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Inledning 

Hösten 2013 besökte jag Peking och i denna stad ligger två stora bibliotek place-

rade tätt intill varandra. National Library of China, världens femte största biblio-

tek, etablerades 1931 och fick en sex våningar hög tillbyggnad 1954. Bredvid lig-

ger New National Library of China, öppnat 2008.1 

Det äldre biblioteket går i samma stil som nationalmuséet och folkets stora 

sal, och är en stor kommunistisk koloss. I förgrunden ligger den äldsta delen, en 

tempelliknande byggnad och bakom, i ljust tegel, den sex våningar höga tillbygg-

naden i form av två torn. 

Till skillnad mot det äldre biblioteket har New National Library of China en 

futuristisk stil och en grundfasad av gråsvart sten och stålbjälkar i ett långt, ran-

digt mönster. Över denna grund står ett rymdskeppsliknande altare i glas och en 

stålram. Interiören i detta nya bibliotek består av en yttre entréhall som löper runt 

en inglasad kärna. Denna kärna är en enda stor läsesal i fem olika nivåer byggd 

likt en inverterad pyramid, som vidgas desto närmre taket man kommer.  

Den kinesiske kulturgeografen Yi-Fu Tuan menar i sin bok Space and Place – 

the perspective of experience att “architecture ‘teaches’[…]architecture is a key to 

comprehending reality.”2 Arkitektur är ett verktyg och en referenspunkt för vår 

upplevelse av vår omgivning, av verkligheten omkring oss. 

Med de två biblioteken i Peking som exempel: Två byggnader, samma funkt-

ion, samma benämning, så olika upplevelser. Den äldre byggnaden kändes histo-

risk och tycktes närmast mana till vördnad. Dess innehåll var dolt och väl vaktat – 

en plats för utvaldhet. Huset var byggt efter dess olika funktioner. Byggnaden ska 

innehålla platser att läsa böcker på och erbjuda säkra platser att förvara, förvalta 

och skydda kunskap. 

Riktar man istället blicken mot den nya byggnaden är det en stor koloss även 

den, men istället i svart betong och glas. Med insyn genom de stora fönstren och 

den stora inverterade pyramiden där läsesal och samlingar samsades fick man en 

annan känsla av rymden, här fanns en öppenhet och en ambition att släppa in ljus 

                                                 
1 Se bilaga 1 & 2 för fotografier av båda dessa byggnader. 
2 Tuan, Yi-fu (2001), Space and place : the perspectives of experience. University of Minnesota Press. 

S. 102 
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som inte kunde spåras i den äldre byggnaden. Två bibliotek, som förmedlade två 

vitt skilda upplevelser. 

När jag kom hem från min resa till Peking började jag fundera över hur stor 

betydelse biblioteksbyggnaden faktiskt har i upplevelsen av ett bibliotek. Vad 

signalerar egentligen biblioteksbyggnaden? Vad är det som gestaltas i dem? Hur 

skiljer sig rum åt? Det hopade sig en mängd frågor som samlats i de frågeställ-

ningar som format denna masteruppsats. 

Syfte och frågeställningar 

Alla påverkas vi av närmiljön i vår dagliga tillvaro, och det gör arkitekturen till en fråga om 
inflytande och demokrati[...]Dess egenskaper och detaljer bidrar till att lösa praktiska behov, 
och skapar också upplevelser som kommunicerar värden och värderingar.[...]Inte minst gäller 
de interiöra miljöerna i våra samhällen; skolor, vårdmiljöer, bibliotek.3 

Syftet med denna uppsats är att studera två folkbiblioteksbyggnader och under-

söka de värderingar och syner på folkbibliotek som framhålls kring dessa biblio-

teks arkitektur. De bibliotek jag valt att undersöka är Lomma bibliotek och Halm-

stads stadsbibliotek. Båda byggda under senare delen av 2000-talet, mellan 2006 

och 2008. Uppsatsen fokuserar på vilka uppfattningar som finns kring biblioteks-

byggnaderna när de byggs och hur dessa framställs i lokalprogram och kommer 

till uttryck i den estetiska gestaltning som är biblioteksbyggnaden. Med historiskt 

material om folkbiblioteksbyggnader och –arkitektur försöker jag lägga en bak-

grund till kulturen kring svenska folkbiblioteksbyggnader, vilka ideal finns och 

hur har dessa uttryckts under 1900-talet.  

De valda exemplen är Lomma bibliotek, som invigdes 2008, och Halmstads 

stadsbibliotek som öppnade 2006.  

I ett kapitel i boken The Discipline of Architecture, ”On the Practices of Re-

presenting and Knowing Architecture”, skriver arkitekturprofessor Andrzej Pi-

otrowski att en byggnad manifesterar en symbolisk plats som gestaltar och fram-

ställer de visioner och värderingar som arbetats fram under den arkitektoniska 

processen, från beställarens formuleringar, via arkitekternas förslag till byggandet 

och fram till den slutgiltiga byggnaden.4 Vilket sammanfattar ambitionen med 

undersökningen ämnesvalet, en byggnad som en symbolisk plats byggd av vision-

er. I uppsatsen avses detta perspektiv anläggas på biblioteksbyggnader för att stu-

dera de visioner som skapat byggnaden och det som förmedlas i dess arkitektur. 

Genom att undersöka kommunens beställning i form av rapporter och lokalpro-

gram, arkitekters förslag och reaktioner på biblioteksbyggnadernas estetiska ut-

                                                 
3 Sveriges arkitekter (2009), Arkitektur och politik, s. 25. 
4 Piotrowski, A. (2001), ”On the Practices of Representing and Knowing Architecture”, s. 41. 



 7 

tryck i fackliga tidskrifter, ämnas det i uppsatsen föras ett resonemang kring hur 

de utvalda biblioteken har kommit att gestaltas. 

Detta resonemang förs genom de specifika frågeställningarna som appliceras i 

undersökningen: 

Vilka värderingar och förutsättningar är centrala kring folkbiblioteket som bygg-

nad och rum? 

Vilken upplevelse av folkbiblioteket har beställare och arkitekter velat lyfta  

fram?  

Vilken roll har biblioteksbyggnaden i stadsbilden? 

Med dessa specifika frågor är ansatsen med uppsatsen att besvara en större, 

övergripande forskningsfråga: 

Vad gestaltar folkbiblioteksbyggnaden på de bibliotek jag valt att undersöka? 

Avgränsningar 

Fokus för undersökningen ligger på folkbibliotek, de utvalda biblioteken är båda 

folkbibliotek. Anledning till att jag valt att fokusera på just folkbiblioteksbyggna-

der, är att diskussionen kring dessa byggnader blir intressanta i och med biblio-

tekets omdiskuterade plats i samhället, på en gång självklar och ifrågasatt. Dess 

fristående plats ofta såväl verksamhetsmässigt och geografiskt gör det intressant 

att undersöka byggnaderna. Till skillnad från till exempel forskningsbibliotek som 

ofta är en del av en universitetsbyggnad och inte sällan har en speciell inriktning 

på sitt bestånd och sin målgrupp.  

Det är viktigt att poängtera att uppsatsen inte har som anspråk att försöka ge 

någon komplett bild av folkbiblioteksarkitekturen och värderingarna kring dessa 

byggnader. Med exemplen Lomma och Halmstad är syftet att studera de specifika 

biblioteken, för att således kunna peka på platsspecifika förutsättningar som kan 

vara avgörande för bibliotekens estetiska uttryck. 

Teorivalet, som presenteras under kommande rubrik, utgår från begrepp ur 

Raymond Williams kulturteoretiska forskning. I relation till Raymond Williams 

görs nedslag i dennes teoretiska arbete, med fokus på begreppen ”effective, domi-

nant culture”,”emergent-” och ”residual cultures”. Williams teorier vilar på en 

marxistisk grund. 5 Den politiska aspekten av denna essä avgränsas dock i uppsat-

sen, då en politisk dimension av undersökningen flyttar fokus från syftet att un-

dersöka uppfattningen kring det estetiska uttrycket och biblioteksbyggnadens 

funktion till den politiska processen kring byggandet av ett bibliotek. Det är 

                                                 
5 Se den i uppsatsen använda essän: Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theo-

ry”. 
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byggnaden som uttryck och uppfattningen kring uttrycket som är centralt i uppsat-

sen. 

I undersökningen av de utvalda biblioteksbyggnaderna bortses bibliotekens in-

redning helt. Koncentrationen ligger på byggnaden i sig, dess gestaltning som rum 

och dess placering i stadsbilden. 

I uppsatsen skildras inte en användaruppfattning, eller en allmän upplevelse av 

rummet. Det är kommunen som beställare och arkitekternas visioner som är i fokus. 

Arkitektur-fackliga tidskrifter, såsom tidskrifterna Arkitektur och RUM är inkluderade 

i materialet för att beteckna arkitekturgruppens uppfattning om biblioteksbyggnaden.  

Teori och centrala begrepp 

För uppsatsen är teorin uppdelat i två perspektiv som anlägger två skilda infalls-

vinklar i undersökning och analys. 

Den första utgångspunkt är Raymond Williams essä ”Base and Superstructure 

in Marxist Cultural Theory”, publicerad i Culture and Materialism: selected es-

says.6 Teorin används för att ge en kontext åt de uppfattningar om folkbiblioteket 

som finns i folkbiblioteksbyggnaden. 

Det andra utgångsläget grundar sig i den tidigare citerade kulturgeografen Yi-

Fu Tuans teorier om begreppen Space and Place. Dess definitioner och utgångs-

punkter hämtas ur boken Space and Place – The Perspective of Experience.7 

Detta perspektiv används för att kunna undersöka och analysera den rumsliga 

aspekten och den geografiska placeringen av byggnaden; samt för att placera de 

upplevelser som uttrycks i det undersökta materialet i en idémässig struktur. 

Raymond Williams och det kulturella uttrycket 

Litteraturvetaren Raymond Williams var en av nyckelaktörerna i Cultur Studies-

rörelsens framväxt i England under 1950 och 60-talen. Williams ontologi inriktas 

på ett estetiskt kulturbegrepp, med det epistemologiska angreppssättet att med 

estetiska uttryck förklara antropologiska kulturfenomen. Williams forskning kan 

övergripande sammanfattas med uppfattningen om att kulturella yttringar är ge-

staltningar av samhällets förändring i historien och i samtiden. Anna McCarthy 

skriver i ett kapitel ur boken Questions of Method in Cultural studies att Raymond 

intresserade sig mer för ”institutions where culture is produced, rather than those 

who consume culture.”8 Detta styrker teorivalet i relation till mitt syfte att under-

                                                 
6 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”. Essän publicerades första gången 

I New Left Review, 82, November-December 1973, baserad på en föreläsning presenterad i Montreal, April 

1973. Williams, R. (2010), Culture and Materialism, ix. 
7 Tuan, Yi-fu (2001), Space and place : the perspectives of experience. University of Minnesota Press. 
8 McCarthy, A. (2006), ”From the Ordinary to the Concrete”, s. 40. 
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söka biblioteksbyggnaden i sig, och bortse från användarnas upplevelse av bygg-

naden. 

I artikeln ”Culture is ordinary” framhåller Williams att varje samhälle har sin 

unika form, sina unika syften, mål och meningar, och att dessa ges uttryck i in-

stitutioner, estetisk kultur och lärande.9 I sin bok Cultural Geography A Critical 

Introduction redogör Don Mitchell kort för Williams plats inom Cultural Studies 

och poängterar dennes ambition att belysa och kartlägga den samhälleliga föränd-

ringens politiska och ekonomiska utformning. Mitchell menar att kultur är ”multi-

ple forces of determination, structured in particular historical situations”.10 Alltså, 

bundet till tid, plats och till uttryck inom den specifika tiden och platsen. Detta är 

grundläggande för syftet med den här uppsatsen, att ett specifikt uttryck, som i 

denna kontext är de undersökta biblioteksbyggnaderna i Halmstad och Lomma, är 

manifestationer för de värderingar som är bundet till samtiden och platsen. 

 

Effektiv, dominant kultur 

[I]n any society, in any particular period, there is a central system of practices, meanings and 
values, which we can properly call dominant and effective.11 

Tanken om en dominant, effektiv kultur med meningar och värderingar, som inte 

bara är abstrakta fenomen, utan konkreta förfaranden och uttryck för en normifie-

rad uppfattning, härrör Raymond Williams från den italienske marxisten Antonio 

Gramscis kulturella hegemoni.12 Williams menar i relation till Gramsci att det 

finns mänskliga, aktiva ”makter” som styr de vedertagna värderingarna, alltså 

normerna. Men påpekar också att dessa i stor utsträckning är i rörelse och föränd-

ras i samröre med övriga fält i samhället.13 Exempel på sådana förändringar är 

ekonomiska och främst den teknologiska utvecklingen. Det är sådana förutsätt-

ningar som gör effektiv, dominant kultur till något levande och föränderligt. Willi-

ams menar också att den effektiva dominanta kulturen förstås vid studerandet av 

den sociala process som den är beroende av.14 Alltså studerandet av själva införli-

vandet av en effektiv dominant kultur. 

I en kultur blir meningar och värderingar uttryckta genom en serie av förfa-

randen i konkreta uttryck. Dessa förfaranden är sammanhängande med den domi-

nerande kulturen som är rådande i samtiden. Således blir uttrycken av dessa förfa-

                                                 
9 Williams, R. (1989), ”Culture is ordinary”. 
10 Mitchell, D. (2000), Cultural geography: a critical introduction. S. 45 f 
11 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”, s. 43. 
12 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”, s. 42. 
13 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”, s. 44. 
14 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”, s. 43. 
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randen stöpta i samtiden form och gestaltningarna tecken för att tolka den tiden 

och kulturen.15  

Raymond Williams som litteraturvetare diskuterar var litteraturen befinner sig 

i relation till samhället och litteratur blir då det estetiska uttrycket som hans forsk-

ning fokuserar på. Williams talar om litteraturen som ett uttryck som fångar spe-

ciella meningar och värderingar, som en del av den effektiva, dominanta kulturen.  

Litteratur och konst kan inte avskiljas och göras unikt gentemot andra sedvänjor. 

Williams framhåller att studerandet av ett förfarande ska undersöka förutsättning-

arna och kontexterna för dess framställning och dess införlivande i ett estetiskt 

uttryck.16  

Detta ger uppsatsens syfte en referensram. Ett förfarande och en tid i sam-

hället genomsyras av en dominant, effektiv kultur. En institution som bibliotek är 

ett sådant förfarande och den införlivas i det uttryck som är dess arkitektur. I stu-

derandet av Lomma och Halmstads biblioteksbyggnader blir dessa införlivandet 

av den effektiva dominanta kulturen som är de värderingar som uttrycks i kom-

munens lokalprogram samt arkitekternas visioner.  

Emergent- & Residual cultures/ Framväxande och rest-kulturer 

Some[…]meanings and practices are reinterpreted, diluted, or put into forms which support or 
at least do not contradict other elements within the effective dominant culture.17 

Williams menar på en förändring som är pågående inom den effektiva dominanta 

kulturen och etablerar i relation till detta två ytterligheter inom en effektiv domi-

nant kultur, kallade emergent och residual –cultures. Som fungerar likt referens-

ramar för perifera delar av den effektiva, dominanta kulturen.18 

Emergent eller framväxande handlar om att det ständigt sker ett skapande av nya 

värderingar och meningar. Dessa uppstår genom att uttryck ifrågasätter och kriti-

serar den effektiva dominanta kulturen Men, det kan också ske genom att uttryck 

omfamnar och strävar efter att utveckla den effektiva dominanta kulturen.19 

Som tidigare beskrivits, är den effektiva dominanta kulturen i ständig föränd-

ring och det är själva införlivandet av den framväxande kultur, som skapar den 

föränderligheten.20 

Residual eller rest är värderingar inom ett förfarande som inte är en direkt del 

av en dominerande pågående kulturen och inte direkt finner en given plats i den. 

Men den är ändå pågående och en perifer del av den dominanta kulturen, på grund 

                                                 
15 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”, s. 44 f.  
16 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”, s. 54 f. 
17 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”, s. 44. 
18 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”, s. 46. 
19 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”, s. 46 f. 
20 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”, s. 46. 
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av att dess värde kommer från en tidigare effektiv dominerande kultur.21 I linje 

med den ständiga förändringen som sker i den effektiva dominanta kulturen, finns 

det värderingar från en tidigare dominerande kultur som ligger kvar. Williams 

framhåller dock om rest-kultur att det inte sällan kan bli en del av den effektiva 

dominerande kulturen, och menar att detta kan uppstå när en dominerande kultur 

är starkt förankrad i historien. Figur 1 illustrerar den process som dessa begrepp 

genomgår. 

 

Fig. 1: Modell skapad för att visa på relationen, distinktionen men också sambandet mellan Rest-
kultur, effektiv dominant samt framväxande kultur. 

Yi-Fu Tuan - Space and Place  

Yi-Fu Tuans bok Space and Place som gavs ut första gången 1977, kan övergri-

pande påstås aspirera till att med dessa två begrepp kontextualisera människans 

upplevelse av rymd, frihet, plats, trygghet och hem.22 Tuans syfte kan sammanfat-

tas med att visa tendenser i hur vi som människor, utifrån spatiala preferenser, har 

upplevt och utformat vår omvärld. 

I följande avsnitt förklaras, för uppsatsens syfte, relevanta aspekter av be-

greppen Space och Place. Dessa begrepp kommer även att översättas. Space över-

sätts med rum, rymd och frihet. Place översätts som plats och trygghet.23 I en mer 

                                                 
21 Williams, R. (2010), ”Base and Superstructre in Marxist Cultural Theory”, s. 46. 
22 Tuan, Y.-F. (1977), Space and place : the perspective of experience. Hädanefter använder jag mig av den 

senaste upplagan av titeln.Tuan, Yi-Fu (2001), Space and place : the perspectives of experience. University of 

Minnesota Press. 
23 Det är problematiskt att översätta dessa två väldigt stora begrepp. Deras betydelser skiljer sig åt i betydelse 

beroende på vilken disciplin man utgår ifrån. Se Hubbard, P. (2005) ”Space/Place” ingår i Atkinson, D. 

(2005), Cultural geography: a critical dictionary of key concepts. 



 12 

teoretisk diskussion, kommer de engelska originalbegreppen att tillämpas, men i 

undersökningen kommer däremot de svenska översättningarna användas. 

Inom biblioteksforskningen omnämns ofta biblioteket som Place, biblioteket 

som en del av något större. Ett exempel på Space and Place i en bibliotekskontext 

kan ses i artikeln The Library as a Place in Space, där skriver författaren John 

Maxymuk om forskningsbibliotekets plats och vara och icke vara på ett universi-

tetscampus, där biblioteket (Place) ses som en del av en stadsbild (se figur 2.)24 

 

Vidare i relation till biblioteks- och informationsvetenskapen menar författar-

na i kapitlet “Seattle Public Library as Place” i boken The Library as Place: His-

tory, Community and Culture, att tyngpunkten i forskning kring Place har lagts på 

användarnas uppfattning av bibliotekets rum och tjänster.25 Biblioteket som Space 

fokuserar ofta på biblioteket som en del av något större. I The library as Place står 

Space för den kulturella sfär, och fokuserar på biblioteket som ett uttryck i denna 

sfär. Sällan behandlas biblioteket som ett separat Space, så som den här uppsatsen 

kommer att göra.26 

Centralt för undersökningen i den här uppsatsen är dock Tuans uppfattning 

om rymd som frihet och plats som trygghet, i en spatial upplevelse.27  

Begreppen Space and Place kommer appliceras på materialet och uttryckas i 

undersökningen i två nivåer (se figur 2). Denna figur gestaltar också mitt förhåll-

ningssätt till de två begreppen. 

1. En fysisk aspekt – Denna dimension markerar på vilken nivå analysen 

görs av materialet. Om det är byggnaden som en del av stadsbilden, eller 

byggnadens egen rymd som undersöks.28 

2. En abstrakt upplevelseaspekt – denna aspekt fungerar som ett sätt att för-

söka förstå hur ansvariga och arkitekter har velat gestalta biblioteksrum-

met. Om det är en öppen frihetskänsla eller en intim trygghetskänsla.29  

 

                                                 
24 John Maxymuk (2010), ”Library as a place in space”. 
25 Fisher, K. E. m.fl. (2007), ”Seattle Public Library as Place”, s. 135 f. 
26 Buschman, J. & Leckie, G. J. (2007), The Library as Place : History, Community, and Culture. 
27 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 3. 
28 I relation till denna nivå kommer jag att använda översättningen Space=Rymd och Place=Plats 
29 I diskussioner kring upplevelsenivån kommer de ovan nämnda översättningarna att användas. 

Space=upplevelse av rymd och frihet och Place=upplevelse av trygghet och hem. 



 13 

 

Fig. 2: Modellen visar de ovan beskrivna nivåerna. Såväl de olika dimensionerna i applicerandet 
av begreppen på den fysiska nivån (Nivå 1 & 2). Men även upplevelsenivån (Nivå 2). 

Dessa begrepp ger verktyg till att ytterligare se vilka symbolvärden byggnaden 

har; rumsligt, exteriört och i den stadsbild den befinner sig i. Begreppen ger möj-

lighet att omsätta de spatiala dimensionerna av byggnaden i ett teoretiskt sam-

manhang.  

Space 

För att som utgångspunkt karaktärisera Space, skriver Tuan i inledningen till sin 

bok om känslan av rymd, av öppenhet och frihet, och exemplifierar med upplevel-

sen av havet, det stora vidsträckta fria havet.30 

Tuan skriver om arkitektur och dess förmedling, funktion och förmåga att 

fånga ideal och uttrycka sociala normer, men även att ge en kroppslig och direkt 

upplevelse hos människan och betraktaren.31 Tuans beskrivning går historiskt ige-

nom arkitekturens funktion och symbolvärde och framhåller att konst och arkitek-

tur strävar efter synlighet, att visa upp och presentera sitt uttryck.32 Tuan exempli-

fierar byggnaders symbolvärde med de väldiga katedraler som byggdes under t.ex. 

medeltiden, institutioner som byggdes som gudsfruktande monument för att in-

struera och skola.33 Eftersom större delen av befolkningen inte var läskunnig, 

krävdes det också symboler för att berätta och gestalta gudomligheten. Tuan 

skriver om människans upplevelse av rymd att ”the beauty of space and light that 

he can perceive enables him to apprehend effortlessly another and far greater glo-

                                                 
30 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 3 f. 
31 Tuan, Y. (2001), Space and Place, ss. 101–117. 
32 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 164 ff. 
33 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 114. 
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ry”.34 Space i den här kontexten blir då upplevelsen av den fysiska rymd som finns 

i katedralen.  

Tuan menar att arkitekturens rymd är de referensramar med vilka vi som 

människor uppfattar och upplever rymd och plats, och med det också får en känsla 

för vad som är privat och publikt, “Man-made space can refine human feeling and 

perception[…]the difference between interior and exterior, closed and open and 

private and public.”35 Arkitektur blir med citatet ovan den fysiska markören för 

upplevelsen av öppenhet, rymd samt publika platser och privata.  

Place  

Det spatiala konkretiserandet av ett Space, skapar ett Place; att bygga rymd skapar 

platser. Tuan menar att Space är mer abstrakt än Place. Vidare karaktäriserar Tuan 

Place som en spatial dimension som avbryter en större spatial rymd.36 Exempelvis 

är en glänta i en stor skog, där någon byggt ett hus, ett Place i skogens Space. 

I boken The Library as Place, skriver Gloria J. Lecike & John Buschman i in-

ledningskapitlet om Space and Place i ett biblioteks- och informationsvetenskap-

ligt sammanhang och citerar John Agnew som menar att “’Place is specific and 

space is general”’.37   

I The Library as Place nämns också Yi-Fu Tuan och hans tankar om att ”Pla-

ces” är meningsbärande i en kultur, t.ex. trädgården eller favoritrestaurangen, är 

symboliskt laddade och har ett samspel mellan estetiska upplevelser, vällust och 

en familjär känsla.38 Dvs. hem och trygghet. 

I Cultural Studies – Theory and Practice breddas också begreppet Place i en 

kulturteoretisk kontext och begreppen Space and Place ställs i relation till 

varandra. Place betraktas som en social implementering av space. Place är alltså 

en interaktion, omfattandet av mänskliga upplevelser och värderingar.39 

Yi-Fu Tuan skriver att i en tidigare dominant kultur skapades gemensamma 

platser genom att de byggdes av den grupp av människor som faktiskt skulle an-

vända dem. Tuan exemplifierar detta konkret med bondesamhällen där människor 

i samhället hjälptes åt att bygga gemensamma, offentliga places som de alla an-

vände. Genom detta illustrerar Tuan också distinktionen mellan space och place.40 

I relation den tidigare nämnda kulturen, där place i form av offentliga byggnader 

skapats kollektivt av dess medborgare, tar Tuan upp den modernare aspekten av 

                                                 
34 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 116. 
35 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 102. S. 102 
36 Tuan, Y. (2001), Space and Place, ss. 161–167. 
37 Buschman, J. & Leckie, G. J. (2007), The Library as Place : History, Community, and Culture. S. 5 
38 Buschman, J. & Leckie, G. J. (2007), The Library as Place : History, Community, and Culture. S. 7 
39 Barker, C., 1955 (2008), Cultural studies: theory and practice, s. 376. 
40 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 104. 
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att det finns en yrkesgrupp, nämligen arkitekter som idag i stadsbildens space 

skapar dessa gemensamma places.41 

I relation till offentliga byggnader, såsom bibliotek, kan man säga att den tidi-

gare nämnda kultur – där gemensamma platser byggdes av användare från ett rum 

och sedan blev en plats – innebar att det redan i etablerandet av byggnaden fanns 

en interaktion. Alltså, innan byggnaden var färdigbyggd. Detta, menar Tuan, har 

förändrats i vår tid. Interaktionen mellan byggnaden och stadsbilden samt bygg-

naden och användare uppstår först när byggnaden öppnas. 

Men en byggnad uppstår inte plötsligt. Den process som tidigare användare 

var involverade i finns onekligen fortfarande kvar. Och en byggarbetsplats intera-

gerar även den med stadsbild och medborgare. Uppsatsens syfte är att undersöka 

de värderingar som uttrycks i förarbetet inför byggandet av biblioteket, därför 

bortses den faktiska byggnadsprocessen. Funktionen som just biblioteksbyggnad, 

etableras dessutom först när byggnaden öppnar och börjar fungera som ett space 

och ett place.  

Byggnaden i sig skapar en egen rymd och inom denna finns då platser och in-

teraktioner representerade. I den här uppsatsen kan alltså begreppen space and 

place användas på byggnaden på de två olika nivåer som visualiseras i figur 2. På 

så vis att byggnaden både är en egen space och place. 

Material och metod 

Urval och material-diskussion 

Historiskt Material 

För att kunna situera den uppfattning som finns kring svenska folkbiblioteksbygg-

nader, presenteras en kort redogörelse för den svenska folkbiblioteksarkitekturen. 

Materialet sträcker sig från 30-talet, då den tidigaste publikation som behandlar 

bibliotekets lokaler och byggnader publicerades. Därefter är materialet presenterat 

kronologiskt, för att kunna se utvecklingen fram till och med 90-talet.  

I den historiska undersökningen beskrivs en översikt över svenska folkbiblio-

teksbyggnader med material som behandlar både specifika bibliotek och mer ge-

nerella diskussioner kring olika byggnader. Materialets karaktär skiljer sig till viss 

del åt. De tidigaste publikationerna är redogörelser och handböcker för hur biblio-

tekslokaler bör fungera och framställas. Från 70-talet och framåt består materialet 

främst av böcker som i efterhand och med distans karaktäriserar de tendenser som 

fanns kring de olika årtiondenas biblioteksbyggnader. 

                                                 
41 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 105 f. 
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Materialet är i stora drag av beskrivande karaktär, snarare än kritiskt grans-

kande. Detta möjliggör att uppfattningarna hos författarna utkristalliseras lättare 

och således kan en referensram anläggas i undersökningen av mitt empiriska 

material. 

Men materialet ger även ett teoretiskt ramverk i förhållande till Williams, så-

väl den effektiva, dominanta kulturen och rest-kulturen. Men även i relation till 

Tuan ger detta material möjlighet att undersökta hur biblioteksbyggnader histo-

riskt har gestaltats rumsligt och hur de placerats och uppfattats i stadsbilden. Det 

är med detta material som jag sedan positionerar mig i den empiriska undersök-

ningen. 

Empiriskt material 

I uppsatsens undersökning fokuseras det primära undersökningsmaterialet till käl-

lor som behandlar arkitekturen och byggandet av Halmstads stadsbibliotek re-

spektive Lomma bibliotek. Materialet består i första hand av dokument kring byg-

gandet av respektive biblioteksbyggnad. 

Dessa specifika byggnader har valts att undersökas för att byggnaderna har 

uppmärksammats utanför biblioteksvärlden. För sin arkitektur har båda biblio-

teken blivit nominerade till Kasper Sahlin-priset.42 Det finns således i byggnader-

na ett raffinerat uttryck, Biblioteken är byggda under samma period, båda började 

planeras de första åren av 2000-talet och Halmstad invigdes 2006 och Lomma 

2008. Dessutom byggdes biblioteken i relation till en större stadsbildskontext, 

både i Lomma och i Halmstad växte och växer det i området kring bibliotekens 

placering upp nya stadsdelar.43 Vilket kopplas till en av forskningsfrågorna om 

stadsbild och symbolvärde.  

Det har funnits ambition att försöka täcka in en process och få in både bestäl-

larens perspektiv, samt en arkitektonisk infallsvinkel. Därför har kommunernas 

lokalprogram varit utgångspunkten för undersökningen. Lokalprogrammen funge-

rar som beställarnas visionsdokument i min undersökning. Dessa dokument har 

varit tillgängliga via kommunarkiven. För att sedan kunna undersöka den mer 

estetiska delen av processen, har material som behandlar byggnadernas arkitektur 

använts, i denna aspekt breddades perspektivet på materialet. För att kunna inklu-

dera ett perspektiv på bibliotekets arkitektur och det estetiska uttrycket som inte 

utgår från det rent biblioteksorienterade perspektivet från beställarna, har arkitek-

turfackliga tidskrifter och böcker inkluderats. Dessa behandlar de undersökta 

biblioteken ur arkitektsynpunkt. Detta för att kunna hitta tecken på de estetiska 

uttrycken, som inte kommer fram i de förberedande lokalprogramen. I dessa pub-

                                                 
42 Svenska Arkitekters webbplats > För alla > Arkitekturpriser > Kasper sahlin-priset > Kasper Sahlinpriset 

2006 resp. 2009. Halmstad blev nominerat 2006 och Lomma 2009.  
43 Holst Jensen, K. (2006), ”Arkitekten beskriver”, s. 26; Jais-Nielsen, H. & White, M. (2009), ”Arkitekten 

beskriver”, s. 18. 
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likationer finns den färdiga byggnaden och uttrycket på plats och genom kombi-

nationen med lokalprogrammen eftersträvas en samlad bild av visionen av biblio-

teksbyggnaden. Under rubrikerna nedan presenteras material- och urvalsprocessen 

för de specifika biblioteken. 

Lomma bibliotek44 

Lomma bibliotek byggdes av den dåvarande arkitektfirman Henrik Jais-Nielsen 

och Mats White arkitekter AB. Firman var (och är) baserad i Helsingborg, med en 

mycket lokal anknytning med de allra flesta av sina arkitektuppdrag centrerade 

kring södra Sverige.45 Vid Henrik Jais-Nielsens pensionering 2009 ändrade firman 

namn till enbart JAIS arkitekter.46 

Materialet kring Lomma bibliotek centreras mycket kring det faktum att det 

under processen med sökandet efter relevant material och kontakt med kommun-

arkivet i Lomma uppdagades att arkitekterna Henrik Jais-Nielsen och Mats White 

Arkitekter AB, själva inte lämnade några officiella förslag eller dokument efter 

sig. Det som fanns var två utarbetade visionsdokument från beställaren, båda för-

fattade av bibliotekskonsulten Sven Nilsson. En förberedande rapport skriven 

2001, i denna rapport presenteras möjligheterna och förutsättningarna för ett nytt 

bibliotek i Lomma. Bibliotekets lokalprogram författades i nära kontakt med re-

presentanter från kommun och bibliotek. I lokalprogrammet utvecklas och precis-

eras visionen och Nilsson presenterar det bibliotek som ska bli Lommas nya mö-

tesplats.47 Men alltså lämnade arkitekterna inga egna förslag efter sig, och detta 

bekräftas också i korrespondens med både arkivarien på Lomma Kommun och 

den f.d. bibliotekschefen, tillika Kultur- och fritidschef i kommunen. De doku-

ment som arbetades fram i förarbetet var som sagt de visions-dokument som 

finns.48 Det som finns i arkivet från arkitekterna är i form av visuella ritningar.49 

Därför breddades, som tidigare beskrivet, också perspektivet till material som 

behandlar arkitekternas perspektiv på Lomma bibliotek. En sådan publikation som 

bör tas upp är David Sokols bok Nordic Architects – ebbs and flows.50 I denna bok 

ställs det en rad olika frågor till utvalda moderna nordiska arkitektfirmor, en av 

dessa är JAIS arkitekter AB. I denna bok står det inte explicit vem från arkitekt-

firman som svarat på de frågor som ställs. Däremot finns utförlig information om 

de som, vid tiden för bokens publicering, är ansvariga inom arkitektfirman.51 

                                                 
44 Se bilaga 3:1-3:3  
45 Jais arkitekters webbplats > kontoret > projektlista 
46 Jais arkitekters webbplats > kontoret > historia 
47 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”. 
48 E-post korrespondens med Gun Andersson 25 feb 2014. 
49 Se bilaga 3:2 & 3:3 
50 Sokol, D. (2013), Nordic architects : ebbs and flows. 
51 Sokol, D. (2013), Nordic architects : ebbs and flows, s. 515. 
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Utöver denna publikation har även artiklar i tidskrifterna Arkitektur och RUM 

använts. Dessa två artiklar behandlar Lomma biblioteks arkitektur. 

Tyngdpunkten av undersökningen av Lomma bibliotek fokuserar dock på de 

dokument som kommer från kommunarkivet. 

Halmstads stadsbibliotek52 

Den danska arkitektfirman Schmidt Hammer & Lassen, med arkitekterna Kim 

Holst Jensen och Mette Wienberg, var ansvariga för byggandet av Halmstads 

stadsbibliotek.53 I motsats till JAIS arkitekter AB, är Schmidt Hammer & Lassens 

profil betydligt mer internationell och global. Arkitektfirman har dessutom ett par 

bibliotek på sin meritförteckning, såväl i Danmark, som Belgien och Kina.54 

Materialet från Halmstads stadsbibliotek skiljer sig i ett par avseenden från 

det empiriska materialet från Lomma.  

För det första finns det endast ett lokalprogram, framarbetat av bibliotekschef 

och politiker. Detta program uttrycker en syn på bibliotekets behov inom samtiden 

och inför framtiden och det värderar också bibliotekets verksamhet.55 Utifrån detta 

lokalprogram utlystes en arkitekttävling där fem arkitektfirmor från Sverige och 

Danmark presenterade förslag till nya biblioteksbyggnader. Det utvalda förslaget 

från Schmidt Hammer & Lassen står, tillsammans med kommunens lokalprogram, 

som det främsta av mitt empiriska material. Men i likhet med materialet kring 

Lomma bibliotek, har jag även använt mig av en artikel i tidskriften Arkitektur 

som behandlar Halmstads stadsbibliotek vid tiden för dess invigning.56 Dessutom 

har jag använt mig av ett reportage från Svensk Biblioteksförenings medlemstid-

ning Biblioteksbladet.57 

Materialet har jag valt för att kunna täcka in beställarnas vision, arkitektens 

estetiska tanke och med tidskrifternas reportage ett arkitektperspektiv på byggna-

derna.  

Det blir tydligt att materialet från de respektive biblioteken skiljer sig något 

åt. Därmed kommer också perspektivet i respektive undersökning skilja sig åt 

något. I Lomma är, som tidigare redogjort, materialet till stor del förberedande 

dokument, som ger en bild av vilket bibliotek som vill framhävas, vilka funktioner 

och vilken plats den ska spela i sin lokala omvärld. I Halmstad är lokalprogram-

met mindre utarbetat och mer tolkningsmöjligheter åt arkitekternas egna förslag. 

Med det blir också arkitektperspektivet mer framträdande i den undersökningen.  

                                                 
52 Se bilaga 3 
53 Hultin O, (red.) (2006), ”Stadsbibliotek i Halmstad”, s. 34. 
54 Schmidt Hammer Lassens webbplats > architecture > Library & culture 
55  (2000), ”Förslag till lokalprogram för nytt huvudbibliotek i Halmstad”. 
56 Hultin (red.), O. (2006), ”Stadsbibliotek i Halmstad”. 
57 Rabe, A. (2006), ”Halmstads ”vita diamant””. 
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Metod 

Undersökning och analys kommer stödja sig på kvalitativa metoder, och specifikt 

textstudier. Detta görs genom en närläsning av de dokument som behandlar mina 

undersökta biblioteksbyggnader. Metodologiska frågor kring kulturteori hämtas 

från boken Questions of Method in Cultural Studies (2006). 

I kapitlet ”Raymond Williams’s Culture and Society as Research Method” i 

ovan nämnda bok karaktäriserar John Durham Peters Williams textbaserade me-

todologi som studiet av ord och dess inneboende meningar och historia och vad 

dessa berättar om sin kontext och samtid.58  

I linje med detta utförs min undersökning genom läsning av det historiska 

materialet, för att således ge orienterbarhet bland begrepp och uppfattningar om 

bibliotekets lokaler. Detta integreras sedan konkret i undersökningen som strävar 

efter att svara på de formulerade forskningsfrågorna och frågeställningarna med 

ingående undersökningar av Lomma bibliotek och Halmstads stadsbibliotek. 

Denna undersökning framställs genom närläsning av materialet som berör biblio-

teken. Byggnaderna kommer undersökas i enskilda avsnitt och dessa avsnitt har 

sedan underrubriker med teman som jag utkristalliseras under läsningen av 

materialet. Under dessa teman kommer jag undersöka och analysera det empiriska 

materialet i relation till teori, den historiska bakgrunden och den tidigare forsk-

ningen. 

För att undersökningen utgår från empiriskt material från kommuner och arki-

tekter anläggs I undersökning och analys en avsändarorienterad tolkningsstrategi. 

Denna syftar till ”textens betydelse vid sin produktion”.59 Detta möter mitt syfte 

att, i texter, undersöka de värderingar som uttrycks kring de undersökta biblio-

teksbyggnaderna.   

Det praktiska angreppssättet består av ett par steg. Först läses kommunernas 

rapporter och beslutsfattande lokalprogram, där funktion går samman med ut-

tryck. Detta följs av läsning av arkitekternas konkreta förslag, den estetiska ge-

staltningen av lokalprogrammets vision. En läsning av arkitekturfackliga tidskrif-

ter som behandlar respektive bibliotek, ger en mer åskådlig bild av det slutgiltiga 

arkitektoniska uttrycket. 

Jag har också besökt båda undersökta bibliotek, för att få ytterligare bakgrund 

och förståelse för lokalprogrammens visioner, och för att förstå arkitekternas rit-

ningar. Besök vid dessa bibliotek har också gett en större bild av stadsbildens 

sammanhang och byggnadens geografiska placering. 

Utöver observationerna på plats hade jag även ett samtal med bibliotekschef 

Annette Hagberg i Halmstad.60 Denna bakgrund, ska det poängteras, är inte en del 

                                                 
58 Durham Peters, J. (2006), ”Raymond Williams’s Culture and Society as Research Method”, s. 55 f. 
59 Bergström, G., 1949 & Boréus, K., 1959 (2012), ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys”, s. 32. 
60 Samtal med Annette Hagberg, Bibliotekschef Halmstads stadsbibliotek, 2014-02-04. 
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av den primära metoden, utan ger mitt material och teori en konkret, visuell refe-

rensram. I detta syfte tillhandahålls även bilder i form av bilagor, för att ge läsaren 

en möjlighet till att ta del av denna visuella referensram.  

Arbetsprocessen med undersökningen och mitt empiriska material har utförts 

med en iterativ parallelläsning, genom att kontinuerligt skifta fokus för läsningen 

mellan empiriskt material, teori och tidigare forskning. Den iterativa arbetsproces-

sen har teman arbetats fram och utkristalliserats sig som fungerar som rubriker i 

undersökningen. Denna arbetsmetod ger möjligheten att kontinuerligt bearbeta 

materialet, det teoretiska perspektivet, men också sina egna tankar och argument. 

Detta resulterar i en dynamisk arbetsprocess som tvingar uppsatsskribenten att 

hela tiden granska sitt arbete. 

Tidigare forskning 

Trots de elektroniska mediernas frammarsch är flera av framstående byggnadsprojekt vid bör-
jan av 2000-talet bibliotek..61 

Biblioteksarkitektur i en större kontext 

I Daniel Kochs licenciatavhandling från KTH Spatial systems as Producers of 

meaning – the idea of knowledge in three public libraries¸ menar författaren att 

arkitektur är en konstform och att folkbibliotek i sin rika tradition besitter starka 

symbolvärden.62 Koch stärker också, i en arkitekturkontext, Williams tankar om 

effekitv, dominant kultur – genom att, likhet med Tuan, exemplifiera med gotiska 

kyrkor – och påstår att den symbolism som är inbäddad i arkitekturen förändras 

över tid. Meningen i det som även är ristat i sten förändras, och är beroende av en 

kultur, som i sig är i ständig förändring.63 Koch använder sig av hermeneutik och 

semiotik som en teoretisk grund för att kunna studera biblioteksbyggnaders me-

ningsskapande.64  

Hur ett bibliotek bör byggas får utrymme i de handböcker om biblioteksloka-

ler och -byggnader som är ytterligare en riktning som främst inte räknas som 

forskning. Kring ämnet biblioteksarkitektur är det frekvent förekommande och ger 

en förståelse för tankarna bakom bibliotekens lokaler. IFLA har gett ut ett flertal 

rapporter som behandlar biblioteksbyggnader, hur dessa bör byggas, förutsätt-

ningar för byggandet och riktlinjer.65 

                                                 
61 Tietz, J. (2008), Den moderna arkitekturens historia, s. 115. 
62 Koch, D. (2004), ”Spatial systems as producers of meaning”, s. 5, 23f. 
63 Ibid. 
64 Koch, D. (2004), ”Spatial systems as producers of meaning”, ss. 9–18. 
65 Bisbrouck, M.-F. & Chauveinc, M. (1999), Intelligent library buildings; Bisbrouck, M.-F. (2001), Library 

buildings in a changing environment; Ojala, M. (2009), ”Libraries as Place and Space: An IFLA Satellite 
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Under nittiotalet kan en del av forskningen karaktäriseras som försök till att 

vidga textbegreppet och ”läsa biblioteksbyggnader”, för att, i likhet med Koch, 

kunna utläsa värderingar och mening ur ”non lingustic artifacts”.66 Detta visas i 

artiklar som ”Public Library Buildings: a Semiotic Analysis”, där artikelförfatta-

rinnan läser folkbiblioteksbyggnaderna som en text och därigenom också utläser 

värderingar som ”the public face of public libraries” kommunicerar.67 I Readning 

Libraries, använder Nancy Pickering Thomas en bokmetafor för att läsa byggna-

den.68 Det vidgade textbegreppet används för att framhäva att meningsproduktion 

inte bara ligger I bibliotekets resurser, utan även i byggnadens representation och 

kommunikation.69 I artikeln ”The Myth of Material Knowledge – Reading the 

Image of Library Buildings” fastslås att en biblioteksbyggnad är en del av den 

”materiella kulturen”, uttrycker idéer, normer, värderingar och övertygelser.70 Ar-

tikeln tar upp en förutsättning som får större fäste i forskningen kring bibliotek: 

dess förhållning till den teknologiska utvecklingen.71 Detta tas även upp i relation 

till byggnaderna av Vivienne Waller i ”Legitimacy for large Public Libraries in 

the Digital Age”, och Hellen Niegaard i ”Library Space and digital challenges”. I 

linje med detta går den danska forskaren Nan Dahlkild i sin artikel ”The emer-

gence and challenge of the modern Library Building”, igenom biblioteksbyggna-

der runt millennieskiftet, som till stor del var utmanade i relation till just den väx-

ande informationsteknologin.72  

Arkitekterna Michael Drobnik & Niloufar Tajeri skriver att samtidens biblio-

tek byggs med en tydlig inriktning på ”framtiden”, framtiden strävas efter att 

byggs in i byggnaden.73 Michael Dewe skriver däremot i introduktionen till sin 

bok Planning Public Library Buildings att denna riktning, att bygga för framtiden 

är farlig, och påstår snarare att byggnader bör byggas för samtiden och för nuet. 

Framtiden, menar han är ogripbar och omöjlig att förutse.74 Dewe tar också upp 

biblioteksbyggnadskoncept och pratar i svensk kontext om biblioteket som en 

 
Conference”; Dewe, M. (1989), Library buildings; Latimer, K. & Niegaard Hellen (2007), IFLA library 

buildning guidelines. 
66 Thomas, N. P. (1996), Reading libraries, s. 62. 
67 Wagner, G. S. (1992), ”Public library buildings: a semiotic analysis”, s. 107. 
68 Thomas, N. P. (1996), Reading libraries, s. 103f. 
69 Thomas, N. P. (1996), Reading libraries, s. 108; Wagner, G. S. (1992), ”Public library buildings: a semiot-

ic analysis”, s. 101. 
70 Hart, C., Bains, M. & Jones, K. (1996), ”The myth of material knowledge” : reading the image of library 

buildings, s. 23. 
71 Hart, C., Bains, M. & Jones, K. (1996), ”The myth of material knowledge”, s. 24. 
72 Dahlkild, N. (2011), ”The Emergence and Challenge of the modern Library Building”, s. 12. 
73 Drobnik, Michael & Tarjei, Niloufar. (2008), ”Design Guides” Volume 15, Archis nr 1. 2008. 
74 Dewe, M. (2006), Planning public library buildings, s. 1. 
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marknadsplats.75 Biblioteket som plats och koncept får större plats i den nordiska 

forskningen.76 

Inom forskningsfältet är danskarna framstående, i antologin Library space – 

inspiration for buildings and designs, samlar författarna arkitekter, bibliotekarier 

och forskare och visar på tendenser och förutsättningar för moderna biblioteks-

byggnader.77 

En forskare som speciellt angripit biblioteksarkitektur är Nan Dahlkild. I tidi-

gare nämnda artikel menar han att historiska koncept som ”open space” och ”pub-

lic Place”, som tidigare varit facetter av verksamheten, nu även börjar ges uttryck 

i dagens biblioteksarkitektur.78 I boken Biblioteket i tid og rum: arkitektur, 

indredning og formidling pekar Dahlkild på en estetisk framväxt inom biblioteks-

arkitekturen, där biblioteksbyggnader får ett allt mer estetiskt och arkitektoniskt 

ikoniskt uttryck. 79 Även Hellen Niegaard ställer sig bakom denna syn i förut 

nämnda artikel från 2011.80  

I boken Designing the Downtown Library – designing with Communities.81 

lägger författarinnan Shannon Mattern an en samhällelig aspekt på biblioteksarki-

tekturen och liknar istället biblioteksbyggnaden vid ett ”interface”.82 Som till 

skillnad från textbegreppet är en interaktion och mediering av motsättningar, som 

till exempel publikt och det privat.83 I boken talar Mattern mycket om biblioteks-

byggnaden och dess arkitektur som uttryck för och symboler i samhällelig föränd-

ring och kontext.84 

Den svenska folkbiblioteksarkitekturen – En historisk bakgrund 

Dagens bibliotek vittnar med sin komplexa struktur och stora volym om förändringar lika ge-
nomgripande som de som präglat människans attityd till boken, till kulturen och världen.85 

                                                 
75 Dewe, M. (2006), Planning public library buildings, s. 247. 
76 Andersson, D. (2009), Folkblibiotek makt och disciplinering; Andersson, L. G., 1934 & Statens kulturråd 

(1981), Folkbibliotekslokaler; Aabo, S. & Audunson, R. (2012), ”Use of library space and the library as 

place”. 
77 Niegaard, H., Lauridsen, J. & Schulz, K. (2009), Library space : inspiration for buildings and design. 

Denna bok kan det nämnas, anger också Halmstads stadbibliotek som ett bibliotek ”som är värt att besöka”. 

S. 154f 
78 Dahlkild, N. (2011), ”The Emergence and Challenge of the modern Library Building”, s. 35. 
79 Dahlkild, N. (2011), Biblioteket i tid og rum : arkitektur, indretning og formidling, s. 281. 
80 Dahlkild, N. (2011), Biblioteket i tid og rum : arkitektur, indretning og formidling, s. 281; Niegaard, H. 

(2011), ”Library Space and Digital Challenges”, s. 178. 
81 Mattern, S. C. (2007), The new downtown library. Vidare titlar av Shannon Mattern kan Info spaces, public 

spaces nämnas. 
82 Mattern, S. C. (2007), The new downtown library, s. 144. 
83 Ibid. 
84 Mattern, S. C. (2007), The new downtown library. Se bl.a. S. 40-54, 56 ff 
85 Hod s y Fröberg, V. (1998), Tystnaden och ljuset, s. 9 f. 
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Det första svenska folkbiblioteket Dicksonska biblioteket etablerades 1897 i Gö-

teborg.86 Ser man till den svenska historiska forskningen om folkbiblioteksbygg-

nader, styrs den av den närmast axiomatiska synen på biblioteket som en byggnad 

för böcker. I Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker 2 – Bibliotek, 

deras betydelse och skötsel, en handledning för mindre biblotek, skriver Fredrik 

Hjelmqvist, Hildur Lundberg och Knut Tynell att folkbibliotekets uppgift allmänt 

är att ”samla och bevara böcker samt på lämpligaste sätt ställa dem till förfogande 

för användning”.87 De menar att bibliotekets placering i stadsbilden bör vara för-

lagt centralt i orten, helt enkelt för att det är där som folk samlas, och denna lokal 

bör också helst ha en egen lokal, separat från någon annan, för att således kunna 

driva en optimal verksamhet.88 

I denna tidiga publikation finns en tendens till öppenhet, att göra det till an-

vändarens rum för andlig utveckling och skapa ett möte mellan användaren och 

boken.89 ”Det är tydligt, att den intresserade kan få ut ofantligt mycket mer av ett 

bibliotek, där han själv får välja bland böckerna, än av ett, där han måste nöja sig 

att med ledning av boktitlarna i en katalog göra upp sina önskelistor.”90 De biblio-

tek som exemplifieras är alla funktionellt byggda, med separerade rum för olika 

ändamål, exempelvis utlåningssal, läsesal för vuxna, läsesal och utlåningssal för 

barn och ungdomar.91  

Bengt Hjelmqvist skriver i Folkbiblioteket i bild 1/Bibliotek på landsbygden 

och i mindre städer, från 1955, att biblioteksbyggandet stannade upp under större 

del av 1940-talet, men vid 1950-talets hade biblioteksbyggandet börjat ta fart 

igen. Den centrala placeringen av biblioteksbyggnaden framhålls även här som 

viktigt. Det finns en implicit riktning när Hjelmqvist skriver biblioteket ”redan 

genom sitt läge tränger sig på samhällets invånare.”92  

Dock är det böckerna som är det primära för gestaltningen av byggnaden. 

Byggnaden byggs för att skapa ett hemtrevligt rum med böckerna.93 Folkhemmet 

byggde också folkbiblioteket, i den tidiga litteraturen om folkbiblioteket vilar kol-

lektivtanken och ett samhällsbyggande tungt. I Hjelmqvists första bilderbok är det 

funktionen, biblioteket som en folkbildande institution som sätts i första rummet. 

I Biblioteksbyggnader från 1959 av arkitekten Jan Wallinder och Köpen-

hamns dåvarande stadsbibliotekarie Carl Thomsen framhålls biblioteket som en 

                                                 
86 Hod s y Fröberg, V. (1998), Tystnaden och ljuset, s. 199. 
87 Hjelmqvist, F., Lundberg, H. & Tynell, K. (1936), Bibliotek: deras betydelse och skötsel, s. 3. 
88 Hjelmqvist, F., Lundberg, H. & Tynell, K. (1936), Bibliotek: deras betydelse och skötsel, s. 18. 
89 Hjelmqvist, F., Lundberg, H. & Tynell, K. (1936), Bibliotek: deras betydelse och skötsel, s. 4 f. 
90 Hjelmqvist, F., Lundberg, H. & Tynell, K. (1936), Bibliotek: deras betydelse och skötsel, s. 22. 
91 Hjelmqvist, F., Lundberg, H. & Tynell, K. (1936), Bibliotek: deras betydelse och skötsel; Wallinder, J. & 

Thomsen, C. (1959), Biblioteksbyggnader, s. 8. Exempel på bibliotek som tas upp i relation till detta är Käv-

linge folkbibliotek, Borås stadsbibliotek och Falkenbergs stadsbibliotek. 
92 Hjelmqvist, B. (1955), Folkbiblioteket i bild: 1, s. 3.; S. 49 
93 Hjelmqvist, B. (1955), Folkbiblioteket i bild: 1, s. 4. 
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föränderlig plats och det görs en historisk distinktion mellan skyddandet och be-

varandet av böcker till förmedlandet av dem.94  

Detta historiska faktum har haft en stor, om inte den största inverkan på såväl 

verksamhet som byggnader.95 

Wallinder och Thomsen menar att en mer hårt hållen kulturekonomi har tagit 

ner biblioteksbyggnadens monumentalitet från historien till en basalare nivå, och 

riktar fokus från en monumentalitet, till en mer funktionsorienterad syn på folk-

bibliotek.96 Men Wallinder och Thomsen framställer också en vidareutveckling av 

den öppenhet som synts tidigare i forskningen. 

Hur höga syften bibliotekets folkbildande uppgift än må ha, skall dess byggnad ej utformas 
monumentalt som ett bildningens tempel – snarare som en bar, där medborgarna utan besvä-
rande formaliteter inbjudes att släcka sin bildningstörst.97  

Wallinder förutspår att biblioteksverksamheten ständigt utvidgas och möter nya 

arbetsområden och ”nya former för bildningsarbetet växer fram”.98 Det som defi-

nieras som flexibiliteten och byggandet för framtiden är här inriktat på en expan-

derande befolkningsmängd och bokbestånd. Wallinder menar att byggnaden bör 

byggas, så att fler läsplatser och böcker ska få plats.99 Men i boken finns också en 

antydan till en centralisering av kulturinstitutioner kring biblioteket.100 

Bengt Hjelmqvist publicerade en andra del i sin folkbiblioteksbyggnadsex-

posé 1965, kallad Folkbibliotek i bild 2/ Bibliotek i större städer. I denna karaktä-

riseras den svenska folkbiblioteksarkitekturen som ”flexibel[…]funktionell och 

rationell. Arkitekten ser som sin uppgift att skapa en ändamålsenlig ram kring en 

verksamhet med klart definierbara syften och klart bestämda funktioner.”101 Här 

nämns också byggnadens flexibilitet för första gången. Det som började hos 

Wallinder som föränderlighet, har här omsatts i värdeordet ”flexibilitet”. 

Fokus ligger på verksamhetens optimering. Men, Hjelmqvist lyfter också este-

tiska värderingar och värdeord såsom ”synlighet, tillgänglighet [och] attraktivi-

tet”.102 Hjelmqvist visar också här, den form av biblioteksarkitektur som kom att 

dominera ändå fram till 1960 och 70-talen, nämligen ”galleribiblioteket”, med 

Halmstads dåvarande stadsbibliotek som en ikonisk sådan.103 

                                                 
94 Wallinder, J. & Thomsen, C. (1959), Biblioteksbyggnader, s. 8. 
95 Se även Hart, C., Bains, M. & Jones, K. (1996), ”The myth of material knowledge”; Dahlkild, N. (2011), 

”The Emergence and Challenge of the modern Library Building”. 
96 Wallinder, J. & Thomsen, C. (1959), Biblioteksbyggnader, s. 9. 
97 Wallinder, J. & Thomsen, C. (1959), Biblioteksbyggnader, s. 69. 
98 Wallinder, J. & Thomsen, C. (1959), Biblioteksbyggnader, s. 32. 
99 Wallinder, J. & Thomsen, C. (1959), Biblioteksbyggnader, s. 32 f. 
100 Wallinder, J. & Thomsen, C. (1959), Biblioteksbyggnader, s. 69 f. 
101 Hjelmqvist, B. (1965), Folkbiblioteket i bild: bilderbok 2, s. 5. 
102 Ibid. 
103 Hjelmqvist, B. (1965), Folkbiblioteket i bild: bilderbok 2; Monié, K., 1937 m.fl. (1990), Åttitalets biblio-

tek, s. 4. 
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Jan Ristarp och Lars G. Andersson beskriver i sin bok Mitt i Byn!: Om det 

moderna folkbibliotekets framväxt främst om 1960- och 1970-talens folkbiblio-

teksarkitektur och poängterar dess riktning som en strävan mot vardagen. Folk-

biblioteket skulle vara ett rum i vardagen, ett anspråkslöst och flexibelt kultur-

hus.104  

Under den här tiden lyftes dessutom städernas centrum fram, och boken tar 

upp varuhuset eller ”det väldiga köptemplet” som en förebild för de bibliotek som 

byggdes under den här perioden.105 Med detta blev också biblioteket en del av en 

stadsbild, ett centrum och inte minst som en del av flera byggnader, och fick såle-

des en identitet i ett kollektiv. Vilma Hodászy Fröberg skriver att biblioteksarki-

tektur under dessa decennium eftersträvade jämnställdhetens ideal och byggna-

dens betongromantiska monotoni skulle gestalta ett ”vetenskap, bibliotek och 

konsumtionssamhällets varuhus.”106 Även rapporten Åttiotalets bibliotek från sta-

tens kulturråd framhåller 1970-talets biblioteksarkitektur, som en produkt av den 

varuhusarkitektur som växte fram i städerna.107 

I 1980-talets bibliotek skedde dock en förändring, inställningen kring biblio-

teket utvecklas med orden ”tillgänglighet och öppenhet.”108 Detta är i sig inget 

nytt, men det börjar synas i arkitekturen. Öppenheten visar sig också när biblio-

teken börjar stöpa sig i de, enligt Wallinder och Hodászy Fröberg, historiska for-

marna av öppna bokhallar med rymd och ljus.109 I Åttiotalets bibliotek, skriver 

författarna i inledningen att åttiotalets bibliotek tog tillbaka symbolvärdet i bygg-

naden från tidigare tids funktionalism och varuhusmodeller. Fokus ligger mycket 

på de öppna, ljusa och rymliga bokhallarna. Det är tydligt genomgående i materi-

alet att fokus ligger i interiören. Denna ska skapa en byggnad som ska synliggöra, 

inte bara kulturen, utan rent konkret betona bibliotekets absolut viktigaste be-

ståndsdel: böckerna.110 

Bibliotekets önskade plats i stadsbilden framhålls fortfarande som central. 

Men nu nämns också exteriören implicit som en del av funktionen, den ska vara 

inbjudande, och locka in användarna.111 

Ett par masteruppsatser behandlar biblioteksarkitektur, bl.a. Peter Igelströms 

Biblioteket, byggnaden, rummet. Igelström tar, i likhet med mitt syfte, upp biblio-

                                                 
104 Ristarp, J. & Andersson, L. G. (2001), Mitt i byn!, s. 101. 
105 Ristarp, J. & Andersson, L. G. (2001), Mitt i byn!, s. 103. 
106 Hod s y Fröberg, V. (1998), Tystnaden och ljuset, s. 214. Detta exemplifieras av t.ex. Örebros stadsbiblio-

tek. 
107 Monié, K., 1937 m.fl. (1990), Åttitalets bibliotek, s. 5. 
108 Andersson, L. G., 1934 & Statens kulturråd (1981), Folkbibliotekslokaler, s. 19 f. 
109 Hod s y Fröberg, V. (1998), Tystnaden och ljuset, s. 215; Wallinder, J. & Thomsen, C. (1959), Biblio-

teksbyggnader, s. 5. Exempel är Ljungbys bibliotek, Uppsala stadsbibliotek och Nyköpings Culturum. 
110 Monié, K., 1937 m.fl. (1990), Åttitalets bibliotek, s. 6. 
111 Andersson, L. G., 1934 & Statens kulturråd (1981), Folkbibliotekslokaler, s. 25. 
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teksbyggnadens symboliska värden och studerar dem som meningsbyggande ma-

nifestationer bl.a. med exemplet Motala bibliotek.112 

I uppsatsen Malmö Stadsbibliotek och framtiden - En diskursanalys av två 

stadsbibliotekariers tankar och visioner, redogör Nina Svensson Ney, Jessica 

Ralsgård och Jessika Steen för diskurser kring byggandet av Malmö Stadsbiblio-

tek i slutet av 90-talet.113 

Anna Lena Pemers masteruppsats Mot det gränslösa biblioteksrummet: vis-

ioner och funktioner i 1990-talets biblioteksarkitektur med utgångspunkt i Malmö 

stadsbibliotek och Bibliothéque nationale de France, driver tesen om att arkitek-

turen under 1990-talet, i motsats till 80-talet, svarade på den rådande debatten om 

den fysiska bokens minskade betydelse och istället skapade biblioteksmonu-

ment.114 Hon slår fast att biblioteksbyggnaderna som uppkom i slutet av 90-talet 

går emot den tidigare effektiva dominerande kulturen med bibliotekens museala 

roll som bevarare av fysiska böcker, vilket redan berörts av Wallinder och Thom-

sen i slutet av 1950-talet. Det Pemer poängterar är istället att biblioteket tar ytter-

ligare en riktning bort från böckerna och mot en social funktion där rummet är en 

mötesplats.115  

Att sammanlänka det estetiska uttrycket av arkitekturen med värderingarna av 

biblioteket har jag i mina efterforskningar inte kunnat finna. I tidigare forskningen 

finns dock inte sällan konceptet att läsa biblioteksbyggnaden och analysera dess 

uttryck ur olika perspektiv. Men närstudier av folkbibliotek och dess arkitekto-

niska uttryck i en svensk kontext är inte representerat i forskningen. 

Efter 90-talet kom ett millennieskifte, teknologiparanoian florerade i omvärl-

dens alla skrymslen och vrår. Världen höll andan inför den framtid, som kanske 

på allvar hade kommit. 

                                                 
112 Igelström, P. (2007), ”Bibliotek, byggnaden och rummet”. 
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115 Pemer, A. L., 1947 (2001), ”Mot det gränslösa biblioteksrummet”, s. 63. 
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Undersökning och analys 

2001 gav kulturnämnden i Lomma kommun bibliotekskonsulten Sven Nilsson 

uppdraget att genomföra en utredning och författa en rapport om potentialen och 

förutsättningarna för ett nytt bibliotek i Lomma tätort.116 

Den 15 maj 2000 skrev arbetsgruppen för nytt huvudbibliotek i Halmstad un-

der det lokalprogram som sedan låg till grund för det nu uppförda biblioteket i 

staden.117 

Lomma bibliotek – Sundets pärla av stål och glas 

Lomma ligger på Skånes västra kustremsa mellan Malmö och Lund och är en av 

Skånes äldsta hamnplatser och omnämns redan 1085 som ett etablerat område.118 

Men det har också gjorts fynd redan från bronsåldern i området.119 Lomma har en 

lång historia, och i modernare tid har den fungerat som industri och fiske-

samhälle. Skånska Cementaktiebolaget grundades i Lomma 1871 och eternitfabri-

ken var länge, jämte fiskeindustrin, ortens främsta arbetsgivare. 

Den biblioteksbyggnad som föregick den nya byggnaden var inhyst i ortens 

centrumbyggnad vid det centrala torget och invigdes 1969.120 I linje med 1960- 

och 70-talens bibliotek, var således biblioteket en del av en byggnad som under 

1990 och början av 2000-talen bestod av såväl post, systembolag, apotek, tobaks-

affär och tandläkarmottagning. Som uppvuxen vid detta bibliotek ger jag min 

egen korta beskrivning av biblioteksbyggnaden, med stöd i Sven Nilssons korta 

redogörelse i den rapport han skrev inför eventualiteten om ett nytt bibliotek i 

Lomma.121 

Bibliotekets lokaler nåddes genom centrumhusets huvudingång, en trappa 

upp. Där möttes man av ett vägskäl, till vänster fortsatte en korridor med brunt 

linoleumgolv och rakt fram in genom en stor glasdörr fanns ett stort öppet rum 

                                                 
116  (2006), ”Ang. Nytt bibliotek i Lomma tätort”, s. 1. 
117  (2000), ”Förslag till lokalprogram för nytt huvudbibliotek i Halmstad”. 
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119 Ibid. 
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121 Nilsson, S. (2001), ”Morgondagens bibliotek i Lomma”, s. 6. 
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med vita väggar och schackrutigt vitt och svart golv, även det i linoleum. I änden 

av detta öppna rum, som ibland fungerade som utställningssal, men mestadels av 

tiden stod tomt, fanns ingången till bibliotekets lokaler. Lokalen i sig hade lågt i 

tak och bestod av ett enda rum, avskilt med hyllor där barnavdelningen var sär-

skilt undangömd. 

Det som signalerade utifrån att biblioteket fanns där uppe på övervåningen var 

ordet ”bibliotek” bokstaverat på personalrummens fönster ut mot torget.  

Utgångspunkten: Sven Nilssons rapport 2001 

Som tidigare redogjorts anlitades Sven Nilsson som konsult för att arbeta fram 

underlag för byggandet av ett nytt bibliotek i Lommas tätort. Sven Nilsson har en 

brokig bakgrund inom biblioteksarkitektur. Han medverkade till exempel vid 

byggandet av Malmö stadsbiblioteks uppmärksammade tillbyggnad, den s.k. ”lju-

sets kalender”. Nilsson, som vid tillfället också var bibliotekschef vid Malmö 

stadsbibliotek, fick sparken från sin post efter meningsskiljaktigheter med arkitek-

ten Henning Larsen. 

I uppsatsen Malmö Stadsbibliotek och framtiden, redogör författarna för ett 

par Nodalpunkter – vilket är ett begrepp inom diskursanalysen som syftar till 

tecken som är ”priviligierade” gentemot andra i en diskurs, tecken som andra be-

tydelsebärande tecken koncentreras kring122 - som de anser är centrala i Sven Nils-

sons uppfattning av bibliotekets ”rum”.123 

Då Sven Nilsson var den konsult som fick i uppdrag för att lägga grunden för 

det bibliotek som skulle byggas i Lomma, är detta värdefull information för min 

undersökning. De nodalpunkter som kan värderas med ett estetiskt uttryck är: 

”Synligt”, ”mötesplats”, ”marknadsplats” och ”stämningsskapande”.124 

I uppsatsen skriver författarna att Sven Nilsson anser att ”biblioteket ska vara 

ett monument, en hörnpelare i stadens offentliga liv”.125 Men i tidskriften Arkitek-

tur’s temanummer från 2009 om bibliotek i tiden, nämns också Sven Nilssons 

deltagande kring debatten med Henning Larsen. I denna nämns Sven Nilsson som 

en som ”ifrågasatte ’biblioteksmonumenten’”.126 

Det är dubbla bilder som presenteras här och båda i samband med Malmö 

Stadsbibliotek, men de utgör också motsatspunkter i min läsning av hur Sven 

Nilsson presenterar visionen kring Lomma bibliotek. 

I rapporten Morgondagens bibliotek i Lomma presenterar Nilsson i förordet 

sina ambitioner med rapporten och skriver redan i andra stycket, som en ingress 

och en riktning att ”Lomma behöver en öppen och generös samlingspunkt, 

                                                 
122 Svensson Ney, N., Ralsgård, J. & Steen, J. (2011), ”Malmö stadsbibliotek och framtiden”, s. 15. 
123 Svensson Ney, N., Ralsgård, J. & Steen, J. (2011), ”Malmö stadsbibliotek och framtiden”, s. 38 f. 
124 Svensson Ney, N., Ralsgård, J. & Steen, J. (2011), ”Malmö stadsbibliotek och framtiden”, s. 39. 
125 Svensson Ney, N., Ralsgård, J. & Steen, J. (2011), ”Malmö stadsbibliotek och framtiden”, s. 39. 
126 Hultin (red.), O., ”Tema: Biblioteket i tiden”, s. 15. 
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centralt belägen och med attraktiva och mångsidigt användbara lokaler”.127 Här ser 

man genast en etablering av en effektiv, dominant kultur som synts i den tidigare 

svenska forskningen, nämligen biblioteketsbyggnadens centrala läge i stadsbilden 

och byn.128 

Med nutidshistorien tar Lomma ett steg bort från sin arbetarbakgrund och 

Sven Nilsson skriver också i sin rapport att i Lomma finns ambitionen att utnyttja 

läget, med den direkta anslutningen till havet och närheten till både Malmö, Lund 

och till viss del även Köpenhamn, och skapa en attraktiv boendekommun.129 Nils-

son presenterar en omvärldsanalys med kvantitativa resultat och statistik, och me-

nar att två tredjedelar av kommunens yrkesverksamma befolkning har arbeten 

utanför kommunen. Med detta menar han att kulturutbudet är helt beroende av 

regionen. 

Utan tillgången till kulturlivet i Malmö, Lund och Öresundsregionen i vidare mening skulle 
livskvalitén vara lägre för Lommaborna.130 

I sin omvärldsanalys pekar Sven Nilsson också på samhället i stort. I analysen 

fokuserar han främst på medie- och kulturindustrins sammanfogning till en upple-

velseindustri och menar att denna för fram en ”virtuell informations- och upple-

velsevärld”.131 

Men Nilsson bemöter också de frågor som denna värld ställer kring biblio-

tekets fysiska överlevnad. Det Nilsson menar är att det i den ”virtuella informat-

ions- och upplevelsevärlden” blir nödvändigt med en plats som har till syfte och 

uppgift att vara en motvikt mot det virtuella, men som även kan guida i denna 

värld. Han menar vidare att den här världen är kunskapsdriven och i ett samhälle 

där vi drunknar i information behövs en plats som strukturerar och presenterar 

kunskap åt sina användare.  

Här finns en värdering av rummet, en funktionell värdering som Nilsson ka-

raktäriserar med att samtiden närmar sig ett konsumtions- och informationsöver-

flöd. Nilsson menar då att biblioteket som rum kan fungera som en framväxande 

motvikt mot detta. Ser man på den tidigare svenska forskningen, finns det dock 

tendenser till att en motvikt mot konsumtionssamhället ska ha etablerats redan på 

80-talet, i relation till en varuhusarkitektonisk stil.132 

                                                 
127 Nilsson, S. (2001), ”Morgondagens bibliotek i Lomma”. 
128 Se bl.a. Hjelmqvist, F., Lundberg, H. & Tynell, K. (1936), Bibliotek: deras betydelse och skötsel; Wallin-

der, J. & Thomsen, C. (1959), Biblioteksbyggnader. 
129 Nilsson, Sven. (2001), ”Morgondagens bibliotek I Lomma”, Polyvalent, Malmö. s. 3 f 
130 Nilsson, Sven. (2001), ”Morgondagens bibliotek I Lomma”, Polyvalent, Malmö. s. 4 
131 Nilsson, Sven. (2001), s. 5 
132 Se bl.a.Hod s y Fröberg, V. (1998), Tystnaden och ljuset; Monié, K., 1937 m.fl. (1990), Åttitalets biblio-

tek. 
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”En kreativ mötesplats”133 

I rapporten uttrycker Nilsson att begreppet ”mötesplats” samlar de funktioner som 

värderar biblioteket, en kvalitetsstämpel på hur intressant biblioteket uppfattas och 

hur det faktiskt kommunicerar ut sin verksamhet, sina värderingar och intention-

er.134 En "kreativ mötesplats" uppnås genom att försöka möta bibliotekets utform-

ning av rummet med en lekfull atmosfär och "scenografi", men även en ”lokaldis-

position som inbjuder till att ströva omkring.”135 Nodalpunkterna ”synlighet” och 

”mötesplats” som presenterats i uppsatsen Malmö stadsbibliotek och framtiden, är 

påtagliga i denna utsaga.  

Här spelar byggnaden en väldigt stor roll. En del av bibliotekets kommunikat-

ion utåt mot besökare och boende i kommunen kommer från det fysiska uttryck 

det får i stadsbilden, nämligen byggnaden. Nilsson stärker också detta genom att 

nämna fem värderande "pelare" som skapar en mötesplats, ”lokalerna” är en av 

dessa pelare. Men lokalerna skapar inte direkt en mötesplats, utan Nilsson fram-

håller att ett fungerande bibliotek är förhållandet mellan besökare, personal och 

medier i biblioteksrummet. För att lyckas med detta förhållande presenterar Nils-

son tre utvecklingsscenarier, som på olika sätt möter de förutsättningar som kom-

munen har och de visioner som finns. ”Florida”, ”Macdisneysoft” och ”Växthu-

set”.136 ”Växthuset”, är det scenario som Nilsson lägger mest vikt vid och menar 

att det strävar mot att gynna tillväxt och utveckling. 

Växthusscenariet innebär att kommunen försöker stärka de förhållanden som gynnar medbor-
garnas utveckling och att kommunen bidrar till att skapa gemensamma arenor och mötesplat-
ser för medborgarna, ett mikroklimat som leder till personlig, professionell, social och kultu-
rell utveckling.137 

Nilsson framhåller att folkbibliotekets främsta framtida roll ligger i kombination-

en mellan att vara ett kunskapscentrum och en kreativ mötesplats, och styrker 

detta med att citera en modell av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens 

som beskriver folkbibliotekets roller i relation till sin omvärld och sina använda-

res förutsättningar. 138 

Nilsson lyfter fram argument för hur ett nytt bibliotek kan gynna tillväxt och 

boendestandard i kommunen. Hans rapport fungerar som bakgrundsmaterial, 

själva byggstenarna som sedan utvecklas och preciseras i det efterföljande lokal-

programmet. 

 

                                                 
133 Nilsson, S. (2001), ”Morgondagens bibliotek I Lomma”,. s. 2 
134 Nilsson, S. (2001), ”Morgondagens bibliotek i Lomma”, s. 12 
135 Nilsson, S. (2001), ”Morgondagens bibliotek i Lomma”, s. 12 
136 Nilsson, S. (2001), ”Morgondagens bibliotek i Lomma”, s. 8. 
137 Nilsson, S. (2001), ”Morgondagens bibliotek i Lomma”, s. 8 
138 Nilsson, S. (2001), ”Morgondagens bibliotek i Lomma”, s.8 
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Byggnaden och visionen 

1. Växthuset – beställarnas lokalprogram 

I Lommas biblioteksvision bygger Sven Nilsson vidare på sin rapport. I det lokal-

program som presenterades 2005, utvecklar han konceptet med ”växthuset” ytter-

ligare och lägger fram planerna för det bibliotek som ska växa fram i Lomma.139 

Växthusscenariot preciseras och konkretiseras i Nilssons framställning. 

I inledningen skriver Nilsson tydligt att konceptet med ”växthuset” inte ut-

trycker en arkitektonisk idé, utan är ”en konkretisering av idéer om utveckling, 

växande[…], gynnsamt mikroklimat.”140 Mikroklimat kan, i den här kontexten 

också tolkas som en rymd. Nilsson använder i lokalprogrammets introduktion, en 

”växthus-metaforik” som en idé för hur ett folkbibliotek kan fungera. Men i kon-

texten för den här uppsatsen kan begreppet också sägas stå för en form av egen 

rymd, som i sig skapar en grogrund för många olika små interaktioner, värdering-

ar och möjligheter; helt enkelt en plats.  

Enligt Sven Nilsson är folkbiblioteksrummet just en grogrund, en plats för 

växande användare, och Nilsson menar att verksamheten också växer i en dialog 

mellan rummet och dess användare.141 I relation till just möten bekräftar Nilsson 

också konceptet att biblioteksbyggnaden är en egen ”rymd” och påstår att biblio-

teket inte bara är en plats, utan ett ”nätverk”.142 Den mångfald av behov som an-

vändarna har beskriver han som nätverk, byggnaden bör här fungera på ett sådant 

sätt att denna stora spridning av behov också kan mötas på ett sätt som känns 

självklart. Biblioteket som rymd genererar alltså möjligheten att skapa platser. 

Rymden i denna kontext erbjuder tillfälle att omsätta fritidsintressen till möten 

med andra människor. En konkret sådan omsättning blir i form av det café som 

uttrycks som en viktig del av bibliotekets funktion som mötesplats.143 

Sven Nilsson målar upp den värdegrund biblioteket vilar på och den symbol 

det bör vara för användarna. Han styrker vidare mötesplatsen med att poängtera 

att Lomma ”väljer också genom sitt rolltagande att accentuera och profilera både 

rummet, funktionerna och användningen”.144 Som inte bara skapar möten med 

andra människor, utan även med de medier som tillgängliggörs. 

Sven Nilsson gör också den tydligaste värderingen att biblioteket uttryckligen 

ska vara ett ”kunskapscentrum och en [kreativ] mötesplats”.145 Detta går också i 

                                                 
139 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”. 
140 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 2. 
141 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 2. 
142 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 6. 
143 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 11. 
144 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 10. 
145 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 10; Nilsson, S. (2001), ”Morgonda-

gens bibliotek i Lomma”, s. 11 f. 
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linje med den danska forskningen, t.ex. Niegaard, Lauridsen & Shultz samt Dahl-

kild.146 

Vidare under rubriken ”Lomma Biblioteks värdegrund”, fortsätter Nilsson 

trycka på biblioteket som mötesplats, dess öppenhet och tillgängliggörande av 

information. 

Teknologins påverkan och hållbarhet 

Men i relation till informationsförmedling ställer dock Nilsson den oundvikliga 

frågan huruvida biblioteket behövs med all den nya teknik som tillgängliggör och 

förmedlar information. Tekniken gör förmedlingen och tillgängliggörandet av 

kunskap och information mindre beroende av en fysisk plats. Information, enligt 

Nilsson är numera bunden i en rymd, t.ex. webben och således ifrågasätts behovet 

av en fysisk plats för information. 

Den teknologiska utvecklingen blir signifikant för utvecklingen av biblioteket. 

I omvärldsanalysen i lokalprogrammet skriver Nilsson om en något som skulle 

kunna karaktärisera en rest-kulturell syn på biblioteket, och tar upp dess starka 

historiska värdering, synen på det som ett ”arkiv”.147 Nilsson menar att denna syn 

är frekvent, inte minst hos användare och medborgare. Biblioteket var sin sam-

ling, klassifikationssystemet det som gestaltade dess inre ordning. Samlingen var 

en rymd och biblioteksrummet platsen. Nilsson framhåller det här som en bild av 

biblioteken som en del av en ”universalitet”.148 Men Nilsson förutspår också en 

framtid med allt mindre fokus på samlingarna och de fysiska medierna, och fram-

håller bibliotekets framtid som en kunskaps- och upplevelsemiljö. Det är alltså 

inte ett ”bevarande” som är centralt, utan ett förmedlande.149 Bibliotekets tjänster 

ska alltså finnas på användarens villkor. Detta kan man påstå är en effekt av den 

tidigare nämnda teknologiska utvecklingen och den allt mer mobila informations-

tillgången. Vilket dock gör den teknologiska rymden till en del av en universalitet. 

Alltså ett större perspektiv som övergår de fysiska ramarna av ett bibliotek. 

Samlingarna blir alltså något sekundärt och således ställs implicit också krav 

på byggnaden. Ansvaret som biblioteket kommer att ha, är ett ansvar, som enligt 

Nilsson, användarna inte är helt i fas med. De krav som då kanske ställs på bygg-

naden, är att den ska gestalta en framväxande kultur. Genom att citera Daniel 

Kochs avhandling, menar Nilsson att en förändringspotential bör finnas som en 

inbyggd del i biblioteket.150 Vilket inte går i linje med Michael Dewes utsaga om 

att bygga för samtiden och inte i byggnaden bygga för framtiden.151 

                                                 
146 Niegaard, H., Lauridsen, J. & Schulz, K. (2009), Library space : inspiration for buildings and design, s. 3; 

Dahlkild, N. (2011), ”The Emergence and Challenge of the modern Library Building”, s. 35. 
147 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 5. 
148 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 4 f 
149 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 5 
150 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 12. 
151 Dewe, M. (2006), Planning public library buildings, s. 1. 
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Där begreppet ”flexibilitet” har varit dominerande i den svenska folkbilio-

teksarkitekturen använder Nilsson begreppet ”hållbarhet”. Flexibilitet nämns i 

relation till byggnadens förmåga att kunna anpassas till olika former av aktiviteter, 

något som går i linje med en effektiv dominant kultur. Men hållbarhet är att an-

lägga ett framväxande perspektiv, då byggnaden och rummet inte bara ska kunna 

förändras, utan även uttrycket ska bestå i den ständiga föränderliga samtiden.152 

Nilsson är i sin framställning medveten om teknologins framväxt och menar att 

hållbarhet också innefattar flexibilitet i det avseende att det strävar efter att skapa 

en byggnad som har möjlighet att svara på teknologins framtida förändringar.153 

Men främst ligger värderingen av hållbarhet i att byggnaden i generationer 

ska kunna behålla sin funktion som kunskaps- och mötesplats för kommunens 

invånare.  

Upplevelse och gestaltning i lokalprogrammet 

Nilsson menar att ”framtidens bibliotek kommer att vara (och att tvingas vara för 

att göra skillnad i konkurrensen om uppmärksamheten) kunskaps- och upplevel-

semiljöer.”154 Nilsson poängterar här en ny förutsättning för biblioteksbyggnader-

na, något som inte synts i den tidigare svenska folkbibliotekshistorien, nämligen 

den om konkurrens. Det svenska folkbiblioteket har med bara sin benämning kun-

nat agera som den självklara platsen för kunskap. Men det Sven Nilsson menar 

här, i linje med Nan Dahlkild och Hellen Nieegaard, är att upplevelsen i och av 

biblioteket måste signaleras och vara en explicit del av både verksamhet och 

byggnad.155 

I lokalprogrammet är diskussionen kring upplevelsen av rummet inriktad mot 

användarnas idealupplevelser. Nilsson uttrycker det som att rummet ska ge en 

upplevelse som skapar en helhet av ”samlingar, inredning och aktiviteter”.156 Det 

finns en ambition om en samlad bild där upplevelser genererar en form av framåt-

rörelse, upplevelsen av rummet ska leda in besökaren i läsäventyr och interaktion-

er i form av aktiviteter. Nilsson ger också biblioteket värderingen ”ett upplevelse-

centrum”157, tillsammans med kunskapscentrum och möteplats. 

Gestaltningen menar Nilsson ska bygga på ”skönhet, funktion och hållbar-

het”.158 Biblioteksbyggnaden ska vara den viktigaste och mest karaktäristiska 

symbolen för den framväxande orten. Bibliotekets estetiska uttryck reflekterar han 

inte frekvent över. Värderingen ligger i det tidigare nämnda ordet skönhet. En 

                                                 
152 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 8. 
153 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 8, s. 11. 
154 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 5. 
155 Dahlkild, N. (2011), Biblioteket i tid og rum : arkitektur, indretning og formidling, s. 281; Niegaard, H. 

(2011), ”Library Space and Digital Challenges”, s. 178. 
156 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 11. 
157 Ibid. 
158 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 7. 
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tydlig värdering som däremot presenteras är uppfattningen om att ”biblioteket blir 

utan tvekan kommunens viktigaste egna bidrag till området. Utformningen blir en 

uppgift av mycket stor betydelse.”159  

Platsen och placeringen 

En vidareutveckling av gestaltningen av biblioteksbyggnaden är dess placering i 

stadsbilden. Den f.d. bibliotekschefen och ordförande i den styrgrupp som översåg 

byggandet av biblioteket, Gun Andersson, reflekterar över processen av biblio-

teksbyggandet. Hon skriver att redan i slutet av 90-talet fanns det diskussioner om 

att knyta samman den planerade nya stadsdelen i väster, med den övriga tätorten. 

Andersson poängterar att det redan tidigt fastslogs att ett nytt bibliotek var en na-

turlig och effektiv ”förbindelselänk”.160  

I ett tidigt visionsdokument över planerna om en förnyad tätort, Fördjupad 

översiktsplan för Lomma tätort – en attraktions- och möjlighetsplan för Lomma 

tätorts framtida utveckling, beskrivs också en önskan om att rumsligt knyta sam-

man den befintliga gamla delen av tätorten, med det växande nya centrum och det 

planerade nya hamnområdet. I relation till detta finns också planeringen av det 

nya biblioteket med.161 

I lokalprogrammet nämns uttryckligen den nära kontakten med den framväx-

ande nya stadsdelen i hamnen och den då pågående förnyelsen av centrumom-

rådet. Men även kontakten med vattnet och ån som rinner förbi biblioteket och 

slingrar sig vidare inåt land, framhålls.162 Kontakten mellan byggnaden och vattnet 

blir här också en symbol för relationen mellan det nya och det ursprungliga, plats-

beroende. I denna aspekt värderas biblioteket starkt som en symbol i stadsbilden. 

Detta kan kopplas till Jens Lauridsen påstående i kapitlet ”The Library in Urban 

Space i tidigare nämnda bok Library Space att en biblioteksbyggnad i stadsbilden 

är en stor del i skapandet av en lokal identitet.163 

I lokalprogrammet framhåller Nilsson också placeringens betydelse för biblio-

tekets yttre och inre uttryck. Utåt möter byggnaden omgivingen, där ”hamnen och 

marinan övergår till park, grönska och stadsmiljö.”164 Inåt öppnar den sig mot plat-

serna inom bibliotekets rymd, med möten och upplevelser, om så enskilda möten 

med medier, eller i möten med andra.165 En mötesplats med utsikt och ett öppet 

rum för insikt. 

Lomma biblioteket får i lokalprogrammet funktionen av en brygga mellan det 

nya och det historiska, såväl i placering som i uttryck. 

                                                 
159 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 9. 
160 Andersson, G., ”Ett växthus för människor - det nya biblioteket”, s. 96. 
161 ”Fördjupad översiktsplan för Lomma tätort”, (2003). 
162 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 8 f. 
163 Lauridsen, J. (2009), ”The Library in Urban Space”, s. 26. 
164 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 5 
165 Nilsson, S. (2005), ”Växthuset - Ett nytt huvudbibliotek i Lomma”, s. 5 f 
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2. Henrik Jais-Nielsen och Mats White – Arkitektperspektivet 

I en intervju i Lommas lokaltidning 28 november 2009, får arkitekten Henrik Jais-

Nielsen frågan om vilka inspirationskällor han hade för skapandet av Lomma 

bibliotek. Jais-Nielsen svarar att utgångspunkten för den slutgiltiga byggnaden är 

”det detaljerade program som biblioteket upprättat”.166 

I David Sokols bok Nordic Architects – ebbs and flows, ställs frågor till arki-

tektfirman JAIS. Frågorna och svaren är utskrivna som en dialog i texten. Arkitek-

terna talar om sin syn på arkitekturen och menar att en viktig del av deras arbete 

handlar om att kommunicera ut en stark, konkret idé som bär en tydlig mening.167 I 

arkitekturens gestaltning finns det alltså något som vill förmedlas. I fråga om att 

bygga ett hus, är det inte bara en funktion som byggs, utan också en symbol. Detta 

har också fastslagits i den semiotiska läsningen av biblioteksbyggnader under 

1990-talet hos Wagner, Thomas och Hart, Bains & Jones.168 Men även i den sena-

re danska forskningen, där Hellen Niegaard menar att ”library architecture is un-

dergoing a process of transformation; the library has not only to be flexible, ac-

commodating, and energy saving; it must also be seen!”169 

Teknologin och dess inverkan på arkitekturen och rummet 

I Ebbs and Flows berör en av frågorna också Lomma bibliotek, frågan som ställs 

syftar till den radikala tekniska utvecklingen inom biblioteksvärlden och hur detta 

har påverkat det som frågeställaren kallar ”public service”.170 Detta kan betraktas 

vara en utveckling av teknologin, men kan även tänkas syfta på ”the public”. 

Alltså allmänhetens tillgång till tjänster som är till allmänhetens nytta, inte bara 

via radio och tv, utan även fria söktjänster som Google och Wikipedia kan tänkas 

vara ”public service”; informationsförsörjning i allmänhetens nytta. 

Arkitekterna menar att idag ses biblioteket som ett offentligt vardagsrum, det 

är en vänlig, hemtrevlig atmosfär som ligger i fokus, med bekväma läsplatser; 

eller snarare, läsområden. Rummet ska också göra det möjligt för den mobila tek-

niken att få plats. Dessutom pekar arkitekterna på biblioteket som ett kulturellt 

mångfaldigt rum som, genom att inkorporera en rad olika former av aktiviterer, 

kan bli en mötesplats för just en mångfaldig kultur.171  

Arkitekterna positionerar sig här gentemot de teknologiska förutsättningarna 

just i linje med Dahlkilds utsaga om 2000-talets bibliotek som utmanande gente-

mot teknologin.172 

                                                 
166 Karlsson, Lena, ”Fem frågor till Henrik Jais-Nielsen” Lokaltidningen Lomma 2009-11-28. 
167 Sokol, D. (2013), Nordic architects : ebbs and flows, s. 184. 
168 Wagner, G. S. (1992), ”Public library buildings: a semiotic analysis”; Thomas, N. P. (1996), Reading 

libraries; Hart, C., Bains, M. & Jones, K. (1996), ”The myth of material knowledge”. 
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171 Sokol, D. (2013), Nordic architects : ebbs and flows, s. 184. 
172 Dahlkild, N. (2011), Biblioteket i tid og rum : arkitektur, indretning og formidling, s. 281. 
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Det som motsäger detta är dock den implicita indikationen på att biblioteken 

är en plats för böcker, då arkitekterna explicit syftar på läsplatser. Men det finns 

också en dubbelhet i detta, då arkitekterna även påpekar att besökarna kan ta med 

egna laptops och Ipads. Rummets funktion blir alltså möjligheten att välja. Biblio-

teksrummet upplevs som den plats där en besökare, oberoende av de funktioner 

som kan tänkas finnas i biblioteket, kan skapa egna platser och interaktioner ge-

nom att läsa en bok, eller surfa med wi-fi på sin Ipad. I en tillåtande rymd skapas 

alltså möjligheterna till etablerandet av platser. 

Platsens historia och påverkan 

I Ebbs and Flows behandlas inte Lomma bibliotek närmare, fokus läggs på rum-

mets symbolvärde. I relation till detta finns också den uttalade historiska medve-

tenheten om byggnadens placering.173 

Byggnaden får också sin form och sitt uttryck, anser arkitekterna, utifrån en 

analys av platsen och kontexen som byggnaden befinner sig i. I boken menar arki-

tekterna att den kulturella och historiska aspekten av en byggnads placering fått 

mer och mer inflytande på skapandeprocessen.174 I Lommas fall uttrycks detta ge-

nom att byggnaden refererar till den geografiska platsens historia. Även arkitek-

terna själva poängterar den historiska medvetenheten i byggnaden. De skriver att 

byggnaden medvetet bryter av från omgivningen med sin fasad av varmförzinkade 

stålskivor, men också refererar till de byggnader som tidigare varit frekventa i 

Lommas hamn-område. Med det hamnnära läget och ån som rinner från havet och 

inåt landet, för byggnaden tankarna till gamla båthus och varvsindustri.175 Det fri-

kopplade caféet framhålls som ”en arkitektonisk ’lillebror’” till biblioteksbyggna-

den.176 

En intressant aspekt i arkitekternas beskrivning är att just använda sig av plat-

sens historia för att göra en tydlig distinktion från omgivningen. Detta går också i 

linje med Shannon Matterns tankar om biblioteksbyggnader som hon menar “pus-

hes the envelope”, för att utmana omgivningens rådande arkitektur och skaka om 

monotonin, för att således skapa en plats i stadsbildens rymd som stämmer över-

rens med den framväxande och progressiva bilden av staden eller stadsdelen.177 

Det som blir intressant i den här aspekten är också det faktum att biblioteksbygg-

naden har en aktiv koppling till platsens historia. Ser man på tidigare forskning 

har det sällan eller aldrig funnits en syn på biblioteket som ett uttryck som kan 

                                                 
173 Sokol, D. (2013), Nordic architects : ebbs and flows, s. 184. 
174 Ibid. 
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användas för att påminna om omgivningens historia. Detta har varit förbehållet de 

speciella rum som varit direkt kopplade till orten och landskapets material.178 

Genom att använda sig av influenser från historien skapas således också en 

framväxande kultur. Biblioteksbyggnadens symbolvärde kommer åter upp till 

ytan och ambitionen att med denna byggnad skapa en kontakt med historien blir 

påtaglig. Genom att kombinera en rest-kultur, – ortens historia – med den effek-

tiva dominanta kulturen – ett bibliotek ska byggas i en spirande ny stadsdel –, 

skapas det en framväxande kultur.179 

Det maritima får också större fokus i en artikel i tidningen RUM.180 I denna ar-

tikel poängteras de historiska allusionerna i Lommas biblioteksbyggnad mer ex-

plicit. I likhet med arkitekterna påpekar författaren att exteriören är en anspelning 

på gamla båt- och varvsbyggnader, medan interiören framhålls som ytterligare en 

spegling av båtverksamheterna. Det öppna rummets entresolplan liknas vid en 

farkost, ett skepp upphöjt för renovering.181  

Även Matilda Stannow behandlar, i en artikel i tidskriften Arkitektur, biblio-

tekets farkostliknande form. I hennes beskrivning framstår dock hela biblioteket 

som farkost, en öppen och ljus farkost.182 Vidare skriver Stannow om biblioteks-

byggnadens placering, och menar att det blir ”ett helt nytt hus, på nästintill jung-

frulig mark[…]som pryder hamnen och nu förbinder Lomma med stadens prisbe-

lönta stadsbyggnadsprojekt.”183 

Bibliotekets symbolvärde blir en modern blinkning åt historien som länkar till 

den nya stadsdelens uppförande.  

Sven Nilssons framställning i rapport och lokalprogram visar en tydlig indi-

vidinriktad riktning. Nilsson vill framhäva möjligheterna och förtjänsterna hos 

biblioteket i en teknologisk värld och menar att det ska fungera som en motvikt 

mot informationsöverflödet och konsumtionssamhället. Nilsson menar att Lomma 

bibliotek är till för sina användare och att verksamheten och rummet ska fungera 

på deras villkor. Med detta anlägger han ett idealiskt symbolvärde som biblioteket 

ska sträva efter. Det är en idealbild av ett bibliotek som målas upp. 

                                                 
178 Se bl.a. Halmstads stadsbibliotek i Hjelmqvist, B. (1965), Folkbiblioteket i bild: bilderbok 2.  
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Halmstads stadsbibliotek – Staden och åns pärla av glas 

Beställarna – Lokalprogrammet 

1999 tillsattes en grupp politiker och tjänstemän för att ta fram ett lokalprogram 

för byggandet av ett nytt huvudbibliotek i Halmstad.184 I detta framarbetade lokal-

program beskrivs den kontext biblioteket befinner sig i och det dåvarande läget 

för bibliotekets verksamhet. Den biblioteksbyggnad som föregick den nuvarande 

var vid den tiden en av de äldsta folkbiblioteksbyggnaderna som fortfarande var i 

bruk.  

Biblioteket var uppfört 1953 och ritat av stadsarkitekten Fredrik Wetterqvist 

och, som Bengt Hjelmqvist skriver i Folkbiblioteket i bild 2, ett ikoniskt exempel 

på ”gallerbiblioteket”.185 Från entrén leddes man in genom två mindre dörrar in i 

den större boksalen, i två plan med fri takhöjd och gallerier. Dessa lokaler, fram-

hölls det i lokalprogrammet, kunde inte längre möta den utveckling som verksam-

heten gjort. Inte bara de rent teknologiska bristerna och platsbristen nämns som 

anledningar till ett stort behov för nytt bibliotek. Även bibliotekets arkitektur och 

spatiala upplevelse beskrivs som svåröverskådlig och otillfredsställande i relation 

till det moderna bibliotekets vision om att vara en mötesplats för bl.a. kulturupp-

levelser och medborgerligt deltagande.186  

I lokalprogrammet för det nya huvudbiblioteket skriver författarna att biblio-

teksbyggnader historiskt har speglat det samhälle de byggts i.187 Det bibliotek som 

vid den tiden stod där, reflekterade inte den samtid som beställarna befann sig i. 

Författarna reflekterar över 90-talets biblioteksarkitektur och menar att dessa 

byggnader blev mindre vardagsrum och mer representationsbyggnader för det 

expanderande informationssamhället.188 

I likhet med lokalprogrammet för Lomma värderas orden mötesplats och kun-

skap. I programmets omvärldsanalys står dessa ord ofta som ställföreträdande ord 

för demokrati Kunskap och mötesplatser i diskussioner kring IT-utveckling, in-

formationstillgång och det mångfaldiga samhället. Orden laddas som bibliotekets 

både ansvar och möjlighet i en samtid och en framtid.189 Det är dessa behov som 

behöver mötas och detta kunde, enligt lokalprogrammet, inte de dåvarande biblio-

tekslokalerna göra. Lokalprogrammet karaktäriseras också till stor del av den in-

formationsteknologiska utvecklingen och bibliotekets behov att möta detta.190 
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Uppfattningen kring biblioteket går i linje med den som Sven Nilsson också fram-

håller; från att ha härbärgerat information bundet i en fysisk form, övergår biblio-

teken till att stå till tjänst med navigation inom informationsflödet. Funktionen blir 

en plats som inte primärt ska förvalta kunskap och information, utan istället är 

fokuserad på en ökad förmedling av detsamma.  

I lokalprogrammet presenteras ett par ”honnörsord” som värderas som grund-

pelare för det nya biblioteksrummets vision. Ord som ”öppenhet”, ”lättillgänglig-

het”, ”karaktär” och ”atmosfär”, laddas inte bara i den givna bibliotekskontexten, 

utan det är ord som kopplas samman med den större kontexten, nämligen stads-

bilden. 191 

Öppenhet och mötesplats 

Lokalprogrammet lägger stor vikt vid öppenhet. Öppenheten får i programmet 

både en funktion och ett gestaltande värde. Programmet är dock väldigt praktiskt 

inriktat och har ett stort fokus på bibliotekets funktioner. Med en tydlig riktning 

mot ett öppet rum och en stor rymd, önskar också lokalprogrammet att det ska 

finnas tysta platser, och möjlighet till avskildhet.192  

För att etablera biblioteket som en mötesplats och offentligt rum i staden, me-

nar författarna att biblioteksrummet bör erbjuda fler funktioner än bara den regel-

rätta biblioteksverksamheten. Konkret exemplifieras detta genom att framhålla 

vikten av ett café som en del av byggnaden. Ett café, påstås det, är ”av stor bety-

delse i det nya biblioteket”.193  Trots att det ur verksamhetssynpunkt är två helt 

skilda entiteter, så uttrycks caféet som en viktig del av byggnadens (och med det 

också bibliotekets) gestaltning. Ett café i anslutning till biblioteket skapar också 

en möjlighet för möten som biblioteket och dess samlingar inte kan generera. I 

lokalprogrammet framhålls caféet som ett sätt att ”bejaka de mänskliga och soci-

ala relationerna.”194 

Det finns en kultur i att mötas någonstans i dagens fikakultur, där man möts, 

inte främst för att uträtta något, utan man snarare möts ”över” något. Att mötas 

”över” kan hittas i uttryck som ”vi kan ses över en kaffe”, eller ”vi ses över en 

fika”. 

I Halmstad är caféet, till skillnad mot Lomma, sammanbyggt med entrén och 

en integrerad del av biblioteksrummet. I entrén möts man först av en orienterings-

tavla och framåt till höger leds man till reception och ut i biblioteket. Till höger 

leds man genom ”nyhetsrummet”, där dagstidningar och tidskrifter blir en passage 

genom nyheter och kunskap, för att sedan leda in i caféet, en plats för möten.195 
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Arkitektoniskt finns det en kombination mellan att vara en integrerad del av bibli-

oteksbyggnaden, men också att vara en separat plats i dess rymd. Yi-Fu Tuan me-

nar att ett centrum är offentligt, centrum är utgångspunkten för en rymd som det 

perifera sedan omsätter till privatare platser och interaktioner.196  

Detta koncept med café i anslutning i biblioteket blir också allt mer vanligt. 

Inte bara Lomma och Halmstad har under senare år inkorporerat café, Uppsala 

stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek, och Lunds stadsbibliotek, är bara några av 

de bibliotek som också har café i anslutning till biblioteksbyggnaderna. 

Byggnadens symbolvärde och funktion i stadsbilden 

Det som förekommer och framhålls frekvent är biblioteksbyggnadens stora värde 

för stadsbilden. I lokalprogrammet relateras detta närmast till en konkurrensmark-

nad, där det skrivs att biblioteket ska kunna konkurrera med andra verksamheter 

och tjänster inom staden. Här blir symbolvärdet påtagligt, biblioteket ska, med ett 

citat ur lokalprogrammet, ”vara väl synligt i stadens offentliga liv och dra upp-

märksamheten till sig.”197 Det poängteras, som också bekräftar en effektiv domi-

nant kultur, att biblioteksbyggnaden bör ha en tydligt central position i stadens liv. 

Med detta kommer också ambitionen om mötesplatsen och det offentliga rummet, 

lokaliseringen av biblioteket får en stor betydelse för rummet som en offentlig 

plats. Denna urbana betydelse stärks också av Shannon Mattern som menar att när 

ett bibliotek öppnar i en stadskärna, så vaknar också fotgängare och området vak-

nar och blir livligare.198 

Schmidt Hammer & Lassen – Arkitektens vision 

För att bemöta lokalprogrammets vision utlystes en arkitekttävling, där förslaget 

från arkitektfirman Schimdt Hammer & Lassen i slutändan var det som valdes. 

Symbolvärdet i stadsbilden 

An object becomes a symbol when its own nature is so clear and so profoundly exposed that 
while being fully itself it gives knowledge of something greater beyond.199 

I arkitektfirman Schmidt Hammer & Lassens förslag till Halmstads nya stadsbib-

liotek finns den uttryckliga ambitionen att etablera biblioteksbyggnaden som ett 

unikt kännetecken i en växande stadsbild.200 I likhet med Lomma bibliotek beskri-

ver den ansvarige arkitekten Kim Holst Jensen, i tidskriften Arkitektur, byggnaden 

som en länk mellan den historiska och äldre delen av staden åt väster och söder 
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och den (då under uppbyggnad) nya stadsdelen i norr och öster.201 Detta åstadkoms 

via ett ”ett öppet och dynamiskt formspråk”.202 Arkitekterna vill i sin byggnad 

använda sig av platsens landskap och utnyttja den estetik och atmosfär som plat-

sen i sin naturliga form äger. I samband med diskussioner om stadsbilden i stort 

läggs det mycket fokus på landskapet och att byggnaden ska vara i dialog med 

platsens atmosfär. I förslaget poängterar dock arkitekterna att biblioteksbyggna-

den ska ha en egen karaktär i sin parkkontext och kunna ses som en framträdande 

glasskulptur i sin närhet till omgivningen. I relation till glasbyggnader skriver 

också Hart et. al. att glasbyggnader gör implicit anspråk på att vara en del av sin 

kontext och sin omvärld, och inte ”utomvärldslig”.203  

När arkitekterna presenterar det som uttrycks som ”idén” med byggnaden är 

det tydligt att platsen och omgivningen har en stor betydelse för byggnadens 

framställning. 

IDÉN 
- etablerar en karaktärfull plats 
- markerar sig i stadsbilden som ett nytt kännetecken 
- naturlig förankring och anknytning till platsen.204 

I relation till teorin, består bibliotekets funktion som en del av en rest-kultur. I 

samtalet kring bibliotekets byggnad väger upplevelsen av rummet tyngst, och sål-

des blir placeringen, upplevelsen och byggnadens symbolvärde den framväxande 

kulturen. Shannon Mattern menar också att biblioteksbyggnader inte längre har 

någon samlad symbol eller känsla, utan får sitt uttryck utifrån den rymd som den 

befinner sig i.205  

Något som dock motsäger den framväxande kulturen, men som problematiskt 

nog också är en syn som innebär en långsiktighet, är att byggnaderna också byggs 

med ambitionen att kunna förändras med tiden. I lokalprogrammet finns rubriken 

”Ett föränderligt bibliotek”.206 

Detta är återigen tankar som både dementeras t.ex. Michael Dewe, medan 

Drobnik & Tajeri stärker det. Arkitekterna omfamnar förändringen, genom att 

bygga för flexibilitet, men byggnadens exteriöra uttryck förändras även den. 

Biblioteket som plats i stadsbildens rymd förändras utifrån en i övrigt föränderlig 

stadsbild. Beroende av den effektiva dominerande kulturen som råder, ifall t.ex. 

öppenhet fortfarande är ett ideal kommer uttrycket bestå. Förändras samhällskli-

matet kommer också fasaden att uttrycka något helt annat. Att biblioteksbyggna-
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der också speglar den tid de byggts i uttrycks, som det tidigare redogjorts för, 

också av beställarna själva i lokalprogrammet.207 

Under 1960- och 70-talen byggdes bibliotek där ett starkt ledord var just 

”flexibilitet”.208 Ristarp och Andersson skriver att biblioteken byggdes med en 

uttrycklig ambition att skapa biblioteksrum som enkelt skulle kunna byggas om, 

byggas ut och anpassas efter de föränderliga behoven inom en folkbiblioteksverk-

samhet. I relation till den historiska bakgrunden blir rest-kulturen så pass djupt 

rotad i historien att den snarast blir en del av en effektiv, dominant kultur. Det som 

dock motsätter detta i arkitekternas förslag är användandet av begrepp för biblio-

teket som ”föränderlig” och ”nu- och framtidiga”.209 Det finns alltså, samtidigt 

med framtidsinriktningen, en uttryckt ambition om att spegla samtiden. Arkitek-

terna skriver att byggnaden genom ett ”nutidigt” formspråk och materialval, 

främst då glasfasaden, spegla vår tid genom att ha en ”naturlig förankring till plat-

sen”.210 

Flexibiliteten används också i en annan kontext, där det nämns att biblioteket 

har ett ”flytande, varierat och flexibelt rumförlopp.”211 En förändring i användan-

det av begreppet flexibelt är att det historiskt främst syftat på bibliotekets funktion 

och praktiska verksamhet. Flexibiliteten är i Halmstads kontext mer fokuserat, 

som citatet visar, på en upplevelse.  

Mötesplats 

Funktionen mötesplats är något som framhålls både i lokalprogram och hos arki-

tekter. I arkitekternas förslag står det att ”bilden av Biblioteket är ett stort torg 

eller en marknadsplats, en social och kulturell mötesplats med böcker, debatt och 

information.”212 Arkitekternas uttryck blir en tydlig markering för en progressiv 

syn på biblioteket, en strävan efter att fungera som en framväxande kultur. Arki-

tekterna skriver att biblioteket ska växa ”som generator i en ny stadsutveckling.”213  

Detta påstående går också i linje med Lauridsens tankar om att ”the new library is 

the market place, where people meet and where the local identity is unfurled and 

developed.”214 Liksom arkitekterna värderar Lauridsen biblioteket som en mark-

nadsplats. Begreppet marknadsplats används i dessa kontexter som en konkretise-

ring av mötesplats. Marknadsplats i Halmstads bibliotekskontext är en mötesplats 

där man får utbyte, utbyte i form av möten med människor och bibliotekets me-

dier 

                                                 
207  (2000), ”Förslag till lokalprogram för nytt huvudbibliotek i Halmstad”, s. 5. 
208 Ristarp, J. & Andersson, L. G. (2001), Mitt i byn!, s. 100 f. 
209 Schmidt, Hammer & Lassen (2001), ”Halmstads Bibliotek”, s. 5, 7. 
210 Schmidt, Hammer & Lassen (2001), ”Halmstads Bibliotek”, s. 7. 
211 Schmidt, Hammer & Lassen (2001), ”Halmstads Bibliotek”, s. 9. 
212 Schmidt, Hammer & Lassen (2001), ”Halmstads Bibliotek”, s. 7. 
213 Holst Jensen, K. (2006), ”Arkitekten beskriver”. S. 26 
214 Lauridsen, J. (2009), ”The Library in Urban Space”, s. 25. 
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I linje med Yi-Fu Tuans tankar om rymd och plats (se figur 2), uttrycker Nan 

Dahlkild att biblioteksrummet har en inre spatial rymd, med möjligheter till möten 

med såväl människor som medier. Dahlkild menar att byggnaden bör sträva efter 

att framhäva dessa möten i sin arkitektur.215 

Offentligt/publikt och privat 

[…][I]magine the sense of an ‘inside’ and an ‘outside’, of intimacy and exposure, of private 
life and public space.216 

Som en utveckling av mötesplats-temat skriver arkitekterna i sitt förslag att ”De 

stora glaspartier[na] öppnar verksamheten mot stads- och parkrummet och utstrå-

lar aktivitet och liv[…].”217 Arkitekterna strävar efter att öppna mötesplatsen till 

offentligheten och visa, som Tuan uttrycker det ovan, ”the sense of an ’inside’ and 

an ’outside’[…]”.218  

Tuan menar också att rymd skapad av människan har förmågan att tydligt dra 

gränsen mellan det som är privat och offentligt, “Man-made space can refine hu-

man feeling and perception[…]the difference between interior and exterior, closed 

and open and private and public.”219 Centralt här är själva gränsdragningen mellan 

arkitektur/byggnader – som är tydligt skapade mänskliga utrymmen – och natu-

ren, det yttre. Tuan menar att denna gränsdragning är avgörande för en upplevelse 

av såväl rum som plats.220  

Här blir arkitekternas explicita ambition att upphäva denna gränsdragning 

mellan offentligt och privat, exteriör och interiör. I förslaget uttrycker arkitekterna 

byggnadens positionering, de skriver att i ett nytt informationssamhälle där grän-

serna för kommunikation av information suddas ut och förmedlingen av informat-

ion inte längre är bundet till traditionella medium, bör även arkitekturen följa 

detta. Uttryckligen skriver de att formen också ska vara ”urban, framtidig, förän-

derlig och i samspel med ett nytt informationssamhälle där gränser upplöses och 

information förflyttas med omedelbar verkan, ut över de nationella gränserna.”221 

Genom att sträva efter att upphäva gränsen mellan vad som är inne och ute, 

och koppla denna ansats till lokalprogrammets ambition att skapa en mötesplats, 

belyser det här även gränsdragningen mellan publikt och privat. Där glasfasaden, 

som tidigare redogjort, strävar efter att upphäva gränsen mellan ute och inne, 

skapas möten med byggnaden och bibliotekets inre verksamhet redan i stadsbil-

                                                 
215 Dahlkild, N. (2011), ”The Emergence and Challenge of the modern Library Building”, s. 35. 
216 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 106. 
217 Schmidt, Hammer & Lassen (2001), ”Halmstads Bibliotek”, s. 5. 
218 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 106. 
219 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 102. 
220 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 102 f. 
221 Schmidt, Hammer & Lassen (2001), ”Halmstads Bibliotek”, s. 5. 
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den. I artikeln ”The Myth of Material Knowledge”, skriver artikelförfattarna att 

glas gör byggnadens inre synligt och att detta gynnar flanören, för att insikten blir 

tydlig.222 Den spontane förbipasseraren, menar Hart, Baines & Jones, får då full 

insyn i verksamheten och tar del av bibliotekets inre. 

Öppenhet 

Folkbibliotek har även i sin folkbildande roll strävat efter en öppenhet. I sin linda 

handlade det om att möjliggöra ett livslångt lärande genom att förmedla litteratur 

och öka läs-och skrivkunnigheten hos befolkningen.223  

Litteraturförmedlingen är fortfarande påtaglig i synen på biblioteksbyggna-

den. I tidskriften Arkitektur, skriver den ansvarige arkitekten Kim Holst Jensen, 

hur besökare och betraktare genom glasfasaderna kan se in i böckernas värld. De 

som befinner sig inne i böckernas värld kan se ut i naturen.224 I detta yttrande finns 

också en uppfattning om att öppenheten kan fungera på ett symboliskt plan. 

Ljusets roll får en betydande funktion i ambitionen om öppenhet. I sol- och 

dagsljus flyttar, som Olof Hultin skriver, parken och omgivningen in i biblioteks-

rummet.225 Står man innanför glasväggarna blir parken en del av rummet, och be-

traktar man byggnaden utifrån speglar sig träden, vattnet och byggnaderna i glas-

fasaden. Om kvällen är huset kraftigt upplyst och tornar upp sig som en enorm 

ljuskälla och betraktar man huset utifrån blickar man rakt in i det varma ljusa 

rummet. Biblioteksrummet flyttar då ut i stadsrummet och gränserna suddas ut. 

Rum och plats fungerar således i symbios och ”nature, the seasons and the 

city all become part of the library.”226  

Inför invigningen av Halmstads stadsbibliotek skrev bibliotekarien Elisabeth 

Skog att biblioteket tillitsfullt visar sitt inre.227 Konceptet att biblioteket visar sitt 

inre signalerar en öppenhet, men öppenheten är som sagt dubbel, en kombination 

mellan att ge full insyn och att ge fullständig utblick. 

En vidareutveckling av det här är arkitekternas val att skapa biblioteket som 

ett enda stort rum. Arkitekterna poängterar upplevelsen av rörelse, aktivitet och 

struktur.228 Friheten och tryggheten ska alltså här upplevas i en samlad upplevelse. 

Rörelse och aktivitet är ord förknippade med frihet och rymd, medan struktur kan 

symbolisera trygghet och plats. Öppenheten ska genomsyra hela byggnaden och 

rymden ska upplevas som en större, mer abstrakt känsla. I denna mer abstrakta 

atmosfär kan också de olika avdelningarna avgränsas som separata platser, vilket 

                                                 
222 Hart, C., Bains, M. & Jones, K. (1996), ”The myth of material knowledge”, s. 27. 
223 Ristarp, J. & Andersson, L. G. (2001), Mitt i byn!, s. 21. 
224 Holst Jensen, K. (2006), ”Arkitekten beskriver”, s. 26. 
225 Hultin, O. (2006), ”Ett hus som förändrar staden”, s. 35. 
226 Schmidt Hammer & Lassens webbplats > architecture > library and culture > Halmstad Library > Descrip-

tion 
227 Broschyr Stadsbiblioteket i Halmstad, u.å. 
228 Schmidt, Hammer & Lassen (2001), ”Halmstads Bibliotek”, s. 9. 
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också ger upplevelsen av rörelse. Rummet ger en kroppslig upplevelse med det 

större perspektivet av rymden och platsernas mer etablerande och trygghetsingi-

vande funktion.229 Även öppenheten blir tydlig i relation till det som är inne och 

ute om det återkopplas till Yi-Fu Tuans citat om mänskligt skapad rymd.230 Arki-

tekternas vision blir att med arkitekturen skapa en allomfattande öppenhet. En 

öppenhet som alltså inte centreras i byggnadens interiör och explicita exteriör, 

utan som även strävar ut i den större omgivningen. Arkitekterna skriver att fasa-

dens böjning svarar mot platsens atmosfär och skapar rum ut mot parken utan-

för.231 Ambitionen är att användaren ska uppleva sig som en del av parken när de 

befinner sig inne i biblioteket; och motsvarigheten, att vara en del av biblioteket 

när de befinner sig i parken. Återigen kan detta kopplas till arkitekternas uttryck 

om att sudda ut gränser.232 Kanske skapar den fullständiga glasfasaden en spegel-

funktion, utsikten ger insikt och insynen utsikter. Gränserna suddas, som tidigare 

redogjort, ut. Det som kan diskuteras med denna spegelfunktion, är att det som 

förut varit privat, nu närmast blir publikt. Men den fria insynen öppnar också be-

sökares platser till det offentliga. Öppenhet och frihet åstadkoms kanske på be-

kostnad av besökarens integritet.  

Men arkitekterna strävar också efter en trygghet i rumsupplevelsen och för att 

ytterligare återkoppla till Tuans tankar om frihet och trygghet i upplevelsen av 

rum, uttrycker arkitekterna en framåtrörelse som eftersträvas i byggnaden. I entré-

område, café, reception och barnavdelning finns det en önskan om att etablera en 

känsla av förtätning och intimitet, byggnaden tar hand om besökaren och använ-

daren och lotsar in en i etablerad trygghet, arkitekterna beskriver detta som ”en 

förtätning och intimitet”.233 Detta förändras sedan när byggnaden leder vidare in i 

den öppnare skönlitteraturavdelningen för unga-vuxna och vuxna, där takhöjden 

också blir dubbel.  

Besökaren leds från entréns låga takhöjd, receptionens välkomnande och inte-

grerade placering, vidare till barnavdelningen, ombonat, familjärt och tryggt. För 

att med den etablerade trygghetskänslan, komma in i den stora salen som fortfa-

rande är en del av samma rum. Med dagsljus som lyser in genom glasfasaderna 

och, dubbelt så hög takhöjd, blir frihetskänsla påtaglig. Trygghet vidareutvecklas 

till frihet och bekräftar den framåtrörelse som arkitekterna framhåller. 

Biblioteket upplevs i sin samlade helhet som spänningsfylld, med växlande upplevelser mel-
lan höga och låga rumsförlopp. Det horisontala rum i ankomsten ger förtätning och intimitet 
omkring entréområde, café, barnavdelning och reception mens det höga rum i skönlitteratur-
avdelningen skapar rum och plats till variereande läsupplevelser i lugn och ro.234 

                                                 
229 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 116. 
230 Tuan, Y. (2001), Space and Place, s. 102. 
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 46 

Reflektioner kring byggnaden 

I Halmstads fall sammanfogar biblioteksbyggnaden det privata och det publika. 

Genom att öppna upp utsikten och insikten önskar arkitekturen att upphäva Yi-Fu 

Tauns gränsdragning. Kanske blir det också så att byggnaden med strävan efter att 

upphäva distinktionen mellan det öppna/publika och det intima/privata, också 

medvetandegör gränsdragningen. Kan gränsen bli extra tydlig när tegelväggen 

försvinner och istället ersätts med glas? 

Det som är signifikant för arkitekternas framställning av biblioteket, är hur 

dess arkitektoniska form talar om byggnaden som en symbol, främst i relation till 

sin omgivning. Det är formen och uttrycket som är centralt för arkitekten.  

I en sammanställning av de tävlande arkitektfirmornas bidrag till nybyggnat-

ionen av Halmstads nya huvudbibliotek, finns en rad reflektioner kring Schmidt 

Hammer & Lassens bidrag. Något av det första som fastslås om byggnaden är 

dess ”höga[a] arkitektoniska kvalitet.” samt att byggnaden är ett ”vackert biblio-

teksrum”.235  

I bedömningen skrivs det om rummets öppenhet som något som skapar över-

siktlighet och orienterbarhet. Som en bekräftelse av arkitekternas vision om det 

gränslösa rummet, menar bedömningen att öppenheten transenderar rummets 

väggar. Men även som ett befästande av egenskaper som i lokalprogrammet ut-

trycktes som saknade i den dåvarande biblioteksbyggnaden. Vidare påpekas det i 

kommunens bedömning att öppenheten skapar en rörelse i rummet, från entrén 

och barnavdelningens lägre takhöjd och tryggare och samlade atmosfär, leder det 

atrium som bildar bibliotekets centrum ut i den friare atmosfären, den dubbla tak-

höjden skapar således en ”riktning och rörelse” i upplevelsen av rummet. Något 

som också bekräftar placerandet av Yi-Fu Tuans koncept som en upplevelsemar-

kör, samt den spatiala framåtrörelse som det redogjorts för tidigare. 

I sin reaktion på bibliotekets byggnad skriver Olof Hultin om den eleganta ef-

fekt som uppstår när väggarna upplöses och naturen och parkområdet utanför blir 

en del av rummet innanför.236 

Bedömningen av den arkitektoniska kvalitén nämner och talar mycket om 

platsen, omgivningen och den dialog som byggnaden försöker skapa.  Den får här 

värderingen av ett konstverk, och detta poängteras av att byggnaden lyses upp 

nattetid. Den blir då ”en skulptur i stadslandskapet.”237 I reflektionerna finns också 

tankarna och symbolvärdet med placeringen över vattnet och dess urbana posit-

ionering. Detta får ett tydligt värde för förnyelsen av Halmstad, och gör det om-

råde av staden runt biblioteket och ån, till en central del av stadsbilden. 
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237  (2001), ”Nybyggnad av nytt huvudbiblioteket - schmidt hammer o lassen”, s. 9. 
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Olof Hultin skriver i tidskriften Arkitektur att det är ”ett hus som förändrar 

staden”.238  I Biblioteksbladet reflekterar Annina Rabe om att byggnaden är en ny 

självklar mittpunkt i staden.239  

Vid samtal med bibliotekschef Anette Hagberg vid Halmstads stadsbibliotek, 

uttryckte även hon att upplevelsen bland besökare och användare var den att 

biblioteket blivit en arkitektonisk symbol för Halmstads stadsbild.240  

  

                                                 
238 Hultin, O. (2006), ”Ett hus som förändrar staden”. 
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Avslutande diskussion och slutsatser 

I följande diskussion ställs de undersökta biblioteken mot varandra och jämförs 

utifrån de specifika frågeställningar som ställdes i början av uppsatsen. 

Vilka värderingar och förutsättningar är centrala kring folkbiblioteket som bygg-

nad och rum? 

Vilken upplevelse av folkbiblioteket har beställare och arkitekter velat lyfta  

fram?  

Vilken roll har biblioteksbyggnaden i stadsbilden enligt det undersökta materi-

alet? 

Diskussion 

Värderingar och eftersträvade upplevelser 

Ett centralt begrepp kring Halmstad och Lommas bibliotek är öppenhet. Byggna-

derna består i båda fallen av ett enda öppet rum med glasfasader. 

Öppenhet har historiskt inneburit tillgänglighet av materialet och verksamhet-

en. På 1930-talet öppnandes bibliotekens hyllor och litteraturen ställdes till an-

vändarens förfogande. Till skillnad från detta har Halmstad och Lommas biblio-

teksbyggnader vidgat begreppet och öppnat upp rummet och ställer dess många 

möjligheter till användarnas förfogande. Öppenheten är inte längre bara en facett 

av verksamheten, utan ett uttryck i bibliotekets byggnad. I linje med Yi-Fu Tuans 

begrepp, uttrycks det i lokalprogram en strävan efter en upplevelse av öppenhet 

och frihet i rummet. Men öppenheten skapar också möjligheten till en trygghet. 

Det uttrycks att öppenheten ska ge möjlighet till trygghet och, för att ytterligare 

återkoppla till Tuan, skapa platser i form av möten i bibliotekens lokaler. 

Vidare på samma tema finns det en uttrycklig värdering, som är tydlig hos 

båda biblioteken, att fungera som mötesplatser. Begreppet mötesplats är frekvent 

förekommande i lokalprogrammen. I det historiska materialet har möten fokuse-

rats mellan besökare och böcker. Denna värdering är, för att koppla till Williams, 

fortfarande en del av en effektiv dominant kultur. Både lokalprogrammen och 

arkitektvisioner framhåller biblioteken som platser för läsupplevelser och littera-
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turförmedling. Men begreppet mötesplats breddas i den samtida tolkningen, vilket 

kan sägas vara en effekt av den teknologiska utvecklingen som framhålls i lokal-

programmen. Teknologin utmanar bibliotekets funktioner och syfte, där kunskap 

förmedlas på fler sätt än tidigare, och mötet gäller i större utsträckning mellan 

människor än bara mötet med böcker. Det som blir en framväxande kultur i värde-

ringen kring Lomma och Halmstads bibliotek, är det explicita införandet av mö-

tesplats som ett bredare begrepp. För att använda Tuans terminologi så är biblio-

teket en rymd och i denna rymd finns platser. Detta genererar möjligheten till mö-

ten med såväl människor, utsikt och böcker(se figur 2).  

Ett steg som biblioteken tagit för att etablera sig som mötesplatser är att i an-

slutning till byggnaderna också ha caféverksamhet som fungerar i separat regi 

från bibliotekets verksamhet. Men i det arkitektoniska uttrycket och gestaltning 

fungerar bibliotek och café som en enad organism, beroende av varandra.  

Undersökningen visar att den effektiva, dominanta kulturen är ganska konse-

kvent genom såväl det historiska som det empiriska materialet, ord som öppenhet, 

tillgänglighet, kunskap, flexibilitet och möten är frekvent förekommande. 

Uppfattningen om folkbibliotek som en öppen institution för kunskap och lit-

teratur är en del av en rest-kultur, som är så djupt rotad att den ligger till grund för 

den effektiva, dominanta kulturen. Det som är en påfallande del av en rest-kultur 

är förlitandet på bibliotekets benämning ”bibliotek” som en tillräcklig marknads-

föring för verksamheten. Det råder, i det historiska materialet, ingen tvekan om i 

vilket syfte biblioteket finns; människor kommer dit för att låna böcker. Detta är 

en del av rest-kulturen. 

De aspekter i materialet om Lomma och Halmstads bibliotek som pekar på en 

framväxande kultur finns just i relationen mellan bibliotekens verksamhet och 

syfte å ena sidan och det arkitektoniska uttrycket å andra sidan. Även om de 

grundläggande värderingarna för biblioteket är en effektiv, dominant kultur, så 

förändras däremot uttrycket kraftigt över tiden. 

I takt med att uttrycket förändras har, kan man i materialet skönja en värde-

ring att gestalta denna förändring i biblioteksrummen. Själva förändringsproces-

sen ska bli synlig. I lokalprogrammen finns en uttalad riktning mot att bygga bib-

lioteksbyggnader för framtiden. I framtiden ligger utmaningar från teknologin av 

bibliotekens funktioner, som tas upp i avsnittet för tidigare forskning. I lokalpro-

grammen är det frekvent skrivet att biblioteksbyggnaderna i Lomma och Halm-

stad, i en tid av stor förändring, ska byggas med syftet att vara ”flexibla” och 

”hållbara”. I ett historiskt sammanhang har begreppet flexibilitet varit en del av en 

effektiv dominant kultur, i betydelsen av att olika aktivitetstyper ska kunna för-

siggå i lokalerna. Men i lokalprogrammen används flexibilitet som en del av en 

framväxande kultur, då större samhällsförändringar även ska kunna rymmas i 

bibliotekets lokaler.  
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Flexibilitet uttrycks också av arkitektfirman Schmidt Hammer Lassen som en 

dimension av en rumslig upplevelse, genom en tydlig ambition om att rummen 

ska ge upplevelsen av en framåtrörelse. Som en symbios mellan Tuans begrepp 

trygghet och frihet. 

Stadsbilden 

Biblioteksbyggnaderna i Halmstad och Lomma har byggts för att ingå i föränd-

ringen av stadsbilden, och för att använda Tuans begrepp, blir biblioteken platser i 

den rymd som är orternas stadsbilder. I båda fallen har biblioteksbyggnaderna fått 

symboliska funktioner för nya stadsdelar och som estetiska uttryck agerat som en 

sluss in i nya perspektiv. Båda byggnaderna består till stor del också av en glasfa-

sad, som också skapar en insyn och genomsyn. Glas på nästan alla sidor gör att 

man både ser in och ut, men inte minst så ser man igenom. I funktionen som 

brygga ser man alltså genom biblioteken ”framtiden”.  

En påfallande likhet mellan biblioteken i detta uttryck är också medvetenhet-

en och utnyttjandet av det vatten som finns i anslutning till båda biblioteksbygg-

naderna. I Halmstad fungerar biblioteket nästan ännu mer som en brygga, då delar 

av byggnaden aktivt går ut över Nissans vatten. Med sitt fundament placerat på 

den ”nybyggdande” sidan om ån, symboliserar detta ett aktivt närmande från båda 

sidor om ån. Den äldre delen av staden kommer lite närmare och den nya sträcker 

sig fram emot historien. 

I Lomma är också närheten till vattnet tydligt, med båtplatser i anknytning till 

biblioteket och de stora, öppna fönstren som öppnar sig mot vattnet och det ny-

byggda området på andra sidan.241 

I stadsbilden blir således både Halmstad och Lommas bibliotek, en samman-

fattning av den effektiva dominanta kulturen, då de fungerar som övergången mel-

lan rest-kulturen och den framväxande. I Lomma står byggnaden som en förbin-

delselänk mellan en äldre stadsbild och den helt nybyggda nya stadsdelen i ham-

nen. I Halmstad är grundtanken detsamma, en utsträckt länk mellan den äldre 

stadsdelen och det ombyggda nya området. 

Den tydligaste effektiva, dominanta kulturen som går igenom historien, är den 

i stadsbilden centrala placeringen av biblioteksbyggnaden. Redan i Hjelmqvist, 

Thynell etc., från 1932 framhålls vikten av en central placering av bibliotekets 

byggnad, där folk rör sig och är. I Halmstad och Lomma befästs denna kultur. 

Men det finns i det här också en framväxande aspekt och något som skapar förut-

sättningarna för de största skillnader som finns i bibliotekens uttryck. 

                                                 
241 Se bilaga 3:1, denna bild också tagen från det nya hamn-området. 
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Förutsättningar  

Historiskt har biblioteksbyggnaden varit den plats där kunskap tillgängliggjorts, 

genom böcker och texter. Den tendens som syns i lokalprogram och arkitektvis-

ioner är att kunskapsförmedling blir allt mindre platsberoende, vilket ställer frå-

gan om det faktiskt behövs ett fysiskt kunskapscentrum, som bibliotek. 

Den här uppsatsen har inte som syfte eller mål att svara på den här frågan, 

men funderingar kring denna viktiga förutsättning återkommer som ett tema hos 

båda beställare. I undersökningen framkommer tendenser att biblioteksbyggna-

derna byggs allt mer platsförankrat, som lokala knytpunkter. Detta kan ses som en 

reaktion på en allt mindre platsberoende informationsteknologi. Biblioteken i 

Halmstad och Lomma skulle, som unika platser i sin omgivning, alltså inte kunnat 

stå någon annanstans. Genom att byggnaden knyts till platsen och omgivningen, 

görs biblioteksbyggnaderna till lokala kunskapscentrum i stadsbilden. 

Men att vara kunskapscentrum kan påstås tillhöra en rest-kultur som är så 

djupt rotad att den är grundläggande för den effektiva, dominanta kulturen. I den 

framväxande kulturen däremot, strävar biblioteken allt mer efter att, som tidigare 

påvisats, fungera som mötesplatser.  

Den stora skillnaden mellan uttrycken i biblioteksbyggnaderna grundas i plat-

sens förutsättningar. Det är således denna som bestämmer karaktären på det este-

tiska uttrycket. Det gemensamma draget mellan biblioteken är att de båda ämnar 

skapa en länk mellan en historia, en samtid och en framtid i den geografiska rym-

den. Hur detta faktiskt gestaltas arkitektoniskt skiljer sig dock åt. 

”Many libraries do more than embody a particular kind of culture; they often help to reshape 
the city’s identity during a period of urban and economic growth.”242 

Halmstad försöker aktivt låta biblioteket länka samman en gammal historisk del 

av staden med en ny och modern del. Detta görs genom att skapa en biblioteks-

byggnad som är modern och tydligt symboliserar öppenhet. Öppenheten gestaltas 

med den fullständiga glasfasaden som, inte bara skapar insyn och utsikt, utan 

också transparens. Ambitionen är att sudda ut gränserna mellan omgivningen och 

insidan, i motsats till den gränsdragning som Tuan framhåller som arkitekturens 

funktion. Arkitekterna framhåller att naturen i omgivningen och biblioteket ska 

fungera i symbios, att gränsen mellan ute och inne suddas ut. Byggnaden blir en 

del av omgivningen och omgivingen blir en del av biblioteket. 

Lomma bibliotek däremot, blir en centralpunkt i det nya Lomma, med upp-

rustning och nybyggnationer runt omkring byggnaden. Det arkitekterna gör med 

byggnaden är att samla det moderna och platsens historia i ett och samma uttryck. 

Lomma använder alltså platsens egen historia och gestaltar således, som ett kugg-
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hjul i en helt ny stadsbild, ortens historia i ett modernt och experimentellt uttryck. 

I praktiken innebär det att arkitekterna anspelar på en marin verksamhet, som 

förut varit ortens kännetecken. Exteriören påminner om ett båtskjul och varvs-

byggnad som förut var frekvent förekommande i Lommas stadsbild. Interiören, 

med sitt entresolplan, påminner om en farkost upphängd för renovering.  

Den absolut största skillnaden mellan dessa biblioteksbyggnader ligger såle-

des inte i ambitionen om vad en biblioteksbyggnad ska uttrycka. Utan skillnaden 

ligger i den lokala anknytningen. I enlighet med Shannon Matterns citat, och båda 

arkitektfirmorna, Schmidt Hammer Lassen och JAIS, är platsens påverkan på 

byggnadens uttryck avgörande för bibliotekens estetiska utformning.  

Att synas och visa fram – Slutsatser 

“The new library is sharing its knowledge. Enriching and improving it in a continuous inter-
action with the surrounding society. This should be reflected in its architecture.”243 

Biblioteken i Halmstad och Lomma visar på gemensamma värderingar, om att 

gestalta öppenhet, bygga bibliotek med framåtriktning mot framtiden, ge utrymme 

för möten och kunskapsförmedling. Beställarupplevelsen bakom de två biblio-

teken visade sig ha likheter vad gäller anpassningar till ett förändrande samhälle, 

flexibilitet och att biblioteken ska kännas som en mötesplats. 

Arkitektupplevelsen karaktäriserades av framåtriktning i rummet samt öppen-

het i symbios med trygghet. 

Beställarnas och aktitekternas syn på biblioteken i stadsbilden och funktionen 

i städerna verkar i båda fallen handla om att agera brygga mellan olika stadsdelar 

och tider. Bibliotekens funktion som kunskapsförmedlare och platser för litteratur 

blir i den funktionen en bild av en historia, då den innehåller kunskap om histo-

rien. Men, dess uttryck i stadsbilden, som raffinerade byggnader med modern ar-

kitektonisk estetik skapar en dialog mellan en historia och en framtid. Biblioteken 

byggs som en länk mellan gammalt och nytt i stadsbilden och är en pusselbit i hur 

man bygger staden. Detta framställs i dess centrala placering mellan nya områden 

och äldre stadsdelar.  

Närheten till vatten är även de gemensamma nämnare som ger lokal förank-

ring och genklang i byggnaderna. 

Men det är också i den lokala stadsbilden och det lokala uttrycket som de 

större skillnaderna blir påtagliga. Biblioteken har satsat på olika strategier i de 

olika biblioteken baserat på lokala förutsättningar. Halmstad arbetar med att ge-
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nom glasfasaderna släppa in omgivningen i biblioteket och Lommas uttryck allu-

derar på platsens historia. 

Sammanfattande kan det påstås att det blir tydligt i uppsatsens undersökning 

och diskussion att värderingarna kring folkbiblioteket är de samma, bibliotekens 

funktioner är lika. Detta gäller såväl mellan de undersökta biblioteken, men också 

i det historiska materialet. Biblioteket är ett kunskapsrum och en mötesplats mel-

lan människor och kultur. Men det stora framväxande och nydanande är att biblio-

tekets grundläggande värderingar utmanas i sin samtid. Biblioteket riskerar, i den 

teknologiska framfarten som sker att tappa sin självklarhet. 

När begreppet ”bibliotek”’s etymologiska betydelse som en plats för böcker, 

tappat sin befästa roll och inte längre självklart uttrycker den varierande och 

mångskiftande verksamhet det är, ifrågasätts alltså identiteten. Men, inom biblio-

teksvärlden finns övertygelsen om den egna identiteten. I lokalprogram uttrycks 

drömmen om ett bibliotek, idealet som är biblioteket, alla de värderingar och ef-

tersträvade upplevelser är ett led i att försöka gestalta den syn biblioteksvärlden 

har på sig själv.  

När en verksamhet så bred och mångfaldig som biblioteksverksamheten ut-

trycks vara i lokalprogrammen, inte längre ryms i det begrepp som är ”bibliotek”, 

krävs det andra kanaler för att visa den här synen. Kanske är arkitekturen en av 

dessa kanaler. I Lomma och Halmstad finns ambitionen av att göra biblioteks-

byggnaderna till en arkitektonisk symbol och knytpunkt för lokalsamhället. Vilket 

är precis detsamma som beställarna vill skapa med biblioteksverksamheten. 

Kanske är Halmstad och Lomma bibliotek exempel på bibliotek som har strävat 

efter att gestalta sitt eget självförtroende i den byggnad de verkar i. 

Rummet och byggnaden behöver visa användaren vilka möjligheter som finns 

därinne.  

Förslag till vidare forskning: 

Om ambitionen med Halmstad och Lomma bibliotek var att skapa fysiska knyt-

punkter för lokalsamhället, finns det då tendenser till en digital motsvarighet? När 

sociala knytpunkter blir digitala i sociala medier, t.ex. facebook och twitter; finns 

det en digital motsvarighet till biblioteksrummet i detta?  

I ett tidigt skede till den här uppsatsen fanns ambitionen att göra en komparativ 

studie av fysiska folkbiblioteksrum och förekomsten av digitala biblioteksrum. 

Denna aspekt övergavs efter en tid, till förmån för en studie inriktad på biblio-

teksbyggnaders fysiska gestaltning. Men med utgångspunkt i ett citat ur Mitt i 

Byn! öppnas möjligheten för studier av det digitala biblioteksrummet. 

”[…]det virtuella biblioteket kommer aldrig att kunna ersätta biblioteket som fysiskt rum. Ett 
kravlöst rum – oftast dessutom vackert – med ett innehåll som saknar gränser och med ovän-
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tade möten ständigt på programmet kommer aldrig att kunna ersättas av ett aldrig så sofistike-
rat liv i cyberspace.”244 

Men är det så? Är denna utsaga verkligen helt sann? Kan det virtuella biblioteket 

aldrig någonsin ersätta det fysiska i form av möten och sinnliga uppleveler? När 

en teknologisk utveckling under början av 2000-talet tvingade Halmstad och 

Lomma att skapa nya och djärva byggnader, vad skapar morgondagens teknolo-

giska utveckling för rum? En möjlig utveckling är att undersöka det virtuella 

biblioteket som mötesplats och rum. 
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har folkbiblioteksarkitekturen och folkbiblioteksrummet un-

dersökts med de empiriska exemplen Lomma folkbibliotek och Halmstads stads-

bibliotek. Fokus och syfte för uppsatsen har varit att försöka åskådliggöra de vär-

deringar som ligger bakom etablerandet av de undersökta biblioteken. Vilka sym-

bolvärden laddas byggnaden med och vilken funktion den får stadsbilden? 

Det teoretiska ramverket för uppsatsen har varit tvådelat och bestått av Ray-

mond Williams kulturteoretiska begrepp om effektiv dominant kultur, rest-kultur 

och framväxande kultur. Detta har använts för att placera in material och under-

sökning i en historisk kontext. Den andra teoretiska aspekten som applicerats var 

Yi-Fu Tuans teorier om Space and Place, dessa begrepp har används för under-

sökning av en fysisk dimension, men har även fungerat som omsättning av fysiska 

upplevelser av rum till en idémässig struktur. 

Bakgrundsmaterialet i uppsatsen har bestått av historiskt material om svensk 

folkbiblioteksarkitektur och det empiriska av lokalprogram från kommuner och 

arkitekter, samt arkitektur-fackliga publikationer som skrivit om de undersökta 

biblioteken.  

Med en kvalitativ textstudie har materialet angripits med en iterativ arbetspro-

cess och en avsändarorienterad. Undersökningen har fokuserat på närläsning av 

material kring respektive bibliotek och undersökningen har först delats upp efter 

bibliotek och sedan avsändarperspektiv. Avsändarperspektiven ordnas under te-

matiska rubriker. 

Uppsatsens resultat visar att de undersökta bibliotekens syn på folkbibliotek 

vilar på i sort sett samma värderingar. Öppenhet, bygga för framtiden, möten och 

en strävan efter att vara en symbol för framtid och historia i stadsbilden, är den 

effektiva dominanta kultur som styr synen på en folkbiblioteksbyggnad. Med 

dessa värderingar gemensamt, skiljer sig dock de undersökta biblioteken i Lomma 

och Halmstad åt. Där värderingarna är lika, blir uttrycken olika, ofta beroende på 

anspelningar till den specifika platsen.  

Den teknologiska utvecklingen skapar de förutsättningar som gör att biblio-

teket riskerar tappa sin identitet, detta gör att den effektiva dominanta kulturen 

inte längre enbart kan fungera som en facett av verksamheten, utan också ett ut-

tryck i arkitekturen. De undersökta biblioteken gestaltar alltså sin verksamhets 

möjligheter i byggnaden. 
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”Nlc phaseii southeast 001b.jpg” By Zhangweiwu, is licensed under (CC BY-SA 3.0) 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nlc_phaseii_southeast_001b.jpg?uselang=sv


 62 

Bilaga 3:1 – Lomma bibliotek 

 

”night at the library” by Olga is licensed under (CC BY-NC 2.0)  

 

https://www.flickr.com/photos/__olga__/4774172675/in/photolist-8gSTcZ-8oXxFn-8tkotB-8pEqBk-8pW2Cp
https://www.flickr.com/photos/__olga__/4774172675/in/photolist-8gSTcZ-8oXxFn-8tkotB-8pEqBk-8pW2Cp
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Bilaga 3:2 – Lomma bibliotek 

Arkitektens ritning, undervåning. 
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Bilaga 3:3 – Lomma bibliotek 

Arkitektens ritning, övervåning. 
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Bilaga 4 – Halmstads stadsbibliotek 

 

 

”Halmstad Bibliotek” By Bradley Wells, is licensed under (CC BY-NC-SA 2.0) 

 

 

https://www.flickr.com/photos/32179171@N08/8226190727/in/photolist-dwVnUB-7zNdYw-n2uL4-6ivzCy-fAf7Uc
https://www.flickr.com/photos/bdwells1986/

