibliotekarien Gunnar Lager och bibliotekarien 

Annika Swedén var de två som för det mesta representerade biblioteket i kontak-

terna med arkitekten men samtidigt deltog flera andra ur bibliotekspersonalen i 

utformningen av lokalerna, genom olika arbetsgrupper som tittade på de olika 

funktionerna i lokalen, t.ex. lånefunktionen. Personalen var också med och plane-

rade personalens delar av biblioteket. Till personalens kontorsutrymmen anlitade 

man en annan arkitektfirma som var van att planera kontorsmiljöer från tidigare.59  

När den andra delen av planeringsprocessen pågått ett tag började man räkna 

på de hyror och andra kostnader som skulle komma och insåg att biblioteket inte 

skulle ha råd att vara ensam hyresgäst i den ombyggda laboratoriebyggnaden. Där-

för började man undersöka om det inom KTH kunde finnas ytterligare en hyres-

gäst som kunde vara med och dela på hyreskostnaderna. Det skulle gärna vara 

någon verksamhet som kunde komplettera bibliotekets verksamhet och det man 

hittade var det nygrundade KTH Learning Lab, som sågs som en mycket bra part-

ner till biblioteket. När denna samverkan bestämdes, hade arkitektfirman redan 

ritat ett förslag till hur bibliotekets lokaler skulle se ut och fungera men i och med 

att det bestämdes att Learning Lab skulle flytta in måste planerna ritas om under 

1999. Learning Lab lokaliserades till den södra laboratorielängans översta våning-

ar.60  

Våren 2000 påbörjades byggandet och inflyttningen var planerad till början av 

2002. Det kom också att stämma – den 25 februari 2002, efter att ha haft flytt-

stängt i två veckor, öppnade KTHB sina nya lokaler.61  

Vad ville biblioteket? 

Tack vare att KTHB gjorde ett mycket specificerat lokalprogram med önskemål 

och krav för att få det bästa möjliga biblioteket är det inte svårt att ta reda på vad 

KTHB ville ha ut av sin nya miljö.  

                                                 
58 Annika Swedén, intervju [2009-02-12].  
59 Annika Swedén, intervju [2009-02-12].  
60 Swedén & Ahrbom, 2002, s 75.  
61 Swedén, 2002, s. 101. 
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Byggnadens upplevelse och utseende 

Bibliotekarien Annika Swedén har vid flera tillfällen publicerat ett uttryck som 

man nog kan konstatera har varit några av de ledord som biblioteket har planerats 

runt:  

Biblioteket skall inte vara en sluten, lite dammig och helt tyst miljö. I stället måste det för-
knippas med liv, öppenhet och tillgänglighet.62  

Något som också var ett centralt begrepp i planeringen, vilket jag också tidigare 

har nämnt, var att biblioteket skulle vara en mötesplats på campus. Det skulle bli 

ett bibliotek för studenterna och vara ett levande bibliotek.63 Det skulle fungera 

både i det sociala sammanhanget för att träffa vänner men också i det professio-

nella mötet, mellan bibliotekarie och låntagare, mellan student och forskare och 

mellan forskare och forskare.64 För att detta skulle kunna bli verklighet ansåg 

KTHB att biblioteket skulle ha en central placering på campus och dessutom vara 

enkelt att hitta till. Entrén skulle vara tydlig och öppen – det skall inte kräva någon 

större ansträngning att ta sig till och in i byggnaden. Att ha två entréer från diver-

gerande håll var ett av KTHB:s önskemål i lokalprogrammet. Grönska runt bygg-

naden var också något de efterfrågade.65 

Angående utformningen av byggnaden skriver KTHB i lokalprogrammet att 

man vill att ”biblioteket ska vara ett ljust, luftigt och vackert rum”66 Bibliotekets 

personal önskade också att byggnaden skulle ha rymd och luft. Rummet och 

byggnaden skulle bli en plats där man vill vara och dit man som besökare ville 

återkomma.67 

Ljud och ljus 

KTHB hade också förhoppningar angående hur byggnaden skulle fungera ljud- 

och ljusmässigt. Den skulle inledas med en mer ”pratvänlig” och ”stimmig” miljö 

i entréhallen och kaféet. Sedan, väl inne i själva biblioteket, skulle ljudmiljön 

sjunka men ändå skulle låntagarna känna att det går bra att föra samtal i vanlig 

samtalston, t.ex. i området runt diskarna. Det skulle också finnas helt tysta läsplat-

ser att tillgå i byggnaden. KTHB föreslog också att det kanske skulle gå att sätta in 

någon sorts vattenkonst som skulle kunna filtrera bort sorl och andra ljud. Ljuset 

skulle i hela byggnaden vara gott, en kombination mellan dagsljus och ljus från 

                                                 
62 Swedén & Ahrbom, 2002, s. 69. 
63 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 4. 
64 Swedén & Ahrbom, 2002, s. 69.  
65 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 4.  
66 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 4. 
67 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 5. 
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armaturer. Bra belysning vid respektive arbetsplats, för både personal och besöka-

re, var också något viktigt.68  

Elektronik och data  

Något som var mycket viktigt för KTHB var att skapa ett bibliotek med goda elek-

troniska resurser. I lokalprogrammet ställdes det därför höga krav på data- och IT-

tillgången. Det skulle vara en stor mängd datorer i biblioteket och alla dessa dato-

rer skulle vara kopplade så att de hade tillgång till de elektroniska resurserna och 

internet. Alla läsplatser skulle ha el- och internettillgång. IT skulle finnas överallt i 

byggnaden, bl.a. föreslogs att det skulle finnas ett digitalt skyltfönster som skulle 

visa information för förbipasserande. Kanske kunde ett internetkafé få sin plats i 

byggnaden? Vidare ville KTHB att det skulle finnas fler datorer runt om i biblio-

teket, där det skulle vara möjligt att söka i katalogen. KTHB hade också en för-

hoppning om att det i byggnaden skulle finnas plats för elektroniskt informations 

centrum (EIC), där datorerna skulle vara utrustade med olika program och tillgång 

till multimediautrustning. KTHB ville också ha ett rum för kopiering och scan-

ning, gärna i anslutning till EIC.69 

Biblioteksfunktioner 

Som jag tidigare skrev ville KTHB att biblioteket skulle vara en mötesplats för 

studenter och forskare och en viktig kugge för att detta skulle kunna ske var att det 

fanns ett kafé i byggnaden. Det var man säkra på tidigt i planeringen!70 Studenter-

na hade inte riktigt fått plats i det gamla biblioteket, så nu ville KTHB absolut att 

de skulle få sina egna platser. Biblioteket önskade sig mellan 400 och 500 läsplat-

ser.71 Dessutom hade den pedagogiska inriktningen på de flesta högskolorna, in-

klusive KTH, förändrats under 1990-talet. Från att undervisningen bara hade skett 

genom föreläsningar med stora grupper blev den nu en kombination av föreläs-

ningar och grupparbeten. Till dessa grupparbeten krävdes det grupprum att göra 

arbetet i. Både i gamla KTHB och på hela KTH var det stor brist på grupprum, 

därför var det viktigt att få in dem i det nya biblioteket. KTHB önskade sig ca 20 

rum i varierande storlek i lokalprogrammet.72  

Flexibilitet är ett ledord i planeringen av biblioteket. KTHB ville att plane-

ringen av biblioteksrummet skulle vara på långsikt. Det skulle vara funktionellt 

åtminstone för 50 år framåt i tiden. Biblioteksrummen skulle vara planerade så att 

de gick att förändra utan att det krävs större ombyggnader. KTHB antog att unge-

fär vart femte år skulle det finnas behov av att göra förändringar i biblioteksmil-

                                                 
68 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 5. 
69 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 8 f. 
70 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 7. 
71 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 10 f. 
72 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 2 och s. 11.  
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jön, och detta skulle då kunna göras utan extra kostnader och stora ombyggnatio-

ner.73 Ett sätt att göra detta möjligt skulle vara att kablage och datanät skulle vara 

väl utbyggt redan från början i byggnaden. El och kablar skulle inte synas men 

vara lätt tillgängliga.74 Det skulle vara möjligt att golvytorna kunde utnyttjas för 

flera olika användningar såsom samlingar, läsplatser, datorplatser, service och 

kontorsrum.75  

Även om den naturvetenskapliga litteraturen alltmer har börjat publiceras 

elektroniskt, är den tryckta litteraturen fortfarande av intresse för studenter och 

forskare. I de gamla bibliotekslokalerna fanns endast 6 procent av samlingarna i 

öppna lokaler för låntagare, resten stod i magasin eller depå.76 KTHB har i sin ägo 

flera äldre samlingar som det ville tillgängliggöra i och med flytten. Ett kursbib-

liotek var också något som efterfrågas. Alla samlingar i det nya biblioteket skulle 

vara enkla att hitta till och att hitta i. För att det ska fungera krävs det att den 

skyltning som finns är tydlig och relevant.77 För att underlätta letandet i samlingar-

na skulle bokhyllorna vara öppna och ansamlingen av bokhyllor i rummet skulle 

inte kännas kompakta utan ge en god orientering av rummet. Det skulle även fin-

nas läsplatser eller avställningsytor nära hyllorna.78 Mer attraktiva och nyare böck-

er och tidskrifter ville KTHB placera i det stora rummet medan resten spreds ut i 

övriga delar av byggnaden. KTHB ville också att man skulle undersöka möjlighe-

ten att bygga magasin i anknytning till byggnaden.79  

Personalen skulle vara väl synlig i lokalen och den skulle uppfattas mer som 

informationsspecialister än som bibliotekarier nu när låntagarna kan göra allt mer 

själva.80 Totalt ville KTHB att det skulle finnas tre olika sorters diskar. I entréhal-

len en skulle det finnas välkomnande, bemannad receptionsdisk, som kunde ha 

hand om frågor rörande lånekort och försäljning.81 Inne i själva biblioteket skulle 

det finnas två diskar. En för låneärenden i anslutning till entrén, som skulle be-

mannas med 1 till 3 personer. Den andra disken skulle vara en informations- och 

referenstjänstdisk, KTHB ville gärna att den skulle ligga i närheten av EIC. I an-

slutning till diskarna skulle det finnas datorer för katalogsökning och plats för 

kortkataloger. Även ute i biblioteket skulle det finnas bemannade informations-

punkter vid respektive ämnessektion, t.ex. kemi och maskin.82  

IT skulle vara ett hjälpmedel för låntagarna och personalen när det gäller lå-

nehanteringen. Utlånings- och återlämningsapparater för självbetjäning skulle fin-

                                                 
73 Swedén, 2002, s. 106. 
74 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 7. 
75 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 5.  
76 Annika Swedén, intervju [2009-02-12].  
77 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 4 och s. 6. 
78 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 14. 
79 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 16. 
80 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 3 och s. 6. 
81 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 7. 
82 Annika Swedén, intervju [2009-02-12].  
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nas centralt och synligt i lokalen. KTHB vill också gärna ha en apparat för åter-

lämning när biblioteket var stängt.83 I entréhallen skulle det då alltså finnas plats 

för ett kafé och en receptionsdisk. Därutöver ville KTHB att det skulle finns 

publika utrymmen med toaletter och låsbara skåp. Sedan ville KTHB att det där 

också skulle finns en yta för tidningsläsning som även kan fungera för utställning-

ar och musik.84 

Personal 

KTHB ville också att personalytorna skall vara flexibla, så att de kunde anpassas 

till ett ökat eller minskat antal medarbetare. Alla medarbetare skulle ha tillgång till 

en dator vid sin arbetsplats. KTHB ville att respektive arbetsgrupp skulle sitta 

samlad och t.ex. att de som arbetar med informationstjänster skulle få arbetsrum 

nära de publika utrymmena. Vidare önskade biblioteket sig bra gemensamma lo-

kaler som lunchrum och samtalsrum. Delar av personalutrymmena skulle vara 

avgränsade så att de kan användas för koncentrationsuppgifter och ostörda mö-

ten.85  

Arkitektens tankar och idéer 

Arkitekten Per Ahrbom hade huvudansvaret från arkitektbyråns sida för planeran-

det av byggnadens utformning. Han hade dels KTH:s och KTHB:s idéer och öns-

kemål att utgå från, dels själva byggnaden. I boken Bibliotek och arkitektur och i 

tidskriften Arkitektur har han presenterat sina idéer.86  

Eftersom maskinlaboratoriet var en stor och kraftig byggnad i tegel med två 

byggnadsdelar i vinkel gällde det att knyta samman de två tegellängorna genom att 

bygga en smal byggnad mellan de två längorna i den breda ändan av gården. Den 

nya byggnaden skulle vara en entré- och kontorsbyggnad uppförd i stål och glas 

med god genomsiktlighet. Ur det rum som då bildades på den gamla laboratorie-

gården skulle det skapas ett enda stort rum med ett högt tak som skulle vila på fyra 

pelare. Den nya byggnadskroppen med huvudentrén skulle komma att ligga längs 

med Osquars backe, huvudstråket in på KTH campus, entrén skulle följa backens 

naturliga lutning. Byggnadskroppens glas- och stålkonstruktion skulle skapa en 

genomsiktlighet i byggnaden som kunde koppla samman det mörkröda teglet i 

maskinlaboratoriet med det hus som finns på andra sidan Osquars backe. Glaset 

skulle också släppa ut ljus som kunde locka in besökarena i biblioteket. I entréhal-

len ville arkitekten att det skulle finnas kafé och utställningsytor samt hissar och 

trappor till de ovanpåliggande kontorsutrymmena.  

                                                 
83 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 6 och 13. 
84 Lokalprogram för KTHs bibliotek, s. 7. 
85 Swedén & Ahrbom, 2002, s. 72. 
86 Swedén & Ahrbom, 2002, s. 76–79; Ahrbom, Per, 2002,”KTHB, Stockholm. Ahrbom Arkitektkontor” i 

Arkitektur. 
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Det stora rum, som bildades genom att gården täcktes över, skulle bli centrum 

i byggnaden, en bokhall. Alla andra funktioner skulle vara kopplade till och runt 

det rummet. Bokhallen skulle locka in besökarna till själva biblioteket. Där skulle 

det finnas bokhyllor, olika diskar med personal, sökdatorer och läsplatser. I rum-

met skulle det även planteras ett träd, omgiven av spaljé och porlande vatten. 

Bokhyllorna i hallen skulle med fantasins hjälp kunna ses som blad i en bok där 

mittpunkten skulle vara Ångdomen, bokryggen dit alla sidor knyter an. Ångdomen 

skulle vara slutpunkten och den stora avslutningen. Det stora rummet, som tidiga-

re innehållit ångmaskiner skulle enligt Ahrbom bli en läsesal men skulle även vid 

behov kunna användas till andra tillställningar som disputationer och föreläsning-

ar genom att möbleringen lätt skulle kunna förändras.  

I den norra längan av laboratoriet vill arkitekten skapa Norra galleriet, ett rum 

som skulle kombinera boksamlingar och läsplatser. Ahrbom ville koppla samman 

det Norra galleriet med Bokhallen genom att låta bygga en balkong längs med den 

nya glasdelen och en trappa ner i Bokhallen. På balkongen skulle det finnas plats 

läsplatser. På ett flertal ställen i byggnaden skulle det finnas grupprum, bl.a. i an-

knytning till Bokhallen och i Ångdomens trapphus.  

Bibliotekspersonalens lokaler skulle placeras i den nybyggda delen och i den 

norra längans anslutande del. I den glasade byggnadsdelen skulle det finnas en 

takterrass som både personal och besökare skulle kunna nyttja. I källaren planera-

des det för ett bokmagasin. För att underlätta den snabba IT-utvecklingen skulle 

hela byggnaden byggas med installationsgolv, dvs. alla sorters ledningar dras ge-

nom golvet och är dolda för det mesta, men tillgängliga när de behöver åtgärdas. 

De nya materialen i byggnaden skulle knyta an till de ursprungliga, t.ex. skulle 

entréhallen och Bokhallen ha ett golv i grå kalksten som skulle samspela med det 

röda kalkstensgolv som fanns i laboratoriebyggnaden från början.  

Fysisk beskrivning av Kungliga tekniska högskolans bibliotek 

Går du, såsom de flesta besökare gör, upp mot KTH:s område vid Valhallavägen 

passerar du upp för Osquars backe, en ganska smal väg, nästan en gränd med lätt 

uppförslutning. Husen runt omkring dig är alla i tegel, i en rödbrun färg. Det första 

som avviker från tegelbyggnaderna är, om du höjer blicken något uppför backen, 

en stålbyggnad inskjuten mellan allt tegel. Du ser ett metalltak sticka ut från 

byggnaden och ovan på det är bokstäver placerade i en vinkel så att du som 

kommer gående söderifrån ser att de tillsammans bildar ordet BIBLIOTEK. Sam-

tidigt ser du en långsmal stentrappa som följer lutningen av gatans backe. Stegen 

är olika stora beroende från vilket håll du kommer. Oavsett om du väljer att gå in 

eller bara passera så ser du genom glasväggen höga bord där det sitter mycket folk 

med datorer, strax bakom dem ser du ett kafé och ytterligare längre in skymtar 

bokhyllor.  
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Bild 1: Osquars backe och KTHB:s ny-
byggda entré.  

Väljer du att gå in, möts du först av 

en snurrdörr men det finns även 

vanliga entrédörrar på respektive 

sida. Väl inne i entréhallen är väg-

garna vitputsade. Till vänster har du 

kafédelen och till höger ser du en 

hiss och trappor som tar dig upp och 

ner i byggnaden. Rakt fram ser du 

receptionsdisken och glasdörrarna 

in till biblioteket. Du ser även Bok-

hallen bakom dem.  

 

Bild 2: KTHB:s Bokhall sett från balkongen. Bok-
hyllorna ska symbolisera bokblad. 

 

Inne i Bokhallen har du till höger informa-

tionsdiskar med personal. Direkt till vänster 

finns längs med väggen utlånings- och åter-

lämningsapparater. Även till vänster går det 

trappor ned till magasinet och upp till bal-

kongen. Precis vid trappan finns det en run-

del med datorer, mitt i rundeln är ett träd 

planterat. Framför disken finns det datorer 

för sökning i katalogen och gammaldags 

kortkataloger. Tittar du framåt i Bokhallen 

ser du en lång gång som går mot det gamla 

tegelhuset, som finns i fonden, och runt omkring dig i hallen har du bokhyllor. 

Lite längre in i Bokhallen finns det tidskrifter och några sittplatser för tidskriftslä-

sare. Längs med vänster vägg finns det grupprum som ligger inne i den gamla te-

gellängan. På höger sida av Bokhallen kan du gå in i nedervåningen av norra labo-

ratorielängan, där det finns bord med datorer, bokhyllor med tidskrifter och ett 

kopieringsrum.  

Väljer du att gå gången genom bokhyllorna i Bokhallen hamnar du i ett trapp-

hus i det gamla laboratoriehuset, där det på båda sidor fick olika grupp- och semi-

narierum. Går du en halvtrappa upp, kommer du till ett par glasdörrar, innanför 
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vilka Ångdomen finns, som är en tyst läsesal, målad i vitt. Rummet är lätt ovalt 

och sträcker sig genom två våningar och avslutas med en lanternin av glas. På 

första våningen finns det läsplatser i långa rader och runt om tidskrifter i bokhyl-

lor. Den andra våningen är som en balkong där det också står tidskrifter. 

 

Bild 3: Läsesalen 
Ångdomen med välvt 
tak och lanternin i 
glas. 

 

Går du vidare upp 

för trapphuset, 

kommer du till 

andra våningen 

och kan gå in i det 

Norra galleriet. 

Går du upp ytter-

ligare en våning i 

trapphuset så 

kommer du direkt 

ut på balkongen i 

galleriet, där det 

längs med föns-

terväggen finns 

läs- och studie-

platser. I Norra 

galleriet finns det 

bokhyllor och läs-

platser blandat. 

Går du igenom 

hela Norra gal-

leriet kommer du ut på balkongen i Bokhallen och går du ut på den har du utsikt 

över hela hallen. Samtidigt kan du se in i glasbyggnaden där bibliotekspersonalen 

har sina arbetsplatser. Går du över balkongen passerar du läsplatser och kan till 

slut gå ner för trappan och är tillbaka till diskområdet. 
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Bild 4: Det nedre planet av KTHB med Bokhallen och Ångdomen.  

 

Bild 5: Det övre planet av KTHB med Norra galleriet och personalens arbetsplatser.  
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Hur blev det? 

Det nya huvudbiblioteket på KTH:s campus invigdes i februari 2002 och det har 

nu gått sju år sedan dess.87 Biblioteksbyggnaden har tre gånger prisats för sitt arki-

tektoniska utseende: Statens fastighetsverks Helgopriset, Stockholms byggmästa-

res pris ROT-priset och den gyllene stolen för inredningen.  

Byggnadens utseende och upplevelse  

Som jag konstaterade tidigare var det viktigt för KTHB, och även för KTH, att den 

nya byggnaden skulle vara en mötesplats på KTH campus och att den skulle bli 

studenternas bibliotek. Det är lätt att konstatera att placeringen är absolut central 

på campus och att de flesta studenterna dagligen passerar byggnaden, något som 

man önskade sig. Entrén in i huset är tydlig, det är få som inte ser den när de rör 

sig till och från campus. Enligt Annika Swedén har biblioteket blivit en mötesplats 

på campus. Det är en klar samlingspunkt för studenterna. Speciellt de utländska 

studenterna, som oftast är mastersstudenter, har hittat till biblioteket. Swedén an-

tar att det beror på att de har biblioteksvana från tidigare studier och att de behöver 

en plats att samlas på. Även de låntagare jag intervjuat säger att biblioteket är en 

samlingsplats men kanske inte riktigt för de som studerar på grundnivå utan mer 

för masters studenter. Biblioteket har inte blivit lika använt av forskare och lärare 

dessvärre. Flertalet av dem använder istället e-resurser. Kaféet blev en lyckad 

satsning. Det gör att det rör sig många människor i huset, inte bara de som pluggar 

i byggnaden utan även andra som använder det som en mötesplats för att sedan gå 

vidare på campus.88  

KTHB hade ju önskemålet att biblioteket skulle vara ljust, luftigt och vackert. 

Och det är absolut något som stämmer med resultatet. Bokhallen, som är det första 

man stiger in i och som dominerar byggnaden, är just ljus och luftig. Det är en 

vacker miljö att vistas i. I programmet sade det också att biblioteket skulle vara en 

miljö att återkomma till och det var precis vad en av de låntagare jag intervjuade 

som sa helt spontant: ”Det är en så vacker miljö att man bara vill komma tillba-

ka.”89  

Ljud och ljus 

Annika Swedén konstaterar att ljudmiljön fungerar som det var tänkt. Något som 

låntagarna jag pratat med har uppfattat av sig själva, tystare ju längre bort från 

entrén. Ute i entré- och kafédelen är ljudnivån och tempot högt. Det är en livlig 

miljö där folk träffas och umgås. Väl inne i biblioteket blir ljudnivån genast 

                                                 
87 Hela detta kapitel bygger på intervju med Annika Swedén, [2009-02-12], mina intervjuer med låntagare 

och mina egna iakttagelser från platsbesök.  
88 Annika Swedén, intervju [2009-02-12]. 
89 Låntagare, doktorand vid KTH, man, 27 år [2009-02-19]. 
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mycket lägre. När man stiger in i Bokhallen omsluts man av en bekväm tystnad. 

Dock förekommer det samtal i vanlig ton runt diskarna och i de intill liggande 

områdena. Men längre bort i rummet blir det tystare och tystheten blir total inne 

den tysta läsesalen. Även i det över Norra galleriet är det en väldigt tyst och läse-

koncentrerad miljö. Swedén säger att det inte är något problem att hålla efter 

ljudmiljön, studenterna håller efter varandra. Den ljudabsorberande vattenkonsten, 

som både biblioteket och arkitekten talade om inför byggandet, har det inte blivit 

något av. 

Förhoppningen för ljuset i biblioteket var att det skulle bli en bra kombination 

av dagsljus och artificiellt ljus. Det går att konstater att KTHB har ett väldigt gott 

ljus i hela byggnaden. Dagljuset flödar in genom takfönstren som finns runt om 

hela taket i Bokhallen. Det är nästan som att vara på ett öppet torg. Att det är stort 

dagsljusinsläpp genom Bokhallens tak märks i även personalrummen i glaslängan, 

som tar del av det dagsljusinsläppet från Bokhallen. Från början var de populäras-

te arbetsplatserna de vid fönstren mot Osquars backe, men efter inflyttningen har 

arbetsplatserna mot Bokhallen blivit populärare för ljusets skull.90 Men säkert ock-

så för den vackra utsikt över rummet som de som använder dessa arbetsplatser får. 

I bokhyllorna i Bokhallen är lamplister installerade och ger ett bra ljus över böck-

erna och ett bekvämt ljus när dagsljuset minskar under mörka dagar. Vid läsplat-

serna finns lampor som går att rikta mer eller mindre. Det finns dock ett rum i 

byggnaden där det varit problem med belysningen, nämligen inne i Ångdomen. 

Det har kommit klagomål över ljuset vid läsborden. Läslamporna har lysrör som 

inte sprider ljuset över hela bordsytan och träffar inte det som man sitter och läser 

i. KTHB har även sett till att lanterninerna har blivit tvättade för att öka dagsljuset 

i Ångdomen. Även bokhyllebelysningen inne i Ångdomen har varit problematisk, 

den utgörs av riktade spotlights, som mycket enkelt går sönder, detta gör att vissa 

hyllor får stå mer eller mindre i mörker.91  

Elektronik och data 

I lokalprogrammet ville KTHB att det nya biblioteket skulle genomsyras av IT och 

data. Detta var bl.a. för att det var något som saknades i den gamla byggnaden 

samtidigt som det låg i tiden. Det kanske inte riktigt syns i byggnaden, det finns 

flera datorer i de olika rummen men inte fler än på andra bibliotek. Men eftersom 

det naturvetenskapliga har flyttat till internet så syns det nog mer på KTHB:s hem-

sida att man är ett uppdaterat IT-bibliotek. Alla läsplatser i byggnaden fick som 

önskat eluttag, dessutom finns det numera möjlighet att koppla upp sig mot ett 

trådlöst nätverk. Antalet stationära datorer har inte ökat under åren, mest pga. av 

kostnaden.92 Men samtidigt är det behovet inte lika starkt längre eftersom det idag 

                                                 
90 Annika Swedén, intervju [2009-02-12]. 
91 Annika Swedén, intervju [2009-02-12]. 
92 Annika Swedén, intervju [2009-02-12]. 
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råder en helt annan datorkultur än när biblioteket planerades, vilket innebär att de 

flesta låntagarna har en egen bärbardator som de tar med sig till biblioteket. Och 

tack vare det trådlösa nätverket är dessa användare inte beroende av speciella da-

tasittplatser.  

Önskan om ett elektroniskt skyltfönster förverkligades inte riktigt, det finns en 

mindre TV-skärm i kaféet, med rullande information. Internetkaféet blev inte hel-

ler verklighet, men alldeles vid kaféet placerades det flera långa höga ”kafébord” 

som alla har el- och nätanslutningar. Dessa bord har blivit mycket populära ar-

betsplatser, både för enskilda och för grupper. Från borden har man en god utsikt 

över gatan utanför. EIC blev inte lika väl utvecklat som man ville men i nedre 

Norra galleriet finns det ett område med datorer som kan användas till grupparbe-

ten och enskilt arbete. Ett kopieringsrum finns även nära såsom önskat.  

Biblioteksfunktioner 

Läsplatser och grupprum var som sagt två ting som fattades i den gamla KTHB-

lokalen och var en del av orsakerna till att man behövde en större biblioteksbygg-

nad. De planeringsansvariga hade önskat sig 400 till 500 läsplatser, vilket uppfyll-

des. Läsplatserna är spridda över hela byggnaden och varierande i tysthet och 

bordstyp. De läsplatser som enligt Swedén är mest populära är de som finns på 

balkongen i Bokhallen.93 Grupprummen är koncentrerade till Bokhallen och trapp-

hallen i det gamla maskinlaboratoriet. Grupprummen har varit populära redan från 

första början. Den andra dagen efter att biblioteket hade öppnat var det kö utanför 

dörrarna! Och den tredje dagen krävde studenterna ett bokningssystem. Det är 

fortfarande hårt tryck på grupprum och läsplatser och det finns, enligt Swedén, en 

önskan från låntagarnas sida att det ska finns fler av båda sorterna.94  

Personalen önskade att flexibiliteten skulle byggas in i huset så att det skulle 

vara möjligt att förändra det utan större ombyggnationer. Det antogs i programmet 

att de första förändringarna skulle komma efter ca 5 år. Ser man till hur det har 

blivit har det inte skett några förändringar än som krävt att byggnadens flexibilitet 

har utnyttjats. Men enligt Swedén har man börjat titta på hur man skulle kunna 

förändra biblioteket för att få in fler läsplatser och grupprum i t.ex. Bokhallen och 

Norra galleriet, men man har ännu inte kommit så långt med de tankarna. Flexibi-

liteten skulle även finnas inne i Ångdomen, enligt arkitekten Ahrbom. Rummet 

skulle kunna möbleras om för olika tillställningar. Det har dock inte hänt mer än 

ett fåtal gånger, berättade Swedén. Det lite krångligt att sätta tillbaka bänkarna i 

rätt ordning och vinkel så därför har man undvikit det.95 En förutsättning för flexi-

biliteten var att byggnaden fick ett installationsgolv. Det är något som finns i hela 
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byggnaden, det är väl integrerade i miljön och syns inte förutom för den som ska 

använda sig av det.  

Ett problem som fanns i den gamla lokalen var att en mycket liten del av sam-

lingarna var öppna för låntagarna. I och med flytten kom näst intill 100 procent av 

samlingarna att bli tillgängliga. Att det blev så beror till stor del på att man be-

stämde sig för att göra bokmagasinet till öppet för alla. Att det skulle öppnas be-

stämdes, enligt Swedén, efter det att det blev bestämt att KTH Learning Lab skulle 

flytta in i Södra galleriet. Användningen av det öppna magasinet är inte så stor och 

dessutom förstår inte alltid låntagarna att de själva får plocka fram böckerna där. 

Från bibliotekets sida ser man att det fungerar bra men ångrar kanske lite så här i 

efterhand valet av kompakthyllor. Dessa är en elektronisk variant från Nordplan 

som har en styrpanel med alldeles för många knappar och som är svåra att instrue-

ra om.96 Men även hit har studenterna flyttat stolar och använder de få bord som 

finns där som studieplatser. Kursbiblioteks blev inte av, men kursböcker finns på 

filialbiblioteken.  

KTHB hade en önskan om att samlingarna skulle vara enkla att hitta och att 

hitta i, i kombination med bra skyltning. Det är väl något som kanske inte riktigt 

har genomförts hela vägen. Detta konstaterar både en av de låntagare jag intervjuat 

och biblioteket.97 Swedén säger att det är svårt att hitta i samlingarna och att det 

beror på att det är så många olika sorters samlingar, många olika uppsättningar 

och att de står vitt spridda i hela huset. Dock konstaterar en av låntagarna jag pra-

tade med att den mest attraktiva och nyaste litteraturen finns i Bokhallen och tid-

skrifter står spridda runt i huset,98 vilket stämmer väl överrens med biblioteks tan-

ke från början, så logiken kanske går hem hos vissa användare även om den inte 

syns klart i byggnaden. Men skyltningen till de olika samlingarna är inte särskilt 

bra eller enkel. Hyllskyltarna är inte alltid helt enkla att läsa heller. För att under-

lätta detta har KTHB låtit koppla en elektronisk karta till den digitala katalogen 

och skapat papperskartor som finnas att hämta i disken. I entréhallen hänger en 

stor orienteringsskylt med text på både engelska och svenska över vad som finns 

var i hela huset. Väl inne i Bokhallen är skyltningen inte så klar över var de olika 

sakerna finns, som t.ex. grupprum och studieplatser. Dock, borta vid portalen in 

till trapphallen vid Ångdomen finns det skyltar, men då har man som besökare 

gått en lång väg in i huset. Skyltningen i disken består både av skyltar som gjorts 

av inredningsarkitekten och en del egenhändigt gjorda skyltar som kommit till 

genom åren. Detta är något som Swedén är medveten om, och hon säger att det 

borde nog åtgärdas så att de får ett enhetligt och tydligt utseende.  

KTHB sade i lokalprogrammet att det ville att personalen skulle vara synlig i 

lokalen och ha tre diskar i funktion. Alla tre diskar var bemannade när det nya 
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biblioteket öppnade sin verksamhet. Receptionsdisken har varit en väl fungerande 

disk som fångar upp de första frågorna, inte enbart de om biblioteket utan även de 

som gäller KTH Learning Lab och mer generella KTH-frågor. Nyttjarna är mycket 

nöjda med den. Diskarna inne i biblioteket har därmed inte riktigt fungerat som 

det var tänkt. När KTHB planerade verksamheten inför byggandet hade man nyli-

gen i det gamla biblioteket skapat en informationsdisk som tog hand om referens-

frågorna, och därför var det viktigt att ha en sådan disk i den nya byggnaden. Men 

väl i funktion blev användningen inte riktigt som det var tänkt. Så efter ca 1 år 

bestämde KTHB sig för att slå samman informationsdisken med lånedisken. Det 

finns nog flera orsaker till att disken inte fungerade som det var tänkt. Från biblio-

tekets sida kunde man aldrig bemanna den med så många bibliotekarier som man 

ville och inte avdela så mycket tid som kanske hade behövts för att få ihop verk-

samheten. Jag tror dessutom att internet och den elektroniska publiceringen av 

naturvetenskaplig forskning gjorde att allt färre kom till biblioteket för att få hjäl-

pa i informationssökningen. Dessutom tror jag att det beror en del på placeringen 

av den i rummet. Informationsdisken var placerad längs med tegelväggen och för 

att komma dit passerade besökarna lånedisken som ligger mycket mer naturligt till 

när det gäller att ställa frågor, så låntagarna kom inte fram till referensdisken med 

sina frågor. Idag står den fysiska disken fortfarande kvar i rummet men nu övergi-

ven, eller övertagen av studenterna som studieplats. De informationspunkter som 

skulle finnas ute i biblioteken vid olika ämnen har heller aldrig kommit i funktion, 

mycket på grund av bristen på personal. Diskarna finns fysiskt utplacerade och 

även de har övergått till att vara läsplatser.  

Återlämnings- och utlåningsapparaterna fick en bra placering i lokalen, direkt 

till vänster när man kommer in i Bokhallen och lånedisken finns på bra hjälpav-

stånd. Bibliotekets personal är väldigt nöjda med maskinerna men det börjar bli 

lite gamla och borde väl tids nog bytas ut, säger Swedén. Det blev ingen återläm-

ningsapparat när biblioteket är stängt, men det finns ett fack i ytterglasväggen som 

fungerar som inkast både när biblioteket är öppet och stängt.  

Möbler 

De möbler som ha används i biblioteket är alla i modern stil, sådana som numera 

räknas som klassiker. De nordiska designerna dominerar. Bokhyllorna i Bokhallen 

är i grunden standardhyllor från Eurobib, som blivit ändrade för just KTHB,99 har 

sidopaneler med träribbor och överhängande lamplister. Samma typ av hyllor 

finns i Ångdomen och det Norra galleriet, men i gråvit kulör. 

Läsborden i byggnaden är arkitektritade och har olika utseenden runt om i hu-

set, bl.a. i Ångdomen har borden Bruno Mathssons spännben. Många av läsborden 

har fiffiga och snygga lösningar för el- och datauttag, de är mer eller mindre dolda 
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med luckor i borden. Danske Arne Jacobsens stolar ”Sjuan” och ”Myran” finns i 

olika utförande runt om i byggnaden. Swedén konstaterar att slitaget på möblerna 

har varit litet och det är mycket få möbler som har blivit förstörda. Möblerna är 

funktionella för verksamheten och byggnaden. Dock tenderar stolarna att vandra 

runt, de står inte kvar där de var tänkta att var utan de flyttas i en stilla takt runt 

om i huset av låntagarna.100 

Personal 

Personalens utrymmen blev som det var tänkt i den nya glasdelen och i de anslu-

tande delarna av norra längan. Det är ett öppet kontorslandskap där det finns tysta 

rum som delar av ytan och skapar lite rumskänsla. Personalen har väl bott in sig i 

miljön med växter och utsmyckningar. De gemensamma utrymmena är samlade i 

norra längan. Lunch- och fikarummen har båda högt i tak och där fanns sedan tidi-

gare muralmålningar av George Pauli på väggarna, vilka har sparats, och i och 

med att de sparades skapades höga ljusa rum, i kontrast till de lägre och mörkare 

arbetsytorna.  

Sammanfattande synpunkter på KTHB 

Rörelse 

Inger Bergströms påstående, i hennes upplevelseteori, att rörelsen i rummet, hur vi 

rör oss, är det som gör att vi trivs eller inte i ett rum, går det att använda sig av här. 

Det finns flera olika zoner och områden i KTHB:s byggnad som ger upphov till 

olika rörelsemönster och känslor.  

De kontaktskapande ytorna finns först och främst i området runt kaféet och i 

entréhallen. Det är där det finns mest liv och rörelse i byggnaden. Där finns det 

både bord för dem som vill fika och föra samtal men även höga datorbord för dem 

som vill studera i en mer stimmig miljö. Receptionen i entréhallen kan ha avstan-

nande effekt på rörelsen in i själva biblioteksrummet, men eftersom lånedisken 

syns genom fönstret förstår låntagaren allt som oftast att han/hon kan fortsätta in i 

Bokhallen med sin fråga. De låntagare jag pratade med konstaterade båda att en-

tréhallen med sina vita stenväggar gör ett väldigt sterilt uttryck och känns inte 

riktigt välkomnande. De skulle gärna se att det fanns mer konstutsmyckningar och 

utställningar.101 Även runt EIC, tidskrifterna och lånedisken i Bokhallen finns det 

kontaktskapande ytor där låntagare vågar prata och sätta sig ner för att umgås med 

någon vän de träffat på av en slump. Ångdomen är den plats i biblioteket där lån-

tagaren mest kan känna sig som någon i en stor grupp; där sitter de som studerar i 
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långa rader i ett och samma rum och har bara varandra att titta på. Enskilda stu-

dieplatser finns på båda balkongerna, i Norra galleriet och Bokhallen.  

Arkitektens idé att om man har god fantasi kan man förställa sig Bokhallen 

som en bok med Ångdomen som ryggen och bokhyllorna som sidorna i boken är 

något som är enkelt att se och förstå som betraktare. Det är enkelt och välkomnade 

att röra sig bland Bokhallens hyllor. Rör man sig genom rummet får man ett bra 

perspektiv på vad som finns där och även anslutande grupprum och studieplatser. 

Studenten som jag intervjuade sade att hon tycket att det var trevligt att gå och 

runt bland hyllorna att leta efter böcker.  

Dock finns det ett stort problem med rörelsen i Bokhallen och även på sätt och 

vis med resten av byggnaden. Det är att det verkar som om de flesta låntagarna 

inte kommer fram till Ångdomen. Båda informanter har aldrig varit inne i Ång-

domen eller ens vetat om att rummet finns! Jag tror att det för många låntagare 

bildas någon slags gräns eller osynlig grind i portalen in i den gamla laboratorie-

byggnaden från Bokhallen. Det finns en tydlig gång genom Bokhallen fram till 

tegelportalen. I portalen minskas takhöjden markant och väggarna blir mörka och 

det enda man ser framför sig är en stentrappa. Det är inget som bjuder in låntagar-

na att fortsätta inåt och uppåt i trappan. Det finns inga skyltar eller utsmyckningar 

som uppmanar besökaren att fortsätta inne i trapphallen. Som en av mina infor-

manter sade, ”det känns som om man inte får gå dit, som om det är endast är för 

personal där.” Allt detta gör att det är få som hittar fram till Ångdomen och läs-

platserna där. Det vackra rummet med sina läsplatser blir till stor del oanvänt, 

vilket är trist, tycker jag.  

Jag tror även att det är svårt att hitta till Norra galleriets övervåning, vägen 

upp genom trapphuset är som sagt inte självklar och inte heller trappan i Bokhal-

len som leder upp till balkongen signalerar att den tar dig vidare in i huset och 

läsplatser. En av de studenter jag intervjuat tycker att det är svårt att hitta läsplat-

ser, hon vet inte åt vilket håll hon ska gå för att hitta dem i byggnaden. Hon kon-

staterar även att de möbler man möter först i Bokhallen är låga bord och stolar 

som inte är optimala för studier. Doktoranden däremot säger att det inte är svårt att 

hitta i byggnaden, bara i samlingarna, men han har upptäckt biblioteket genom att 

han har haft kompisar som varit i huset tidigare, medan studenten har upptäckt 

biblioteket på egen hand och på så sätt inte haft någon som har väglett henne in i 

byggnaden och dess funktioner. De båda låntagarna har mer eller mindre själva 

hittat till biblioteket. Ingen från högskolan eller biblioteket har kommit och upp-

muntrat till besök eller kommit med information någon gång i samband med stu-

dierna på KTH, vilket också gör att studenterna i första hand gör som sina vänner 

och vad de själva upptäcker. Att låna böcker, kopiera och studera både enskilt och 
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i grupp är de saker som de båda låntagarna säger att de har använt biblioteket 

till.102 

Biblioteket uppfattas av låntagarna med dessa ord: vackert, snyggt, modernt, 

rogivande, trevligt och lugnt. Ingen har känt någon rädsla eller olust för att stiga in 

i huset, utan har alltid känt sig välkomna.103 Det är alla ord som jag kan hålla med 

om, det är en mycket vacker byggnad och väl inne i Bokhallen så känner man vill 

stanna kvar där en stund till.  

Logistiken i byggnaden fungerar rätt så bra. Det finns hiss i den nya glasdelen 

som gör att personalen, och även låntagare, kan ta sig från den högsta våningen till 

källarvåningen, där det finns kapprum och låsta skåp att låna för besökarna. Per-

sonalen kan välja mellan flera olika dörrar för att ta sig ut i biblioteksrummen, 

vilket kortar vägar och inte kräver långa omvägar. Med de stora fönstren ut mot 

Bokhallen känner nog även personalen en stark koppling till samlingarna och bib-

lioteket. Huset ska, som alltid idag, vara handikappanpassat. Det stämmer till 

största del att den är det, men det går inte att som låntagare vara beroende av hiss 

för att ta sig till magasinet. Det är även svårt för personal att ta sig dit med bok-

vagnar, de måste passerar genom två tunga dörrar mellan hiss och magasin.  

Funktion 

Ser vi på KTHB utifrån Daniel Kochs tankar om funktion och rum så kan vi kon-

statera att byggnaden inte ser ut som ett bibliotek utifrån. Fasaden ger inga tecken 

på att det innanför den finns böcker och läsplatser. Byggnaden avslöjar sin funk-

tion enbart genom skylten som på plåttaket. Det är först inne i byggnaden, när man 

ser bokhyllorna, som man uppfattar byggnadens funktion. Det stämmer väl över-

rens med Kochs tanke att i modern arkitektur idag så syns funktionen på insidan 

och inte på utsidan som i äldre arkitektur. Men när man väl stiger inne i rummet är 

det klart vilka funktionen och meningen med rummet är. I KTHB är det tydligt att 

det är boken som är det viktiga i byggnaden. Det är bokhyllorna som har den cen-

trala placeringen i rummet. Läsplatserna finns längre in byggnaden och i mindre 

rum, tydligt tecken på att deras status är lägre, även om studenterna som använder 

dessa platser skulle vara en viktig del i biblioteket. Tidskrifternas placering är inte 

heller central men där kan man se sambandet med att de elektroniska tidskrifterna 

har blivit viktigare än de tryckta.  

KTHB har inte den klassiska flaskhalsentrén som styr in- och utgång, det är en 

bred dörrportal och personaldisken ligger bredvid men är riktad åt annat håll och 

har då inte en kontrollerande status som är vanligt i äldre biblioteksarkitektur. Det 

är överhuvudtaget ett öppet bibliotek, där du som låntagare inte känner dig över-

vakad eller uttittad. Du kan sitta för dig själv utan att bli störd.  
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Vi kan konstatera att de flesta önskemål och krav som biblioteket hade på den 

nya byggnaden gick i uppfyllelse. Det mesta fungerar som det var tänkt med några 

undantag. På det stora hela så tycker KTHB att det nya biblioteket fungerar bra för 

verksamheten. Men det är inte enkelt att vara ett bibliotek på en teknisk högskola. 

Enligt Swedén finns det inte riktigt samma respekt och förtroende för biblioteket 

på KTH som på andra högskolor, vilket gör det ibland svårt att arbeta tillsammans 

med högskolan och att utveckla verksamheten. Det finns olika röster som ifråga-

sätter biblioteket. Och sådana som vill utrymma Bokhallen från böcker och ha 

hallen som en ”eventhall”. Biblioteket har några gånger varit plats för andra verk-

samheter, t.ex. har delar av biblioteket utrymts för Armada, (KTH:s arbetsmark-

nadsdagar) och under våren 2009 kommer hela Bokhallen att utrymmas från böck-

er och personalen ska evakueras i en vecka för en programmeringstävling som ska 

ta plats där.104  

Det är få ting som har ändrats i byggnaden när det gäller arkitekturen. De för-

ändringar som har skett är p.g.a. att biblioteket har ändrat sina rutiner och verk-

samhet, t.ex. informationsdisken. Och de stora bristerna enligt biblioteket är bris-

ten och efterfrågan på fler studieplatser och grupprum, men det är som tidigare 

sagts något som de nu har börjat undersöka om det går att få till. Något som 

KTHB idag skulle velat att man planerat annorlunda är placeringen av lånedisken. 

Nu står den direkt till höger när man kommer in, men de skulle nog idag, när vi 

vet hur rörelsen går genom biblioteket, ha placerat den ute på golvet i Bokhallen. 

Det fanns diskussioner under planeringsprocessen om att placera disken i mitten 

och att ha informationspunkter och bibliotekarier på golvet, men det var flera som 

kände att det skulle vara obekvämt att inte ha en vägg bakom sig, därav placering-

en mot glasväggen. Idag är det dock flera i personalen som efterfrågat att ha in-

formation mer ute på golvet. KTHB tror att låntagarna uppskattar miljön och tyck-

er att den är vacker. Låntagarna, dvs. studenterna har tagit bygganden till sig. Det 

är rätt så få frågor i disken om hur man hittar till studieplatser och liknande.105 

Sambiblioteket i Härnösand  

Det har tidigare konstaterats att det på 1800-talet skedde en uppdelning mellan 

forskningsbibliotek och folkbibliotek; biblioteken fick olika funktioner och olika 

typer av byggnader. Dessa traditioner har på många bibliotek brutits under 1900-

talets slut och 2000-talets början, exempel på det finns även i Sverige såsom Al-

medalsbiblioteket i Visby (2001) och Sambiblioteket i Härnösand (2002). I biblio-

teket i Härnösand är det tre olika bibliotek som finns under ett och samma tak. De 
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tre biblioteken är Härnösands kommunbibliotek, Mittuniversitetets bibliotek och 

Länsbiblioteket i Västernorrland. De är tre skilda organisationer med eget ansvar 

för ekonomi och personal samtidig som de delar en på lokal och har fått ett 

gemensamt namn, Sambiblioteket. 

Härnösands kommunbibliotek 

Idag bor det ca 25 000 personer i Härnösands kommun.106 Staden har sedan lång 

tid tillbaka varit centrum för regionen, både administrativt och kulturellt. Den är 

allt sedan sin tillkomst på 1500-talet präglad av att de flesta invånarna har varit 

handelsmän eller tjänstemän, medan endast en liten del av arbetarna i trakten har 

varit sysselsatta inom industrin, något som annars är vanligt i Norrland.107 Det för-

sta biblioteket i staden grundades 1905. 108 Det kan ses som föregångaren till 

kommunbiblioteket, som organisatoriskt tillhör Härnösands kommun som en del 

av Samhällsförvaltningens kulturenhet. Samma enhet har även hand om Härnö-

sands konsthall och Härnösands teater. För tillfället är kulturchefen också biblio-

tekschef.109 Kommunens huvudbibliotek ligger alltså i Sambiblioteket. Därutöver 

finns det tre filialer runt om i kommunen, de är kombinerade folk- och skolbiblio-

tek.110 I kommunbibliotekets del inom Sambiblioteket arbetar för närvarande 20 

personer.111  

Mittuniversitetets bibliotek 

Härnösand har sedan 1800-talet haft någon sorts högre utbildning i staden, de för-

sta två skolorna var en navigationsskola och ett lärarseminarium. I mitten av 1900-

talet började högskoleväsendet i Sverige förändras, alltfler studenter sökte sig till 

universitet och högskolor, vilket ledde till att flera nya högskolor behövde skapas. 

Högskolan i Sundsvall/Härnösand blev en av de nya högskolorna som kom igång 

med sin verksamhet på 1970-talet. För att kunna utveckla verksamheten mera be-

stämde sig högskolorna i Sundsvall/Härnösand och i Östersund för att gå samman 

till en gemensam högskola.112 Därför grundades Mitthögskolan 1993, som 2005 

blev universitet, Mittuniversitetet. Det har alltså campusområden på tre ställen i 

Sverige: Härnösand, Sundsvall och Östersund. De tre universitetsorterna har olika 

inriktning på sin utbildning. I Härnösand är studierna inriktade på lärarutbildning-

ar och utbildningar inom humaniora. Mittuniversitetet har specialiserat sig på di-

stansutbildningar.113 Totalt har hela universitetet ca 7 500 helårsstudenter, av dem 

                                                 
106 SCB > Hitta statistik > A–Ö > Tabeller och diagram > Kvartal 4 2008 [2009-03-12]. 
107 National encyklopedin, uppslagsord: Härnösand, tätort, band 9, s. 271 f., (1992). 
108 Länsbiblioteket Västernorrland > Om länsbiblioteket > Historik [2009-03-13]. 
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110 Sambiblioteket > Filialer [2009-03-12]. 
111 Platsbesök i Sambiblioteket [2009-02-24]. 
112 Mittuniversitetet > Om oss > Övergripande information > Fakta om... > Historik [2009-03-13]. 
113 Mittuniversitetet > Om oss [2009-03-12]. 
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läser 35 procent i Härnösand, och av dessa av läser hela 81 procent på distans.114 

Att universitetet har tre olika campus gör att universitetsbiblioteket också är spritt 

på tre olika platser i landet. Även dessa bibliotek hänger ihop inom samma organi-

sation och har vissa funktioner som är överskridande för alla tre bibliotek.115 Mitt-

universitetet är således huvudman för universitetsbiblioteket i Härnösand, som för 

närvarande har 11 personer anställda.116  

Länsbiblioteket i Västernorrland 

Länsbiblioteket i Västernorrland är finansierat av stat och landsting. Dess uppgift 

är att vara: 

en knutpunkt i ett nätverk för folkbibliotek, skolbibliotek, sjukhus- och vårdskolebibliotek i 
Västernorrland. /…/ Vår uppgift är att bistå de kommunala och landstingskommunala biblio-
teken och arbeta för en utveckling av den samlade biblioteksverksamheten, detta i syfte att ge 
länets invånare en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning.117 

Länsbiblioteket har hela tiden varit knutet till Härnösands kommunbibliotek, som 

1947 blev centralbibliotek i Västernorrland. Det blev starten för länsverksamhe-

ten. Det fanns då 67 kommuner i länet varav flera var utan bibliotek och där fick 

länsbiblioteket göra sin insats. Länsbiblioteket har en rådgivande och utbildande 

verksamhet för bibliotek och dess personal, t.ex. anordnar det fortbildningar och 

sköter informationsspridning.118 Idag är nio personer anställda inom länsbibliote-

ket.119 Biblioteket har aldrig haft några egna bibliotekslokaler utan alltid delat med 

kommunbiblioteket. 

Planeringen av det nya biblioteket 

Varför? 

1963 fick Härnösands kommunbibliotek nybyggda lokaler, ett tvåvåningshus, pla-

cerat centralt i staden, på ön Mellanholmen. Innan dess hade biblioteket haft loka-

ler i det gamla Polishuset, som till slut blev för små.120 Det nya huset uppskattades 

även om det fanns viss problematik där redan från början: alla delar av huset kän-

des inte så välkomnade och barn- och ungdomsavdelningen fick ingen lyckad pla-

cering i huset.121 Efter 30 år, d.v.s. i början av 1990-talet, hade den gamla byggna-

den blivit för liten. Bibliotekets verksamhet hade förändrats och en om- eller till-

                                                 
114 Mittuniversitetet > Om oss > Övergripande information > Fakta om... > Våra studenter [2009-03-13]. 
115 Mittuniversitetets bibliotek > Om biblioteket > Verksamhet > Organisation [2009-03-13]. 
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118 Länsbiblioteket Västernorrland > Om länsbiblioteket > Uppgifter [2009-03-13]. 
119 Platsbesök i Sambiblioteket [2009-02-24]. 
120 Länsbiblioteket Västernorrland > Om länsbiblioteket > Historik [2009-03-13]. 
121 Fjelkstam, Sven & Östling, Erik (red.), 1973, Femton svenska bibliotek, s. 22 ff. 
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byggnad var nödvändig om man skulle kunna vara kvar i huset.122 Exempelvis 

kunde den nya tekniken inte få plats och dessutom fattades det en hörsal.123 Samti-

digt som dessa tankar blev aktuella inom kommunbiblioteket, började Mitthög-

skolan förändras. De sammanslagna högkolorna hade ambitionen att bli universi-

tet och för att detta skulle bli verklighet krävdes bl.a. att biblioteket utvecklades 

och blev större. En satsning på biblioteket var därför något som högskolan såg 

som viktigt.124 Högskolebiblioteket hade dock brist på utrymme och särskilt sak-

nades läs- och arbetsplatser.125  

De båda biblioteken började alltså i början av 1990-talet var för sig fundera 

över hur de kunde få större lokaler. Det var säkert något som kommunen upp-

märksammade och det var väl därför som kommunen såg chansen att ta upp frå-

gan om att skapa ett gemensamt hus för de tre biblioteken. En huvudanledning till 

att ett sambibliotek var en bra lösning för alla parter var att det under slutet av 

1900-talet hade blivit vanligare att fortsätta att studera vidare efter gymnasiet. Det 

kunde ske inom olika sorters skolor, t.ex. Komvux, kunskapslyftet och på högsko-

la och universitet. Studierna kunde med hjälp av datatekniken ske antingen på 

campus eller på distans. Det ökade antalet studenter gjorde också att folkbiblio-

teken fick samma typ av frågor och låntagare som forskningsbiblioteken tidigare 

hade haft ensamrätt på. De två bibliotekskulturerna hade börjat närma sig var-

andra.126  

Genom ett sambibliotek i Härnösand såg man fördelar för alla tre biblioteken, 

alla låntagare skulle ha en plats att gå till, och de tre biblioteken hade boksamling-

ar som kompletterade varandra. Kommunbiblioteket och länsbibliotekets gemen-

samma boksamling var omfattande inom flera ämnen och områden, inte bara inom 

skön- och barnlitteratur, som brukar vara folkbibliotekens främsta del. Högskolan 

hade däremot en god litteraturtillgång på de ämnen som det undervisades i. Vad 

den ena inte hade, hade den andra. Andra förhoppningar med en gemensam lokal 

var att det kunde leda till längre öppettider, gemensam verksamhet och undervis-

ningssatsningar. I och med detta såg biblioteken chansen till nytänkande, och att 

kunna införa den nya tekniken så att ett nytt bibliotek skulle bli det bästa möjliga 

för låntagare och personal.127 Härnösands kommun såg det nya biblioteket som 

något som skulle göra staden attraktiv för både studenter och företagare. Kommu-

                                                 
122 Wiik, Per-Erik, 2000, ”Sambiblioteket i Härnösand – de första fem åren på en resa” i Sambiblioteket från 
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nen ansåg att högskolans utveckling mot universitet skulle gynna hela orten.128 

Härnösand skulle med ett nytt, stort, gemensamt bibliotek förbli Norrlands 

lärdomsstad, ”Norrlands Aten”.129 

 Men det var absolut inte självklart att de tre biblioteken skulle flytta samman. 

Från högskolebibliotekshåll fanns det åsikter om att det skulle leda till att biblio-

tekariernas vetenskapliga kompetens inte skulle utnyttjas på rätt sätt och att deras 

låntagare, studenter och forskare, skulle kunna komma att åsidosättas för andra 

”vanliga” låntagare. En stor svårighet som fanns redan från början, och som skulle 

komma att påverka hela utvecklingen, var att Mitthögskolan hade två andra cam-

pus att ta hänsyn till.130  

Hur? 

Som det går att ana var det ingen lätt process att skapa Sambiblioteket. De första 

samtalen kallade kommunen till år 1991. De hade till uppgift att sondera terrängen 

för att se om det fanns någon möjlighet att skapa ett samarbete mellan kommun-

biblioteket, länsbiblioteket och högskolebiblioteket. Efter det första mötet kunde 

det konstateras att det var ett långt avstånd mellan de olika bibliotekens kulturer. 

Det var långt ifrån klart att det skulle bli en fortsättning på diskussionen,131 men 

den fortsatte så sakta och 1994 var det dags för ett nytt seminarium med temat 

”Hur skapar vi ännu bättre bibliotek i Härnösand?”. I seminariet deltog stadsbygg-

nadschefen och representanter från de tre biblioteken. Det var det första tillfället 

då alla tre bibliotek var representerade och det blev det första verkliga steget mot 

ett gemensamt bibliotek.132 Efter detta seminarium påbörjades arbetet med de verk-

liga planerna för Sambiblioteket. Alla tre parter var lika involverade i planeringen. 

Även Härnösands stad genom stadsbyggnadschefen var delaktig i planerings arbe-

tet. Det bildades en arbetsgrupp, som samlade ihop sina idéer och tankar i rappor-

ten Framtidens bibliotek i Härnösand som lades fram under våren 1995. I rappor-

ten konstaterades att det var bra placera de tre olika biblioteken under ett och 

samma tak, men med skilda organisationer. Det vinnande kriteriet för att alla par-

ter skulle gå med på detta var just att det skulle gynna både Mitthögskolans och 

Härnösand utveckling som ort.133  

När biblioteken hade kommit så här långt var alla parter ense om att all perso-

nal skulle involveras i planeringen redan från början. Detta var mycket bra för 

både planeringen och den fortsatt verksamhet i det nya huset. Planeringen skedde 
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till att börja med genom gemensamma studiebesök, seminarier, praktik hos var-

andra och flera arbetsgrupper. Det bildades arbetsgrupper som tittade på de olika 

verksamheter som finns inom ett bibliotek såsom informationstjänst, fjärrlån, tid-

skrifter och olika sorters litteratur, likaväl som arbetsmiljö och låntagarbemötan-

de. Arbetsgruppernas uppgift var att jämföra och diskutera de olika bibliotekens 

arbetssätt så att de slutligen kunde komma till en gemensam lösning. En sak som 

biblioteken var eniga om var att deras respektive samlingarna skulle integreras 

helt och hållet med varandra. Klart var att övergripande funktioner som vaktmäs-

teri och teknikstöd skulle vara gemensamma.134 Även om stora delar av verksam-

heten skulle vara gemensam skulle respektive bibliotek vara separat med varsin 

egen huvudman, personal och budget. Biblioteken slöt avtal med varandra, där det 

fastställdes hur samarbetet skulle ske. I avtalet behandlades frågor som hyra, infra-

struktur, datasystem osv. Det fastställdes också att ett sambiblioteksråd med repre-

sentanter från de olika huvudmännen skulle ha det övergripande ansvaret men att 

det dagliga ansvaret skulle finnas i råd med representanter som arbetade i huset, 

ett ”samboråd”.135  

När det gällde själva byggnadens placering i staden fanns det två förslag. Här-

nösands stadskärna ligger på östra sidan om det sund som staden är byggd runt. 

Staden klättrar sakta upp för den höjd där högskoleområdet breder ut sig. Stads-

kärnan består av stora stenhus, många byggda under slutet av 1800-talet men som 

i så många andra svenska städer finns det också butikskomplex från 1960-talet. 

Härnösand har två byggnader som länge dominerat stadens utseende: gymnasie-

byggnaden med sin kolonnrad från 1700-talet och den vita domkyrkan från början 

av 1800-talet. Det ena förslaget var att biblioteket skulle placeras i fonden på 

Nybrogatan, högst upp på höjden när man passerat genom stadskärnan. Placering-

en ansågs inte vara lämplig, den var för långt från stadens centrum och för nära 

högskolan. Detta skulle kunna leda till att biblioteket psykologiskt uppfattades 

höra mer till högskolan än till staden. Den andra placeringen, och den som valdes, 

var närmre stadskärnan i anslutning till Stadsparken och Trädgårdsgatan. Plane-

ringsgruppen hade förhoppningen att man med denna placering av biblioteket 

skulle knyta samman staden och högskoleområdet.136  

När valet av plats var klart utlystes en arkitekttävling under 1996. 57 tävlings-

bidrag lämnades in. När förslagen bedömdes var en viktig punkt hur förslaget 

lyckades lösa problemet med den elva meter höga höjdskillnaden inom tomten. 

Förslaget ”Bokskogen”, som vann, hade ritas av FFNS Västerbotten AB med hu-

vudarkitekten Hans Tirsén och arkitekterna Arne Wistedt och Martin Häller. Juryn 

ansåg att dess förslag skapade en passage genom huset som hade en bredd och 
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öppenhet som skulle kunna gynna besökarna.137 Byggnaden började byggas under 

1998. Biblioteket öppnade för allmänheten den 15 december 1999. Själva invig-

ningen skedde den 1 februari 2000 med olika festiviteter och en konferens.138  

Vad ville biblioteken? 

Biblioteken skrev tillsammans ett program till arkitekttävlingen där en hel del av 

deras önskemål specificerades, men det har jag dessvärre inte haft tillgång till, 

utan jag har fått läsa om deras krav och önskemål i andrahandskällor och i bygg-

nadsprogrammet.  

Byggnadens upplevelse och utseende 

De tre huvudmännen ville se den nya byggnaden som ett ”kunskapens hus”, som 

skulle vara en stimulerande miljö, där kunskapen var lättillgänglig och som hade 

nya utvecklingsmöjligheter.139 Även om de tre biblioteken förblev skilda enheter 

skulle detta inte märkas för låntagarna, som skulle uppfatta biblioteket som en 

helhet. I programmet inför arkitekttävlingen hade man visioner om att biblioteket 

skulle vara ”ett attraktivt kunskapscentrum” och en ”nod i samhällets nätverk”.140 

Något som ansågs vara viktigt var att den nya byggnaden skulle vara en länk mel-

lan stadscentrumet och högskoleområdet. Biblioteket skulle bli en mötesplats för 

alla sorters låntagare.141 Det fanns även arkitektoniska krav på byggnaden, och 

eftersom huset skulle få en framträdande plats i staden var det viktigt att det pas-

sade in i miljön samtidigt som det bidrog med någonting nytt i stadens arkitektur. 

Få byggnader av detta slag och storlek hade byggts i Härnösand under de senaste 

100 åren. De planeringsansvariga vill också att byggnaden skulle få två entréer. En 

på första våningen, som riktade sig mot staden, och en på den översta våningen, 

som skulle vända sig mot högskoleområdet.142 

Ljud och ljus 

Biblioteken ville att belysningen skulle vara en kombination av allmänbelysning 

och platsorienterad belysning vid läsplatser och bord.143 Bokhyllorna skulle ha 

integrerade armaturer, för att de på bästa möjliga sätt lysa på bokryggarna.144  
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Elektronik och data 

Biblioteken hade också en förhoppning om det skulle gå att skapa en återläm-

ningsstation, gärna med en automat av något slag.145 Elen och annan teknik skulle 

installeras så att den var enkel och överskådlig och lätt åtkomlig för service och 

underhåll.146 Jag har inte hittat någon information om vilka tankar de hade om da-

torer och datorresurser för låntagarna, vilket kan ses som anmärkningsvärt med 

tanke på tidpunkten när biblioteket planerades, mitt i den blommande IT-eran.  

Biblioteksfunktioner 

I det nya sambiblioteket skulle det finnas områden som var lugna och tysta, där 

låntagarna skulle ha möjlighet att koncentrera sig, samtidigt som det skulle finnas 

områden för liv och rörelse och ljud och bild. Biblioteksrummet skulle kunna ut-

nyttjas både för planerade och spontana möten. De tre biblioteken ville att biblio-

teket skulle fungera lika väl för vana besökare, som för ovana. Samlingarna skulle 

vara placerade på ett lockande och säljande sätt.147 Byggnaden skulle visa att bibli-

oteket är en öppen och välkomnande miljö. Det inre skulle upplevas som ett enda 

stort rum. Entrén mot staden skulle vara den del där det publika livet samlades, 

med utrymmen för kafé och tidningsläsning liksom för utställningar och informa-

tion. Högre upp i huset skulle det märkas att miljön övergår till att vara mer stu-

dieinriktad. För att få ytterligare en studieinriktad miljö ville man från bibliote-

kens sida ha en större, tyst, läsesal.148 Byggnaden skulle vara funktionell och enkel. 

Materialen skulle vara äkta och ha norrländsk prägel.  

Flexibilitet i inredningen var något som biblioteken ansåg vara viktigt, och 

tekniken skulle planeras på ett sådant sätt att den inte märktes i lokalen.149 Biblio-

teken ansåg att det var viktigt att det fanns en stor hörsal eller liknande rum i 

byggnaden. Det rummet skulle vara arkitektoniskt snyggt och lätt att möblera 

om.150 De trappor som skulle gå genom biblioteket skulle tillsammans med de två 

entréerna ses som ett gångstråk genom staden, som kortar av vägen mellan den 

nedre och övre delen av staden. Biblioteken ville att högskolebibliotekets verk-

samhet skulle placeras i de övre delarna av huset, eftersom dessa genom terräng-

ens nivåskillnader på ett naturligt sätt skulle kopplas till högskolan. Och de stads-

mässiga delarna skulle ligga nedåt i huset, samtidigt som det skulle vara tydligt att 

huset var ett enda bibliotek.151  

Från bibliotekens sida fanns det flera verksamhetsdelar som de ville ha in i 

byggnaden, bl.a. kafé, försäljning och Forum Härnösand, som skulle var en kom-
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munal informations- och utställningshörna. Biblioteket såg gärna att dessa funk-

tioner samlades runt den nedre entré för att det skulle bli en rörelse där, och staden 

skulle flytta med in i rummet.152 Kommunbibliotekets barnbibliotek var en viktig 

och väl utvecklad verksamhet, som ansågs behöva ha en bra placering i den nya 

byggnaden. Ett krav från personalen för att logistiken i huset skulle fungera på 

bästa sätt var att byggnaden skulle utrustas med en bokhiss, den skulle förenkla 

bokhanteringen mellan de olika planen.153  

Personal 

Hur personalens utrymmen skulle utformas diskuterades mycket, det fanns olika 

förslag t.ex. med flexibla kontor där ingen har någon fast plats och andra i lös-

ningar med kontorslandskap.154  

Arkitektens tankar och idéer 

Byggnaden skulle vara inbjudande, vänlig och monumental enligt arkitekten.155 

Den skulle höjdmässigt svara mot de omkringliggande byggnaderna. För att väga 

upp den tyngre nedre delen av huset skulle huset ha två våningar ovan mark vid 

den övre entrén, ansåg arkitekten. Byggnaden skulle ha en putsad fasad vid den 

övre entrén för att kopplas ihop arkitektoniskt med de omkringliggande byggna-

derna.156 Större delen fasaden skulle bestå av glas för att skapa en känsla av att 

stadsparken och dess träd fortsätter in i biblioteket. Arkitekten ville skapa en mo-

numental entré mot staden och i anslutning till den skulle det finnas plats både för 

scen och för kafé. Ovanför stadsentréns ingångsdörr ville arkitekten placera en 

elektronisk ljustavla som skulle visa aktuell information. Ovanpå taket skulle det 

planteras sedum som skulle hjälpa klimatet i huset och vattenavrinningen.157 

Arkitekten ville att placeringen av samlingarna delvis skulle planeras med de-

visen ”mjölken längst in”. Böckerna skulle placeras i ämneskvarter och på så sätt 

bilda rum i rummet. Tanken var att man skulle gå in och se bokryggarna i de små 

rummen.158 Det skulle finnas en vattenkonst i entréhallen som skulle ge ett lugnade 

sorl i byggnaden. Arkitekten vill också planera in lite extra såsom en bastu- och 

relaxavdelning för personalen.159 Arbetsrummen skulle placeras på de övre tre vå-

ningarna på den norra sidan så att bokhallen kunde få en enhetlig glasfasad mot 

parken. På det fjärde planet skulle balkongerna ha glasräcken med utskjutande 

små burspråk som, enligt arkitekten, skulle ge känslan att man flyger ut över bib-

                                                 
152 ”Kunskapens hus, sambiblioteket, Härnösand”, s. 14. 
153 Platsbesök i Sambiblioteket [2009-02-24]. 
154 Hultén, Eila, 2000, s. 33. 
155 Tirsén, Hans, 2000, s. 64. 
156 Tirsén, Hans, 2000, s. 64. 
157 ”Kunskapens hus, sambiblioteket, Härnösand”, s. 4; Platsbesök i Sambiblioteket [2009-02-24]. 
158 ”Kunskapens hus, sambiblioteket, Härnösand”, s. 5; Platsbesök i Sambiblioteket [2009-02-24]. 
159 ”Kunskapens hus, sambiblioteket, Härnösand”, s. 4. 
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lioteket och in i stadsparken. Räckena på de övriga planen skulle vara av vitmålad 

betong med trä handledare.160 Arkitekten hade också i sitt förslag en förbindelse-

gång till länsstyrelsens hus som skulle ligga intill, som skulle kunna byggas i en 

senare etapp.161  

Fysisk beskrivning av Sambiblioteket 

Om du är i centrum av Härnösand, har du inte särskilt långt till biblioteket. Du går 

uppför Trädgårdsgatan och passerar domkyrkan och kan då skymta en stor, hög-

rest byggnad högre upp i backen. Byggnaden du ser har glasvägg och ett utskju-

tande tak med en rad av kolonner längs med väggen. När du kommer närmare ser 

du att entrén, som är ett utskjutande burspråk, en svart kub på en stålbur där det 

står ”SAMBIBLIOTEKET”.  

 

Bild 6: Sambibliotekets entré och fasad som 
följer Trädgårdsgatans backe uppåt. 

Går du genom dörrarna kommer du in 

i på ett stengolv, som sprider sig inåt. 

Rakt fram ser du en disk, lite som en 

receptionsdisk. På vänster sida breder 

kaféet och restaurangen ut sig. På 

morgonen och eftermiddagen är det 

ganska lugnt där, men vid lunchtid är 

det fullt med folk och liv runt borden. 

Till höger finns några sittplatser och 

ett vattenfall med gröna växter.  

Vänder du blicken uppåt, ser du 

ett öppet, stort rum där trätaket möter 

först flera våningar upp. Det domine-

rade intrycket är vita balkongräcken 

och de pelare som är husets grund-

struktur. När du står där nere på entréplanet, kan du välja mellan två olika vägar 

upp i byggnaden. Den ena vägen leder längs den lite bredare trätrappan som ligger 

en bit in mellan kaféet och disken. Den andra vägen är att ta den smalare trappan 

som sträcker sig upp i byggnaden utefter flera våningar. Tar du den smala trappan 

kommer du att en halvtrappa upp passera en tidningsläsehörna, möblerad med 

hyllor och några stolar och bord. Fortsätter du uppför trappan kommer du till plan 

                                                 
160 Tirsén, Hans, 2000, ”Sambiblioteket, Härnösand. FFNS Arkitekter Umeå med Tirsén & Aili Arkitekter” i 

Arkitektur. 
161 Sambiblioteket Härnösand – nybyggnad – byggnadsprogram, s. 4; ”Kunskapens hus, sambiblioteket, 

Härnösand”, s. 4. 



 53 

två, där du möts av en massa bokhyllor fyllda med böcker. Bokhyllorna är place-

rade i grupper och mellan dem finns stolar och datorbord utspridda. Skulle du väl-

ja den bredare trappan, kommer du upp mitt i samlingarna, först möter den stora 

barn- och ungdomsavdelningen. Fortsätter du i din respektive trappa kommer du 

upp på plan 3, ett smalt plan med lågt i taket. Längs med väggarna står det bokhyl-

lor och en del läsplatser. Här ser du även ett inglasat rum, Ångermanlandsrummet.  

 

Bild 7 och 8: Entréhallen och den smalare trappan och utsikt över plan 2 med bokhyllor, kuben 
och den öppna fasaden mot staden.  

Hade du istället fortsatt med den smala trappan hade du kommit rakt på tidskrifts-

avdelningen som står längs med glasväggen. När du ska ta dig från det tredje pla-

net till det fjärde finns det bara en trappa att välja, en trappa som är en förlängning 

på den bredare trappan och som smalnar av lite. När du går uppför den hamnar du 

långt in i rummet nästan framme vid informationsdisken. Rakt fram har du då den 

övre utgången och den stora datasalen. Bakom dig och på höger sida har du bok-

samlingarna. Här uppe är balkongräckena i glas så det ger en god utsikt ner i 

byggnaden och ut över staden. Längs balkongen ser du att det finns små bur-

språksbalkonger, där det finns bord och stolar. Blickar du ner över de nedre planen 

ser du att den svarta kuben ovanför entrén egentligen är ett rum för grupparbeten.  
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Bild 9: Plan 1 i Sambiblioteket. 

 

Bild 10: Plan 2 i Sambiblioteket.  
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Hur blev det? 

Arkitekterna är mycket stolta över sin byggnad och de återkom under de första 

åren med studiebesök för att visa upp byggnaden.162 Tirsén gick vidare och byggde 

ett kulturhus i Luleå, som till stor del liknar Sambiblioteket. Under de första åren 

var det ett stort tryck både från allmänheten och från andra bibliotek att få komma 

på studiebesök. Sambibliotekets personal fick ordna många biblioteksvisningar. 

Samarbetet med arkitekten under planeringen och efteråt har setts som gott. Sam-

bibliotekets personal konstaterar att det var de olika bibliotekscheferna som mest 

var med och påverkade utformningen i biblioteket i slutskedet av planeringen, 

placering av diskar och liknande. Men de uppfattar ändå att deras röster och åsik-

ter kom till tals genom arbetsgrupperna innan.163  

Byggnadens upplevelse och utseende 

Sambiblioteket fick två entréer, såsom man önskade sig, en stor och öppen mot 

staden och en mindre mot högskoleområdet. Biblioteken ville, som tidigare sagt, 

att den nya byggnaden och det gemensamma biblioteket skulle uppfattas som 

”kunskapens hus” och som ”som nod i samhällets nätverk”. Det är svårt att säga 

om det verkligen blev så, men med tanke på att det besöks av mellan 1 100 och 

1 200 personer per dag i en stad på 25 000 invånare går det nog att säga att biblio-

teket är en populär plats i Härnösand. Personalen uppfattar det som en naturlig 

mötesplats i staden. Det finns många trogna låntagare som återkommer nästan 

dagligen och stannar länge. Som en ur personalen sa: ”Det här är Härnösands var-

dagsrum.” Härnösandsborna verkar mycket positiva och nöjda med byggnaden 

och det nya gemensamma biblioteket. En dam jag pratade med sade att det är en 

oas som man vill vara i, men att det alldeles för sällan blir av. Redan under den 

första tiden när Sambiblioteket hade öppnat gick det att konstatera att blev det 

som det var tänkt, att biblioteket blev en genväg istället för att gå uppför den långa 

backen uppför längs Trädgårdsgatan. Folk tog hissen i biblioteket för att övervinna 

höjden.164 Även om byggnaden är något särskilt i Härnösands arkitektur så uppfat-

tas den inte som ett skrytbygge, enligt personalen, utan den fick snabbt en naturlig 

plats i staden.165  

Sambibliotekets användning varierar i olika perioder under året, speciellt un-

der terminerna. Eftersom majoriteten av studenterna vid Mittuniversitetet i Härnö-

sand läser på distans och besöker orten var fjärde eller femte vecka, så varierar 

antalet studenter i biblioteket stort.166 Den dagen jag var där var en dag då det inte 

                                                 
162 Hela detta kapitel bygger på intervjuer med personal från Sambiblioteket i Härnösand [2009-02-24] och 

mina egna iakttagelser från biblioteket om det inte står någon annan källa.  
163 Intervju med personal från Sambiblioteket i Härnösand [2009-02-24]. 
164 Westman Tullus, Barbro, 2000, ”Tre bibliotek under samma tak är Härnösands nya mötesplats” i Svenska 

Dagbladet. 
165 Intervju med personal från Sambiblioteket i Härnösand [2009-02-24]. 
166 Intervju med personal från Sambiblioteket i Härnösand [2009-02-24]. 
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var några distansstudenter på orten. Det var visserligen låntagare där under hela 

den tiden jag var där, en del lånade böcker, andra satt och läste vid borden, men de 

flesta av läsplatserna var tomma. Personalen berättade att då distansstudenterna är 

där sitter det människor överallt i huset och på alla platser. Detta gör ju att huset 

har helt skilda perioder som det ska fungera i och fungera lika bra vid alla tillfäl-

len. Även om studenterna inte alltid är i huset så verkar de trivas när de väl är där 

och tycker att det är en bra studiemiljö.167 

Byggnaden har alltså två olika trappor som kan användas för att ta sig genom 

huset. Personalen konstaterar att det verkar som om olika åldrar använder olika 

trappor. Liksom att en del låntagare verkar bara använda vissa plan och inte ut-

forska de andra. De olika låntagargrupperna har också olika sätt att använda bok-

hyllorna. Studenter letar efter böckerna utifrån ämnesområden, de vet vilket ämne 

de ska ha och går direkt till den hyllan, medan de mer allmänna låntagarna letar 

utan ämnesintresse och är mer intresserade av skyltning av böcker som ger läs-

tips.168 En styrka som finns i Sambiblioteket är just att det finns olika typer av litte-

ratur, t.ex. konstaterar en student vid Mitthögskolan att det är bra att det finns 

skönlitteratur att ta till när kursböckerna blir alldeles för enahanda.169 Blandningen 

mellan skönlitteratur och faktaböcker var faktiskt något som den KTH-student jag 

intervjuade saknade på KTHB.  

Ljud och ljus 

Trots att byggnaden är djup och de innersta delarna inte har några fönster mot norr 

är det rikligt med dagsljus i rummet, tack vare den stora glasfasaden. Fasaden till-

sammans med armaturer som ger överljus gör att ljuset i byggnaden fungerar bra. 

För att få direktljus vid bokhyllorna skapades det en sensorstyrd hyllbelysning. 

Den fungerar så att hylljuset tänds, när någon går förbi hyllan. Enligt personalen 

fungerar det bra och få enheter som har gått sönder. En nackdel med hyllbelys-

ningen, enligt mig, är att det inte går att röra sig obemärkt bland bokhyllorna.  

Den öppna planlösningen i biblioteket gör att de ljud som finns i rummet spri-

der sig upp genom hela byggnaden. Från kaféet och restaurangen på plan 1 är lju-

det ganska högt runt lunchtid. Barn- och ungdomshörnan skapar också en del ljud. 

Men på det stora hela är biblioteket en tyst miljö utan att vara skrämmande, det 

känns naturligt att prata i vanlig samtalston vid diskar och vid hyllorna. Det vat-

tenfall som finns vid ingången på plan 1 skapar också ett rovgivande bakgrunds-

sorl som gör att vissa andra ljud filtreras bort.  

                                                 
167 Westman Tullus, Barbro, 2000.  
168 Quick, Mona, 2006, ”Var och en för sig” i Sambiblioteket 5 år, s. 53. 
169 Quick, Mona, 2006, ”Jag trivs här! Det kan du säga dem!” i Sambiblioteket 5 år, s. 58. 
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Elektronik och data 

Installationsgolven blev av som det var tänkt, att samla all teknik och el i ett un-

derhållsutrymme. Det finns en hel del datorer runt om i biblioteksrummet, främst 

på plan 2 och plan 4. De är placerade efter varandra, som en orm. Trycket på dato-

rerna var från början högt, speciellt var det ungdomar som använde sig av datorer-

na.170 Detta ledde till att ett bokningssystem skapades. För att vara ett bibliotek 

som planerades runt sekelskiftet 2000, samtidigt som KTHB, finns det förvånans-

värt få datorer eller platser att använda datorer på i biblioteket. Men som tidigare 

konstaterats står det nästan inget om datorer i planeringshandlingarna, vilket också 

kan ha ett samband med att det fanns relativt få datorer i kommunens bibliotek 

tidigare. Dock finns det sedan två år sedan en stor datasal, Origo, i biblioteket.  

Biblioteksfunktioner 

I sista kvartalet, innan bygget var helt klart, upptäcktes det att kostnaderna var för 

stora. Då började man ta bort delar av de inplanerade detaljerna, t.ex. försvann 

bastuavdelningen för personalen liksom den stora elektroniska skärmen ovanför 

ingången ströks ur programmet. En bibliotekarie, som jag pratade med, konstate-

rade att det var tur att det fanns en del extra inplanerat så att det gick att plocka 

bort utan att andra delar huset blev lidande och det huvudsakliga — biblioteks-

funktionerna — kunde bli kvar.171  

På det stora hela taget är de tre biblioteken som delar på bygganden nöjda med 

hur den fungerar för verksamheten. Det är egentligen få saker som har ändrats i 

huset. Det har skett ett antal smärre förändringar genom att bokhyllor har flyttats. 

Det största som skett är väl att det visade sig att det inte fanns något större behov 

av den tysta läsesalen för studenterna på plan 4. Så för ca två år sedan gjordes sa-

len om till en datasal med avancerade datorer och program. Salen kallas nu Origo 

och är ett resultat av samarbete mellan komvux och universitetet. Den används nu 

mycket av studenterna som har tillgång till den 24 timmar om dygnet. Dock har 

borttagandet av läsesalen gjort att det nu istället saknas tysta läsplatser i bibliote-

ket.172 

Det var planerat att det skulle finnas informationsdiskar på alla plan. Den på 

plan 1 har blivit en receptionsdisk där böcker kan återlämnas och viss information 

kan erhållas. Informationsdiskens yta på plan 2 har minskat, den behövde inte vara 

så stor. Dock ligger den kanske lite väl långt in i byggnaden, det finns tankar om 

man skulle flytta fram den, för att naturligare nå låntagarna. Det finns även en 

informationsdisk på plan 4 som har hand om ett kursbibliotek för universitetslitte-

raturen. I planeringens arbetet var det även tänkt att det skulle finnas en disk på 

                                                 
170 Westman Tullus, Barbro, 2000. 
171 Intervju med personal från Sambiblioteket i Härnösand [2009-02-24]. 
172 Intervju med personal från Sambiblioteket i Härnösand [2009-02-24]. 
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plan 3, men den realiserades aldrig. Det är även ibland svårt att nu bemanna alla 

diskar, men det går eftersom alla biblioteken hjälper till med bemanningen.173  

Det är inte lätt att hitta var böckerna står, om man inte varit där tidigare, kon-

staterar en bibliotekarie. Böckerna placerades i bokkvarter som arkitekten ville, 

men kvarteren är inte så slutna som han hade tänkt sig utan mycket mer öppna. 

Men ändå står bokhyllorna oregelbundet i rummet, det finns böcker vart man än 

vänder sig i rummet. Hyllorna finns utspridda över bibliotekets alla plan och vid 

första anblicken kan det nog verka lite svårt att hitta i samlingen. För att underlätta 

för både låntagare och bibliotekarier finns det kartor över biblioteket vid informa-

tionsdiskarna. Att skylta i biblioteket har inte heller varit enkelt. De första skyltar-

na var ritade av arkitekterna och var i plexiglas med belysning bakom. De var 

mycket svåra att läsa, speciellt för synsvaga. En ny arkitekt engagerades för att ta 

fram ett nytt skyltprogram, som skulle vara tydligare. Det resulterade i nya skyltar 

med svart botten och vitt sans serif-typsnitt.174 Detta skyltutseende finns bl.a. på 

den stora informationsskylten på plan 1, som visar vad som finns i byggnaden och 

var, och vid varje bokhylla. 

Barn och ungdomsavdelningen har fått stor plats i det nya biblioteket. Den 

finns på plan 2 och har en egen informationsdisk. Till barnavdelningen hör en 

verkstad och ett rum för skådespel och bokprat. Det är en väl fungerande verk-

samhet som dagligen besöks av många barn och ungdomar, antigen via skolan 

eller själva. Bibliotekarierna som arbetar här är mycket nöjda med utrymmena och 

de barn som jag såg där, såg ut att trivas bra bland hyllorna.175  

Det finns elva grupprum i biblioteket; de bokas via en kalender som finns i 

rummet. Rummen används av studenter och av föreningar, som behöver möteslo-

kaler för sina styrelsemöten eller liknande. Kuben ovanför entrén där bildskärmen 

skulle ha suttit har idag blivit ett populärt grupprum, med god överblick över hela 

biblioteket. Sambiblioteket fick också det som kommun- och länsbiblioteket hade 

längtat efter, nämligen en stor hörsal. Det ligger på plan 1 och används både av 

biblioteket och utomstående arrangörer och föreningar. Rummet kan möbleras på 

olika sättet och är arkitektoniskt snyggt i grått och trä. Det skiljer sig utseende-

mässigt en hel del från resten av biblioteksmiljön. I huset finns även sammanträ-

desrum och en mindre datasal för undervisning. Utställningsytorna i Sambibliote-

ket har med åren vuxit och kan innehålla både bibliotekets bokutställningar och 

utställningar som kommer utifrån.  

På plan 1 finns det ett öppet magasin, där gamla dagstidningar förvaras liksom 

mindre frekvent använd litteratur. Det ligger en bit innanför receptionsdisken, 

vilket gör att man som låntagare måste runda denna för att komma in. Där finns 

både vanliga bokhyllor och elektroniska kompakthyllor. Användandet är inte så 
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stort; personalen tror att låntagarna inte hittar dit eller inte ens vet att det finns. 

Många frågar också i disken om de får gå in.176 På plan 1 finns det även rum som 

har hyrts ut till olika verksamheter, bl.a. Forum Härnösand, en bokhandel och 

andra verksamheter, som kommit och gått genom åren. Kaféet, som också finns på 

plan 1, fungerar bra i lokalen, tycker bibliotekspersonalen. Det har blivit större 

under åren. Dess lunchverksamhet är stor och det ses som positivt att det lockar 

till sig en hel del gäster, både personal i biblioteket och studenter men också andra 

som arbetar i staden och som samtidigt kanske passar på att besöka själva biblio-

teket en våning upp. Kaféet öppnar tidigt, vilket också gör det möjlighet att öppna 

tidningsavdelningen innan själva biblioteket öppnar.177 

Klimatskillnaderna i byggnaden är stora mellan vinter och sommar, konstate-

rar personalen. Det är kallt och svalt på vintern, speciellt svalt är det nere på en-

tréplanet. Något som gör luften kallare i byggnaden är vattenfallet, för att luftinta-

get sitter precis bakom det och vattnet kyler på så sätt ner luften. En problematik 

som upptäcktes ganska snart, som egentligen inte har med byggnaden att göra men 

ändå är relevant, var att det saknades parkeringsplatser runt om byggnaden. I pla-

neringen var tanken att låntagarna skulle parkera någon annanstans och sedan gå 

till biblioteket, men det gjorde inte alla utan bilarna hamnade lite här och var runt 

byggnaden. Det är något som först nu (2009) har börjats behandlas av kommu-

nen.178 I planerna inför Sambiblioteket fanns det förslag på att det skulle finnas en 

scen utanför den nedre entrén men det blev aldrig av.  

Personal 

Det verkar som om personalen trivs bra i byggnaden. Många av dem som jag tala-

de med konstaterade att byggnaden fungerar bra som arbetsplats. Arbetsrummen 

är samlade i den norra delen av byggnaden. Länsbiblioteket har sina rum på plan 

5, universitetsbibliotekets personal sina lokaler på plan 4 och kommunbiblioteket 

finns på plan 3. Det blev inte något helt öppet kontorslanskap, utan en blandning; 

personalen fick välja om de ville sitta i kontorslanskap eller ha ett eget rum och de 

flesta fick som de önskade. Detta gör att ungefär halva ytan av våningarnas perso-

nalutrymme är kontorslandskap och den andra halvan små kontorsrum med glas-

skjutdörrar. Även om de som arbetade där, ursprungligen, önskade att sitta så har 

man börjat fundera om det går att förändra även kontorslandskapet till rum.179  

Möbler 

Bokhyllorna är gjorda av ett snickeri från Norrland. De är inte särskilt höga och 

nästan lite kortare än normala bibliotekshyllor. Det nedre planet på hyllorna är 

                                                 
176 Intervju med personal från Sambiblioteket i Härnösand [2009-02-24]. 
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lutande, vilket inte är bra för alla sorters böcker, konstaterar en bibliotekarie.180 

Hyllorna är i trä och har röd linoleum på planen och hyllväggarna. Det finns flera 

olika typer av stolar i huset. Den vanligaste typen av stolar är stolar med sitsarna 

klädda i zebratyg, designade av Alvar Aalto. Dessa stolar finns runt runda bord i 

hela byggnaden och även vid läsplatserna som har fyrkantiga bord med en liten 

hylla och inbyggd belysning. Möblerna har enligt biblioteket hållit bra; slitaget är 

litet och eftersom samma möbler används i hela huset syns det inte om möblerna 

har flyttats. Dock finns det en stol som inte riktigt passar in i miljön, vad gäller 

slitage och användning konstaterar bibliotekspersonalen. Det är en fåtölj med sits i 

läder och en rygg i filt. Den står utställd lite varstans i biblioteket, i flera olika 

matta kulörer, grönt, blått, rött och gult. Det som inte fungerar med stolen är lä-

dersisten, som har väldigt lätt att ta åt sig fläckar och det går inte att få bort dem. 

Som en bibliotekarie konstaterar har folk, i en landsända med vinterklimat, ofta 

fuktiga ytterkläder på sig och när de sätter sig i stolen blir det genast fläckar.181 

Sammanfattande synpunkter på Sambiblioteket 

Rörelse 

Sambibliotekets inbyggda rörelse är uppåt; så fort du kommer in i byggnaden går 

din blick uppåt till de tre ovanförliggande planen. Men det är samtidigt nere på 

entréplanet, som det är liv och rörelse. Mycket av detta står kaféet för, det har öp-

pet från morgon till sen eftermiddag. Det är en samlingsplats för både universitets-

studenter och stadsbor.  

Ju högre upp i byggnaden man kommer desto mer märks det att miljön blir 

mer studieinriktad såsom det var tänkt, även om det kanske inte är något påtagligt 

intryck. Det kanske kan bero på att det inte finns några riktigt inbjudande ställen 

att sitta och studera vid. De läsplatser som finns är kala och skuffade åt sidan. De 

mest populära läsplatserna är lätta att se och förstå varför. De är placerade längs 

med glasräcket på plan 4, varifrån man kan blicka ut över biblioteket och staden. 

Samma sak gäller för kuben ovanför entrén, ett rum att se ut ifrån och att synas i. 

Arkitektoniskt är det en stor skillnad mellan hur plan 1 och resten av bibliote-

ket ser ut. Entréplanet känns kalt, och sten är det dominerande materialet, jämfört 

med trä i resten av byggnaden. Personalen tycker också det är ett problemplan det 

finns för få ytor och väggar som de kan utnyttja. Det blir en trång zon som de fles-

ta låntagarna ska passerar igenom för att komma upp till samlingarna. Från detta 

plan utgår också de trappor, som ingår i logistiken och rörelsemönstren genom 

byggnaden, tillsammans med den publika hiss som går från entréplanet till plan 4. 

Den breda trappan ligger en bit in i byggnaden och är dåligt belyst, vilket gör att 

                                                 
180 Intervju med personal från Sambiblioteket i Härnösand [2009-02-24]. 
181 Intervju med personal från Sambiblioteket i Härnösand [2009-02-24]. 
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den används i mycket mindre utsträckning än den smala trappan. Detta fast den 

breda tar dig rakt in i samlingar medan man med den andra hamnar strax utanför. 

Jag tror nog att den dåliga belysningen gör att trappan inte syns samtidigt som 

man som inte är människa lockad att gå in i rum som är mörka, det känns antingen 

som att det är skrämmande eller att det är förbjudet område, som kanske bara är 

tillåtet för personalen. Trapporna forsätter också att ställa till problem för rörelsen 

genom biblioteket, när man ska ta sig upp till plan 4. Den smala trappan slutar i 

intet och det finns ingen naturlig fortsättning på den utan det krävs att man aktivt 

söker efter trappans fortsättning, som till viss del känns lika mörk och dold som på 

plan 1. Plan 3 är överhuvudtaget ett problemplan, där det ligger mittemellan de två 

huvudsamlingarna och känns mörkt och kompakt i takhöjden. Trappor är något 

som absolut kan skapa en obekvämhetskänsla i huset – det är svårt att veta vilken 

som är den ”riktiga” vägen som man som låntagare ska använda, vilket kan leda 

till att låntagaren håller sig bara till ett eller två plan som de känner sig hemma på.  

Logistiken i Sambiblioteket fungerar bra för personalen, som har tillgång till 

flera hissar och olika trappor för att ta sig runt i huset. De sitter också relativt nära 

till samlingarna. Något som personalen uppskattar i huset är den bokhiss, som de 

hade önskat sig. Den gör att det går att hantera bokhanteringen på de olika planen, 

även om några av bibliotekarierna konstaterar att det är svårt med verksamhet på 

så många plan. Något som hade missats i planeringen och som gav problem i bib-

liotekslogistiken var att det fanns trösklar vid de flesta av dörrarna de hindrade 

framkomligheten för de tunga bokvagnarna och var något som fick åtgärdas efter 

det att biblioteket hade öppnats.  

Sambibliotekets plan präglas av en öppenhet som gör att låntagare kan över-

blicka vad som finns var och även när man kommit in bland hyllorna går det hitta 

ut och se hur man rör sig vidare i byggnaden.  

Funktion 

Styrkan i biblioteket ligger i att det är en gemensam samling som ger illusionen av 

ett enda bibliotek. Servicen är likvärdig för alla sorters låntagare och dessa har 

uppfattningen att det är ett enda bibliotek. Det har inte gått att skapa full symbios 

inom alla tänkta områden inom biblioteket. Det har inte varit enkelt konstaterar 

personalen, men med tiden har det blivit enklare att samarbeta. Från att haft sam-

bomöten varje månad sker de mer sällan, åtgärdslistan har minskat. Svårast har det 

varit för universitetsbiblioteket, vars företrädare har haft två andra campusbiblio-

tek att ta hänsyn till samtidigt som de har haft två bibliotek inom byggnaden att 

samarbeta med. Det har hittills inte påverkat själva byggnaden och funktionen i 

den. Låntagarna har nog inte märkt det även om det inom byggnaden kanske har 

funnits samarbetsproblem. Det gemensamma datasystemet t.ex. tog lång tid att 

utveckla, så att det också kunde fungera med de två andra universitetsorterna. Men 

nu, nästan tio år efter det att biblioteket invigdes, kommer de första stora föränd-

ringarna utav samarbetet som påverkar byggnaden. Universitetsbiblioteket måste 
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spara pengar och kommer att säga upp ytor inom biblioteket och i och med det 

samla sina böcker till en avskild samlig på ett enda plan. Det gör att samlingarna 

återigen blir delade fast i samma hus. Kommunbiblioteket vill förstås ha kvar sina 

samlingar på den tidigare ytan, nu uppsagda av universitetsbiblioteket, men det 

har inte råd och det leder till att fastighetsvärden kräver att dessa ytor ska vara 

tomma för att kunna hyras ut till andra verksamheter, och då blir frågan vart deras 

samlingar ska ta vägen. Och med detta faller en hel del av tanken med ett sambib-

liotek där det ska vara ett bibliotek för låntagarna, som de hittills har uppfattat det. 

Dock har detta inte praktiskt skett än, det kommer antagligen under 2009–10, så 

det egentliga resultatet går inte att se ännu eller att uttala sig om men man kan 

undra hur Sambiblioteket som byggnad och som idé leva vidare i framtiden.182  

När jag frågar bibliotekspersonal om de skulle ha planerat något annorlunda 

idag säger flera av dem att de idag skulle planera ett mindre bibliotek, ytorna är 

helt enkelt för stora. Biblioteket borde kanske ha byggts i anslutning till en köp-

galleria eller liknande. Jag tror till och med att de kanske skulle vilja ha skilda 

bibliotek, ett eget bibliotek, så här i efterhand.183  

Det går att konstatera att även denna byggnad följer Kochs tanke om att funk-

tionen inte syns från utsidan i dagens moderna arkitektur. Även om Sambibliote-

ket är en ny byggnad som är byggd med enbart bibliotekets verksamhet i minnet, 

syns inte det inte att det är ett bibliotek utifrån, men det man kan konstatera ge-

nom att se byggnaden utifrån är att det är en byggnad som är byggd för ett speciellt 

behov och att det är något officiellt och viktigt som finns där inne. Du ska som 

låntagare vara hedrad av att få stiga in och utnyttja det som finns där inne. Det går 

att konstatera att det är en vacker byggnad som dess låntagare uppskattar och åter-

kommer till.  

                                                 
182 Intervju med personal från Sambiblioteket i Härnösand [2009-02-24]. 
183 Intervju med personal från Sambiblioteket i Härnösand [2009-02-24]. 
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Vitterhetsakademiens bibliotek 

Riksantikvarieämbetet  

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den statliga myndighet som har hand om frågor 

rörande kulturarv och kulturmiljö i Sverige. Ämbetet är en myndighet under kul-

turdepartementet och dess uppgift är att bevaka och bevara Sveriges kulturarv och 

kulturmiljö, d.v.s. den miljö som människan har skapat åt sig genom århundrade-

na. Det skyddar, dokumenterar och tillgängliggör för att kunna bevara kulturarvet 

för framtidens samhälle. RAÄ samarbetar med många andra myndigheter som 

länsstyrelser och museer. Det har också till uppgift att förmedla kunskap och in-

formation inom området.184 RAÄ står för en stor del av de arkeologiska undersök-

ningar som genomförs i Sverige genom sin arkeologiska uppdragsverksamhet. 

Chef för RAÄ är riksantikvarien. Inom ämbetet arbetar bl.a. arkeologer, kultur-

geografer, antikvarier och konservatorer. Från om med hösten 2008 flyttade RAÄ 

stora delar av ämbetet till nya lokaler i Visby. Vissa delar av ämbetet arbetar fort-

farande dock kvar i Stockholm i kvarteret Krubban på Östermalm. Totalt har äm-

betet ca 400 personer anställda.185  

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) är Riksantikvarieämbetets arkiv och 

har alltid haft ett nära samarbete med ämbetes bibliotek. Arkivet och ämbetet delar 

sedan länge lokaler med varandra men är två olika enheter organisatoriskt. Arkivet 

kommer inte behandlas särskilt i fortsättningen trots att det också fick nya lokaler i 

det Östra stallet.  

Vitterhetsakademiens bibliotek 

Vitterhetsakademiens bibliotek är en del av informationsavdelningen inom Riks-

antikvarieämbetet. Det är ett specialbibliotek som är öppet för alla intresserade 

samtidigt som det är ett myndighetsbibliotek. Samlingarna är speciellt inriktade på 

ämnesområdena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik 

och kulturmiljövård. Huvudbiblioteket ligger i Östra stallet på Östermalm i an-

slutning till Riksantikvarieämbetets lokaler.186 

Vitterhetsakademiens bibliotek har en lång historia. Den börjar med grundan-

det av Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, en av de svenska veten-

skapliga akademierna, som instiftades 1786.187 I början hade biblioteket endast en 

                                                 
184 Riksantikvarieämbetet > Om oss [2009-03-31]. 
185 Riksantikvarieämbetet > Om oss > Frågor & svar [2009-03-31]. 
186 Riksantikvarieämbetet > Arkiv & bibliotek > Bibliotek > Om biblioteket [2009-03-31]. 
187 Bachman, Marie-Louise, 2003, Vitterhetsakademiens bibliotek 1786–2000, s. 9. En äldre version av aka-

demien instiftades 1753 av drottning Lovisa Ulrika.  
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mycket liten boksamling, men i och med 1870-talet började biblioteket utvecklas. 

Från grundandet av akademien och fram till 1975 fungerade akademien som 

RAÄ:s styrelse och akademiens sekreterare var samtidigt riksantikvarie. Akade-

mien hade också ansvar för Statens historiska museum, Medelhavsmuseet och 

Kungliga Myntkabinettet.188 

Från det att ämbetet och akademien skildes åt på 1970-talet hör biblioteket till 

RAÄ:s organisation, men det finns fortfarande ett starkt samarbete med akademi-

en. Bl.a. har biblioteket hand om akademiens förmedling av dess publikationer, 

och det förvaltar de boksamlingar som tillkom under den tid akademin var hu-

vudman och som fortfarande ägs av akademien.189 De låntagare som använder sig 

av biblioteket är alla sådana som är intresserade av bibliotekets ämnen, så som 

ämbetets egna tjänstemän, tjänstemän inom Historiska museet och Myntakabinet-

tet. Många av låntagarna är också forskare och studenter från Stockholms univer-

sitet, främst från de arkeologiska och konstvetenskapliga institutionerna. Därut-

över står det öppet för en intresserad allmänhet och för utländska forskare. Idag 

har Vitterhetsakademiens bibliotek ca 16 anställda.  

Den gamla miljön i kvarteret Krubban 

Kvarteret Krubban, där Riksantikvarieämbetet har funnits sedan 1930-talet, ligger 

på Östermalm i Stockholm. Det omsluts av Storgatan i söder, Narvavägen i öster, 

Linnégatan i norr och Styrmansgatan i väster.  

Detta område var näst intill obebyggt och låg en bit utanför staden när det bör-

jade bebyggas i början av 1800-talet. Innan dess fanns bara den Oxenstiernska 

malmgården från 1600-talet i kvarteret. Att området bebyggdes beror på att det 

svenska militärväsendet började utvecklas och växa under 1800-talet och det fanns 

ett behov av nya lokaler i Stockholm. Därför uppfördes en kasernanläggning för 

Kungl. Livgardet till häst inom kvarteret Krubban. Anläggningen, som stod färdig 

1817, ritades av arkitekten Fredrik Blom, som räknas som en av Sveriges främsta 

arkitekter från den tiden.190 Detta kasernområde var Bloms första stora uppdrag.191 

Anläggningen bestod av en huvudbyggnad, kanslikasernen, innehållande kansli-

expedition och kasernutrymmen för det värvade regementet. Det var en stor fyr-

kantig, organeröd, putsad byggnad med två i liv med byggnaden utskjutande flyg-

lar; byggnaden kröntes, och kröns ännu, av Carl XIV Johans namnchiffer omgivet 

av två lejon. Till anläggningen hörde två stallbyggnader, västra och östra stallet. 

Det var två likadana byggnader med två byggnadskroppar i vinkel. I den ena vin-

                                                 
188 Minnhagen-Alvsten, Monika, 2004, ”Kvarteret Krubban förr och nu” i Kvarteret Krubban – från malm-

gård till myndighet och museum, s. 14. 
189 Bachman, Marie-Louise, 2003, s. 25 ff. 
190 Rantaa, Heikki, 2005, Östra stallet – att bevara och bruka, s. [2]. Fredrik Blom, se: Lange, Ulrich, Expe-

rimentalfältet. Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på norra Djurgården i 

Stockholm 1816–1907 (Stockholm, 2000), s. 261.  
191 Lundberg, Marianne, 2001, ”Kommer vi att lyckas leva som vi lär?” i Kulturmiljövård, s. 46. 
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keldelen fanns det stall och i den andra ridhus med öppen takrygg. Båda är idag 

putsade i två olika ljusgula kulörer. Efterhand tillkom flera små byggnader inom 

området. Hela anläggningen, som till det yttre är välbevarad, har ett utförande i en 

stram klassicism, monumental med enkla detaljer. Speciellt stallflyglarna har ett 

slutet uttryck med sina små fönster.192  

Militären, som under 1900-talets början utgjordes av Positionsartilleriet, läm-

nade området på 1920-talet. Runt 1930 flyttade Riksantikvarieämbetet in tillsam-

mans med Vitterhetsakademien i huvudbyggnaden. Samtidigt uppfördes Historis-

ka museet efter ritningar av Georg Sherman och Bengt Roman, den nya byggna-

den uppfördes bakom huvudbyggnaden och anslöts till den gamla kasernen med 

förbindelsegångar. Historiska museet är uppfört i en stram 1920-talsklassicism. 

Stallbyggnaderna förblev nästan orörda, och ingen verksamhet förlades i dem. 

Men Sigurd Curman, då riksantikvarie, gav sig på fasaderna, bl.a. gjordes fönstren 

större. Även om det fanns planer att förändra insidan, gjordes det inget åt den utan 

byggnaderna användes som förråd till största delen.193 Kasernen och stallen blev 

1935 byggnadsminnesmärke och är sedan 1989 statligt byggnadsminne.194 

Vitterhetsakademien hade sina första lokaler i kvarteret högst upp i huvud-

byggnaden. Där delade ATA och biblioteket på en stor läsesal och intill den låg 

tjänsterum och bokmagasinen.  

I Östra stallet fanns det från början plats för ett hundratal hästar. Den ur-

sprungliga planlösningen fanns fortfarande kvar när byggnaden skulle anpassas till 

sin nya verksamhet på 2000-talet. Lokalerna inom Krubban ägs av staten och för-

valtas därför av Statens fastighetsverk (SFV) medan Riksantikvarieämbetet är 

hyresgäst. Statens fastighetsverk är det statliga bolag som har förvaltar statens 

byggnader, så även då även Östra stallet 

Planeringen av det nya biblioteket 

Varför? 

Vitterhetsakademien hade sedan 1934 haft lokaler högst upp i huvudbyggnaden 

vid Storgatan. Under slutet av 1900-talet blev det allt svårare att få plats för både 

boksamlingarna och personalen i lokalerna. Delar av samlingarna fanns i trånga 

vindsmagasin i anslutning till expeditionen och läsesalen men hel del litteratur 

hade fått flyttas ut både till magasin i Garnisonen, en modern kontorsbyggnad någ-

ra kvarter öster ut, samt till en depå i Tumba. Att samlingar måste flyttas ut berod-

de dels på att samlingarna växte, dels på att biblioteket behövde få plats för fler 

                                                 
192 Rantaa, Heikki, 2005, s. [2]. 
193 Rantaa, Heikki, 2005, s. [3]. 
194 Lundberg, Marianne, 2001, s. 47. 
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arbetsplatser för personalen. Det skapades nya rum och inrättades arbetsplatser för 

personalen ute bland hyllorna i magasinet.195  

Samtidigt som biblioteket behövde nya lokaler uppstod samma behov hos 

ATA och själva ämbetet behövde nya kontorslokaler för sin personal.196 Ämbetets 

tjänstemän satt utspridda på flera olika platser i de intilliggande kvarteren.197 Det 

fanns ett behov av att samla ihop hela RAÄ så att alla fanns inom ett och samma 

kvarter.198 Eftersom det inom kvarteret fanns byggnader som inte användes, rikta-

des intresset tidigt mot Östra stallet som skulle kunna var ett bra alternativ för nya 

lokaler för biblioteket och arkivet. Med nya lokaler skulle biblioteket och arkivet 

också kunna bli mer tillgängliga för allmänheten.199 

Hur? 

Det var alltså redan från början klart att det var lokalerna i Östra stallet som var 

målet för biblioteket. Det började under 1990-talet utredas hur en flytt dit skulle 

kunna ske. Eftersom det är SFV som är förvaltare av byggnaden, var det också 

detta verk som ledde ombyggnadsprojektet.200 Stallet var hårt slitet, när det var 

dags att renovera det för de nya, kommande behoven men samtidigt fanns det 

många detaljer som var intakta från den tidigare stallverksamheten. Interiörens 

patina var något som ansågs vara viktigt att ta tillvara samtidigt som det behövdes 

en ny och modern miljö som kunde fungera med den tänkta verksamheten.201 

Normalt är Riksantikvarieämbetet den instans som kontrollerar att renoveringar av 

statliga byggnadsminnen görs på rätt sätt så att inte byggnaden förvanskas.202 För 

att det inte skulle uppstå någon jävssituation lyftes i det här fallet tillståndsfrågor-

na om att förändra Östra stallet till regeringen och kulturdepartementet. Även 

Stockholms stads olika byggnadsinstanser deltog i processen och fick uttalas sig 

om planeringen av Östra stallet.203 

I början av planeringsprocessen utarbetade Riksantikvarieämbetet riktlinjer 

för ombyggnaden, riktlinjer som arkitekterna senare hade att utgå från.204 Under de 

första stegen av planeringen ville RAÄ att biblioteket och arkivets verksamheter 

skulle placeras i ridhusdelen av Östra stallet. På den nedre våningen skulle biblio-

teket och läsesalen finnas och på över våningen skulle arkivet ha sina lokaler. 

                                                 
195 Kerstin Assarsson-Rizzi, intervju [2009-03-06].  
196 Rantaa, Heikki, 2005, s. [7]. 
197 Lundberg, Marianne, 2001, s. 46. 
198 Riksantikvarieämbetet, 2005, Riksantikvarieämbetet firar 375 år med nya lokaler.  
199 Lundberg, Marianne, 2001, s. 50. 
200 Rantaa, Heikki, 2005, s. [7]. 
201 Langseth, Håkan, 2004, ”Ombyggnaden i Östra stallet” i Kvarteret krubban – från malmgård till myndig-

het och museum, s. 86. 
202 Krus, Anna, 2006, Kulturarv – funktion – ekonomi. Tre perspektiv på byggnader och deras värden, s. 19. 
203 Rantaa, Heikki, 2005, s. [7]. 
204 Langseth, Håkan, 2004, s. 88. 
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Stalldelens båda våningar sågs som den bästa platsen för kontorsplatser till tjäns-

temännen.205  

Under våren 2000 skedde en upphandling där inbjudna intressenter fick kom-

ma med anbud. I juni 2000 gavs uppdraget för ombyggnaden till arkitektbyrån 

White arkitekter AB med Håkan Langseth, som ansvarig arkitekt.206 Langseth an-

sågs ha lång erfarenhet av liknande uppdrag.207 Till sin hjälp hade arkitekten 

RAÄ:s riktlinjer men för att komplettera dem utförde SFV en antikvarisk förun-

dersökning. 208 Det ansågs viktigt att en sådan gjordes eftersom det fattades kun-

skap om byggnadens byggnadshistoria och eftersom det saknades föreskrifter för 

byggnadsminnet i lokalen. I rapporten som blev klar under hösten 2000 kunde den 

utredande antikvarien konstatera att Östra stallet var ett ”unikt objekt” och ett av 

få i sitt slag i Europa.209  

I november 2000 presenterades ett ombyggnadsförslag där arkitekten berätta-

de hur byggnaden skulle byggas om och förklarade varför vissa lösningar var nöd-

vändiga. I det förslaget var biblioteket och läsesalen placerade i ridhusets nedre 

del. När rapporten lades fram, kom förslag på att skapa ett underjordiskt arkiv 

under gården, vilket skulle kunna göra att övre ridhusdelen med sina öppna taksto-

lar förblev orörd. Efter ett seminarium, där ombyggnationen diskuterades med 

olika experter inom renovering och kulturmiljövård, kom man fram att till att det 

inte gick att ha kontorsutrymmen i stallets nedre del och en omflyttning av verk-

samheterna i huset började diskuteras. Arkitekten återkom med ett nytt förslag, där 

bibliotek och läsesal var inplacerade i stalldelen medan ridhuset enbart skulle an-

vändas till kontor, i två våningar.210 

Under planeringsprocessen fick bibliotekets personal se de olika planer som 

lades fram och gavs även tillfällen att kommentera och komma med synpunkter på 

hur miljön skulle fungera för dem. Dock kände inte personalen att det fick något 

gehör för sina åsikter. Biblioteket skickade med frågor till projektledningen men 

fick aldrig något svar på dem. Bibliotek hade också representanter i den grupp 

som utformade ”informationstorget”, som var tänkt att vara ett ansikte utåt för 

RAÄ och skulle finnas i samma lokal som arkivet och biblioteket.211  

Det slutgiltiga förslaget från arkitekten kom år 2002. I det hade biblioteket 

och arkivet fått sina lokaler i stalldelen av byggnaden.212 I november samma år 

                                                 
205 Krus, Anna, 2006, s. 57. 
206 Krus, Anna, 2006, s. 58. 
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påbörjades byggnadsarbetet. I december 2004 överlämnades de färdiga lokalerna 

till hyresgästen och de verksamheter som planerats där kunde flytta in.213 Boksam-

lingarna, som skulle stå i magasin, flyttades med hjälp av en flyttfirma under ok-

tober och november 2004. Personalen och den öppna samlingen flyttade in bygg-

naden i januari 2005 och biblioteket öppnade för allmänheten igen den 7 februa-

ri.214 I maj samma år skedde en högtidlig invigning av de nya lokalerna i Östra 

stallet. Samtidigt firades att RAÄ fyllde 375 år.215 Östra stallet skulle vara ämbe-

tets ansikte utåt och dess bidrag till Designåret 2005.216 

Vad ville biblioteket? 

I planeringen av detta bibliotek är det inte nyttjaren av rummet, Vitterhetsakade-

miens bibliotek, som är den som har planeringsansvaret. Det är istället RAÄ som 

är huvudman, även om det är biblioteket som funktionsmässigt sedan ska fungera 

i byggnaden. Riksantikvarieämbetet var alltså den huvudsakliga uppdragsgivaren 

och den som ställde kraven. Biblioteket var med i planeringen mer som en avdel-

ning inom den stora organisationen.217 Det var också redan från början klart att det 

var restaureringen av byggnaden som var det viktigaste och att det övriga, biblio-

tek och arkiv, kom i andra hand. På ett av de första mötena fick personalen höra 

att ”Byggnaden är det viktigaste och personalen får komma i andra hand.”218 

Det fanns höga ambitioner för hela det här projektet. Byggnaden skulle bli ett 

exempel på god restaureringskonst. RAÄ:s riktlinjer var, som tidigare nämnt, nå-

got som arkitekten hade att utgå från. De utgick inte från de krav som de verksam-

heter som skulle finnas i huset ställde utan från arkitektoniska och kulturmiljö-

aspekter. Dessa aspekter var bl.a. att byggnaden skulle visa den bebyggelsehisto-

riska utvecklingen. Den skulle även i fortsättningen gå att se originalfunktionerna, 

stall och ridhus. Ämbetet ville att såväl exteriören som interiören skulle bevaras så 

mycket som möjligt. Det skulle bli ett positivt möte mellan gammalt och nytt när 

människor klev in i byggnaden.219  

RAÄ ville ha kontorslandskap i kombination med enskilda rum, för att skapa 

förutsättningar för flexibla lokaler som skulle kunna utnyttja alla utrymmen i hu-

set. Ämbetets ledning ville också att personalen skulle vänja sig av med tanken på 

enpersonsrum.220 En sak som var viktig i planeringen var att det skulle finnas bra 

lokaler för förvaring av bibliotekets boksamling och arkivets arkivalier. Det skulle 

vara moderna och säkra utrymmen, därför blev ett av kraven att det skulle byggas 

                                                 
213 Riksantikvarieämbetet, 2005. 
214 Informationsblad ”Östa stallet”, [2005?].  
215 Riksantikvarieämbetet, 2005. 
216 Hultin, Olof, 2006, s. 75. 
217 Rantaa, Heikki, 2005, s. [7]. 
218 Annika Eriksson, intervju [2009-03-24]. 
219 Lundberg, Marianne, 2001, s. 48. 
220 Lundberg, Marianne, 2001, s. 50 f. 
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underjordiska magasin under kaserngården.221 Med den ny gemensamma lokalen 

för arkiv och bibliotek ville ämbetet också skapa ett ansikte utåt, ett informations-

torg. Det skulle bli en mötesplats för frågor om kulturmiljövård.222 En disk skulle 

möta besökaren för att hon/han sedan skulle kunna slussas vidare till rätt person 

och plats. In anknytning till detta torg skulle det finnas en utställningsyta, som 

också skulle kunna fungera som utrymme för seminarier.223 Det fanns emellertid 

redan från början, från RAÄ:s sida, oro för att de stora öppna ytorna, speciellt i 

kontorsområdena, skulle skapa svåra ljudförhållanden.224 Men självklart hade bib-

lioteket egna krav som de vill ha igenom, som de lade fram i flera PM: 

Byggnadens upplevelse och utseende 

Vitterhetsakademiens bibliotek ville att den nya byggnaden skulle vara något som 

passade biblioteket och dess framtid. Där skulle den nya informationsteknologin 

finnas med — det skulle finnas god tillgång till digitala resurser för låntagarna. 

Det nya biblioteket skulle fungera som en mötesplats ”mellan informationssökaren 

och informationen” i attraktiv miljö.225  

Ljud och ljus 

Det var viktigt för biblioteket att ljusförhållandena inne i biblioteket, både vid 

personalens arbetsplatser och i biblioteksdelen, var goda. Biblioteket undrade hur 

dagsljuset skulle fungera vid kontorsplatserna, och fann det oroande att de små 

fönstren på övervåningen inte skulle släppa in tillräckligt med ljus, våningen skul-

le kanske kännas mörk.226 För att kompensera detta ville biblioteket att det skulle 

bli god armatur. Det var också viktigt att ljudförhållanden i biblioteket var kon-

trollerade i bibliotekets olika delar.227 

Elektronik och data 

För Vitterhetsakademiens bibliotek var det viktigt att informationstekniken syntes 

direkt när låntagarna kom in i de nya bibliotekslokalerna. Det ville att biblioteket 

skulle uppfattas som en föregångare inom humanistisk informationsförsörjningen. 

Biblioteket ville ha möjlighet att kunna erbjuda sina olika låntagarkategorier just 

vad de sökte inom de digitala tjänsterna.228 Biblioteket ville ha många datorer som 

                                                 
221 Rantaa, Heikki, 2005, s. [7]. 
222 Rantaa, Heikki, 2005, s. [7]. 
223 Program för inredning av Informationstorget och mottagningsexpedition i Östra stallet, kvarteret Krub-

ban, 2003. 
224 Rantaa, Heikki, 2005, s. [7]. 
225 Vitterhetsakademiens bibliotek, [2001-08-07], PM om Vitterhetsakademiens bibliotek i nya lokaler.  
226 Vitterhetsakademiens bibliotek, [2001-04-05], Bibliotekets kommentarer till den nya skissen på Östra 

stallet. 
227 Vitterhetsakademiens bibliotek, [2001-11-20], Vitterhetsakademiens bibliotek möter framtiden i nya 

lokaler i Östra stallet. 
228 Vitterhetsakademiens bibliotek, [2001-11-20]. 



 70 

det skulle gå att söka information från.229 Alla arbetsplaster, både för personalen 

och för låntagarna, skulle vara nätverksanslutna. Biblioteket ville också att det 

skulle finnas möjlighet att sätta in fler sökdatorer efterhand i lokalen.230 

Biblioteks funktioner 

Biblioteket ville att byggnaden skulle vara flexibel så att ytorna skulle kunna ut-

nyttjas på fler sätt, och vartefter behov uppstod omdisponera dem. Det ansåg att 

det behövdes en stor grad av funktionalitet i byggnaden, med det menade bibliote-

ket att det skulle finnas samband mellan verksamheten och utformningen. Efter-

som de gamla lokalerna varit trånga var det viktigt att boksamlingarna skulle få 

bra med plats i de nya lokalerna. Dels ville biblioteket så långt möjligt flytta sam-

man sina samlingar, dels skapa bättre tillgänglighet för låntagarna. I de gamla lo-

kalerna var det bara referenssamlingen, som visserligen var ganska stor och fanns 

i läsesalen, som var tillgänglig för låntagarna. Så majoriteten av böckerna var bara 

åtkomliga genom att personalen gick och hämtade dem, som på ett klassiskt 

forskningsbibliotek. I och med flytten ville biblioteket lyfta ut den mest frekvent 

lånade litteraturen och de mest lästa tidskrifterna och göra dem direkt tillgängliga. 

Och även referenssamlingen skulle i fortsättningen vara tillgänglig. I själva biblio-

tekslokalen ville man även ha grupprum. Biblioteket ville också att det skulle fin-

nas kapprum med låsbara skåp för låntagarna.231  

Entrén till biblioteket och arkivet skulle vara inbjudande och öppen. Miljön i 

biblioteket skulle vara en lugn och harmonisk arbetsmiljö för både personal och 

låntagare. Personalen skulle vara synligt från entrén.232 Att det skulle finnas en 

läsesal i det nya biblioteket var något som var mycket naturligt för biblioteket, 

eftersom stora delar av samlingen inte var till utlån. I läsesalen skulle det finnas 

god tillgång på läsplatser och möjlighet att erbjuda forskare fasta läsplatser.233 

Därutöver ville biblioteket att det skulle finnas en öppnare del i lokalen för data-

bassökning och läsning av tidskrifter. Lokalerna skulle vara lätt överblickbara för 

låntagare och även för personalen. Inredningen och möblerna skulle vara ljusa.234 

Biblioteket vill inte ha möbler som var specialritade utan de ville att möblerna 

skulle vara enkla att komplettera.235  

Eftersom personalen arbetar nära samlingarna ansåg biblioteket att det var 

viktigt att det fanns hissar som gick genom hela huset och att de var tillräckligt 

stora för att transportera bokvagnar.236 Biblioteket hade många värdefulla böcker i 
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samlingarna och ansåg att det var viktigt att man tänkte på säkerheten när man 

planerade byggnaden. Det skulle finnas låsta dörrar mellan allmänheten och kon-

torsutrymmena och även ner till magasinen skulle det finnas låsta dörrar, som bara 

behöriga kunde ta sig genom.237 

Personal 

Personalens arbetsmiljö var något som Vitterhetsakademiens bibliotek hade som 

högsta prioritet. Detta för att arbetsmiljön i de gamla lokalerna varit ”usel” för 

personalen, trång och dammig.238 En del hade haft tillgång till egna rum medan 

andra suttit bland böckerna i magasinet.239 Biblioteket ansåg att det var väldigt 

viktigt att det skulle finnas naturliga samband mellan verksamheten, mellan ar-

betsplatser och samlingar. Det var inte bara de egna arbetsplatserna som var vikti-

ga utan också de allmänna ytorna, så som informationsdisk och bokvårdsutrym-

men.240 Bibliotekets personal ville gärna sitta samlade i den västra delen av bygg-

naden, för att ha nära till biblioteket och samlingarna.241  

Arkitektens tankar och idéer 

Arkitekten Håkan Langseth hade ett från början bestämt hus att arbeta utifrån. 

Eftersom huset hade så pass mycket historia ansåg arkitekten att det var viktigt att 

hitta ”husets själ”, och ta reda på vad som har format det. Langseth ansåg att i den 

gamla byggnaden var öppenhet ett grundläggande intryck och därför var det också 

att bevara det i och med ombyggnaden. Huset konstruktion ansåg han också vara 

viktigt i upplevelsen av huset, de olika sorters bjälkar som höll ihop konstruktio-

nen och putsade tegelväggar. Även träpelarna på det nedre planet i stallet var vik-

tiga att bevara för att behålla känslan av stall, skapa en rytm i rummet. De till-

sammans med stenkrubborna längs väggen skulle ge en känsla av historien om 

hästarna i huset. Konstruktionen skulle enligt arkitekten vara en viktig del i den 

arkitektoniska upplevelsen. Det fanns också en enkelhet i byggnaden samtidigt 

som rummen var tydlig definierade, vilket även detta arkitekten tog tillvara i om-

byggnationen.242  

Något som sågs som problematiskt både av arkitekten och från hyresgästens 

sida var att ljusförhållandena i byggnaden. De ursprungliga fönstren satt två meter 

upp från golvet och gav inga naturliga ljusinsläpp eller utblickar.243 Detta problem 

ville arkitekten lösa genom att höja golvnivån på andra våningen, så att arbetsplat-

                                                 
237 Vitterhetsakademiens bibliotek, [2001-04-05].  
238 Vitterhetsakademiens bibliotek, [2001-08-07]. 
239 Annika Eriksson, intervju [2009-03-24]; Kerstin Assarsson-Rizzi, intervju [2009-03-06].  
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241 Vitterhetsakademiens bibliotek, [2001-04-05]. 
242 Langseth, Håkan, 2004, s. 86–92. 
243 Rantaa, Heikki, 2005, s. [7]. 
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serna skulle komma närmare ljuskällorna.244 I och med att ett nytt golv läggs ovan-

för det gamla bildas det ett utrymme mellan golven, som skulle fungera som ett 

installationsgolv, där de olika sorternas kablar skulle kunna gömmas.245 För att ge 

mer ljusinsläpp skulle alla tidigare slutna portar öppnas upp med glas och stål. 

Materialkänslan i huset skulle vara stark. Där skulle användas genuina materi-

al som knöt an till det som fanns där sedan tidigare. Bl.a. skulle det läggas in nytt 

golv i ek, som skulle komma från SFV:s egen ekodling på Visingsö.246 De nya 

element som arkitekten ville ta in i byggnaden skulle få anpassa sig efter det gam-

la.247 Så mycket som möjligt av de gamla materialen och elementen har används. 

T.ex. har arkitekten sett till att spara vissa inskriptioner eller skyltar som härrör 

från den militära tiden för att knyta historien närmare nutiden och så att de som 

arbetar i huset ska minnas historien.248  

De tidigare öppna ytorna skulle även efteråt ge samma känsla av öppenhet.249 

Övervåningen skulle vara ett öppet kontorslandskap med några mindre slutna rum 

för enskilda samtal eller möten. Ridhusdelen hade en öppentakstol, där rymden 

verkligen gav ett starkt intryck i rummet. Arkitekten ville ha så få enskilda arbets-

rum som möjligt, för att kunna behålla originalets rymdkänsla. Det fasta installa-

tionerna, såsom hissar, trappor och toaletter, skulle begränsas till två ställen längs 

med hjärtväggen, den bärande väggen mitt i huset, för att kunna behålla den öppna 

känslan så mycket som möjligt. Den rumsindelning som måste ske bestod av glas- 

och stålkonstruktioner för att behålla rymden.250  

White arkitekter anlitade inredningsarkitekterna Margita och Martin Hellberg 

för den lösa inredningen. Det skulle vara en modern och funktionell inredning 

samtidigt som det skulle finns kopplingar till historiska uttryck. Tanken var att 

alla möbler och mattor skulle harmoniera i enhetlighet och passa till Langseths 

byggnad. Möblerna skulle skapa en lugn och ljus atmosfär.  

Fysisk beskrivning av Vitterhetsakademiens bibliotek 

Ett av de enklare sätten för dig som låntagare att ta dig till Vitterhetsakademiens 

bibliotek i Östra stallet är att ta tunnelbanan till Östermalms torg och därefter gå 

längs Storgatan mot Narvavägen. När du närmar dig slutet av gatan så ser du att 

det sista kvarteret är annorlunda än de omkringliggande kvarteren. Det består av 

flera mindre byggnader, alla i gula kulörer. Fortsätter du gatan fram så möter du 

strax på vänster sida en bred kullerstensbelagd backe som leder upp till en stor 
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innegård. Höjer du blicken ser du ett stort orangefärgat och putsat hus som mo-

numentalt kröns av ett kungligt namnskiffer.  

 

 

Bild 11: Östra stallet sett från Kasernbyggnaden. Ingången till biblioteket är den på mitten av 
långsidan.  

I början av backen finns en stolpe i rostfritt stål med en liten informationskarta 

över kvarteret. Om du går upp för backen och tittar åt höger ser du en ljusgul 

byggnad, som det står ”Östra stallet” på. Fortsätter du längs med denna gula bygg-

nad kommer du fram till en port i fasaden, en port i stål och glas. På porten står 

det vilka verksamheter som finns i huset, bl.a. Informationstorget, Vit-

terhetsakademiens bibliotek och ATA. Om du öppnar dörren kommer du in i en 

mindre entréhall. Till höger har du en glasvägg, på andra sidan ser du läsesalen 

med dess långa bord och referenshyllor. På glasväggen hänger ett tiotal fotografier 

från ATA:s samlingar. Rakt fram ser du en likadan stål- och glasdörr du just har 

gått igenom. Den leder in till själva biblioteksdelen. På dörren står det att man inte 

får ta in väskor eller ytterkläder och att mobiltelefonen ska vara avstängd. Om du 

vänder dig till vänster så har du en trappa som leder både uppåt och nedåt i bygg-

naden. Du kan även gå in i kapprummet för att hänga av dig kläderna och låsa in 

väskan i ett låsbart skåp. Här i kapprummet finns även toaletter och en kaffema-

skin, där du gratis kan få en kopp.  
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Bild 12: Entrén i biblioteket 
och den gemensamma dis-
ken.  

När du öppnar tunga 

ståldörren in till biblio-

teket möts du först av 

är en lång disk, där det 

finns tre stationer. Den 

mittersta är tom, men 

till höger ser du arki-

vets och till vänster 

bibliotekets. När du nu 

är inne i det långa sma-

la rummet så kan du gå 

till vänster längs med 

disken, då har du läse-

salen till höger innan-

för en glasdörr. Längre 

ner i rummet så finns 

en stor öppen plats med 

några bord och stolar 

där du kan få dricka 

ditt kaffe. Har du tur kommer du en dag då området fungerar som utställningsyta 

och får se en liten utställning. Vänder du dig om kan du se genom hela rummet. 

De gamla stallpelarna, i gul marmorering, dominerar intrycket i rummet som an-

nars är ljust målat. I andra ändan av disken finns det ytterligare ett öppet område. 

Där finns det sökdatorer och sittgrupper med röda läderfåtöljer. I anslutning till 

detta finns en dörr som leder in till ett rum med kopieringsmaskiner och grupp-

rum. Men istället för att gå in där går du vidare in i rummet, genom en hög, murad 

portal. Då har du bokhyllor med den öppna boksamlingen och några läsplatser till 

höger och mitt fram har du nyförvärvshyllan och sedan bokhyllor med de senaste 

årens tidskrifter. Längst ned mot väggen sitter en hylla i plexiglas där de senaste 

numren av tidskrifterna visas upp. Längs ytterväggen står det röda läderfåtöljer, 

alldels under den hylla som har skapats för att täcka hästarnas foderkrubbor, på 

hyllan finns några böcker utställda.  
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Bild 13: Området till vänster 
om disken med läsfåtöljer.  

Vill du ta dig upp till 

personalutrymmena tar 

du antingen hissen, som 

kan nås både inifrån bib-

lioteksrummet eller från 

entréhallen, eller trappan 

uppåt i huset. Hade du 

gått nedåt hade du kom-

mit till magasinskulver-

ten som sträcker sig un-

der hela gårdsplanen. På den övervåningen blir du insläppt genom en glasdörr och 

möter ett ljust, målat rum. Det är stora rumsvolymer och personalen sitter som i 

små bås, inringade av bokhyllor i ett slags kontorslandskap.  

 

 

Bild 14: Tidskriftsdelen av biblioteket. Till höger kan man skymta de bevarade krubborna.  
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Bild 15: Planskiss över hela Östra stallets nedre plan.  

Hur blev det? 

Östra stallet blev som sagt färdigt för inflyttning under hösten och vintern 2004–

2005.251 I maj invigdes byggnaden högtidligt med representanter från olika instan-

ser, t.ex. deltog riksantikvarien, politiker och även ledamöter från Vitterhetsaka-

demien. Det är nu snart 5 år sedan och en hel del har hänt i byggnaden sen dess. 

Byggnaden vann ROT-priset år 2005 och var även nominerad till SFV:s Helgopris 

2008.  

Arkitekten och Riksantikvarieämbetet var mycket stolta över den ny renove-

rade byggnaden. Det mesta som arkitekten avsåg att göra med byggnaden blev 

gjort. Det var en väl utförd restaurering ur det antikvariska perspektivet, många 

detaljer kunde sparas och känslan av stallets attribut kunde kännas igen. Arkitek-

ten återkom under det första året med många visningar för kollegor och andra in-

tresserade. Detta gjorde att det var mycket strängt med vad för utsmyckningar re-

                                                 
251 Hela det här kapitlet bygger på intervjuer med bibliotekarier och låntagare vid Vitterhetsakademiens bibli-

otek, gjorda våren 2009, och mina egna iakttagelser. Jag har valt att inte redovisa bibliotekariernas svar en-

skilt utan har sett dem som hela personalens svar.  
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spektive arbetsplats. Personalen fick inte ha några växter eller utsmyckningar, utan 

det vara byggnaden som skulle synas. Biblioteket hade i de gamla lokalerna gröna 

växter som de mot arkitektens vilja tog med sig, men som idag passar väl in i 

byggnaden och som gör ett trevligt och bebott uttryck på bl.a. trappavsatsen. Idag 

är det inte lika strängt med förbudet mot dekorationer och anslag vid den egna 

arbetsplatsen.252  

Byggnadens upplevelse och utseende  

Det är en mycket vacker och stilfullt renoverad byggnad. Det går lätt att se de 

gamla detaljerna i det nya. Vackra ekträgolv i nötbrun färg finns över hela huset, 

förutom i entréhallarna där det är ett stengolv. Biblioteket har anpassat sig efter de 

förutsättningar som har getts dem. Låntagarna i biblioteket använder dessa ord när 

de ska beskriva hur de uppfattar miljön: lugn, vacker, skön, fin, fräscht, nytt och 

snyggt. En av de låntagare jag talade med sammanfattar biblioteket som charmigt, 

där gammalt och nytt finns tillsammans. Hon tycker även att det är en bra restaure-

ring med fina detaljer som skapar en trevlig miljö.253  

När man stiger in i biblioteksrummet ger det ett är öppet intryck, man ser i 

stort sett hela rummet. Studentlåntagaren tycker att biblioteket känns lagom stort 

och är överblickbart, jämfört t.ex. med Stockholms universitetsbibliotek som finns 

på flera våningar, vilket stämmer väl med bibliotekets önskemål.  

Ljus och ljud 

Bibliotekets personal hade som sagt dubier om att arbetsrummen skulle bli mörka 

p.g.a. de små fönstren, men så här i efterhand så konstaterar de att deras föreställ-

ningar inte blev som de trodde.254 Rummet känns inte det minsta mörkt utan mer 

som om ljuset flödar i det. Detta har med att göra att alla väggar är vitmålade och 

takarmaturen är väl tilltagen och ger ett behagligt ljus i rummet. Och även de små 

fönstren släpper in en dos av dagsljus som märks i rummet. Nere i biblioteket sit-

ter fönstren nästan tre meter ovanför golvet så dagljusinsläppet är ganska lite. Det 

mest dagsljuset kommer in via de hel glasade portarna som finns i den västra än-

dan av huset. Det gör bl.a. att läsesalen har gott om dagsljus. I taket i hela biblio-

teket finns det armaturer, stora vita kulformade lampor som ger ett behagligt och 

ljust sken.  

Biblioteket önskade sig ”kontrollerade ljudförhållanden”. Det är svårt att säga 

vad de egentligen menade med det, men det jag kan konstatera är att ljudnivån i 

det publika biblioteket är jämn och rätt så stillsam. Det finns helt tysta ytor för den 

som vill, läsesalen, men även vid boksamlingen och tidskrifterna är det en tyst 

nivå, även om tysta samtal kan föras där. Det är runt omkring och vid disken som 
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pratet sker, låntagare som pratar med varandra eller med bibliotekarien. Men ef-

tersom biblioteket nästan är ett enda rum så kan dessa samtal sprida sig vidare i 

rummet. Även om läsesalen ska vara tyst påtalar doktorandlåntagaren, som har en 

fast läsplats där, att det är hård akustik där och att salen är slamrig och ljudet spri-

der sig lätt där inne.  

Ljudnivån bland personalens arbetsplatser har varit ett problem, rummen är 

för sterila. Allt är av trä: väggar, bord och hyllor, vilket gör att ljudet studsar mel-

lan de olika ytorna. En ergonom har varit och tittat på hur miljön kunde förbättras 

för att minska ljudspridningen. Den föreslog att det skulle sättas in mer textiler på 

väggarna i rummen. Det konstaterades också att miljön är för tyst det saknas bak-

grundssorl som filtrerar bort ljudet. Det införskaffades gångmattor efter ett tag för 

att minska ljudet av folk som går i rummet.255  

Elektronik och data 

Vitterhetsakademiens bibliotek ville att informationstekniken skulle synas när 

man steg in i biblioteket och det kan man väl säga att det gör den. Det finns många 

olika datorer i lokalerna, alla är internetanslutna och tillgängliga för låntagare. 

Vissa kan man sitta vid och vid andra finns ståpulpeter. Det har inte varit aktuellt 

att sätta in fler, ibland har det enligt personalen funnits för många.256 Men det är en 

då en relativ hög användningsgrad av dem, låntagarna måste använda sig av dem 

för att hitta böckerna i biblioteket. De flesta läseplatserna i läsesalen och alla per-

sonalarbetsplatser går att ansluta till nätverket. I de publika ytorna är el- och nät-

verksuttag gömda genom en ”snurra” i bordet. Lösningen är snygg och praktisk 

men den verkar vara lite väl dold, t.ex. berättar studenten att hon aldrig tagit med 

sig datorn för hon vet inte var det finns kontakter att använda. Det är bra att det 

finns möjlighet att ansluta till nätverk men idag när trådlösa nätverk vanliga på 

andra bibliotek saknas det här, något som både låntagare och personal konstaterar.  

Mellanrummet mellan de två golvnivåerna på övervåningen har gjort att det 

inte finns några synliga sladdar och delar av ventilationen syns inte heller, det 

fungerar alltså som ett installationsgolv. Det är en snygg lösning som väl döljer 

alla sorters kablar. För att komma åt eluttagen finns det luckor som man lyfter på. 

Dock har arrangemanget inte blivit helt lyckat i anknytning till arbetsplatserna: på 

flera platser har arbetsborden hamnat ovanpå luckorna och för att komma åt kon-

takterna måste personalen föst flytta på bordet innan de kan öppna luckan. Mellan-

rummet är också väldigt stort så man måste luta sig ner djupt för att nå. Från bör-

jan var luckorna lösa, det var bara att lyfta på dem. Men efter ett tag så kunde per-

sonal och låntagare konstatera att de lät väldigt mycket på de ställen där de låg i 

gångvägarna. Så de fick skruvas fast med över tio centimeter långa skruvar för att 
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de inte skulle guppa och låta när man gick på dem. Liknande installationsgolv 

finns även på nedre våningen och även där har luckorna skruvats fast.257  

Biblioteksfunktioner 

Den nya placeringen av samlingarna blev lyckad, konstaterar personalen. I den 

publika delen av biblioteket blev det, som man önskade sig, möjligt att ha en öp-

pen samling, hyllor där låntagarna själva botanisera. En annan önskan som biblio-

teket hade var att kunna föra samman sina spridda samlingar. Det lyckades till 

största del genom att biblioteket fick tillgång till tre av de underjordiska magasi-

nen, två för de vanliga böckerna och ett som raritetskammare. Men alla böcker 

fick inte plats, några mindre använda samlingar fick bli kvar i Tumba. Magasinen 

fungerar bra för böckernas skull, från att stått högst under ett varmt tak i huvud-

byggnaden finns de nu i klimatkontrollerade områden. Magasinshyllorna är elekt-

riska kompakthyllor, som är enkla att navigera. Magasinen är bara tillgängliga för 

personal, som med hjälp av passerkort kommer in i dem. Även om det har blivit 

bättre för samlingarna, har det för personalen blivit mycket större avstånd till dem. 

Förut satt de alldeles intill och nu måste de gå ner två våningar för att komma till 

dem. Detta gör att de inte går lika ofta ner i samlingen, utan samlar på sig fler 

ärenden innan de går ner.258 Den öppna samlingen gillas också av låntagarna, både 

studenten och doktoranden tycker att den är enkel att använda, men de låntagare 

som var aktiva i den gamla lokalen saknar dock den gamla referenssamlingen. 

Hela samlingen fick inte plats i den öppna samlingen utan stor del den gamla refe-

renssamlingen sattes magasinet, något som är inte uppskattas av en del låntagare, 

bl.a. den doktorand jag intervjuade saknade den mycket.259 Från bibliotekets sida 

förstår de till viss del detta men de anser att det som är mest använt står i öppna 

samlingens nuvarande referensdel.260  

Informationsdisken i den publika delen kom att bli gemensam för biblioteket, 

arkivet och ”informationstorget”. Det är en disk som sträcker sig längs med hela 

rummet, och det finns en gemensam fasad på disken. Men varje enhet har sin del 

av disken, biblioteket längs till vänster, ”fornminnesregistret” i mitten och arkivet 

till vänster. Idag har ”fornminnesregistret” inte någon bemanning i sin disk, utan 

den står tom. Bibliotekets del av disken går i en svängd vinkel, vilket gör den till 

ganska stor och låntagare kan närma sig den från två håll, framme ifrån och från 

vänster sida. Dock är det vanligast att folk söker sig till den framifrån när de ska 

låna böcker, från sidan om de har en fråga om hur det fungerar i samlingen eller 

behöver hjälp med något. Bakom disken har personalen ett skrivbord, där de kan 

hantera olika låneärenden. Runt om skrivbordet finns det flera bokhyllor som an-
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vänds för att förvara material som behövs i disken och för att förvara läsesalslån 

och böcker för avhämtning. Personalen konstaterar att skrivbordet fungerar bra i 

miljön, men samtidigt är det ganska trångt mellan disken och hyllorna, det finns 

inte riktigt plats för alla vagnar som behövs. De skulle också kunna tänka sig fler 

hyllor. Personalen fick inte vara med och utforma hur disken skulle placeras i 

rummet, de skulle mycket hellre haft en diskpunkt — en ö — längre in i rummet 

åt vänster sida och en likadan för arkivet, det skulle ha gett ett öppnare intryck när 

låntagarna kom in i rummet. Idag möts låntagarna istället av en lång disk där mitt-

sektionen, som de kommer rakt på är alldeles öde.  

”Informationstorget” har kanske inte blivit riktigt så lyckat som Riksantikva-

rieämbetet hade tänkt sig. Även om Östra stallet har blivit det publika ansiktet utåt 

har inte så många människor hittat dit och utnyttjat de resurser som erbjuds, t.ex. 

fornminnesregister och kulturmiljöbild. Dock har den västra öppna ytan används 

frekvent både som utställningsyta och som lokal för seminarier av olika slag.  

I kapprummet finns det, som biblioteket önskade sig, låsbara skåp och kläd-

hängare för låntagarna. Rummet är ganska kalt, men det passar rummet eftersom 

det inte är något som man stannar så länge i. Ett problem som finns i rummet är de 

låsbara skåpen, flera av dem är trasig och dörrarna hänger eller står lite här och 

var. Inte något som riktigt inbjuder och skapar en välkomnande atmosfär, konsta-

terar bibliotekspersonalen. I rummet finns det också en kaffemaskin. Rummet 

inbjuder inte till att dricka kaffet, där man är som låntagare välkommen att dricka 

sitt kaffe inne i biblioteket, vid bord i den västra utställningsdelen. Bordet ställdes 

dit för inte så länge sedan men det är få låntagare som utnyttjar möjligheten. Som 

en av mina låntagare konstaterar känns det lite konstigt att stiga in i biblioteket 

med en kaffekopp.261 Bibliotekspersonalen ser att låntagarna gärna gör det och har 

försökt göra hörnan mer attraktiv genom att placera några av de mest populära 

tidskrifterna där. Den andra av mina låntagare säger att idén är god och att den kan 

utnyttjas mer, hon skulle vilja se att det finns sköna möbler att sitta i, att flera av 

de nyinkomna tidskrifterna placeras där och att även hyllan för nyförvärvade 

böcker placeras där. Också det lilla bord som RAÄ:s bokförsäljning har i lokalen 

skulle kunna placeras där istället för vid sökdatorerna.262  

Läsesalen fungerar bra, men är inte så väl använd som den skulle kunna vara. I 

läsesalen finns det möjlighet för forskare och doktorander att ha en fast läsplats 

med skåp att förvara böcker i. Doktorandlåntagaren har en fast läsplats och använ-

der läsesalen regelbundet. Hon tycker som tidigare sagt att salens akustik inte fun-

gera så bra. Men samtidigt tycker hon att den är fungerar bra så som läsesal med 

sin möblering men hon skulle gärna se att det gick att sitta mer avskilt, i rummet, 
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exempelvis genom att dela upp salen i flera mindre delar med hjälp av hyllor. Stu-

dentlåntagaren har aldrig använt sig av läsesalen.  

Tidskriftssamlingen är relativt stor i biblioteket, de senaste sju åren står 

framme. Längst in i biblioteksrummet finns en vägg där de senaste numren visas 

upp och framför den står de äldre tidskrifterna i hyllorna, vilket gör att de till 

största delar döljer uppvisningshyllan. Studentlåntagaren tycker att det inte är helt 

enkelt att hitta bland tidskrifterna och har sällan använt sig av att de senaste tid-

skrifterna, mycket för att de inte syns och att de står så långt in i rummet. Hon har 

tänkt tanken att hon kanske borde sätta sig och titta i tidskrifterna men har aldrig 

gjort det.263 

Det finns många olika typer av sittplatser runtomkring i biblioteket. Direkt till 

vänster om disken finns sittgrupper med röda läderfåtöljer. De används sällan, 

kommenterar personalen, ibland om någon kommer från disken och sätter sig i 

dem. Läsplatser som finns vid bokhyllorna är populära, många sitter där istället för 

i läsesalen. Längs med tidskriftshyllorna står det fåtöljer för att sitta och läsa i tid-

skrifterna. 

Inomhusklimatet i huset är, både i personalutrymmena och i bibliotekslokalen, 

överlag ganska kallt. Det drar från fönstren och det har bara satts in små element, 

som inte riktigt räcker till, tycker personalen. Det är ibland är det så kallt nere i 

biblioteket och läsesalen att biblioteket har införskaffat filtar som kan lånas av 

frusna låntagare.  

Möbler 

Alla möbler är specialritade just för Östra stallet, detta trots att biblioteket speci-

fikt inte önskade sig detta. De fasta möblerna, såsom bokhyllor och skåp, är måla-

de i en blågrön färg, som ska likna den gamla färgen kimrök.264 De har använts 

både på det nedre publika planet och i de olika arbetsrummen. Stolar och bord är 

till stor del träfärgade, askblonda, som bra kompletterar det blågröna. En röd, dov 

färgnyans finns också som accentfärg, den förekommer som tyg på stolssitsar och 

läderfåtöljerna i de publika delarna. Stolarna i läsesalen har snurrhjul, liksom det 

främre benparet på läderfåtöljerna. Detta var något som biblioteket hade önskat 

och fick. Hjulen gör att det inte skrapar från stolarna flyttas på trägolvet. Något 

som doktoranden också uppskattar mycket.  

Personal 

Riksantikvarieämbetet ville som sagt att personalen skulle sitta i kontorslandskap 

och så blev det. Båda övervåningarna och den nedre våningen i ridhusdelen blev 

tjänstelokaler med öppna kontorslandskap. Bibliotekspersonalen fick inte, som de 
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ville, sitta i den västra delen av stalldelen utan de fick sina kontorslokaler i den 

östra delen av stalldelen, som gränsar mot ridhusdelen. Ett stort rum med högt i 

tak med åtta arbetsplatser och ytterligare åtta i ett angränsande rum, som är lite 

mer uppdelat i mindre delar men fortfarande är ett kontorslandskap. Det är bara 

bibliotekschefen som har ett eget rum som det går att stänga om. Det är inte helt 

lätt, tycker personalen, att sitta i det stora rummet: allt som sägs hörs, det är svårt 

att ha privata konversationer eller göra koncentrationsarbete utan att störas. En del 

av personalen hade egna rum i de gamla lokalerna och kan nu tycka att det är en 

försämring, medan andra, som saknade rum och satt bland bokhylloran i magasi-

net, tycker att detta är ett stort lyft från de gamla lokalerna. Det finns få tysta rum 

som är tillgängliga för telefonsamtal eller när en grupp av personalen vill prata 

ostört. Det har också visat sig att av de rum som finns varit dåligt isolerade så att 

de som varit utanför har hört vad som sägs bakom de stängda dörrarna.265  

I det stora personalrummet fanns det från början mitt i rummet ett stort sam-

manträdesbord, som gjorde att rummet kändes öppet och rummets höga takhöjd 

märktes. Men under hösten 2008 togs bordet bort. Det behövdes fler arbetsplatser 

i huset och det förtätades med mer eller mindre temporära arbetsplatser där bordet 

stod. Detta har gjort att rummet nu känns kompaktare och arbetsplatserna i mitten 

är väldigt mörka. 

Sammanfattande synpunkter på Vitterhetsakademiens bibliotek  

Rörelse 

De första intrycken och de inledande rörelserna i biblioteket är det som är det mest 

problematiska för Vitterhetsakademiens bibliotek. Det är först och främst svårt att 

hitta till biblioteket; det finns ingen klar skyltning som visar var det ligger och hur 

man kommer in i det. Och kommer du dit för första gången som låntagare så 

känns det nästan som om du får gå in på nåder eller att du går in igenom en perso-

nalingång, vilket det i och för sig också är. Väl inne i den lilla entréhallen möts du 

av en dörr som ser väldigt bastant ut och bär uppmaningar som ”inga ytterkläder 

eller väskor”. Det gör inte att det är inbjudande att bara gå in för ett kort besök; jag 

vet att jag själv första gången vände i dörren för jag läste uppmaningen och såg 

innanför en disk där det verkade som om jag måste anmäla mig i.  

Den smala, långa disken, som möter låntagarna i deras första steg inne i bibli-

oteksrummet är absolut ett problem, vilket personalen är väl medveten om. Den 

bildar en trång flaskhals, där låntagarna känner sig bevakade. Studentlåntagaren 

berättade för mig att hon tycker det är smalt vid disken när man kommer in, ”det 

första man möter”. Hon har funderat över att det är trångt och att det inte borde 

vara så. Hon konstaterade vidare att det inte går att smita in i biblioteket utan att 
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synas, man hejar alltid när man går förbi. De första gångerna hon var på bibliote-

ket kände hon det som om hon måste berätta sitt ärende för den som stod i disken, 

”ska bara låna en bok”. Det tog ett tag innan hon kände sig bekväm i miljön.266 

Även den numera stängda mittdisken ger ett tomt intryck, det svårt att som lånta-

gare veta vart man ska vända sig när man stigit in i rummet. En bibliotekarie be-

rättade för mig att många som kommer in i biblioteket blir först lite ställda och 

tittar runt, ser ut som de tänker ”oj då, vart ska jag?”. För att slutligen titta till 

vänster och gå till arkivet som i sin tur får hänvisa till bibliotekets disk.267  

Ur detta och genom att se hur andra låntagare beter sig så är den smala gång-

ytan vid disken som är avskräckande. Sedan, när man väl är inne i biblioteket, är 

ytorna öppna och man kan röra sig utan att hela tiden vara under uppsikt. Men 

samtidigt är ju det första intrycket viktigt och vägen in i biblioteket borde vara 

välkomnade och enkel. Man borde inte behöva känna sig obekväm och ovälkom-

men. Väl inne i biblioteket är det ett öppet och vackert rum som gör att man som 

låntagare vill stanna kvar och upptäcka rummet vidare.  

Byggnaden blev helt handikappanpassat först under våren 2009 då de sattes in 

en automatisk dörröppnare på dörren in i biblioteket. För personalen fungerar själ-

va logistiken av rörelsen bra, det finns bra trapphus och hissar som går mellan 

planen. Men eftersom personalen tidigare var van att sitta mitt i samlingarna är 

den inte nöjd med avstånden men nog med logistiken. Dock finns det rörelse-

mönster på den övre våningen som är problematiska. T.ex. har toaletterna blivit 

placerade mittemot chefsrummen och de tysta rummen, för att som tidigare sagt 

kunna behålla de öppna ytorna så mycket som möjligt. Detta gör att det blir en 

ständig trafik utanför rummen. I det stora öppna rummet är det också en stor ge-

nomgångstrafik, när alla ska gå till lunchrummet som ligger bortom rummet, en 

störande trafik i ett rum som redan från början har dåliga ljudförhållanden.  

Det går att konstatera att det är de inledande stegen till Östra stallet och de 

första stegen inne i byggnaden som är komplicerade och hämmande både för lån-

tagare och för personal. Där kommer den där obekväma känslan som Bergström 

beskriver och som innebär att man, när man inte vet vart man ska ta vägen, inte 

känner sig hemma, man har helt enkelt hamnat fel. 

Funktion 

Personalen konstaterar att miljön fungerar för låntagarna, de anpassar sig efter vad 

som finns. De tror också att nya låntagare uppskattar miljön bättre, än de som varit 

vana med den gamla miljön i kasernbyggnaden.268 Det är även något som jag kan 

konstatera, den låntagare som hade varit i den gamla miljön saknade denna och 

det som fanns där, samtidigt hade hon börjat vänja sig med den nya miljön i Östra 
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stallet och börjat ta den till sig.269 Den låntagare som jag pratade med som aldrig 

varit i det gamla biblioteket accepterade den nya miljön som den var och såg den 

till största del som positiv.270  

Vitterhetsakademiens bibliotek kunde både under planeringsprocessen och nu 

i efterhand konstatera att personalen aldrig fick vara riktigt delaktiga i utform-

ningen av sina lokaler.271 Det var absolut inte deras funktion som man funderade 

på när lokalerna planerades. Under processen fick biblioteket se de olika förslag 

som togs fram och även komma med kommentarer. Men de kände att de egentli-

gen aldrig fick svar på sina frågor, bl.a. skrev biblioteket ihop en rad frågor i juni 

2006 men det kom aldrig någon återkoppling på dem. Få av deras åsikter finns 

med i det färdiga resultatet, konstaterade en bibliotekarie när jag talade med hen-

ne.272 Det är nog något som har påverkat hur biblioteket och dess personal ser på 

byggnaden och kunde fungerar i den. Det finns inte så många val i användningen 

som de kan göra, eftersom byggnaden är så kompakt att det inte går att förändra 

den utan göra stora ingrepp i byggnadens konstruktion. Möbleringen av bibliote-

ket styr mycket i användandet av lokalen, såsom studenten konstaterade att biblio-

teket är möblerat efter funktioner. Möblerna är så pass fasta att det inte går att flyt-

ta dem, vilket gör att biblioteket nästan alltid används på samma sätt av användar-

na. Men samtidigt kan vi ju se att många av de saker som de önskade sig i pro-

memorian finns med i huset, så de blev uppfyllda. Det går även att konstatera att 

önskemålen inte riktigt har den placering eller funktion som biblioteket helst hade 

velat se för att det skulle kunna fungerar på absolut bästa sätt.  

Det är inga stora förändringar som har skett i nere i det publika biblioteket ge-

nom åren. Några små saker här och var har ändrast eller kommit till, t.ex. kaffe-

hörnan. De stora förändringar man skulle vilja göra har det inte funnits möjlighet 

att göra, till största del p.g.a. ekonomin. På önskelistan står bl.a. att förändring av 

diskområdet.273  

Intressant är hur studenten uppfattar miljön i biblioteket och dess funktion. 

Hon finner den inte särskilt studieinriktad. Det finns inga klara studieplatser, en-

ligt henne, där man kan breda ut sig med sina papper och skriva på sin dator. Hon 

har aldrig känt att hon som student kan gå in i läsesalen utan den är mer för ”rikti-

ga” forskare. Och i den övriga delen av biblioteket känns miljön vara till för de 

som sitter ner en stund och läser i en bok. Men hon konstaterar också att det är 

trevliga möbler i biblioteket, det är möbler att sitta bekvämt i.274 Detta samtidigt 

som ett av biblioteks största drag är att vara ett specialforskningsbibliotek och ett 
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06-30, [2001-08-20]. 
272 Personalen vid Vitterhetsakademiens bibliotek, mars 2009. 
273 Personalen vid Vitterhetsakademiens bibliotek, mars 2009. 
274 Låntagare, student [2009-04-07]. 
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av de största utrymmena i biblioteket är läsesalen. Något som kan förklara hennes 

uppfattning är bibliotekets korta och oregelbundna öppettider, vilket gör det svårt 

för låntagare att ta sig till biblioteket utan att alltid planera det innan och väljer då 

kanske en annan miljö att studera i. Det gör att Vitterhetsakademiens bibliotek 

inte är attraktiv som studieplats som det skulle vara om det var mer tillgängligt för 

sina låntagare.  

Studenten konstaterar också att det inte finns någon skyltning i biblioteket 

som berättar vad som finns var. Hon skulle gärna kunna tänka sig skyltar eller 

information om vad som finns och hur det kan användas, lite tips om biblioteket 

helt enkelt.275 Det är något som jag kan hålla med om, att även om biblioteket är 

litet och kompakt så att det går att enkelt få en överblick över det, skulle det nog 

kunna vara bra med en tydlig skyltning om vad som finns var i biblioteket. Det 

finns en karta alldeles innanför dörren till biblioteket men den har de flesta ryggen 

mot. Idag är biblioteket enklast att förstå för dem som ofta använder det och hittar 

där eller visste hur de fungerade i de gamla lokalerna. Men för dem som är där för 

första gången känns det nog ganska svårt och inte så välkomnande.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att bibliotekets nya lokaler blev bäst 

för samlingarna och för låntagarna men det blev mindre bra för personalen och 

funktionen i biblioteket. 

                                                 
275 Låntagare, student [2009-04-07]. 
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Avslutning 

Jag har i den här studien undersökt tre bibliotek, Kungliga tekniska högskolans 

bibliotek, Sambiblioteket i Härnösand och Vitterhetsakademins bibliotek vid 

Storgatan på Östermalm, dessa har både olikheter och likheter i hur de har skapat 

sina nya biblioteksmiljöer och vad det har fått ut av dem.  

De har flera ting gemensamt som har fått dem att skapa nya miljöer: platsbrist, 

nya satsningar och den nya tekniken. De har även likartade typer av låntagare, 

eftersom de alla tre är bibliotek som har studenter och forskare som stora lånta-

gargrupper. De har alla en huvudman som är en bit från organisationen, de är delar 

av en större enhet som även har andra verksamheter och prioriteringar att se till. 

Detta gör att biblioteket ibland, både före och efter nybyggnationen, har haft svå-

righeter att driva sin egen verksamhet och kunnat fungera som det vill.  

Koch konstaterade att funktion är det som byggnaden används till och att varje 

typ av byggnad har sina attribut och koder som gör att vi människor kan avläsa 

den och tolka den och på så sätt veta vi hur vi ska förhålla oss till byggnaden och 

funktionen i den. Jag konstaterade tidigare i uppsatsen vilka attribut och funktio-

ner som finns i ett bibliotek. I de här aktuella fallen syns inte funktionen ”biblio-

tek” på utsidan av byggnaderna utan man möter den först när man väl är inne i 

byggnaden. Dock möter den olika tidigt i byggnaden. I KTHB:s fall kan man möta 

funktionen innan man kommer riktigt in i byggnaden, genom att man kan skymta 

bokhyllorna när man stiger in genom glasdörren. Sambibliotekets byggnad visar 

att det finns något stort och viktigt inne i den men inte att det är ett bibliotek, utan 

det märker man först när man är inne i byggnaden och på väg upp till plan 2. Östra 

stallet avslöjar ingenting från utsidan och väl inne i Vitterhetsakademiens biblio-

tek måste man gå en bra bit in i rummet för att se bokhyllorna och se att det verk-

ligen är ett bibliotek.  

Om vi funderar ur Bergströms perspektiv på rörelse och upplevelse borde 

funktionen möta besökaren när han/hon är på väg in och kommer in i byggnaden. 

Ju tidigare besökaren vet att han eller hon är på väg in i ett bibliotek desto säkrare 

känner han/hon sig på att de har kommit rätt och hur de ska uppföra sig och röra 

sig i biblioteket. Det gör att upplevelsen blir mycket bättre och förhoppningsvis 

skapas det en relation till byggnaden så att man känner att man vill återkomma och 

uppleva byggnaden och rummet igen. 
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Idag är idealet att ett bibliotek ska vara en mötesplats och ett vardagsrum, inte 

något stelt och dammigt som de tidigare har setts som. Men samtidigt var det nog 

länge sedan det gamla dammiga och stela var aktuellt i den svenska biblioteksarki-

tekturen. Sverige har visat framfötterna under hela 1900-talet. De svenska biblio-

teken har släppt in barn och vuxna att delta i verksamheten. Även behovet av be-

vakningen av låntagarna i ett bibliotek har minskat i Sverige under de senaste de-

cennierna. Det är numera enklare att komma in och umgås i rummet. Och förhål-

landet till personalen ska vara lättsamt och ske på låntagarens villkor inte efter 

bibliotekets regler. Men samtidigt är det en fin linje mellan att övervaka eller inte, 

vissa gånger finns behovet t.ex. med mer värdefulla samlingar. I alla tre undersök-

ta bibliotek fanns det en förhoppning i planeringen att biblioteken skulle komma 

att bli en mötesplats i den miljö som de ska verka i. I KTHB:s fall har biblioteket 

verkligen blivit en mötesplats för alla studenter på campus men även Sambibliote-

ket har blivit en mötesplats för studenterna vid Mittuniversitetet och härnösands-

borna. Vitterhetsakademiens bibliotek och RAÄ hade ambitionen att skapa ett 

informationstorg och en mötesplats för ett modernt ämbetsverk men det har inte 

lyckats hela vägen. Tanken motarbetas av bibliotekets oregelbundna öppettider 

och situationen har inte blivit bättre av att stora delar av informationsavdelningen 

på RAÄ har flyttat till Gotland.  

Av undersökningen går det att konstater att låntagare i dessa tre bibliotek of-

tast ser det vackra och estetiska i byggnaden. De accepterar byggnaden som den är 

och försöker använda den utifrån de förutsättningar som finns. De anpassar sig 

efter miljön men är samtidigt medvetna om de problem som finns i miljön, pro-

blem som de hanterar genom att inte utnyttja resurserna eller att inte röra sig i de 

problematiska delarna av biblioteket. Det väljer att använda de delar de känner sig 

bekväma i. Återvändsgränder och underliga rörelsemönster gör att delar av rum-

met inte blir sett eller utnyttjat som det var tänkt; låntagarna väljer av rädsla för att 

göra fel och att bli upptäckta, att inte röra sig i de delar av byggnaden där de får en 

obehagskänsla.  

Biblioteksmiljön är inte till bara för låntagarna utan det är även en arbetsplats 

för personalen. Alla de tre biblioteken har valt att ha öppna kontorslandskap, vil-

ket inte har uppskattats av personalen i alla lägen, även om det har haft sina före-

språkare. Logistiken i biblioteket är något som personalen är beroende av, och alla 

tre biblioteken har god logistik. Personalen sitter i alla tre fallen en bit ifrån sam-

lingarna och låntagarna men samtidigt har de flera olika möjligheter att ta sig ut i 

byggnaden. Jag tror att det är viktigt att personalen får vara med och uttrycka sina 

åsikter och få svar på sina frågor av den planeringsansvariga. Detta gör att perso-

nalen vet vad den får och känner sig delaktig i byggnadens resultat.  

Jag tror att det, för att en biblioteksmiljö ska fungera på ett bra sätt, gäller att 

det finns en medvetenhet hos alla inbladade parter om vad det är som ska skapas 

och hur det ska fungera i framtiden när verksamheten kommit igång i byggnaden. 

Hos alla tre biblioteken har det varit långa processer i flera steg, fram och tillbaka. 
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Planeringen har nästan i alla fall varit en process på tio år, mer eller mindre. Det 

har varit många parter inblandade, bibliotek, huvudmän och arkitekt. I Vitterhets-

akademiens fall har huvudmannen (RAÄ) haft en mycket stark position i plane-

randet vilket också satt sina spår i hur biblioteket slutligen blev. Även i de andra 

biblioteken har de funnits starka huvudmän men de har inte haft lika stor påverkan 

på projektet under planeringstiden men de har visat att de har åsikter och krav 

efteråt som biblioteket måste anpassa sig efter.  

Östra stallet och KTHB är byggnader som ursprungligen inte är tänkta som 

bibliotek utan har haft en annan funktion från början, medan Sambiblioteket 

byggts enbart för biblioteksfunktionen. Även om byggnaderna inte var byggda 

som bibliotek har det i åtminstone KTHB:s fall blivit ett mycket gott resultat, där 

byggnaden har kunnat anpassas till bibliotekets krav. Det fanns en byggnadsmin-

nesmärkning för byggnaden men eftersom den var så förändrad från början be-

hövde man inte ta allt för stor hänsyn till den, vilket gjorde att biblioteket kunde 

förändra byggnaden på ett sådant sätt att den kunde passa in i deras verksamhet. I 

KTHB:s fall var biblioteket sin egen huvudman i planeringen, även om det var en 

del av KTH. Det kunde lämna sina krav och önskemål direkt till arkitekten, det 

hade ett gott och direkt samarbete i dialog med honom. Detta har gjort att både 

låntagare och personal uppfattar byggnaden som ett bibliotek och en verksamhet 

som fungerar bra. Detta stämmer även väl in på Sambiblioteket, där de tre olika 

biblioteken gemensamt var de som planerade för den framtida byggnaden och som 

hade en god relation till arkitekten.  

Detta till skillnad från Vitterhetsakademiens bibliotek som fick anstränga sig 

– och delvis utan resultat– mycket hårdare för att få ett bibliotek som passade det. 

Där var huset ett gammalt stall med många påtagliga originaldetaljer, som skulle 

bevaras. Här spelade huvudmannen en mycket större roll än i de andra bibliote-

kens planeringsprocesser, vilket också ledde till att det var de som planerade 

byggnaden och inte biblioteket. Vitterhetsakademiens bibliotek låg mycket längre 

från planeringen än de andra biblioteken, samtidigt som man hade en byggnad 

som man måste anpassa sig efter och som inte kunde anpassas efter den funktion 

som skulle finnas i byggnaden. Situationen komplicerades ytterligare av att det 

fanns även en indirekt huvudman — Vitterhetsakademien — och att det under 

planeringens gång fattades beslut om att delar av ämbetet skulle flytta till Gotland.  

Flexibilitet är något alla tre biblioteken önskade sig under planeringen, men 

det är egentligen ingen har utnyttjat den under de år som har gått. De tre bibliote-

ken har gjort rätt få förändringar i arkitekturen överhuvudtaget under de år som de 

har varit verksamma i de nya byggnaderna, men de har under de senaste åren bör-

jat fundera över att göra förändringar i miljön, men än har de inte blivit av utan 

kommer inom ett eller två år. Bland dessa finns förändringarna som ännu inte har 

realiserats och som i vissa fall strider mot bibliotekets idé – främst gäller det Sam-

biblioteket i Härnösand.  
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Föremålen för den här studien är alla tre byggnader och bibliotek som du när 

du stiger in i dem känns igen som ett bibliotek. Väl inne i byggnader är finnas alla 

de attribut som vi förknippar med ett bibliotek, böcker, bokhyllor, informations-

disk och läsplatser. Alla tre biblioteken har helt olika stilar och storlek och inrikt-

ning. De är moderna bibliotek med öppna ytor med stora öppna samlingar, där så 

mycket som möjligt har öppnats för låntagarna. I biblioteksplanering är det viktigt 

att ha en arkitekt, huvudman, personal och låntagare som är aktiva i processen, att 

det blir en öppen diskussion bland alla parter. Enklare blir det också om huvud-

männen och bibliotekspersonalen som ska vara i byggnaden har en klar och rak 

kontakt med varandra. De önskemål och krav som biblioteken hade under plane-

ringsstadiet realiserades till stor del men inte alltid på det sätt som biblioteket hade 

önskat sig och såg som det bästa för deras funktion. När man funderar över hur 

rörelsen i rummet ska fungera så är det viktigt att det så lite som möjligt skapas 

mönster som ger en obekväm känsla. Skapa en byggnad, där funktionen av ett 

bibliotek verkligen är tydlig, så att nyttjarna kan skapa sig en identitet och på sätt 

veta hur de ska använda byggnaden. Detta tillsammans med en bekväm miljö gör 

att det går att skapa ett bibliotek som inte bara fungerar för låntagarna utan även 

för personalen.  

 

 

 



 90 

Sammanfattning 

En stor del av den forskning som har gjorts om bibliotek och biblioteksbyggnader 

i Sverige handlar om hur byggnaderna ser ut och inte hur de fungerar och upplevs 

av dem som spenderar sin tid i den, såsom låntagare och personal. Denna uppsats 

syfte är att undersöka hur tre valda biblioteks nybyggda byggnader fungerar och 

upplevs, utifrån att studera vilka krav och önskemål som ställdes på den från bör-

jan och hur och om dessa har realiserats. Därutöver har jag intervjuat låntagare om 

hur de uppfattar och upplever respektive byggnad. 

Den teoretiska vinkeln har utgått från Daniels Kochs Spatial Systems as Pro-

ducers of Meaning – the idea of knowledge in three public libraries som tar upp 

begreppen funktion och rum, hur vi förknippar och upplever byggnader utifrån 

vilken funktion de beskriver och visar upp genom olika attribut. Jag har även an-

vänt mig av Inger Bergströms tankar om upplevelse och rörelse såsom hon redovi-

sar dem i Rummet och människans rörelser. Hon menar att vi människor uppfattar 

och uppskattar miljöer utifrån hur vi kan röra oss i dem. Om det är underliga rö-

relsemönster med återvändsgränder är det troligt att vi känner oss obekväma i mil-

jön men är det öppet, fritt och vi har god översikt så känner vi oss mer bekväma.  

De bibliotek som jag valde är tre bibliotek som har skapat nya biblioteks-

byggnader under 2000-talet. Två av dem ligger i Stockholm: Kungliga tekniska 

högskolans bibliotek (KTHB) och Vitterhetsakademiens bibliotek och ett i Härnö-

sand: Sambiblioteket. De har alla haft långa planeringsprocesser med flera inblan-

dade parter, huvudmän, bibliotek och arkitekter.  

Kungliga tekniska högskolans biblioteks nya lokaler invigdes 2002, då hade 

det tidigare maskinlaboratoriet förändrats till ett modernt bibliotek. KTHB hade 

en nära och god kontakt med arkitekten och fick det mesta av sina önskemål och 

krav genomförda. Detta var nog mycket tack vare det lokalprogram de skapade, 

där de framförde sina krav. Biblioteket är lyckat och har blivit den en mötesplats 

för studenterna, vilket biblioteket önskade sig. Låntagarna känner sig hemma i 

miljön och uppfattar den som vacker och snygg.  

Sambiblioteket i Härnösand fick en alldeles ny byggnad år 2000. Sambibliote-

ket är lite speciellt för där är det tre bibliotek som delar ett och samma tak likväl 

som samlingar och lånesystem. De tre biblioteken är kommunbiblioteket i Härnö-

sand, Länsbiblioteket i Västernorrland och Mittuniversitetets universitetsbibliotek. 

De påbörjade under 1990-talet ett aktivt och lockande samarbete om att skapa ett 
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gemensamt bibliotek. Detta blev möjligt efter att alla partner gått in med full fart 

och ambition. Biblioteket planerades med nära samarbetet med personalen. Detta 

resulterade i ett modernt och stort bibliotek, som av många ses som Härnösands 

nya vardagsrum. Men det är aldrig enkelt att vara många viljor och nu efter 10 år 

märks det och nu inom några år kommer det också påverka byggnaden och den 

verksamhet som planerades fram gemensamt.  

Vitterhetsakademiens biblioteks nya bibliotek ligger inte i något nytt specialri-

tat hus utan i ett 200 år gammalt f.d. stall. Där delar de lokaler med Riksantikva-

rieämbetet och dessa arkiv. Byggnaden är vacker restaurerat i vackra och ljusa 

färger. Men det var inte enkelt för biblioteket att få vara med och säga sitt i biblio-

teket. Eftersom det bara är en del av Riksantikvarieämbetets organisation hade det 

ingen större röst i planeringen. Så de känner så här i efterhand att de inte fick delta 

i planerandet av det nya biblioteket så mycket som de hade velat, vilket också lett 

till att byggnaden inte alltid passar till bibliotekets verksamhet.  
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