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Inledning  

A university is just a group of buildings gathered around a library. The library is the university.1 
 

Bibliotek har under historien haft sin främsta funktion i att verka som en sam-
lingsplats och som ett förvaringskärl för kunskap och har därigenom varit en be-
tydelsefull del av samhället. Detta har avspeglats i biblioteksbyggnaderna som 
ofta har varit grandiosa och praktfulla i sina utformningar. Även biblioteksbygg-
nadernas interiörer har varit storslagna i uttryck för att åtfölja den viktiga uppgift 
biblioteken har haft. I vår tid har biblioteken utvecklats till att inrymma fler upp-
gifter än att endast utgöra förvaring av dokument. Biblioteksanvändarnas bru-
kande och de praktiska aspekterna av biblioteksmiljöerna har därmed blivit minst 
lika viktiga som dess estetiska utformning. I dagens högskolebibliotek ska det 
förutom dokumentsamlingar även finnas rum för mötesplatser och grupparbets-
platser på öppna ytor samt tysta studieplatser. Hur utformas då högskolebibliotek 
för att möta de behov som finns idag och vad är viktigt att ha i åtanke vid bygg-
nation eller renovering av högskolebibliotek?  

Denna uppsats handlar om hur man idag väljer att bygga, renovera och för-
ändra redan befintliga högskolebibliotek för att passa de behov som biblioteken 
möter hos användare men också de eventuella krav som den nya tekniken medför. 
Genom en undersökning av tre svenska högskolebibliotek som har renoverats eller 
uppdaterats under de senaste tio åren är syftet att visa på hur man nu väljer att 
formge biblioteksrum i en högskolekontext för moderna behov. Samtidigt är för-
hoppningen att genom litteraturstudier åskådliggöra hur man har sett på biblio-
teksmiljöer i denna kontext förr och hur man ser på det nu samt visa på hur ett 
bibliotek kan förändras för att bli en trivsam miljö för dagens användare. Eftersom 
detta ämne är relativt outforskat vad gäller högskolebibliotek är målet att denna 
uppsats ska kunna vara ett bidrag till forskningen rörande bibliotek, arkitektur och 
studiemiljöer samt inspirera till nya studier i ämnet. Förhoppningsvis kan under-
sökningen och dess resultat även skapa intryck hos bibliotekarier och andra yr-
kesgrupper som arbetar aktivt med studiemiljöer i högskolebibliotek, såväl som 
arkitekter och personer från yrken utanför biblioteksbranschen som har som ar-
betsuppgift att utforma liknande miljöer. 

                                                
1 Crawford, W. (1999), Being Analog: Creating Tomorrow's Libraries, s. 69. 
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Tre svenska högskolebibliotek  
I denna uppsats granskas tre svenska biblioteksbyggnader: Uppsala universitets-
bibliotek Carolinabiblioteket, Stockholms universitetsbibliotek Frescatibiblioteket 
och Södertörns högskolebibliotek. 

Carolinabiblioteket 
Carolinabiblioteket är huvudbibliotek för Uppsala universitet, som grundades 
1 477 och därigenom också är Sveriges första universitet.2 Universitetet har idag 
drygt 41 000 registrerade studenter, 2 400 doktorander samt närmare 7 000 an-
ställda.3 Carolinabiblioteket är Sveriges äldsta universitetsbibliotek och dess 
byggnad Carolina Rediviva är sedan 1993 ett statligt byggnadsminne.4 

Uppsalas universitetsbibliotek inrättades 1622 och fanns då i en mindre bygg-
nad samt senare även på övervåningen i universitetsbyggnaden Gustavianum. År 
1778 revs universitetsbyggnaden Academia Carolina som hade planerats inhysa 
bibliotekssamlingarna. Den nya biblioteksbyggnaden fick därför namnet Carolina 
Rediviva, latin för ”det återuppståndna Carolina”. Carolina Redivivas placering, 
vid krönet på Carolinabacken i centrala Uppsala, utsågs av dåvarande kronprinsen 
Karl Johan under det tidiga 1810-talet.5 Carl Fredrik Sundvall valdes till arkitekt 
och utarbetade fyra olika biblioteksbyggnadsprojekt fram till att det femte antogs, 
vilket består av den byggnadsdel som är vänd mot Carolinabacken samt en bakre 
trapphusflygel.6 Biblioteket började byggas 1817 och stod klart 1841.  

Redan på 1860-talet började samlingarna bli för stora för byggnadens kapa-
citet och man var också i behov av en läsesal, varpå biblioteket byggdes om för 
dessa behov i slutet av 1880-talet. Mellan 1913 och 1917 byggdes biblioteket till 
efter ritningar av Axel Anderberg då man förlängde den före detta trapphusflygeln 
och där skapade en tillbyggnad som inreddes till läsesal vilken idag går under 
namnet A-salen.7 På grund av växande samlingar och stigande besöksantal bygg-
des biblioteket till ytterligare 1934. Genom Anderberg och Jöran Curman byggdes 
den bakre flygeln ut på sidorna för att skapa fler läsesalar; B-salen och speciallä-
sesalen i dagens bibliotek.8  

Efter slutet av andra världskriget växte både antalet studenter och omfattning-
en av samlingarna stort varpå ytterligare en tillbyggnad utfördes mellan 1952 och 
1977. Denna gång anlitades arkitekten Peter Celsing och en breddning av den 
mittersta flygeln samt tillhörande källarmagasin projekterades. På mittflygelns 
                                                
2 Uppsala Universitet > Universitetet > Historia > Kort historik. 
3 Uppsala Universitet > Universitetet > I korthet > I siffror. 
4 Statens fastighetsverk > Våra fastigheter > Carolina Rediviva, Uppsala. 
5 Davidsson, Å. (1971), Uppsala universitetsbibliotek 1620–1970, passim.  
6 Carolina Rediviva: Byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet (1986), s. 10–24.  
7 Carolina Rediviva: Byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet (1986), s. 36–47. 
8 Carolina Rediviva: Byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet (1986), s. 54 ff. 
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högra sida skapades ytterligare en läsesal, kallad C-salen, samt på vänster sida ett 
kortkatalogrum som idag fungerar som lån- och informationsområde.9  

2004 företogs en renovering av denna tillbyggnad samt en ombyggnation av 
tidigare magasin till öppna samlingar och läsesalar, vilket också är en del som 
kommer att behandlas i denna uppsats undersökning om Carolinabiblioteket. 

Frescatibiblioteket                  
Stockholms universitetsbibliotek, numera kallat Frescatibiblioteket, är placerat på 
Stockholms universitets campus i Frescati i Stockholm. Stockholms universitet 
föregicks av Stockholms högskola, vilken grundades 1878 som ett radikalt alter-
nativ till de mer traditionella svenska akademierna och med tillgänglighet och 
öppenhet som ledord. Högskolan ombildades till universitet 1960 och flyttade 
samtidigt från högskolans tidigare lokaler vid Observatoriekullen till Frescati på 
norra Djurgården. Universitetet är idag Sveriges största universitet med cirka 
70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 anställda.10 

Då Stockholms universitet fortfarande var högskola hade man ett antal mindre 
bibliotek vid Observatoriekullen, däribland special- institutions- och fakultetsbib-
liotek. När universitetet sedan flyttade till Frescati beslutade man att biblioteken 
skulle förenas till ett huvudbibliotek, vilket till en början inhystes i Kungliga 
bibliotekets lokaler som dock saknade studieplatser i den omfattning som det nya 
universitetsbiblioteket behövde.  

År 1977 beslutade regeringen om byggnation av ett nytt bibliotek på det nya 
campuset, varpå arkitekten Ralph Erskine fick i uppdrag att utforma det. Det nya 
universitetsbiblioteket stod klart 1982 och invigdes året därpå.11 30 år senare på-
börjades en omfattande renovering av biblioteksbyggnaden med syfte att moder-
nisera och anpassa biblioteksmiljöerna för nya behov och studiesätt. Renovering-
en tog drygt ett och ett halvt år, varefter nyinvigningen av det då även omdöpta 
Frescatibiblioteket skedde i februari 2015.12 Det är också denna ombyggnad som 
min undersökning gällande Frescatibiblioteket främst kommer att centrera kring.  

Södertörns högskolebibliotek  
Södertörns högskolebibliotek är liksom Södertörns högskola beläget i Flemings-
berg söder om Stockholm och är ett ungt lärosäte som grundades 1996 efter ett 
riksdagsbeslut året innan. Gunnel Stenqvist, som arbetar vid högskolan och som 
var en av initiativtagarna till dess grundande i sin roll som departementsråd, berät-
tar att en eventuell högskola diskuterades redan under 1970-talet. Det dröjde dock 
                                                
9 Carolina Rediviva: Byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet (1986), s. 62–72. 
10 Stockholms universitet > Om oss > Fakta > Historia. 
11 Helmfrid, S. (1998), ”Politisering, lokalbrist, massinvasion: Universitetsprojekt i motvind”, s. 28 f. 
12 Akademiska Hus > Våra kunskapsmiljöer > Byggprojekt > Våra byggprojekt > Ombyggnad av Stockholms 
universitetsbibliotek. 
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till 1990-talet innan ett slutgiltigt beslut togs om att påbörja arbetet med en ny 
högskola i Stockholms södra delar.13 Man planerade att högskolan skulle profile-
ras mot forskning om Östersjön och östersjöområdet, vilket det också gör idag. 
Syftet var att bedriva en öppen högskola i samhället med målet att utöka rekryte-
ringen till högre utbildningar samt att möjliggöra en ökning av fortsatta studier i 
en region med låg övergång till högskolestudier. Högskolan var från början ut-
spridd på ett antal lärcentra i södra Stockholm med primär verksamhet i Fle-
mingsberg där den då inrymdes i Grantorpsskolan samt i Tandläkarhögskolans 
lokaler. Sedan 2008 har alla verksamheter varit samlade i nybyggda lokaler i Fle-
mingsberg. Högskolan planerades redan innan starten att omvandlas till universi-
tet, något som dock ännu inte skett. I dagsläget har den cirka 11 000 studenter, 80 
doktorander och nästan 800 anställda.14 

Södertörns högskolebibliotek var från dess grundande fram till 2004 även det 
beläget i Grantorpsskolan och var bara till viss del förlagd till lokaler som tidigare 
hade fungerat som bibliotek. Bibliotekets nya lokaler invigdes 2004 och har i kon-
trast till de två tidigare nämnda biblioteken inte genomgått en större renovering av 
den inre miljön sedan dess.15 Det som istället kommer att vara fokus för denna del 
i undersökningen är biblioteksmiljöerna då de byggdes och de mer ytliga föränd-
ringar som gjorts eller som man planerar att utföra i biblioteket. 

Högskolebibliotekens arkitekturhistoria 
Högskolebibliotekens historia inleddes under medeltiden då universitet först bör-
jade grundas i Europa varpå en ny typ av boksamlingsplats blev aktuell i kontrast 
till de klosterbibliotek som funnits tidigare. Universitetsbiblioteken blev till skill-
nad från klosterbiblioteken tillgängliga för en större grupp besökare i och med att 
de tjänade universitetens studenter. De medeltida biblioteksbyggnadernas ändamål 
var främst att fungera som tysta läsplatser med bra ljuskällor. De få dyrbara böck-
er som fanns låstes fast i skrivmöblerna för att förhindra bokstölder.16  

Trots att boktryckarkonsten utvecklades på 1500-talet och böcker började 
produceras i en snabbare takt tog det lång tid innan det avspeglades i bibliotekens 
utformning.17 En möbel som var vanlig var pulpeten, liknande en  

                                                
13 Gunnel Stenqvist, e-post (2016-04-22). 
14 Gunnel Stenqvist, e-post (2016-04-22). 
Louise Brunes, e-post (2016-04-24). 
Södertörns högskola > Om Södertörns högskola > Fakta om högskolan. 
15 Louise Brunes, e-post (2016-04-24). 
16 Campbell, J.W.P. & Pryce, W. (2013), The Library: A World History, s. 82 ff. 
Latimer, K. (2011), ”Collections to Connections: Changing Spaces and New Challenges in Academic Library 
Buildings”, s. 113 f. 
17 Campbell & Pryce (2013), s. 91. 
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kyrkbänk, på vilken böcker kunde placeras öppna i nästan vertikalt läge. Böckerna 
var fastkedjade och placerade på hyllor undertill och som därför lätt kunde tas 
fram. Dessa möbler fanns både för sittande och stående läsning, där den senare 
varianten bland annat kan ses i Trinity Halls collegebibliotek i Cambridge, byggt 
cirka 1600. Det blev även populärt med avskilda bås för läsning och studier, något 
som kan ses i interiörerna på Merton Colleges bibliotek i Oxford, byggt 1589.18  

Under 1600- och 1700-talen började biblioteken alltmer att anpassas efter de 
tryckta böckerna som både blev lättare och mindre i format. Man utvecklade 
också de tidigare populära studiebåsen samt väggfasta bokhyllesystem. Under 
dessa sekel blev biblioteksbyggnader med runda former på modet. Andra vanliga 
inslag var fönster av större mått med dekorativa detaljer, balkonger med gångar 
för väggfasta bokhyllor samt alkover. Några av de universitetsbibliotek som visar 
prov på detta är Oxfords universitets huvudbibliotek Bodleianska biblioteket 
(1612) samt Radcliffe Camera (1749), även det tillhörande Oxfords universitet. 
Det senare är byggt i den för tiden populära arkitekturstilen nyklassicism och var 
ett av de första biblioteken som byggdes som en rotunda med kupoltak. Det var 
också under 1600- och 1700-talen som barocken och rokokon gjorde sitt avtryck 
på biblioteksarkitekturen genom bruk av överdådiga dekorationer samt skulpturer 
och konstverk i interiörerna, vilket också till viss del kan ses i Radcliffe Camera.19  

1800-talets universitetsbibliotek fortsatte med den biblioteksutformning som 
präglat seklet innan med runda former och nyklassicism, dock mer avskalad gäl-
lande utsmyckningar, där University of Virginias bibliotek The Rotunda (1826) 
kan ses som ett exempel från denna tid. På grund av att böcker nu trycktes med 
hjälp av maskiner ökade också bibliotekens boksamlingar stort, vilket påverkade 
biblioteksbyggnadernas storlek. Samtidigt gjorde gaslamporna sitt intåg och för-
ändrade bibliotekens belysningsmöjligheter.20 Under senare delen av 1800-talet 
blev järn ett vanligt inslag i biblioteksinteriörerna, till exempel i trappor, räcken, 
dekoration och även för gallerier på flera våningsplan. Ett universitetsbibliotek 
som byggdes under denna tid och som även planerades med tanke på framtida 
utbyggnad genom en flyttbar vägg är The Fisher Fine Arts Library vid University 
of Pennsylvania (1891). Biblioteket är byggt i flera arkitektoniska nystilar och har 
två stora läsesalar där den ena är byggd som en rotunda.21 

Under 1900-talet skedde åter igen stora förändringar för biblioteken i och med 
elektricitetens intåg, vilket främst möjliggjorde förlängda öppettider men också 
installation av mindre fönster då man inte längre var i lika stort behov av naturligt 
ljus. Stål och betong blev vanliga byggnadsmaterial. Den nyklassicistiska stilen 
fortsatte att vara populär under 1900-talets början men det förekom även en rad 

                                                
18 Campbell & Pryce (2013), s. 107–113. 
19 Campbell & Pryce (2013), s. 121–153. 
20 Campbell & Pryce (2013), s. 209 ff. 
21 Campbell & Pryce (2013), s. 244 ff. 
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nya arkitekturstilar som satte sin prägel på biblioteksbyggnaderna. En av dessa är 
Arts and Crafts-biblioteket i The Glasgow School of Art (1909); ett mindre uni-
versitetsbibliotek med galleri vars interiörer är utförda i mörkt trä med detaljer av 
färgat glas. Studieplatserna prioriterades genom att byggnadens bärande pelare 
konstruerades längre in i bibliotekets mitt, vilket frigjorde golvyta för fler möb-
ler.22 Under 1900-talets andra hälft började modernismen göra sitt intåg i utform-
ningen av högskolebiblioteksbyggnader, vilket bland annat visade sig i platta tak, 
stora fönsterpartier och en betoning på logiska lösningar och funktionalitet. Ett 
universitetsbibliotek som grundar sig på dessa kännetecken är Beineckebiblioteket 
vid Yales universitet (1965), som utformades i två rektangulära kuber; en inre 
nedsänkt förgård med studieplatser omgärdade av yttre glasväggar samt en övre 
skyddande kub med exteriör av betong och delvis genomskinlig marmor som 
skydd mot sol och fukt för de sällsynta och värdefulla böcker som bibliotekets 
samlingar består av.23 På 1980-talet övergavs de modernistiska tankarna och ut-
formningen av bibliotek började ta nya riktningar, både baserade på historiska 
förlagor och vad framtidens bibliotek förmodades ha behov av. Föreställningar 
om framtida bibliotek utan fysiska böcker var också vanliga i den begynnande 
informationstekniska eran, en tid som kommer att beröras mer senare i denna upp-
sats.24 Från och med 1960-talet började också biblioteken att byggas i de centrala 
delarna av högskolornas campus, med stora och ljusa entréhallar som syftade till 
att locka studenterna till biblioteken. Områden med studieplatser placerades ofta i 
närheten av bokhyllor för lätt åtkomst och flexibilitet blev så småningom ett led-
ord i utformningen av biblioteksmiljöer.25  

Bibliotekens förändrade funktioner under senare tid har haft stor inverkan på 
biblioteksarkitekturens utformning. De äldre biblioteken hade bland annat ro-
tundautformning, bokhyllor som nåddes med hjälp av stegar, begränsad tillgång 
till dokument och institutionella möbler. Moderna bibliotek innehåller ofta atrium 
och öppna ytor, bokhyllor placerade främst i ögonhöjd, ökad tillgång till litteratur 
och andra dokument samt hemtrevliga möbler som lika gärna kunde ha placerats i 
ett vardagsrum. Även synen på bibliotekens övergripande syfte som ett kunskap-
ens tempel har utvecklats till en syn på biblioteket som mötesplats samtidigt som 
det har gått från att vara en skyddad plats för individen till en delad och öppen 
plats för nätverkande med andra.26  

                                                
22 Campbell & Pryce (2013), s. 249–255. 
23 Campbell & Pryce (2013), s. 268 f. 
24 Campbell & Pryce (2013), s. 286 ff. 
25 Latimer (2011), s. 114 f. 
26 Worpole, K. (2013), Contemporary Library Architecture: A Planning and Design Guide, s. 12 f. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur biblioteksbyggnader och biblio-
teksmiljöer utformas för att möta de krav, behov och förutsättningar som finns 
idag gällande studiemiljöer och biblioteksrummet samt de krav som utvecklingen 
av både teknik och arkitektur innebär för det moderna högskolebiblioteket. Min 
avsikt är inte att undersöka hela biblioteksbyggnaden och alla de faktorer som kan 
spela in i den, ej heller att fokusera på byggnaders och interiöra miljöers estetiska 
form utan att i första hand studera de funktioner som biblioteksrummen uppfyller 
och analysera hur de i samspel med användarna kan skapa goda studiemiljöer.  

Uppsatsens mål är att visa på hur man nu väljer att bygga, renovera och för-
ändra biblioteksbyggnader för att tjäna de syften som högskolebibliotek behöver 
ta ställning till idag. Tanken är att uppsatsen kan fungera som en bakgrund i äm-
net och ge uppslag inför kommande förändringsarbeten i andra biblioteksmiljöer. 

Hur har då de fysiska högskolebiblioteksmiljöerna och dess villkor förändrats 
under de senaste decennierna och hur kan detta skönjas i utformningen av dagens 
nybyggda och renoverade biblioteksmiljöer? Genom att mer ingående undersöka 
hur Carolinabibliotekets, Frescatibibliotekets och Södertörns högskolebiblioteks 
interiörer formats och omformats under de senaste åren vill jag även kunna svara 
på hur dessa bibliotek har förändrat och uppdaterat sina studiemiljöer efter dessa 
förutsättningar. Genom att diskutera dessa frågor ämnar jag kunna svara på min 
huvudsakliga frågeställning: 

• Hur kan dagens högskolebiblioteksrum utformas till funktionella och 
trivsamma studiemiljöer?  

Disposition  
Efter att nu ha beskrivit syfte och frågeställningar kommer jag att ta upp tidigare 
forskning som har betydelse för ämnet högskolebiblioteksarkitektur och studie-
miljöer och som har ett särskilt värde för denna undersökning. Därefter behandlas 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt metod och material, vilket efterföljs av 
studiens undersökning som är uppdelad i två delar. Den första av dessa är en text-
studie som diskuterar gårdagens och dagens högskolebibliotek och studiemiljöer 
men också hur man väljer att bygga eller planera biblioteksrum i högskolebiblio-
tek idag med hänsyn till både användare och andra viktiga aspekter. I den efterföl-
jande delen undersöks tre svenska högskolebibliotek; Carolinabiblioteket, Fres-
catibiblioteket och Södertörns högskolebibliotek; vilka nyligen förändrats för att 
anpassas till de behov och krav som ställs på dagens högskolebiblioteksrum. Efter 
undersökningen följer en sammanfattande slutdiskussion med syfte att svara på de 
tidigare ställda frågeställningarna, varpå uppsatsen avslutas med en sammanfatt-
ning samt käll- och litteraturförteckning. 
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Forskningsöversikt  

Denna uppsats ämnar analysera nybyggda och ombyggda högskolebibliotek, dess 
arkitektur och dess studiemiljöer och faller därför inom ramarna för det breda äm-
net biblioteksarkitektur och biblioteksmiljöer med inriktning på högskolebibliotek 
och dess biblioteksrum. På grund av forskningsområdets omfattning kommer 
forskningsöversikten att begränsas till de artiklar, uppsatser och avhandlingar som 
ligger närmast samt har störst relevans för mitt ämne. Dessa kommer därför även 
att fungera exemplifierande för forskning om biblioteksbyggnaden, funktioner, 
utformning och miljöer.  

Internationell forskning  

Biblioteksarkitektur och planering av biblioteksrummet 
Det finns ett antal vetenskapliga artiklar, uppsatser och böcker som behandlar 
biblioteksarkitektur och högskolebiblioteks studiemiljöer, varav ett flertal är bety-
dande för denna uppsats undersökning både genom att de bidrar till att teckna en 
rikare bakgrund samt kan fungera som jämförande material i mina analyser. En av 
dessa är Ken Worpoles bok Contemporary Library Architecture: A planning and 
design guide (2013); en grundläggande handbok i biblioteksutformning som redo-
gör för de praktiska delar som måste tas i anspråk vid planering av biblioteks-
byggnader och biblioteksmiljöer. Worpole använder sig av ett flertal exempel på 
biblioteksarkitektur från hela världen, både äldre och nutida såväl som folkbiblio-
tek och högskolebibliotek, samtidigt som han presenterar färdiga skisser på tillvä-
gagångssätt för att skapa en projektledning och för att ge uppdrag till arkitekt- och 
byggfirmor. Worpoles bok är väsentlig för denna undersöknings analyser av hur 
högskolebibliotek planeras idag och kan göras till det bättre, vilket ger en förför-
ståelse för de exempel som kommer att tas upp i min undersökning. 

Det finns även annan forskning som på olika sätt problematiserar modern bib-
lioteksarkitektur och nutida lösningar i biblioteksmiljöer, vilket är av vikt för min 
frågeställning om hur man bäst kan utforma högskolebibliotek för de behov som 
finns idag. En av dessa är ”The Dark Side of Library Architecture: The Per-
sistence of Dysfunctional Designs” (2011) av Fred Schlipf som sammanfattar 
olika dysfunktionella element som är vanligt förekommande i biblioteksarkitektur 
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med syfte att förklara varför de är dysfunktionella samt föreslå hur de kan undvi-
kas i nya miljöer och hur de kan ändras till det bättre i redan befintliga biblioteks-
rum. Schlipfs artikel är värdefull för min undersökning i det att han tar upp kon-
kreta exempel på inredning som inte fyller en funktionell roll för bibliotekens syf-
ten, oavsett om det gäller folk- eller högskolebibliotek. Artikeln kommer därför 
kunna spela en stor roll i mina analyser, både av hur man ser på högskolebiblio-
tekens utformning idag generellt och i min undersökning av Södertörns högskole-
bibliotek, Frescatibiblioteket och Carolina Rediviva.  

Av stor vikt för mitt ämne är även studier som undersöker hur äldre biblio-
teksbyggnader har förändrats för att passa dagens behov. I ”The library as con-
genial space: The Saint Mary's experience” (2002) diskuterar bibliotekarien Ma-
deleine Lefebvre sitt arbete med att förnya ett högskolebibliotek i Kanada där syf-
tet var att skapa mer välkomnande och attraktiva biblioteksmiljöer som bättre tjä-
nade både studenter och anställdas behov. Efter enkätundersökningar med studen-
ter framkom att man föredrog att göra forskningsuppgifter i bokhandelslokaler, 
särskilt de stora bokhandelskedjornas lokaler som både kunde erbjuda kaffeför-
säljning, många nyheter vad gällde litteratur och en lockande atmosfär. Det var 
också dessa aspekter som studenterna önskade att se i biblioteket, vilket spelade 
en stor roll i renoveringen av biblioteksrummet. 

Studenter och högskolebiblioteksmiljöer 
Nicole Kay Petersons masteruppsats The Developing Role of the University Lib-
rary as a Student Learning Commons: Implications to the Interior Spaces within 
(2013) undersöker hur och i vilka syften studenter vid ett universitet i USA an-
vänder sitt bibliotek för att identifiera hur högskolebibliotek kan utformas efter 
studenternas egentliga användningsområden. Peterson fann att de tillfrågade stu-
denterna främst använder biblioteket som ett tyst studierum och inte som en mö-
tesplats, vilket står i kontrast till utvecklingen i utformningen av nya biblioteks-
byggnader och biblioteksmiljöer. Hon anser att detta bör ses som en viktig del vid 
planeringen och byggandet av biblioteksrummen för att understödja att studenter 
fortsätter att använda högskolebiblioteken i framtiden. Peterson tar upp viktiga 
frågor som även återkommer i denna uppsats och som egentligen mynnar ut i det 
essentiella med högskolebiblioteksmiljön; om det är att vara en mötesplats, att 
vara en plats där studenter kan studera i lugn och ro, eller om det är båda delar.  

En stor del av den tidigare forskning som gjorts på ämnena högskolebibliotek, 
biblioteksarkitektur och studiemiljöer handlar om studenter och är inriktad på vad 
de behöver och vill ha ut av ett högskolebibliotek i fråga om bibliotekslokalerna i 
sig. Rachel Applegates artikel ”The Library Is for Studying: Student Preferences 
for Study Space” (2009) undersöker hur studenter använder vad Applegate kallar 
”soft spaces”; de områden inom biblioteket som inte inbegriper datorsalar eller 
förvaring av böcker och hur de kan jämföras med andra liknande platser inom 
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universitetsområdet där studenter kan forska och studera på egen hand eller i 
grupp. Applegate utförde observationer i bibliotekets ”soft spaces” liksom lik-
nande utrymmen som fanns i högskolans campus övriga delar. Jämförelserna vi-
sade att bibliotekets områden är viktiga och urskiljer sig speciellt vad gäller stu-
denter som studerar på egen hand och för studier i grupparbeten.  

Ytterligare en artikel som riktar in sig på studenters behov är ”What Do Stu-
dents Want? A Focus Group Study of Students at a Mid-Sized Public University” 
(2008) av högskolebibliotekarierna Michael A. Weber och Robert K. Flatley. I 
denna studie undersöker författarna hur studenter använder det högskolebibliotek 
som de arbetar vid, både för informationssökande och nyttjande av bibliotekets 
lokaler. De finner att en stor del av studenterna använder biblioteket som en tyst 
studieplats men att många studenter också ser det som en bra plats för att arbeta 
med gruppuppgifter. Även om denna undersökning riktar in sig på just det univer-
sitet som författarna arbetar vid är artikeln betydande för mitt ämne då det visar på 
hur studenter använder sig av sitt högskolebibliotek och vad de anser viktigt. 
Dessa två artiklar, och liknande undersökningar om studenters preferenser gäl-
lande val av plats för studier och vad de vill ha ut av sina högskolebibliotek, är 
också betydelsefulla för mitt ämne då jag kommer att undersöka hur biblioteken 
kan skapa trivsamma och funktionella studiemiljöer. 

Studenters syn på komfort i högskolebibliotek är också en aspekt av mitt 
ämne då det är en viktig del i en god studiemiljö. I masteruppsatsen Physical 
Comfort in Library Study Environments: Observations in Three Undergraduate 
Settings undersöker Suchi Mohanty olika faktorer som upplevs vara av vikt för 
studenters komfort i högskolebibliotek och om dessa faktorer finns representerade 
i tre utvalda universitetsbibliotek. Mohanty finner bland annat att punktbelysning 
vid studieplatser, färgscheman som passar ihop med miljön, tysta delar av loka-
lerna och placering av möbler är viktiga för studenters komfort. Denna uppsats 
fungerar som en bra grund för min undersökning då den pekar på olika faktorer 
som upplevs viktiga i högskolebiblioteksrummet och kompletterar annan tidigare 
forskning som rör bibliotekens inredning. 

Högskolebibliotekens funktioner då och nu 
En annan del av den tidigare forskning som är relevant för mitt ämne är den som 
på ett övergripande sätt tar upp vilka funktioner som har setts som viktiga i hög-
skolebibliotek förr och nu. I denna uppsats undersökning kommer detta framför-
allt att behandlas i en lokal kontext utifrån svenska rapporter och publikationer 
som beskriver högskolebibliotek och dess fysiska miljöer under 1980- och 1990-
talen. Av denna anledning är även publikationer som behandlar detta mer övergri-
pande både ämnesmässigt och geografiskt av betydelse. En av dessa är ”Col-
lections to Connections: Changing Spaces and New Challenges in Academic Lib-
rary Buildings” (2011) i vilken Karen Latimer undersöker hur utformningen av 



 
 

15 

högskolebibliotek har förändrats i takt med att informationsutvecklingen har 
framskridit. Latimer diskuterar högskolebyggnadens främsta funktion som en 
plats för samlingar under 1800- och 1900-talet för att under 2000-talet bli mer 
användarinriktad. Hon tar även upp ett antal exempel på biblioteksbyggnader och 
fastställer de viktigaste utvecklingsriktningarna vad gäller det moderna biblioteket 
samt reflekterar över interiörer och vikten av utvärdering efter nybyggnationer.  

Tidigare forskning som behandlar hur högskolebiblioteksmiljöer förändrats 
under de senaste årtiondena samt hur detta visat sig i planeringen av biblioteks-
rummet vidrör också min undersökning. En publikation som diskuterar detta är 
”Building Measurements: Assessing Success of the Library’s Changing Physical 
Space” (2011) av Christopher Stewart. I denna artikel skriver Stewart bland annat 
om att biblioteken idag till skillnad mot för bara 20 år sedan har fått nya och utö-
kade användningsområden, inklusive större behov av studieplatser samt ytor som 
kan användas för ett flertal verksamheter, så som mötesplatser och platser för kul-
turella aktiviteter. Stewart betonar vikten av att undersöka hur och på vilka sätt 
studenter använder högskolebibliotek idag för att biblioteket ska kunna utnyttja 
sina lokaler på ett effektivt sätt efter dessa breddade uppgifter.  

Annan forskning som är betydelsefull inom detta ämne för min undersökning 
är studier som gjorts för att visa på hur nybyggda och renoverade högskolebiblio-
tek kan jämföras med äldre bibliotek som inte har anpassats till moderna förhål-
landen. I artikeln ”Does the Building Still Matter? Usage Patterns in New, Expan-
ded, and Renovated Libraries, 1995-2002” (2004) undersöker Harold B. Shill och 
Shawn Tonner vilka effekter som skett i användningen av bibliotek som byggts 
eller byggts om under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Syftet är att ta 
reda på vilka konsekvenser som följt efter dessa byggnationer. Undersökningen 
visar en ökning i användandet av nya och renoverade bibliotek i jämförelse med 
övriga bibliotek och att besökare fortsätter att använda nybyggda eller uppdate-
rade bibliotek långt efter att byggnationen eller renoveringen färdigställts. Förfat-
tarna framhåller att detta visar att det är viktigt att investera i biblioteksmiljöerna 
även om användning och tillgänglighet till digitalt material ökar. Detta ämne vid-
rörs också i artikeln ”B.D. (Before Digital)-A.D. (After Digital): Rethinking 
Space in a Mid-Sized Academic Library” (2002), i vilken Karen M. Ramsay dis-
kuterar hur synen på biblioteket har förändrats i synnerhet hos bibliotekarier och 
andra som arbetar med biblioteksfrågor sedan den digitala teknikens intåg. Ram-
say visar att biblioteken har gått från att behöva mycket plats för att kunna erbjuda 
en stor mängd litteratur till att nu behöva mindre ytor alternativt att nu få möjlig-
het att omforma bibliotekslokalen till att inhysa större eller fler ytor för exempel-
vis mer lättillgänglig samhällelig information. Hur biblioteksbyggnaden påverkas 
av den nya tekniken, samt vilka konsekvenser det kan få, är av stor vikt för min 
undersökning då det är en del av hur man väljer att forma biblioteksmiljön. 
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Svensk forskning om högskolebibliotek och studiemiljöer 
Biblioteksarkitektur och studiemiljöer i högskolebibliotek är ett relativt litet om-
råde inom svensk forskning men det finns ett antal publicerade avhandlingar och 
uppsatser som på olika sätt vidrör mitt ämne. En av dessa är Krister Johannessons 
doktorsavhandling I främsta rummet: planerandet av en högskolebiblioteksbygg-
nad med studenters arbete i fokus (2009), som studerar byggnadsplaneringen av 
ett nytt högskolebibliotek vid Högskolan i Kalmar i slutet av 1990-talet. Johan-
nesson undersöker bland annat visioner som fanns angående den framtida biblio-
teksbyggnaden, hur detta påverkade valet av arkitekter och hur diskurser om hög-
skolebiblioteket som mötes- och arbetsplats framträdde som viktiga i processen.  

Eva Dahlbäcks masteruppsats Att bygga ett bibliotek: En studie av funktion 
och rörelse i tre nyinrättade biblioteksbyggnader - Kungliga tekniska högskolans 
bibliotek, Sambiblioteket i Härnösand och Vitterhetsakademiens bibliotek (2009) 
följer ett liknande spår som Johannessons avhandling. Uppsatsen undersöker tre 
nybyggda biblioteksbyggnader och dess miljöer för att se hur de fungerar och hur 
besökare uppfattar dem med syfte att urskilja bibliotekets mål med den nya bygg-
naden och om de har uppnåtts. Denna studies slutsatser kan därför även vara bety-
delsefulla för min undersökning. Dahlbäck finner att det kan vara problematiskt 
att bygga nya bibliotek då planeringsprocessen inkluderar ett flertal aktörer, vilka 
på olika sätt påverkar bibliotekets utformning, funktioner och användarnas rörel-
semönster i biblioteksmiljöerna.  

I magisteruppsatsen Motiverande eller i vägen?: en undersökning av två uni-
versitetsbiblioteks fysiska miljöers påverkan på studiemotivation (2008) undersö-
ker Frida Westman hur studenters motivation till studier påverkas av den fysiska 
miljön i två högskolebibliotek. Westman visar att flera beståndsdelar av biblio-
teksmiljöerna har inverkan på studenterna och samverkar till att skapa både posi-
tiva och negativa effekter på studiemotivationen. Uppsatsen är värdefull som bak-
grund till vad som är användarvänligt i en högskolebibliotekskontext och kan fun-
gera som ett komplement till den egna undersökningen.  

Den fysiska biblioteksmiljön med inriktning på likheter och skillnader mellan 
fyra nybyggda bibliotekstyper har diskuterats i magisteruppsatsen ”Style not 
function”: En kvalitativ undersökning av fyra nybyggda bibliotek i Stockholm och 
dess besökare (2005) av Elin Hellström. Södertörns högskolebibliotek, som är en 
del i min undersökning, fungerar som ett av Hellströms fyra exempel. Undersök-
ningen visar att biblioteken hade många likheter i att de hade utformats med mer 
tanke på estetik än funktion samt att det fanns liknande problem med lokalerna, 
till exempel fasadglas som bidrog till problem med klimatet inne i biblioteken.  

Den fysiska miljön i högskolebibliotek har även studerats på kandidatnivå ge-
nom Marie Rönnlunds uppsats Biblioteket som studieplats: En utvärdering av 
Umeå universitetsbiblioteks tysta läsesal (2012). Rönnlund undersöker hur biblio-
teksanvändarnas syn på en tidigare tom läsesal i Umeå universitetsbibliotek har 
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förändrats efter en mindre renovering som syftade till att göra salen mer trivsam, 
samt hur den uppdaterade miljön fungerar som studieplats. Denna uppsats är av 
betydelse för min undersökning som en bakgrund där dess resultat kan fungera 
som ett jämförande exempel på hur ett högskolebibliotek kan förändra delar av 
interiören för att tilltala biblioteksanvändarna. 

Tidigare forskning om Carolinabiblioteket, Frescatibiblio-
teket och Södertörns högskolebibliotek  
Masteruppsatsen Bokborg, varuhus eller kunskapsteater?: Undersökning av folk- 
och högskolebiblioteksbyggnader, från Carolina Rediviva till Malmö högskolebib-
liotek (2011) av Kristina Berggren syftar till att undersöka hur olika biblioteks-
byggnader, däribland Carolina Rediviva, beskrivits i olika typer av litteratur. 
Berggren finner att framställningar av folk- och högskolebibliotek varierar över 
tid då människors sätt att skriva om dem förändras i och med att bibliotekens rol-
ler och funktionsområden ändras. Carolinabiblioteket är även föremål för magis-
teruppsatsen Library anxiety: en undersökning av psykologiska aspekter kring 
studenters upplevelser av sitt universitetsbibliotek (2002), i vilken Cecilia Her-
denstam undersöker hur stor andel studenter som upplever ångest och oro vid sina 
biblioteksbesök på Carolinabiblioteket och vad detta beror på. Herdenstam finner 
att en fjärdedel av de tillfrågade informanterna upplever ångest och att yttre fak-
torer i biblioteket samverkar med individens personliga erfarenheter, intellektuella 
förmåga och mottaglighet för stress i skapandet av stress och ångest.   

Hur studenter ser på sitt högskolebibliotek diskuteras även i en masteruppsats 
om Frescatibiblioteket. Hjälp eller självhjälp? En kvalitativ studie av fem studen-
ters tankar kring Stockholms universitetsbibliotek (2008) av Maria Huber som 
syftar till att beskriva hur uppsatsskrivande studenter vid Stockholms universitet 
använder sig av universitetsbibliotekets tjänster och om deras informationsbehov 
uppfylls. Huber finner att studenterna främst använder sig av bibliotekets personal 
som hjälp och undviker att, som personalen uppmuntrar, lära sig informationssök-
ning på egen hand. Detta bidrar till att studenterna känner att deras informations-
behov inte tillgodoses som de önskar. 

I Ny form för framtiden? Uppfattningar om identiteten hos de nya högskole-
biblioteken i Malmö och på Södertörn (2000) skriver Henrik Schmidt och Anna 
Åkerberg om hur biblioteks bilder av identitet uttrycks och formas av bibliotekens 
personal, där Södertörns högskolebibliotek är ett av biblioteken som undersöks. 
Författarna fann att Södertörn är återhållsamma när det gäller att uppfylla använ-
dares önskemål. Detta på grund av att biblioteket prioriterar att hålla sig inom 
högskolans uppsatta ramar. 
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Teoretiska utgångspunkter  

Filosofisk posthumanism  
Den teoretiska grunden för undersökningens analyser utgår från ett posthumanist-
iskt perspektiv där objekten, i detta fall arkitekturen och dess roll i biblioteksmil-
jöerna, betonas samtidigt som även de sociala gemenskaper som medverkar till 
och sker i dessa miljöer framhävs.  

Posthumanism ingår ofta i paraplybegreppet posthuman som samlar ett antal 
teorigrunder med besläktade grundsyner, däribland olika riktningar av post-
humanism, ett flertal grenar av transhumanism, ny materialistisk feminism, anti-
humanism, metahumanism och posthumanitet. Francesca Ferrando påpekar att på 
grund av att termen posthuman inkluderar dessa vitt skilda teorigrunder förväxlas 
ofta dessa teorier med varandra. Detta gäller särskilt posthumanism och trans-
humanism.27 Transhumanism innebär till skillnad från posthumanism att fokus 
ligger på tekniska framsteg och hur de kommer att påverka människan. Ferrando 
framhåller att deras gemensamma nämnare vad gäller teknik är att de båda kan 
sägas rymmas under begreppet technogenesis, vilket innebär att man anser att 
definitionen av människan som art har skapats genom ett samarbete mellan män-
niska och teknik eller andra verktyg. Den teknik och de verktyg som människan 
använt sig av kan med andra ord inte bara ses som hjälpmedel utan som en del i 
den humana enheten.28 På så sätt kan också inredda miljöer och aspekter av dem, 
som möblemang och placering, sägas ha en lika stor inverkan på en miljö som de 
människor som befinner sig i den. 

De främsta grenarna inom posthumanismen är filosofisk posthumanism, kul-
turell posthumanism och kritisk posthumanism.29 Den kulturella posthumanismen 
ifrågasätter humanismens syn på människan som subjekt, ofta med en historisk 
vinkel, medan den kritiska posthumanismen syftar till att ompröva, anpassa och 
radikalisera erkända typer av antihumanistisk kritik för att passa de förutsättningar 
som finns nu.30 Den filosofiska posthumanismen, som är den teoretiska grund som 
min syn på arkitektur och fysiska miljöer bygger på, baseras på den kulturella 
                                                
27 Ferrando, F. (2013), “Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Material-
isms: Differences and Relations”, s. 26. 
28 Ferrando (2013), s. 28. 
29 Ferrando (2013), s. 26. 
30 Herbrechter, S. (2013), Posthumanism: A Critical Analysis, s. 1–31. 
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posthumanismens tankar men undersöker även hur de etiska konsekvenserna kan 
ta sig uttryck genom att upphöja objekt till subjekt.31 Theodore R. Schatzki klar-
gör den filosofiska riktningen än tydligare då han framhåller att den kan delas upp 
i två kategorier; objektivism, som syftar till att minska betoningen på människans 
roll samtidigt som den upphöjer artefakters inverkan, och en andra kategori som 
betonar sociala gemenskapers roll framför det mänskliga subjektet.32  

Då denna uppsats kommer att handla om biblioteksarkitektur och studiemil-
jöer samt hur dessa kan utformas efter dagens krav och behov innebär det enligt 
posthumanistiska föreställningar att miljöerna har en medskapandefunktion i hur 
de uppfattas av bibliotekets besökare. Byggnaden och dess inredning kan därför 
sägas bidra till att skapa goda studiemiljöer. Även om det är arkitekter, politiker 
eller bibliotekspersonal som planerar biblioteksmiljöer och studenter som bevistar 
dem är det inte endast de mänskliga subjekten som gör att biblioteksrummet fun-
gerar i sin helhet. I detta måste även de fasta eller flyttbara objekten i biblioteks-
lokalerna tas i åtanke och betonas. Genom att denna uppsats fokuserar på biblio-
tekens miljöer understryks således de fysiska miljöernas agens och påverkan i en 
högskolebibliotekskontext.  

Kvasi-objekt  
En teori inom posthumanism som förklarar mitt grundläggande perspektiv mer 
ingående är den franska filosofen Michel Serres begrepp kvasi-objekt, vilket först 
behandlades i Serres bok Le parasite (1980).  

Teorin om kvasi-objekt beskriver hur objekt och subjekt på olika sätt koopere-
rar i skapandet av en konstruktion. Den förklarar också hur objekt och subjekt 
alltid är sammanvävda med varandra genom olika förbindelser och hur de inte går 
att skilja från varandra. För att utveckla sin teori om kvasi-objekt beskriver Serres 
två objekt; en ring och en fotboll. Det förstnämnda objektet syftar på en lek i vil-
ken en ring utgör ett centralt objekt genom att en grupp personer låter ringen 
vandra mellan dem till den stoppas. Den som blir påkommen med ringen pekas ut 
och skiljs ut från gruppen som ett subjekt medan övriga deltagare fortsätter att 
vara anonyma som delar av det större kollektiv som gruppen manifesterar. Serres 
betonar att ringen inte bara kan ses som ett objekt i sammanhanget då den är en 
stor del av leken och påverkar samspelet mellan gemenskapens subjekt samtidigt 
som den heller inte kan anses vara ett subjekt likt de lekande personerna. Dock 
kan den ses som ett kvasi-objekt då den bidrar till att markera ett subjekt; lekens 
förlorare; som inte skulle varit ett subjekt i individuell mening om hen inte blivit 
påkommen. Serres framhåller att detta kvasi-objekt skapar ett kollektiv genom sin 

                                                
31 Miah, A. (2008), “A Critical History of Posthumanism”, s. 80–87. 
32 Schatzki, T.R., Knorr-Cetina, K. & von Savigny. E. (2001), The Practice Turn in Contemporary The-
ory, s. 19 f.  
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medverkan i gruppen på samma gång som den markerar det individuella genom 
att den stoppas. Ringen blir således också en deltagande beståndsdel men kan 
samtidigt först delta när de mänskliga subjekten gör den levande genom leken.33  

Serres ger en liknande förklaring genom exemplifierandet av en fotboll som 
kvasi-objekt. Fotbollen är fotbollsspelet ett objekt och levandegörs först då en 
person sparkar på den, skjuter eller nickar den. Då den medverkar till den mänsk-
liga aktivitet som sker under exempelvis en fotbollsmatch övergår den från att 
vara ett objekt, dock inte till att bli ett subjekt utan till ett kvasi-objekt.34  

Precis som dessa exempel kan även fysiska miljöer eller artefakter som är de-
lar av interiörer vara deltagare i de aktiviteter som sker i ett högskolebibliotek. En 
studieplats bestående av en fåtölj med avlastningsbord eller ett grupprum med 
passande inredning möjliggör de funktioner som biblioteksanvändarna söker i 
biblioteket, så som läsning, arbete eller mötesplats. Utan denna relation mellan 
subjekten och biblioteksmiljöns delar som kvasi-objekt skulle inte heller studie-
miljön kunna existera. Bibliotekslokalernas objekt har följaktligen en agens i den 
samlade fysiska miljön som tillsammans med bibliotekets användare skapar akti-
viteter i studiemiljön.  

Arkitekturteori  
För att analysera undersökningens empiriska material kommer jag att använda 
mig av olika arkitekturteorier.  

Vid tillämpning av arkitekturteori kan det vara användbart att försöka klar-
göra vad arkitektur innebär. Begreppet arkitektur har mångfacetterade betydelser 
och har sedan en lång tid ofta ansetts vara byggnader som uppförts med en 
bakomliggande estetisk tanke. Colin Davies betonar dock att det efter sin prak-
tiska beskrivning även kan sägas syfta på ett koncentrerat kulturellt område där en 
viss typ av personer konkurrerar om kollektiva och kulturella tillgångar.35 Fältet 
som Davies beskriver inkluderar många aspekter av byggnader och de processer 
som leder fram till dem, bland annat de yrken som arbetar med byggnaderna, vär-
deringar, ideologier, språk, historia och institutioner. Detta syftar dock inte på 
majoriteten av de byggnader som uppförts för vardagens tillvaro, som bostadshus, 
vilka bara i sällsynta fall kan betecknas som arkitektur.36 Högskolebiblioteksbygg-
nader går ofta under definitionen arkitektur då de i regel både historiskt, vilket 
tidigare har utforskats i denna uppsats, samt idag är prestigefyllda byggnationer 
som innehar en relativt hög status i samhället.  

                                                
33 Serres, M. (2012), ”Teorin om kvasi-objekt”, s. 134. 
34 Serres (2012), s. 134 f. 
35 Davies, C. (2011), Thinking About Architecture: An Introduction to Architectural Theory, s. 10 f. 
36 Davies (2011), s. 11. 
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Arkitekturteorier kan sammanfattas som både uttalade och outtalade uppfatt-
ningar om vad arkitektur är och borde vara.37 Det finns olika förklaringar om vad 
arkitekturteorier är, både i snäva och bredare definitioner av begreppet. Enligt 
Erik Nygaard är den faktiska arkitekturteorin en diskurs, det vill säga en fortgå-
ende och viktig diskussion som riktar in sig på arkitekturens syfte och metoder.38  

Claes Caldenby framhåller att det är skillnader mellan uttalade och outtalade 
arkitekturteorier, där de uttalade teorierna innefattar allt som skrivits om arkitek-
tur, inklusive extensiva manifest likväl som enskilda tankar och begrepp, medan 
outtalade teorier är de som förts vidare genom praktik utan att skrivas ned. Detta 
har bland annat varit fallet under vissa tider i historien, till exempel under medel-
tiden, en period som saknar arkitekturteoretiska alster av betydande värde.39 Ny-
gaard påpekar dock att outtalade teorier som fungerar som en grundläggande in-
ställning för arkitekter i deras professionella liv först kan kallas arkitekturteorier 
om de utvecklas och blir konceptualiserade.40  

Det första arkitekturteoretiska verket var Marcus Vitruvius Pollos avhandling 
De architectura som författades under första århundradet före vår tideräkning och 
som bland annat behandlade utformning och konstruering av städer, infrastruktur, 
offentliga och privata byggnader ur ett praktiskt perspektiv. Det finns också be-
lägg för att arkitektur inledningsvis utvecklades från olika tolkningar av denna 
skrift. Leon Battista Albertis skrift De re aedificatoria från mitten av 1400-talet, 
som i mångt och mycket baseras på De architectura, var det andra i raden av 
historiens arkitekturteoretiska verk. Även denna text baserades på praktiska ex-
empel. Sedan dess har åtskilliga nya teorier utvecklats, som både i större eller mer 
ringa omfattning baserats på arkitektur som praktik och som författats av arkitek-
ter, arkitekturhistoriker och kritiker eller filosofer.41 

Teorier om arkitektur kan enligt Korydon Smith delas upp i tre större katego-
rier; teorier som berör arkitekturens teknologi, som principer för byggnadsstruk-
turer och belysning; arkitekturhistoriska teorier och teorier om arkitekturens de-
sign. Arkitekturteorier kan också vara av ideologisk, sociologisk eller vetenskap-
lig natur. Smith påpekar att det dock är viktigt att ha i åtanke att arkitekturteori till 
skillnad från naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier ofta har sitt 
ursprung i mindre generella och mer subjektiva tankesystem som inte alltid är 
grundade i objektiv forskning. Samtidigt är arkitekturteori en ständigt pågående 
diskussion inom arkitekturområdet varefter teorierna utvecklas för att möta de 
krav som finns på dem som trovärdiga, gällande, repeterbara och tillämpliga.42 

                                                
37 Arkitekturteoriernas historia (2011), s. 7. 
38 Nygaard, E. (2013), ”Arkitekturteorien – mellem manifester og videnskab”, s. 39. 
39 Arkitekturteoriernas historia (2011), s. 8 f. 
40 Nygaard (2013), s. 39. 
41 Introducing Architectural Theory: Debating a Discipline (2012), s. 4 f. 
42 Introducing Architectural Theory: Debating a Discipline (2012), s. 4 f. 
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Då jag kommer att undersöka biblioteksbyggnader och dess inre miljöer med 
tanke på hur dessa utformas för dagens behov i en mer praktisk kontext känns det 
också passande att välja arkitekturteorier som analytiska verktyg, då de är läm-
pade för att ge en förståelse av vad arkitektur är och syftar till. Jag kommer för 
detta att använda mig av två arkitekturteorier; Louis Sullivans mer praktiska trak-
tat om hur funktion bör sättas i främsta rummet och Jeremy Tills teorier om att all 
arkitektur beror på yttre företeelser. Båda dessa teorier kan vara behjälpliga ge-
nom att visa på förståelse inför hur bibliotek kan och bör planeras i praktiken.  

Funktion före form 
Begreppet form follows function är vida känt och har applicerats inom många om-
råden, bland annat arkitektur, design och ingenjörskonst. Uttrycket används inte 
bara av de som på olika sätt är verksamma inom dessa områden utan även av 
andra personer, till exempel i kritik av byggnader, föremål och populärkultur. De 
flesta känner dock inte till uttryckets ursprung, dess egentliga innebörd samt den 
kontext som det författades för. Detta har stundtals lett till feltolkningar av be-
greppet som ursprungligen löd form ever follows function.43  

Arkitekten Louis Sullivan (1856–1924) var en frontfigur inom arkitekturen i 
slutet av 1800-talet och påverkade utvecklingen inom fältet, både i utformningen 
av det sena 1800-talets byggnader och genom sina skrifter. Sullivan var en del av 
den så kallade Chicagoskolan som innefattade ett antal framstående arkitekter 
verksamma i Chicago under 1880- och 1890-talen. Chicagoskolan utvecklade 
egna uttryck för de byggnader som de formgav, främst genom att använda sig av 
terrakotta, stål och glas för exteriörer och var även bland de första att arbeta med 
de byggnader som kom att kallas skyskrapor.44 Bland Sullivans egna verk kan man 
finna dåtidens skyskrapor The Wainwright Building i St. Louis (1892) och The 
Guaranty Building i Buffalo (1894).45  

År 1896 publicerade Sullivan skriften The Tall Office Building Artistically 
Considered som innehöll tankar på hur höghus och skyskrapor borde byggas. I 
denna text presenterar Sullivan en tes om hur funktionen bör sättas i första hand 
och estetiken i andra hand gällande uppförande av dessa byggnader, vilket sam-
manfattas av uttrycket form ever follows function.46 Funktion kan inom arkitektur 
förklaras som användningsområde, aktivitet eller verksamhet medan form syftar 
på skepnad eller utseende.47 Funktion och funktionalitet samt form kommer att 
användas som centrala begrepp i min undersökning.  

                                                
43 Introducing Architectural Theory: Debating a Discipline (2012), s. 145. 
44 Colquhoun, A. (2002), Modern Architecture, s. 36–43. 
45 Colquhoun (2002), s. 40 f & s. 304 f. 
46 Sullivan, L.H. (1896), ”The Tall Office Building Artistically Considered”, s. 408. 
47 Introducing Architectural Theory: Debating a Discipline (2012), s. 146. 
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Sullivan använder sig av metaforer från naturen som en av baserna för sin tes. 
Han framhåller att allt först och främst utgår från sin funktion och att form däref-
ter kommer in i bilden, vilket torde innebära att detta är den universella lagen för 
allt levande och icke-levande. Det vore därför förkastligt att bortse från det även 
vid uppförande av byggnader, enligt Sullivan. Det som Sullivan främst förmedlar 
i denna text är att det exteriöra ska spegla det interiöra och dess funktioner istället 
för att den estetiska aspekten ska utgöra grunden för konstruktionen. Sullivan an-
ser att överdrivna utsmyckningar, som var vanliga under denna tid genom nystilar 
som nyklassicism, endast skulle förekomma om de hade en funktion för eller i 
byggnaden. Ornament skulle vara inspirerade av naturens mönster och motiv istäl-
let för genom dekoration som härstammade från den äldre arkitekturen. Uttryck 
och utsmyckningar från äldre arkitektur fungerade bättre på dess egen tid och för 
den kontext det då byggdes för, enligt Sullivan, som även ansåg att smakfulla och 
för sin tid passande ornament var en förlängning av byggnadens struktur.48  

Att formen skulle följa funktionen innebär enligt Sullivans resonemang att 
den som formgav eller planerade en byggnad främst skulle koncentrera sig på 
vilka användningsområden och vilka behov som fanns i den inre miljön, varefter 
den yttre formen så småningom skulle komma naturligt av sig själv. Fokus låg 
således på byggnadens inre och de funktioner som där var centrala. Även om Sul-
livan riktar in sig på just kontorsbyggnader i form av dåtidens skyskrapor går hans 
tankar även att applicera på andra byggnadstyper vars funktioner är av största 
vikt, särskilt då de byggnader som används på liknande sätt som kontorsbyggna-
der. Hit hör högskolebiblioteksbyggnader och dess inre miljöer, som precis som 
kontorsmiljöer används som arbetsplats både för anställda och studenter.  

Under 1930-talet blev Sullivans begrepp åter på modet inom arkitekturdisci-
plinen som en teorigrund för modernismens arkitekter och deras mer avskalade 
byggnader. I samband med detta förkortades också uttrycket ned till den enklare 
varianten form follows function. Sullivan skulle komma att kallas funktional-
ismens fader, trots att det som modernismen förespråkade; funktionella byggnader 
helt utan uppenbara dekorativa element; inte var det Sullivan hade syftat på då 
han utvecklade sina tankar. Denna tolkning kom att påverka mycket av 1900-
talets byggnation, både för det som betecknas arkitektur och för exempelvis bo-
stadshus.49 Sullivans begrepp har således tolkats felaktigt eller för att stödja andras 
agendor. Min intention är att använda teorin om funktion och form efter Sullivans 
egentliga definition för att avgöra om interiörers funktioner, eller dess praktiska 
aspekter och interiörernas användningsområden, kan sägas komma i första hand i 
dagens biblioteksmiljöer.  

                                                
48 Sullivan (1896), passim. 
49 Di Stefano, E. (2012), ”Form Follows Function? Misunderstanding and Value of a Sullivan’s Con-
cept”, s. 43. 
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Även om delar av teorin är daterad, specifikt det som handlar om att funktion före 
form gäller för allt levande inklusive människor och djur, är Sullivans tankar om 
att funktionen bör sättas i främsta rummet intressanta på grund av att de fokuserar 
på byggnadernas vardagliga användningsområden.  

Enligt Elisabetta di Stefano har en stor del av dagens arkitektur återgått till att 
låta formen styra byggnaden med liten hänsyn till de aktiviteter som sker inne i 
den. Arkitektur kan idag ofta fungera som en slags signatur för arkitekten, vilket 
hon anser kan resultera i en iögonfallande utformning av byggnadens exteriör på 
bekostande av dess funktionalitet.50 På detta sätt är Sullivans teori om funktion-
alitet fortfarande relevant att använda för att analysera byggnader och dess interiö-
rer, då den yttre estetiken främst verkar på ett ytligt och mer bildmässigt plan, som 
men inte alltid är praktiskt. Eftersom Sullivans tankar haft stort inflytande på arki-
tektur under större delen av 1900-talet är det också intressant att applicera på mil-
jöer med så viktiga interiöra funktioner som ett bibliotek har, där både dokument-
förvaring och möblemang för studier och möten är essentiella inslag. 

Architecture depends 
En arkitekturteoretiker som analyserar funktion på ett mer övergripande plan är 
arkitekten Jeremy Till. I Architecture Depends (2009) sammanfattar han sina tan-
kar om de faktorer som arkitektur och byggnationer beror på och framhåller att 
detta innefattar allt som finns i den verkliga världen utanför ritningar och planer. 
Arkitektur beror både på externa och interna faktorer som rör byggnaden; allt från 
människor till politik har sin påverkan på en byggnad. På grund av detta bör äm-
net inte bara fokusera på byggnader och dess läge utan vara mer kopplat till de 
samhälleliga aspekter som på ett övergripande sätt påverkar arkitekturen. Många 
texter som berör arkitektur fokuserar på arkitekter och estetiken i deras verk men 
ignorerar helt de övriga villkor som omgärdar byggnaderna.51  

Ett begrepp som Till använder sig av är contingency, vilket han beskriver som 
det faktum att något skulle kunna vara annorlunda än vad det nu är och att tillfäl-
ligheter och oförutsedda händelser påverkar förhållanden i olika riktningar. Han 
refererar också till Hegel som beskrev behovet av contingency som en förening 
mellan realitet och möjlighet.52 Till påpekar att arkitektur är ett ämne med tillfäl-
ligheter som premisser men att detta drag har förnekats och dolts ända sedan 
Vitruvius skrift De architectura publicerades. På senare tid har det även visat sig i 
bland annat modernisten Le Corbusiers skrifter och byggnader genom en elimine-
ring av alla ovissa och oordnade element i arkitekturens exteriör och interiör. För 
att dölja arkitekturens mer flyktiga aspekter har man tagit sin tillflykt till att låta 

                                                
50 Di Stefano (2012), s. 43. 
51 Till, J. (2009), Architecture depends, s. 33. 
52 Till (2009), s. 38. 
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principer om ordning, skönhet och renhet bli ämnets grund.53 Dessa tre termer 
bildar enligt Till en triangel som kan liknas vid Bermudatriangeln i det att de lik-
viderar allt som kan hota dess skenbara perfektion.54  

Till anser att arkitekturen borde införliva contingency i byggnaderna och där-
igenom uppmärksamma att dessa aspekter existerar i samhället för att bättre 
kunna delta i att forma världen på ett konstruktivt sätt. I en värld där arkitekter 
och ämnet som helhet strävar efter de termer som bildar Tills version av 
Bermudatriangeln bör formgivarna försöka inkorporera en förståelse för det som 
finns utan- och innanför den byggnadsexteriör de designar. Arkitektur måste på 
grund av sin avhängighet mot samhällets skeenden och aktiviteter alltid vara öp-
pen och inte låst till vissa konventioner.55  

Till framhåller att arkitektur aldrig är kontrollerbar när det gäller de personer 
som kommer att använda en byggnad efter att den är färdigställd. Arkitekturen 
och arkitekterna kan inte råda helt över vad byggnadens användare kommer att 
göra med den, varken i interiör eller i exteriör. Även om den bakomliggande vis-
ionen för byggnaden och dess miljö var god och tog hänsyn till funktionella 
aspekter kan de som lever, arbetar eller på annat sätt brukar miljön ha andra upp-
fattningar och behov. Som ett exempel nämns Le Corbusiers funktionalistiska 
arbetarbostäder i Pessac från mitten av 1920-talet, som efter att de stod klara inte 
uppskattades av de boende och på olika sätt alternerades för att bättre passa deras 
önskningar och behov, särskilt genom adderade dekorativa element. Till betonar 
att funktion i arkitektonisk mening är en relativt endimensionell och objektiv till-
lämpning på byggnaden och skiljer sig från användarnas reella behov, vilket vi-
sade sig i arbetarbostäderna i Pessac.56 Arkitektur är osäker och oviss då arkitek-
terna inte vet hur den kommer att tas emot av användarna, även om de sett till 
byggnadens funktionalitet. Att en byggnads miljöer aldrig är kontrollerade utan 
beror på interna och externa faktorer, som byggnadens användare, kan också 
kopplas till högskolebibliotekslokaler som är fysiska miljöer som idag främst kan 
sägas fungera som en arbetsplats för studenter.  

Även tid och rum påverkar byggnaden utom kontroll för dess arkitekt. Till 
påpekar att arkitekter ofta misslyckas med att ta hänsyn till detta, vilket kan bero 
på den fortfarande förekomna modernistiska uppfattningen om att byggnader bara 
är tänkta som nya. För att illustrera denna tes används fotografier av interiöra mil-
jöer som syftat till att fånga den precis färdigbyggda miljön innan de första bo-
ende flyttar in och alternerar miljön för att passa egna behov och önskningar.57 
Denna här- och-nu-inställning till byggnaden kallar Till för thick time, som också 
                                                
53 Till, J. (2007), ”Architecture and Contingency”, s. 120. 
54 Till (2009), s. 30 f. 
55 Till (2007), s. 120. 
Till (2009), s. 194 f. 
56 Till (2009), s. 41 f. 
57 Till (2009), s. 77 ff. 
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kan förklaras som en förlängd samtid. Arkitekturen börja ta hänsyn till flera 
aspekter av tid, enligt honom; att tidens gång är ofrånkomlig, att den kan innebära 
många olika framtida utsikter, att det finns en samhörighet med nutid och framtid 
samt att tidens tand alltid kommer att påverka en byggnad genom exempelvis 
smuts, damm och väder.58 Arkitekturen behöver skiljas från dessa abstrakta före-
ställningar om tid och börja planeras med tankar på att byggnaden kommer att 
förändras över tidens gång.59 Detta gäller även den rumsliga aspekten av byggna-
der. Det rådande synsättet inom arkitekturen förnekar de personer och aktiviteter 
som senare oundvikligen kommer att ta plats i rummet. Även detta har sin grund i 
att man ser rummet på ett abstrakt sätt istället för som en realitet.60 I motsats till 
det som Till kallar hi-fi architecture; prestigefylld arkitektur som skapas för högre 
syften; föreslår han att arkitekturen istället måste rikta in sig på lo-fi architecture. 
Uttrycken kommer från en äldre intervju med musikern Elvis Costello, i vilken 
Costello berättade att han innan sin musik släpps vill höra hur det låter i en billig 
radio, det vill säga hur det låter för verklighetens lyssnare. Lo-fi architecture är 
arkitekturens motsvarighet till detta, då den utformas efter högsta standard precis 
som hi-fi architecture men samtidigt är högst medveten om de förhållanden som 
byggnaden kommer att ställas inför när den är färdigbyggd. Lo-fi architecture 
planeras redan från början med tanke på de förändringar som användare och ob-
jekt kommer att bringa både rumsligt och tidsmässigt. Arkitektur som ignorerar 
vardagen kommer också att bli ignorerad varje dag, skriver Till.61  

Tills teorier är relevanta ur de aspekter som togs upp i föregående kapitel om 
hur byggnaders och interiörers egentliga användningsområde samt tid och rum 
ofta sätts i andra hand för fokus på en yttre estetik. Det förefaller av stor vikt för 
de flesta byggnaders syfte, och kanske särskilt de som används i så stor omfatt-
ning som högskolebibliotek, att de mer praktiska önskemål och behov som finns 
från byggnadens användare i deras vardagliga bruk är främsta fokus vad gäller 
nybyggnation och ombyggnation. Tills teorier kan vara behjälpliga för att förstå 
hur arkitekturen kan utvecklas till det bättre ur ett samhälleligt perspektiv samt för 
att uppfatta byggnader och interiörer på ett djupare plan. 

                                                
58 Till (2009), s. 95–100. 
59 Till (2009), s. 77–116. 
60 Till (2009), s. 119–124. 
61 Till (2009), s. 135–140. 
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Metod och material 

I arbetet med denna uppsats har jag använt mig av en kvalitativ fallstudie som 
metod i vilken textstudier, intervjuer och observationer av biblioteksmiljöer till-
sammans med bibliotekspersonal samt egna observationer ingår.  

Undersökningens källmaterial består av den information som inhämtats från 
dessa intervjuer och observationer samt av dokument så som artiklar och andra väl 
underbyggda texter, av vilka några av de främsta redan behandlats i denna uppsats 
forskningsöversikt. Den litteratur som har använts har jag främst funnit i databaser 
och via söksystem, så som DIVA, Libris eller via Uppsala universitetsbiblioteks 
söktjänst. Som komplement har även mina kontaktpersoner bidragit med relevanta 
texter om mina fall som inte finns offentligt tillgängliga.  

Undersökningens första del utgörs av textstudier av litteratur som rör ämnet 
biblioteksarkitektur och studiemiljöer för att skönja hur man har arbetat med hög-
skolebiblioteksbyggnader och studiemiljöer tidigare och hur det ser ut idag samt 
inför framtiden. Detta kommer att fungera som en komparativ del för undersök-
ningens andra del som behandlar de tre fall som är centrala för denna uppsats; 
Carolinabiblioteket, Frescatibiblioteket och Södertörns högskolebibliotek. I denna 
del används det material som framkommit genom observationer och intervjuer 
under besöken på de tre biblioteken samt till viss del även dokument om dessa 
miljöer som ett komplement. 

Kvalitativa fallstudier   
Fallstudien är en forskningsmetod som kan användas för att undersöka en specifik 
företeelse på ett konsekvent sätt och syftar till att genom studiet av denna förete-
else skapa en helhetsförståelse samt förklara och visa på regulariteter i en social 
process eller struktur. Företeelsen som undersöks kan till exempel vara en person, 
ett skeende eller en plats som genom fallstudien kan anses vara exemplifierande 
för en större process eller struktur. Sharan B. Merriam påpekar att fallstudien har 
sitt fokus på det utvalda fallet, att beskrivningen av fallet är omfattande och full-
ständig samt att den belyser samspelet mellan olika företeelser. Fallstudien har 
även som mål att förbättra förståelsen av den undersökta företeelsen samtidigt 
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som den bygger på resonemang baserad på empiri och att iakttagelser av nya 
samband och föreställningar är centrala i motsats till på förhand antagna teorier.62  

En av fallstudiens fördelar kan även sägas vara en nackdel. Att studera en fö-
reteelse som får utgöra exempel för verkligheten är till nytta genom att en mindre 
och avgränsad studie, liksom denna, kan ge en bild av hur det ser ut generellt 
inom det område som undersökningen studerar. Samtidigt kan detta vara vansk-
ligt. Rolf Ejvegård skriver att det är av största vikt att vara försiktig med att dra 
slutsatser i en fallstudie då det undersökta fallet bara är en del av en större helhet 
och att det aldrig helt kan sägas representera verkligheten, eftersom de slutsatser 
som dras endast kan upplevas vara omständigheter som pekar i en viss riktning. 
Därför kan man behöva använda sig av fler metoder eller fall som följer samma 
linje för att kunna dra slutsatser.63 För att undvika detta har jag valt att utifrån ob-
servationer och intervjuer, samt till viss del texter, studera tre enskilda fall för att 
sedan jämföra dessa med varandra. Resultaten från de egna fallen kommer även 
att jämföras med relevant material som sedan tidigare finns författat om högsko-
lebibliotek och studiemiljöer i artiklar, böcker och annan litteratur.  

Anledningen till att jag har valt att göra en fallstudie ligger till stor del i de 
frågor jag ville få svar på genom studien, det vill säga hur biblioteksmiljöer kan 
förändras för att tilltala dagens högskolebiblioteksanvändare, och att jag ville ge-
nomföra denna undersökning genom att på egen hand besöka och undersöka några 
bibliotek som på olika sätt har arbetat med detta. Efter att ha granskat andra meto-
der föll sig valet av fallstudie naturligt då mina syften är att se om det finns sär-
skilda aspekter som kan upplevas som generella i nya biblioteksmiljöer och att 
åstadkomma en uppfattning gällande studiemiljöer i högskolebibliotek.  

Fallstudier kan både utföras genom kvantitativa och kvalitativa metoder. Mer-
riam betonar dock att många aspekter av det som betecknar kvalitativa metoder 
även är utmärkande för fallstudier. Kvalitativa metoder riktar in sig på att tolka 
företeelsers hela innebörd till skillnad mot kvantitativa metoder som fokuserar på 
beståndsdelarna i den företeelse som studeras. Kvalitativ forskning skiljer sig 
också från kvantitativ i det att den inte säger sig vara objektiv och visa på en enda 
sann realitet utan att den visar att det finns en mängd subjektiva verkligheter.64 Jag 
har valt att göra en kvalitativ fallstudie, vilket jag fann vara mest lämpligt för min 
studie. Den fysiska biblioteksmiljön förefaller svår att mäta och analysera på ett 
kvantitativt sätt samtidigt som jag anser att den större kontext som biblioteksarki-
tektur och förändring av fysiska biblioteksmiljöer befinner sig i är viktig att ta 
hänsyn till och undersöka.  

 

                                                
62 Merriam, S.B. (2010), Fallstudien som forskningsmetod, s. 24 ff. 
63 Ejvegård, R. (2009), Vetenskaplig metod, s. 31. 
64 Merriam (2010), s. 30 ff. 
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Observationer och intervjuer 
Att utföra observationer innebär att studera den företeelse som är föremål för 
undersökningen genom egna iakttagelser och därmed få en omedelbar kunskap 
om företeelsen utan andrahandsuppgifter.65 Jag har valt att göra observationer av 
de fysiska biblioteksmiljöerna då det för mitt syfte inte hade varit tillräckligt att 
studera texter eller bilder som behandlade de utvalda biblioteken. Jag upplevde att 
det var av stor vikt både för min egen förståelse av miljöerna samt för undersök-
ningen i stort att observationer genomfördes. Det ökade möjligheterna för ett bre-
dare empiriskt material och därigenom ett mer tillfredställande resultat. 

Vanligtvis används observationer för att studera personer, beteenden och hän-
delser, vilket dock inte är det primära syftet för de observationer jag utfört. Det 
som var föremål för mina observationer, både egna och under visningar av biblio-
tekslokalerna tillsammans med bibliotekspersonal, var att studera bibliotekens 
interiörer. Då bibliotekslokalerna vid tiden för observationerna användes av stu-
denter för olika ändamål blev de automatiskt en del av observationerna i form av 
hur och i vilken omfattning de använde sig av miljöerna, vilket noterades både av 
mina kontaktpersoner och av mig själv. Enligt den posthumanistiska utgångspunkt 
som ligger till grund för min syn på miljöer och på det sätt genomsyrar denna 
uppsats låg observationernas huvudsakliga fokus dock på de artefakter som till-
sammans bildar bibliotekens interiör. 

En observation kan vara dold eller öppen och passiv eller deltagande. Dold 
observation innebär att forskaren inte berättar för de personer hen studerar om att 
de blir observerade medan hen i en öppen observation har informerat dessa om sin 
studie. Att vara passiv som observatör innebär att inte delta i den företeelse som 
studeras medan att vara deltagande är det motsatta.66 De olika typer av observat-
ioner som nämns här baseras på att observationerna fokuserar på människor och 
inte artefakter, vilket gör det vanskligt att helt anpassa mina observationer efter 
dessa kriterier. Det går dock att säga att jag använde mig av en delvis dold obser-
vation, då jag inte hade informerat biblioteksanvändarna om att jag studerade mil-
jön men samtidigt inte heller antog en roll som infiltratör. Observationerna var 
också deltagande i den mening att jag var en del i den konversation som fördes 
med mina kontaktpersoner ute i biblioteken. På så sätt kan observationerna inte 
sägas ha varit helt passiva. 

Merriam betonar att det normala fallet i en fallstudie är att kombinera obser-
vationer tillsammans med mer informella intervjuer eller samtal, vilket är det som 
har gjorts i denna undersökning.67 Under de observationer som utförts tillsammans 
med bibliotekspersonal har ett samtal förts då mina kontaktpersoner har berättat 
                                                
65 Merriam (2010), s. 101. 
66 Lalander, P. (2011), ”Observationer och etnografi”, s. 88 ff. 
67 Merriam (2010), s. 101. 
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om hur bibliotekets fysiska miljöer har förändrats och uppdaterats. I två av tre fall, 
på Carolinabiblioteket och Frescatibiblioteket, utfördes också kvalitativa semi-
strukturerade intervjuer om bakgrunden till de större renoveringar som gjorts och 
intervjuerna blev således ett komplement till observationerna. I fallet Södertörns 
högskolebibliotek ansåg jag inte att detta var en nödvändighet, främst då biblio-
teket inte har genomgått en stor renovering i likhet med övriga bibliotek utan end-
ast utfört mer ytliga förändringar. Jag fann också det material som framkom under 
den gemensamma observationen som tillfredställande för mitt syfte.  

Valet av observationer tillsammans med bibliotekspersonal ansågs vara det 
bästa alternativet för denna undersökning. Att endast göra intervjuer i ett slutet 
rum såg både jag och mina kontaktpersoner på med en viss tveksamhet, då det kan 
vara problematiskt att beskriva olika utrymmen i biblioteket utan att befinna sig 
på dessa platser. För att få så mycket information som möjligt om mina undersök-
ningsobjekt upplevde jag att observationer och visning tillsammans med kontakt-
personer var att föredra. I de fall där det även fanns bakgrundsinformation om 
renoveringar, vilket också var av vikt för studien, intervjuades mina kontaktperso-
ner om det på en mindre öppen plats i biblioteket, vilket sågs som ett bättre alter-
nativ för denna information. 

De personer jag har valt att göra intervjuer och observationer av bibliotekslo-
kalerna med arbetar på biblioteken i fråga som intendenter, bibliotekarier eller 
enhetschefer, är väl insatta i hur biblioteket ursprungligen har designats samt har 
på olika sätt varit delaktiga i renoveringar eller uppdateringar av biblioteksmiljö-
erna. Dessa personer har på grund av detta stor kunskap om biblioteket i sig och 
hur man har valt att arbeta med studiemiljön. De har också i egenskap av att vara 
bibliotekspersonal kunskap i hur studenterna brukar använda biblioteken, både 
innan och efter renoveringar och uppdateringar. Anledningen till att jag inte har 
valt att intervjua ansvariga arkitekter är att de inte har samma erfarenheter och 
kunskaper om hur lokalerna används dagligen eller arbetar aktivt med studiemil-
jön i biblioteken likt mina kontaktpersoner. Jag har inte heller valt att intervjua 
biblioteksanvändare då jag ämnar visa hur man har valt att förändra biblioteken 
och vilka övergripande effekter det har gett. Eftersom renoveringar med projekte-
ring sker över en längre period och mindre förändringar sker kontinuerligt är det 
svårt att inkludera studenters åsikter då de ofta endast studerar vid högskolan 
några år och inte ser hur det förändras. Detta är även något som framkommit vid 
en av mina intervjuer.68  

 

                                                
68 Intervju med Anne Järvinen, Frescatibiblioteket (2016-02-18). 
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Genomförande av observationer och intervjuer 
Under tre dagar i mitten av februari 2016 besökte jag de tre högskolebiblioteken 
som är föremål för min undersökning, där jag under observationer tillsammans 
med bibliotekspersonal blev förevisad bibliotekslokalerna och informerad om hur 
det såg ut tidigare samt vad som har förändrats i studiemiljöerna under renove-
ringar och uppdateringar. Jag ställde också kompletterande frågor under visning-
arna för att bekräfta detaljer eller för att få svar på funderingar som uppkom under 
visningarna rörande olika utrymmen. 

Under samma dag som respektive bibliotek besöktes gjorde jag också egna 
observationer vid två olika tillfällen. Möjligheten att observera biblioteksmiljöer-
na under ytterligare tillfällen begränsades genom att jag själv inte är bosatt på de 
orter där de undersökta biblioteken är lokaliserade. Jag fann dock att de observat-
ioner som gjordes, tillsammans med det bibliotekspersonalen berättade, var till-
fredställande för observationernas primära syfte, vilket bestod av att få en bild av 
hur bibliotekens interiörer ser ut idag efter renoveringar och uppdateringar. På 
grund av den stora mängd information som insamlades i samband med gemen-
samma observationer och intervjuer blev de egna observationerna främst ett kom-
plement som gav mig en ökad förståelse av det övriga empiriska materialet. 

Jag har i två av tre fall även intervjuat mina kontaktpersoner för att få ytterli-
gare information. Intervjuerna var delvis strukturerade. De personer jag intervju-
ade visste på förhand vad samtalen skulle handla om då jag i min första kontakt 
med dem berättade om syftet med min studie och upprepade detta i början av bib-
lioteksbesöken samt framhöll vad jag var intresserad av att få reda på. Jag an-
vände mig av några basfrågor som ställdes till alla kontaktpersoner men också av 
frågor som anpassades efter det bibliotek och den renovering det rörde då det 
fanns skillnader i bibliotekens bakgrund samt omfattning av förbättringar.  

Bearbetning av material 
Både observationer och intervjuer spelades in och transkriberades. Under de ob-
servationer jag gjorde på egen hand förde jag korta anteckningar och fotografe-
rade miljöerna. Efter att transkriberingarna utförts och materialet bearbetats sam-
manfattades den information som var relevant för uppsatsen i en text som sändes 
till mina kontaktpersoner för att ge dem möjlighet att klargöra eller komplettera 
sina uttalanden. Anledningen till detta förfarande berodde främst på att de sam-
manfattande texterna var mindre tidskrävande att ta del av än de mer omfattande 
transkriberingarna, samtidigt som texterna fokuserade på det mest relevanta för 
min undersökning. Att mina kontaktpersoner tog ställning till en sammanfattande 
text var också till gagn för mig i bearbetningsprocessen. Det gjorde att jag kunde 
få en helhetsbild av informationen från observationer och intervjuer, men försäk-
rade också att jag inte hade feltolkat inspelningarna. 



 
 

32 

Högskolebiblioteksarkitektur och studiemiljöer  

Högskolebibliotek och studiemiljöer under 1980- och 1990-
talen 
Hur högskolestudenters studiemiljöer tidigare såg ut kan illustreras genom studier 
och rapporter som gjordes under 1980- och 1990-talen, både de som riktar in sig 
på högskolebibliotek och de som rör folkbibliotek som studieplats för studenter 
vid högre utbildningar. Rapporterna och studierna kan ses som tidsdokument över 
högskolebibliotekens fysiska miljöer under denna tid och ge en bild av de svenska 
bibliotekens studiemiljöer för några decennier sedan.   

Högskolebiblioteksmiljöer i förändring 
År 1990 gav högskoleutredningen en arbetsgrupp i uppgift att analysera högsko-
lebibliotekens dåvarande funktioner och ge förslag på hur biblioteken skulle 
kunna bidra till lärande och forskning på högskolorna. Året därefter utkom rap-
porten En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs, i vil-
ken dessa förhållanden behandlas. I rapporten diskuteras bland annat bibliotekens 
organisation och användning av resurser, bibliotekens service mot studenter och 
forskare samt biblioteket som plats och studiemiljö.69    

Ett av de förslag som arbetsgruppen framför är en upprustning av högskole-
biblioteken, då man framhåller att bibliotekslokalerna måste ges större prioritet 
både på nationell och lokal nivå för att kunna erbjuda en bättre studiemiljö i en-
lighet med de studieuppgifter som studenterna arbetar med i högskolan. Man be-
tonar att en kreativ miljö för bland annat informationssökning och diskussion är 
lika viktig som fler studieplatser. Det anses även av vikt att bibliotekets roll som 
mötesplats och som en intellektuell, kulturell och social atmosfär understödjs.70 I 
dessa tankar kan man skönja att samspelet mellan användare som subjekt och 
bibliotekets fysiska komponenter som kvasi-objekt har tagit form. Samtidigt tar 
man tar hänsyn till de externa och interna faktorer som har påverkan på biblio-

                                                
69 Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), En kreativ studiemiljö: 
Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs: Förslag till synpunkter från Högskoleutredningens arbetsgrupp 
för högskolans biblioteksfunktioner, s. 3 f. 
70 Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), s. 11. 
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teken, som förändrade studieuppgifter och det allt större behovet av att använda 
biblioteken som mötesplatser. 

Två undersökningar som tas upp i rapporten är de utvärderingar som Peter 
Durey gjorde av de svenska högskolebiblioteken 1979 och 1990. Hans observat-
ioner 1979 visade bland annat att biblioteken inte prioriterade användarna utan 
främst de egna samlingarna samtidigt som de fysiska biblioteksmiljöerna ofta var 
föråldrade både i utseende och för de behov som biblioteken kunde förväntas att 
uppfylla.71 Objekten gynnades således före subjekten och det går att anta att litte-
raturen sågs som kvasi-objekt, som möjliggjorde användningen av biblioteken, 
istället för att biblioteksmiljöerna antog denna roll.  

Elva år senare hade mycket förändrats, bland annat genom att flera av högsko-
lebiblioteken hade fått nya eller utökade lokaler som bättre kunde svara mot an-
vändarnas behov. Stockholms universitetsbibliotek, numera kallat Frescatibiblio-
teket, var ett av de bibliotek som hade flyttat in i en helt ny byggnad. Under 
samma period genomgick även Göteborgs universitetsbibliotek en förändring i 
och med en stor utbyggnation.72 Durey noterade också att flera högskolebibliotek 
hade tagit efter folkbiblioteken i att använda sig av högkvalitativ inredning och 
utrustning sedan hans tidigare besök. Folkbiblioteken kan alltså sägas ha tagit mer 
hänsyn till användarna och deras behov än högskolebiblioteken innan 1990-talet. 
Genomgående för de flesta högskolebibliotek år 1990 var att studiemiljöerna i 
regel hade förbättrats och att ett mer användarinriktat tillvägagångssätt tillämpats 
både i miljöer och i service.73 Detta visar på att biblioteken hade börjat planeras 
efter några av de externa och interna faktorer som påverkade miljöerna under den 
tid som gick mellan Dureys besök. Biblioteken började allt mer att övergå till 
platser som inte bara fokuserade på objekt i form av fysiska samlingar utan även 
på användarna. Av Dureys text att döma hade även miljöernas funktioner föränd-
rats och förbättrats med tiden vad det gällde användarnas behov. 

Det påpekas dock att behovet av studieplatser ökat stadigt under slutet av 
1980-talet oberoende av om det rörde sig om nybyggda eller äldre bibliotek och 
att köbildning till och med förekom utanför bibliotekets entré innan öppning för 
detta avseende. Studenter använde därför också folkbiblioteken som studieplats i 
en relativt stor omfattning.74 Detta blir även tydligt i Maj Klassons studie Bibliotek 
som studiemiljö: exemplet Östergötland (1988), som syftar till att åskådliggöra 
bibliotekets roll som studiemiljö och visa hur studenter använde sig av Linköpings 
Stifts- och landsbibliotek som ett alternativ till universitetsbiblioteket i slutet av 
                                                
71 Durey, P. (1991), ”Swedish University Libraries: a Decade of Development”, s. 312.  
 Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), s. 22. 
72 Durey (1991), s. 318 f. 
Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), s. 23 f. 
73 Durey (1991), s. 326. 
74 Durey (1991), s. 318 f. 
Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), s. 23 f. 
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1980-talet.75 Användargruppen högskolestuderande var den kategori som använde 
de resurser som biblioteket hade att erbjuda i störst omfattning, speciellt gällde 
detta att läsa tidningar och tidskrifter, studera enskilt och besöka bibliotekets kafé. 
Ingen annan användargrupp kom i närheten av att använda och tillgodogöra sig 
bibliotekets tjänster lika mycket som studenterna, både för dessa och andra ända-
mål. För den utbildningsintensiva gruppen var det också relativt vanligt att an-
vända sig av uppslagsböcker och att studera i grupp, även om detta förekom i be-
tydligt mindre grad än de tre aktiviteter som tidigare nämnts.76 Klasson påpekar att 
undersökningen visar att biblioteken som miljö är mycket viktig, då ett behov som 
studenterna hade var att kunna studera utanför hemmet, delvis för att kunna om-
ges av andra människor samt att vara nära samhällets centrum. Hon skriver att 
detta även framgått av en tidigare undersökning som hon utfört på Lunds universi-
tet fyra år tidigare, vilket innebär att det också var fallet i en högskolebiblioteks-
kontext. För båda dessa bibliotek framgick det tydligt vad viktigt det ansågs att 
biblioteksmiljön var tilltalande för att inspirera till studieverksamhet hos studen-
ter.77 Utifrån Klassons undersökning och de tidigare nämnda rapporterna är det 
möjligt att anta att platsbristen, och bristen på att tillgodose de behov som upp-
kommit, var ett faktum på högskolebiblioteken, då man även sökte sig till folk-
bibliotek. Biblioteken hade ännu inte helt anpassats till de begynnande föränd-
ringarna i hur de skulle komma att användas, även om indikationer på vad som 
var att vänta ändå kunde anas.  

En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs refererar 
även till enkätundersökningar som utförts på olika högskolebibliotek under den 
senare delen av 1980-talet som visar att de flesta studenter till största delen an-
vände biblioteket som en plats för läsning av kursböcker och att det fanns vissa 
svårigheter i att kunna göra detta då alla studieplatser ofta var fullsatta.78 Det går 
att anta att hänsyn till contingency ännu inte förekom, då biblioteken inte verkar 
ha planerat för vad som skedde då centreringen på samlingarna minskade.  

Man skriver att det kan sägas finnas olika nivåer för vilka behov studenterna 
har av bibliotekets fysiska miljö. Studenter på nybörjarnivå hade främst basala 
behov; lån av kurslitteratur samt tillgång till en studieplats för att tillgodogöra sig 
denna, grupprum för arbete med grupparbeten samt tillgänglighet till det fysiska 
biblioteket både under dagar och kvällar.79 Grupparbeten var vanliga främst hos 
denna studentgrupp och de kunde pågå överallt i biblioteken där stolar och bord 
fanns, även i de områden som egentligen skulle vara tysta. I många av de nyare 
biblioteken hade man införlivat behovet av diskussioner i byggnaden genom att på 

                                                
75 Klasson, M. (1988), Bibliotek som studiemiljö: Exemplet Östergötland, s. 41 ff. 
76 Klasson (1988), s. 47. 
77 Klasson (1988), s. 49. 
78 Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), s. 19 f. 
79 Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), s. 20 f. 
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olika sätt separera utrymmen för samtal och tystnad.80 Studenter som studerade på 
en fördjupad studienivå behövde förutom studieplatser och grupprum även till-
gång till ytor för bearbetning av material till uppsats- och examensarbeten, för att 
till exempel göra kopior, processa i ordbehandlare och göra utskrifter; utrymmen 
som ofta saknades i de flesta bibliotek.81 De flesta studenter ansåg att bibliotekets 
studiemiljö var värdefull för studiefrämjande både i social och intellektuell kon-
text, till exempel genom platser där det var möjligt att föra diskussioner så som i 
kaféer och grupprum.82 Det mest avancerade behovet av högskolebiblioteken fann 
man vid denna tid hos forskarna, som behövde datorstöd och forskarplatser, varav 
en fast plats på institutionen och en plats på biblioteket.83  

Sammanfattningsvis går det att urskilja att de mest betydelsefulla förändring-
arna som skedde i högskolebiblioteksmiljöerna under 1980-talet var att biblio-
tekens service utökades, att den nya tekniken förändrade användningen av biblio-
teket och att bibliotekens samlingar öppnades upp mer än tidigare. Tidigare förva-
rade högskolebiblioteken mycket av sitt material i stängda magasin och man an-
vände sig av olika beställningssystem med bibliotekarien som mellanhand för att 
få tillgång till dokument, vilket inte alltid var oproblematiskt.84 Både i de fall som 
biblioteken mestadels bestod av slutna magasin eller innehöll öppna samlingar var 
bibliotekets funktion som studieplats marginell i förhållande till dess roll som 
förvaringsplats för dokument, vilket även Durey visade på i sin utvärdering. Dåti-
dens biblioteksmiljöer kan därför sägas ha utformats mer med objekten i centrum. 
Ett samspel med användarna förekom således i de fall där det fanns bättre tillgång 
till studieplatser än där samlingarna var verksamhetens fokus. Dokumentens upp-
höjda status bidrar till att de sågs som kvasi-objekt till skillnad mot de fysiska 
miljöernas interiörer som ännu inte kan anses ha setts som medskapare till lärande 
på samma sätt. Funktion prioriterades i och med att biblioteken började använda 
sig av kvalitativa studiemöbler samtidigt som det går att skönja att man började ta 
hänsyn till hur olika faktorer påverkade bibliotekslokalerna. 

Studenternas bibliotek 
År 1996 utkom en slutrapport utförd av BIBSAM, Kungl. biblioteket och dess 
samordningsorgan för de statliga forskningsbiblioteken, som redovisade de slut-
satser som framkommit i arbetet med utredningen Studenternas bibliotek. Utred-
ningen bedrevs mellan 1994 och 1996 och syftade till att visa hur högskolebiblio-
tekens situation såg ut denna tid.85 
                                                
80 Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), s. 26. 
81 Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), s. 26. 
82 Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), s. 20 f. 
83 Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), s. 21. 
84 Högskoleutredningen; Arbetsgruppen för högskolans biblioteksfunktioner (1991), s. 58. 
85 Gellerstam, G. (2001), Den första uppgiften: Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och lärande 
miljö, s. 15 ff. 
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Några viktiga tendenser som beskrivs är den stora ökningen av antalet helårs-
studenter, att studenterna studerade på längre utbildningar och att både att forskare 
och distansstudenter ökat stort i antal. Till detta noterades att förändringar skett i 
högskolestudenternas informationsvanor men också i efterfrågan på och i attityder 
till biblioteket. Det som främst framkom var att studenterna allt mer hade gjort 
biblioteket till sin arbetsplats genom att spendera mycket tid i biblioteksmiljön för 
att läsa och söka information. Studenterna var i stort nöjda med högskolebiblio-
tekens studiemiljö men många ansåg att det fanns behov av både fler grupparbets-
platser och enskilda studieplatser samt bättre tillgång till datorer.86 Trycket på 
högskolebiblioteken avseende användarnas behov hade således ökat sedan den 
tidigare behandlade rapporten En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som 
pedagogisk resurs utkom 1991. Informationsteknologin hade utvecklats än mer 
och övergången från fokus på samlingar till ett nytt fokus på studiemiljön var ett 
faktum. Interaktionen mellan användare och miljö hade fördjupats ytterligare och 
miljöernas komponenter började här ses som kvasi-objekt i de aktiviteter som 
företogs i bibliotekslokalerna.   

Ett av de ställningstaganden som förs fram i rapportens slutsatser är att det an-
ses av största vikt att högskolebiblioteken utvecklas till mötes- och arbetsplatser 
inom högskolan. Även om man betonar att bibliotekens roll kan komma att för-
ändras i framtiden i och med den tekniska utvecklingen kommer biblioteken fort-
farande att tillhandahålla fysiska samlingar. Man anser att biblioteken fortsatt be-
hövs som öppna mötesplatser på högskolorna men i utökade former. Vidare fram-
håller man att det bör kombineras med arbetsplatser för studenterna i och med att 
studiesätten förändras. I det framtida scenario som målas upp där varje student har 
tillgång till alla dokument från hemmet tror man att biblioteket kan komma att bli 
än viktigare som en plats för gränsöverskridande möten mellan olika ämnen i hög-
skolan.87 Högskolebibliotekslokalerna behövde trots det eventuella hot som den 
nya tekniken innebar byggas ut för att anpassa sig till det ökande antalet studenter 
samt förändrade behov och studiesätt. Det som identifieras som mest behövligt i 
biblioteksmiljöerna är fler grupparbetsplatser, studieplatser med tillgång till dator 
och lokaler för undervisning.88 Även om biblioteken verkar ha insett att ett para-
digm höll på att ta form gällande bibliotekens främsta användningsområden går 
det genom rapporten att skönja att man inte tog tillvara på detta fullt ut och helt 
omfamnade de förändringar som skulle kunna komma att ske i framtiden genom 
anpassning av miljöerna. Rapportens utlåtande syftar därför till att rikta uppmärk-
samheten på de möjligheter som kan komma och att ackommodera biblioteksmil-
jön efter detta. 

                                                
86 Hagerlid, J. (1996), Studenternas bibliotek: En analys av högskolebibliotekens utveckling, 2.1– 2.2. 
87 Hagerlid (1996), 4.2. 
88 Hagerlid (1996), 4.3. 
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Högskolebiblioteksmiljöer idag och för framtiden 
Under de senaste 20 åren har det skett stora förändringar i högskolebibliotekens 
byggnader, som ofta är större i storlek och mer betydelsefulla ur arkitektonisk 
aspekt än tidigare. Nya förhållanden, som förändrade studiesätt och nya tekniska 
lösningar, har varit en bidragande faktor i hur byggnaderna utformas eller omfor-
mas. Förändringarna möjliggörs av den informationstekniska utvecklingen men 
stimuleras också av en serviceanda som går ut på att bli bättre på att tjäna sina 
användares behov av lärande och forskning, vilket leder till att bibliotekslokaler 
byggs eller renoveras på sätt som kan främja dessa behov.89 Biblioteken har dock 
fortsatt att vara en portal till kunskap, både den som införskaffas genom fysiska 
samlingar såväl som genom elektroniska dokument.90 Denna del i undersökningen 
syftar till att belysa de förutsättningar och behov som påverkat högskolebiblio-
teksbyggnadernas ändamål, visa vad som är värt att beakta vid ny- och ombygg-
nationer och synliggöra tendenser som förekommer i dagens biblioteksbyggnader.  

Informationsteknologins utveckling och fysiska samlingar 
Runt millennieskiftet uppkom ett flertal förebådande profetior om att biblioteken 
skulle komma att bli överflödiga i och med att den tekniska utvecklingen troddes 
ta över de fysiska samlingarnas roll. Dessa antaganden gällde särskilt högskole-
biblioteken eftersom man förmodade att användarna istället skulle börja studera i 
sina hem eller på andra platser som de fann mer hemtrevliga. Detta blev dock inte 
fallet. Biblioteken följde istället med i utvecklingen och anpassade miljöerna efter 
de tekniska framstegen. Många bibliotek har både dubblat eller tredubblat antalet 
besökare, ofta efter att de har anammat den nya teknologin till fullo i sina miljöer. 
Enligt Geoffrey T. Freeman har informationstekniken blivit en katalysator som 
har förändrat högskolebiblioteken till att bli mer levande intellektuella mittpunkter 
på de högskolor och universitet de tillhör.91 Det kan alltså sägas ha hänt mycket på 
bara några år om man ser till vad som framgick av de studier som diskuterades i 
tidigare kapitel. De till viss del oförutsedda faktorer som de tekniska förändring-
arna innebar var något som högskolebiblioteken inte kunde blunda för och tvinga-
des att omfamna, vilket också bidrog till att bibliotekets funktioner utvecklades.  

Karen Latimer framhåller att den nya utformningen av högskolebibliotekslo-
kalerna påverkades av flera faktorer. Främst ökade tillgängligheten gällande e-

                                                
89 Stewart, Christopher (2011), ”Building Measurements: Assessing Success of the Library’s Changing Phy-
sical Space”, s. 539. 
Wells, L.H. & Scepanski, J.M. (2010), ”Programming New Learning Spaces: The Changing Nature of Aca-
demic Library Buildings”, s. 86. 
90 Latimer (2011), passim. 
91 Freeman, G.T. (2005), ”The Library as Place: Changes in Learning Patterns, Collections, Technology, and 
Use”, s. 2. 
Latimer (2011), s. 117. 
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resurser vilket samtidigt bidrog till en viss minskning av de fysiska samlingarna. 
Andra aspekter som spelade in var andra tekniska framsteg som exempelvis robo-
tar för utlån och returer, men också att biblioteket blev en social plats för möten. 
Man tvingades även att anpassa sig efter den konkurrens som uppstod gällande 
informationsförmedling.92 Louise Brunes påpekar att utvecklingen av e-resurser 
var en av de stora förändringarna som skedde under hennes tid som bibliotekschef 
på Södertörns högskolebibliotek mellan 1996 och 2009. Utvecklingen av teknisk 
utrustning och informationsteknik följdes av en ökad användning av databaser 
samt e-resurser i form av kurslitteratur, tidskriftsartiklar och uppsatser. Under 
denna tid hade också biblioteken en stor andel publika datorer som biblioteksan-
vändare kunde låna, något som har minskat med tiden eftersom det blir allt vanli-
gare att studenter har med sig egna portabla datorer.93  

De förändringar som den nya tekniken har medfört för högskolebiblioteks-
byggnaderna har främst varit positiva, enligt Latimer. Lokalerna kan på grund av 
den ökade användningen av e-resurser utformas på ett mer flexibelt sätt än tidi-
gare och de fysiska samlingarna är inte längre det centrala. Detta har skapat en 
förändring i bibliotekspersonalens arbete som blivit mer inriktat på användarna.94 
Datorer har således i många fall tagit över böckernas roll i biblioteket och är nu 
även de kvasi-objekt som möjliggör aktiviteter i bibliotekslokalerna. En annan 
konsekvens av den tekniska utvecklingen är att det nu är möjligt att frigöra ut-
rymme i lokalerna där man tidigare haft mer otymplig och numera utdaterad tek-
nisk utrustning, som telefoner och skrivmaskiner men också stora skrivbord.95 
Detta kan både skapa fler öppna ytor och utnyttjas för andra användningsområden, 
som till exempel fler sociala utrymmen. 

De fysiska samlingarna har dock långt ifrån försvunnit från högskolebiblio-
teksmiljöerna, men samlingarna är som regel mindre prioriterade än tidigare. En-
ligt Scott Bennett är det mycket få bibliotek som investerat i nya bokhyllor sedan 
början av 2000-talet, bortsett från kompakta bokhyllor som tar upp minimalt med 
utrymme och som återfinns i de publika områdena idag mer än tidigare.96 Detta 
kan ses som en del i bibliotekens strävan mot en utökad funktionalitet gällande 
studiemiljöerna och en medveten tanke på hur bibliotekens miljöer kan komma att 
förändras ytterligare. Lars Burman, som är överbibliotekarie vid Uppsala universi-
tet, påpekar också att många högskolebibliotek väljer att gallra i sina fysiska sam-
lingar till förmån för e-resurser allt eftersom den informationstekniska utveckling-
en fortskrider. Detta är dock inte en självklarhet för alla bibliotek, enligt Burman. 
Bibliotek som likt Uppsala universitetsbibliotek innehar stora samlingar av histo-
                                                
92 Latimer (2011), s. 117. 
93 Louise Brunes, e-post (2016-04-24). 
94 Latimer, K. (2010), ”Redefining the Library: Current Trends in Library Design”, passim.  
95 Ramsay, K.M. (2002), ”B.D. (Before Digital)-A.D. (After Digital): Rethinking Space in a Mid-Sized Aca-
demic Library”, s. 31 ff. 
96 Bennett, S. (2015), ”Putting Learning Into Library Planning”, s. 216 f. 
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riskt värde samt tjänar många fakulteter kan inte åtfölja detta i samma omfattning 
som exempelvis Karolinska Institutet som främst riktar in sig på det medicinska 
forskningsområdet.97 För bibliotek som även arbetar med kulturarvssamlingar kan 
detta således ha konsekvenser för de förändringar som sker gällande studiemiljö-
ers utformning om man behöver ta hänsyn till flera av bibliotekets viktiga funkt-
ioner. Det kan krävas uppoffringar från båda håll för att kunna möta alla behov 
som biblioteket ställs inför.  

Även om det kontinuerligt sker en ökad betoning på elektronisk information 
har detta inte bidragit till en minskning av biblioteksbyggnader.98 Mellan 2003 och 
2008 kartlade och undersökte Christopher Stewart 85 ny- eller ombyggda ameri-
kanska universitetsbiblioteksbyggnader där syftet var att se hur man under denna 
tid planerat och byggt de nya biblioteksmiljöerna. Studien visade att det fortlö-
pande byggs nya och påkostade universitetsbibliotek där motivationen för ny-
byggnationer främst är förändringar gällande informationsteknologi och nya stu-
diesätt.99 Att det trots den progressiva tekniska utvecklingen byggs nya och påkos-
tade bibliotek påtalar även Lars Burman, som framhåller att högskolebiblioteket 
fortsatt kan sägas vara en viktig plats för dess användare med tanke på det stora 
antal biblioteksbyggnader som uppförs i världen. Majoriteten av de nya byggna-
derna är även betydelsefulla ur en arkitektonisk aspekt, något som visar på bygg-
nadsfinansiärernas tro på de fysiska bibliotekens framtid. Trots att e-resurser blir 
allt vanligare är högskolebiblioteken strategiskt viktiga platser som arbetsmiljöer 
för dess användare.100  

Lärandemiljöer och sociala rum 
Biblioteken har utvecklats från att vara kärl för litteratursamlingar till att bli mö-
tesplatser och lärandemiljöer, något som även har påvisats i tidigare kapitel. Hög-
skolebiblioteksmiljöer har sedan länge varit sociala rum men denna roll har utö-
kats i och med den flexibla lärandemiljö som utvecklats under 2000-talet. Den nya 
miljön består av en kombination av enskilda studieplatser och grupparbetsplatser 
samt tillgång till information i både virtuella och fysiska former.101 Dagens hög-
skolebibliotek kännetecknas till skillnad från tidigare av ett fokus på användarnas 
behov av att knyta an till den information de behöver samt till andra användare.102 
Enligt Louise Brunes har det moderna biblioteket två uppgifter, dels som en social 

                                                
97 Burman, L. (2015), ”Sju oroande perspektiv: Om biblioteksutvecklingen vid universitet och högsko-
lor”, s. 8. 
98 Campbell & Bryce (2013), s. 289. 
99 Stewart, C. (2009), The Academic Libraru Building in the Digital Age: A Study of New Library Construct-
ion and Planning, Design and Use of New Library Space, passim. 
100 Burman (2015), s. 66 ff. 
101 Bryant, J., Matthews, G. & Walton, G. (2009), ”Academic Libraries and Social and Learning Space: A 
Case Study of Loughborough University Library, UK”, s. 8. 
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plats för möten, grupparbete och socialt umgänge och dels som ett mer asocialt 
rum för enskilt arbete och kontemplation. Hon upplever att båda dessa roller för-
djupades under hennes tid som bibliotekschef under 1990-talet och 2000-talet.103 

Högskolebiblioteksbyggnadens utveckling kan enligt Scott Bennett delas upp 
i tre paradigm; läsarcentrering, bokcentrering och lärandecentrering. Högskolebib-
liotek var fram till början av 1900-talet främst en plats för läsning och kontemp-
lation. Böcker var dyrbara och biblioteksrummets interiörer bestod företrädesvis 
av olika typer av läsplatser.104 I och med att tryckta böcker blev allt vanligare 
växte bibliotekens samlingar, vilket hade effekter på byggnaderna som utformades 
för att i första hand utgöra förvaring av tryckta dokument. Detta bokcentrerade 
paradigm var rådande under i stort sett hela 1900-talet men i och med informat-
ionsteknologins allt större närvaro under 1990-talet och framåt minskade behovet 
av att använda fysiska böcker som enda informationskälla. Biblioteken behövdes 
istället för möten och studier i en tid då fysiska platser och utrymmen för detta 
blev färre, vilket kan sägas vara en tillbakagång till det första paradigmet om en 
centrering gentemot användarna. Dock bidrog även nya studie- och arbetssätt 
samt just den ökade tillgången till information till att lärandemiljön kom in i bil-
den, vilket enligt Bennett kan sägas ha skapat det lärandeparadigm som nu är rå-
dande. Således har bibliotekets tidigare roll som en passiv del i användarnas akti-
viteter förändrats till att bli en aktiv del av det lärande som sker.105 Lärandecentre-
ringen gav upphov till tankar på biblioteksmiljön som en lärandemiljö som på 
olika sätt kunde uppmuntra till användarnas lärande och tjäna de nya funktioner 
som betonades som betydelsefulla.  

Christopher Stewart skriver att högskolebibliotekens lärandemiljöer främst 
innefattar tre typer av utrymmen; individuella utrymmen, undervisningsutrymmen 
och utrymmen för samarbete. De individuella utrymmena inbegriper det som Ste-
wart menar kan ses som mer traditionella delar av bibliotek, som läsesalar och 
studieplatser i tysta områden. Undervisningsutrymmen syftar på klassrum medan 
ytor för samarbete innebär områden och rum som används som grupparbetsplat-
ser. De ytor som planeras för grupparbetsplatser kan också göras betydligt mer 
flexibla i biblioteksmiljön än rum för tysta enskilda studieplatser. De flesta av de 
bibliotek som byggs idag erbjuder också större utrymmen för lärande än vad som 
tidigare varit fallet. Detta gäller speciellt klassrum och grupparbetsplatser.106 Det 
går av Stewarts text att urskilja att man idag anser att samspelet mellan biblioteket 
som arbetsmiljö och användare är betydelsefullt där den nya funktionen som miljö 
för lärande har placerats i främsta rummet.  

                                                
103 Louise Brunes, e-post (2016-04-24). 
104 Bennett, S. (2009), ”Libraries and Learning: A History of Paradigm Change”, s. 181 ff. 
105 Bennett (2009), s. 184–187. 
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Den moderna biblioteksmiljöns utformning 
På senare tid har ett stort antal högskolebibliotek byggts eller renoverats för att 
anpassas till de nya behov och funktioner som diskuterats i denna uppsats. Enligt 
den forskning som bedrivits av Harold B. Shill och Shawn Tonner framgår att 
byggnation av nya högskolebiblioteksbyggnader eller uppdatering av befintliga 
byggnader gör att bibliotekens besöksantal ökar markant i jämförelse med äldre 
eller oförändrade biblioteksmiljöer. Nya eller uppdaterade biblioteksmiljöer har 
också visat sig locka studenter till biblioteken långt efter dess byggnation eller 
renovering, vilket författarna framhåller visar på vikten av att investera i den fy-
siska biblioteksmiljön.107 Latimer påpekar att den största förändringen som skett i 
dagens högskolebiblioteksmiljö är utformandet av lärandemiljöer.108 Det finns ett 
antal förändringar som på olika sätt är funktionella i fråga om att skapa miljöer 
som befrämjar lärande. Många bibliotekslokaler innehåller numera ett flertal olika 
ytor med studieplatser som både kan vara mer formella med traditionella studie-
möbler eller mer informella med loungeområden, soffor och fåtöljer. De flesta 
bibliotek har större öppna ytor men också ombonade vrår för en variation av stu-
dieplatser och använder sig av olika typer av möbler, kulörer eller rumsutform-
ningar för att separera tysta områden från öppna ytor.109  

Många biblioteksmiljöer planeras med variation i åtanke, främst då i studie-
platsers placering och möblemang. Funktion i åsyftande av ökad användbarhet 
men också flexibilitet är således betydelsefulla beståndsdelar i utformandet av 
bibliotekslokalerna. University of Sheffields bibliotek The Information Commons 
(2007) är en biblioteksmiljö som har utformats med en variation av studieplatser, 
däribland enskilda platser i tysta områden eller i områden med normal ljudnivå, 
grupparbetsplatser på öppna ytor och i halvslutna utrymmen samt grupprum. Det 
finns även tillgång till mer informella studieplatser i soffor och fåtöljer i både de 
öppna och de tysta områdena samt flexibla områden med flyttbara möbler.110  

Som vi sett har mindre rum för studier, som exempelvis grupprum, funnits i 
högskolebiblioteken sedan en lång tid tillbaka. Lea H. Wells och Jordan M. Sce-
panski framhåller att det som har förändrats gällande dessa utrymmen är de behov 
som nu finns på rummens utrustning, främst med tillgång till el och nätverksan-
slutning men även med skärmar som studenterna kan koppla sina datorer till.111 
Datorer kan som tidigare nämnts ses som ett av de kvasi-objekt som möjliggör 
studenters arbete och lärande och är tillsammans med möblemang en viktig del i 
de nya studiemiljöerna som behöver tas i beaktande vid förändringar.  

                                                
107 Shill, H.B. & Tonner, S. (2004), ”Does the Building Still Matter? Usage Patterns in New, Expanded, and 
Renovated Libraries, 1995–2002”, passim.  
108 Latimer (2011), s. 128 f. 
109 Latimer (2011), s. 128 f. 
110 Worpole (2013), s. 153 ff. 
111 Wells & Scepanski (2010), s. 89. 
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Till skillnad mot de tidigare använda lånediskarna i större format finns på grund 
av ny teknik numera återlämningsrobotar som utför en stor del av det arbete som 
bibliotekspersonal gjorde förr, vilket också har möjliggjort användning av inform-
ationsdiskar i mindre storlek. De äldre lånediskarna kunde ofta bilda en mur vid 
entrén mot övriga delar av biblioteket men på grund av dessa förändringar kan 
man nu skapa en öppnare entréhall som förefaller mer välkomnande och inbju-
dande.112 Tidigare var särskilda referensdiskar också vanliga, något som i regel har 
tagits bort helt eller genomgått stora förändringar i bemanning.113 Även detta är en 
del av anpassningen till bibliotekens nya funktioner och kan bidra till att skapa en 
samverkan mellan interiörer som kvasi-objekt och dess användare. De mindre 
informationsdiskarna kan, liksom övrig inredning och utrustning, skapa och möj-
liggöra utökade aktiviteter i bibliotekslokalerna samtidigt som de har en tydlig 
funktion som mittpunkter i biblioteken där studenter och personal kan mötas.  

Belysning är ett annat element som har förändrats i interiören som numera 
vanligen består belysningen till stor del av naturligt ljus från stora fönster och 
glaspartier i byggnadens exteriöra fasad. Både fasadglas och glaspartier inne i 
miljöerna är vanligt förekommande i nya biblioteksbyggnader och miljöer, vilka 
också kan dekoreras på olika sätt både för funktion och form. Detta visar sig bland 
annat i Brandenburgische Technische Universitäts (BTU) universitetsbibliotek i 
Cottbus (2004), vars fasad består helt av glas som täckts av ett mönster av vita 
skira texter på olika språk. Fasadglaset förhindrar insyn på dagen och gör att 
biblioteket lyser upp likt en lanterna kvällstid. Glaspartier med textade mönster är 
en trend som pågått några år i högskolebiblioteksmiljöer, vilket visar sig i denna 
byggnad.114 En stor del av bibliotekens studieplatser placeras också ofta bredvid de 
yttre väggarna för att ge fönsterkontakt. Stora ytor som är öppna flera våningar 
vertikalt, så kallade atrium, är också ett vanligt element i de nyare biblioteken. 
Konstverk är andra ofta förekommande inslag i dagens högskolebiblioteksbygg-
nader och kan kanske främst sägas ha en estetisk aspekt före funktionell.115 Enligt 
Sullivans tankar kan de också fungera som en förlängning av byggnadens grund-
läggande struktur.  

Andra faktorer som är kännetecknade för nya och ombyggda biblioteksbygg-
nader är en ökad yta, utrymmen för mångsidig användning utanför bibliotekens 
verksamhet, som klassrum och kaféer, men också mindre begränsande regler för 
förtäring av mat och dryck i biblioteket.116 Wells och Scepanskis studier visar att 
majoriteten av de bibliotek som byggs eller renoveras idag inkluderar någon slags 
kaféverksamhet på en i byggnaden central plats, vilket kan härröra från de större 

                                                
112 Latimer (2011), s. 128 f. 
113 Wells & Scepanski (2010), s. 88. 
114 Latimer (2011), s. 121. 
115 Latimer (2011), s. 128 ff. 
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populära amerikanska bokhandels- eller musikaffärskedjorna som ofta innehåller 
kaféer.117 Att det också är uppskattat av studenter framgår av Lefebvres undersök-
ning som visade att många studenter hellre studerade i bokhandelskedjornas loka-
ler än på högskolebiblioteket.118 University of Edinburghs huvudbibliotek var för 
några år sedan föremål för en omfattande inre renovering med syfte att anpassa 
olika delar av byggnadens utrymmen till nya användningsområden. Bland annat 
har den gamla tidskriftsläsesalen gjorts om till ett socialt rum med kaféverksamhet 
medan katalogrummet numera utgör en stor entréhall med plats för utställningar.119 
Också här spelar bibliotekens strävan efter ökad funktionalitet in men det finns 
också en vilja att uppfylla de behov som användarna kan tänkas ha när de spende-
rar tid i biblioteksmiljön som en följd av den ökade användarcentreringen.   

Även om kaféer, utställningsmöjligheter och externa klassrum är betydelse-
fulla för biblioteken visar de studier som Stewart bedrivit att bibliotekens egna 
utrymmen är de mest använda delarna av biblioteksbyggnaderna, särskilt gruppar-
betsplatser och tysta studieplatser.120 Jill Beard och Penny Dale betonar att använ-
dare fortfarande har ett stort behov av tysta studieplatser och tryckt litteratur, även 
om grupparbete och användning av e-resurser har ökat under de senaste åren.121  

Flexibilitet, bekvämlighet och funktionalitet är betydelsefulla begrepp i nya 
biblioteksmiljöer. Biblioteksbyggnaderna behöver kunna anpassas för att ha möj-
lighet att tillmötesgå både studenter och forskares behov av lärande ur både social 
och enskild aspekt, vilket också kan locka användarna att spendera tid i biblio-
teket. Beard och Dale framhåller att det är hur väl lokalerna kan anpassas som 
visar på att biblioteket har en bra utformning. Samtidigt kan det också avgöras 
genom hur många som använder biblioteket och hur länge de gör det.122 Det fokus 
på flexibilitet som är rådande går hand i hand med Tills tankar om contingency då 
man utformar miljöer med tanke på eventuella framtida händelser och skeenden. 
Om lokalerna och dess inredning är flexibla kan biblioteken följaktligen möta 
många olika kommande scenarier på ett enklare sätt.  

 Flexibla miljöer kan uppnås genom olika metoder, däribland att undvika för 
många bärande väggar och istället använda sig av flyttbara väggar eller exempel-
vis gardiner som rumsavdelare. Även flyttbara möbler är av stor vikt eftersom det 
blir mindre begränsande för användarna som enligt Wells och Scepanski ofta ten-
derar att hitta egna lösningar i de studieutrymmen de använder.123. Kungliga tek-
niska högskolans biblioteks byggnad från 2002 är en av de byggnader som upp-

                                                
117 Wells & Scepanski (2010), s. 90. 
118 Lefebvre, M. (2002), ”The Library as Congenial Space: The Saint Mary’s Experience”, passim. 
119 Latimer (2011), s. 116. 
120 Stewart (2009), passim.  
121 Beard, J. & Dale, P. (2010), ”Library Design, Learning Spaces and Academic Literacy”, s. 481 f. 
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förts med flexibla lösningar som grund.124 En av dessa metoder var att ge biblio-
teket möjlighet att renovera och flytta om på ett enkelt sätt när det behövdes, ex-
empelvis genom att möjliggöra ytor där både bokhyllor och datorer kan användas, 
att göra det enkelt att öppna upp magasin och förbereda för en ökad användning 
av datorer sett till nät och elektronik.125 På grund av byggnadens flexibilitet kan 
man inreda fler områden med studieplatser i framtiden, vilket troligen kommer att 
behövas.126 Även i Universiteit Utrechts universitetsbibliotek (2004) har flexibili-
tet varit en viktig aspekt. Man har istället för bärande eller flyttbara väggar använt 
sig av bokhyllor för att skapa avskilda områden för studieplatser. Även om biblio-
teket har möjlighet att förvara över fyra miljoner böcker har man planerat för ett 
framtida utökat utrymmesbehov genom att då använda det i förväg förberedda 
övre våningsplanet på ett anslutande parkeringshus.127   

Många av de nya bibliotekens utrymmen kan ses som sociala platser för mö-
ten och umgänge, vilket tidigare har behandlats i denna uppsats. Öppna ytor med 
studieplatser för både grupparbete och enskilda studier fungerar också ofta som ett 
kombinerat rum för arbete och socialt umgänge.128 De öppna ytorna kan på grund 
av dessa två egenskaper göra högskolebibliotekslokalerna mer tilltalande för stu-
denter att spendera tid i och därigenom påverka bibliotekens funktionalitet. Ett 
exempel på en biblioteksmiljö som nyligen omformats för att ge biblioteket en ny 
roll som social mötesplats är Georgia Tech Architecture Library i Atlanta. Målet 
var att transformera biblioteket från ett specialbibliotek som främst riktade in sig 
på samlingar till att bli en social plats för studier och möten, vilket skedde genom 
skapande av nya grupparbetsplatser och ett loungeområde i anslutning till tidskrif-
ter och ny litteratur. De olika studieplatsområdena skiljdes åt av bokhyllor av me-
tall som fungerade som rumsavdelare. Även här var flexibilitet ett nyckelord och 
man inredde med nya, prisvärda men bekväma möbler som var enkla att flytta.129 

Utvecklingen mot ökade behov av mer utrymme för grupparbete och enskilda 
studieplatser kan dock ha konsekvenser för bibliotekets övriga funktioner, till ex-
empel gällande plats för tryckt litteratur och tryckta tidskrifter. Detta exemplifie-
ras i en artikel av Donald A. Barclay i vilken en planerad förändring av lokalerna i 
Syracuse Universitys bibliotek diskuteras. Förändringen bestod av att man ville få 
mer plats för grupparbetsplatser och andra studieplatser genom att flytta en del av 
samlingarna, specifikt den litteratur och de tidskrifter som sällan blev använda, till 

                                                
124 Dahlbäck, E. (2009), Att bygga ett bibliotek: En studie av funktion och rörelse i tre nyinrättade biblioteks-
byggnader – Kungliga tekniska högskolans bibliotek, Sambiblioteket i Härnösand och Vitterhetsakademiens 
bibliotek, s. 26. 
125 Swedén, A. & Ahrbom, P. (2002), ”Kungl. Tekniska Högskolans nya bibliotek”, s. 71 ff. 
126 Dahlbäck (2009), s. 35 ff. 
127 Campbell & Bryce (2013), s. 295–299. 
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129 Carpenter, C. (2011), ”Transforming the Georgia Tech Architecture Library into a Social Space”, s. 79 ff. 
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en depå för att frigöra yta i biblioteket. Detta mötte dock stort motstånd från uni-
versitets fakulteter och även av vissa alumner och studenter. Man menade att det 
skulle bli svårare att botanisera bland böckerna om det även fanns litteratur på en 
extern plats. Barclay påpekar dock att det finns en allmän förmodan om att ett 
bibliotek med stora synliga samlingar av tryckt litteratur för med sig en viss atmo-
sfär till studenterna som bidrar till att de utvecklar ett mer vetenskapligt hand-
lingssätt, vilket kan ha varit fallet i detta tillfälle.130 Ett bibliotek kan dock inte 
rymma allt fysiskt material som det samlar på sig under åren, det måste någon 
gång gallras eller flyttas till en annan plats för förvaring. Ett annat alternativ är att 
bygga en helt ny biblioteksbyggnad, vilket är mycket kostsamt. I en tid där biblio-
tekens användare får allt mer tillgång till e-resurser samt efterfrågar och har behov 
av mer utrymmen för arbete kan det vara svårt att motivera ett motstånd mot för-
ändringar som de Barclay diskuterar. Sett till Tills teorier om contingency skulle 
detta bibliotek varit dysfunktionellt om det resignerat inför de klagomål som 
framfördes. Detta eftersom man då inte skulle vara öppen inför de möjligheter och 
oförutsedda faktorer som kan inträffa som platsbrist på grund av stora samlingar. 
En stor majoritet av nya eller förändrade högskolebibliotekslokaler kan även kal-
las lo-fi architecture då de främst utformats med tanke på hur tiden och förändrade 
förutsättningar kan komma att påverka dem, vilket bland annat kan ses i den 
ökade betoningen på flexibla lösningar. Samtidigt har de utformats för de subjekt 
och kvasi-objekt som bevistar lokalerna, vilket till exempel kan skönjas i den va-
riation av studieplatser som ofta förekommer. 

Studenters behov och användning av högskolebiblioteksmiljöer 
Högskolebibliotekens fysiska miljöer har i denna uppsats visat sig vara betydelse-
fulla som intellektuella och kreativa lärandemiljöer för dess användare och de 
lärosäten de tillhör. Detta kapitel ämnar göra en kort sammanfattning av ett antal 
tidigare studier som utförts med fokus på studenters preferenser och behov i hög-
skolebiblioteksmiljön för att visa på hur dessa miljöer kan förbättras ytterligare.  

Att biblioteksmiljöerna upplevs som positiva och är komfortabla är en viktig 
del av dagens biblioteksbesök. Frida Westmans undersökning om studenters mo-
tivation till studier i högskolebiblioteksmiljöer visar på att bland annat yta, studie-
platser, belysning, klimat samt dekorativa element som färger, växter och konst är 
bidragande faktorer till studiemotivation.131 Suchi Mohanty betonar att det finns ett 
antal aspekter att ta hänsyn till för att öka studenters komfort i högskolebiblio-
teken. Det som efterfrågades i hans studie var främst punktbelysning vid studie-
platser och tillgång till tysta områden. Andra aspekter som upplevdes som viktiga 
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för en bekväm studiemiljö var möblernas placering och att inredningens kulörer 
passade in i lokalerna.132 Bekvämlighet och komfort behandlas även i Herdenstams 
studie om biblioteksångest där den fysiska miljön visade sig vara en av de 
aspekter som skapade ångest och stress i biblioteksmiljön. Främst var det storle-
ken på biblioteksbyggnaden samt att den upplevdes som för anrik som gav upp-
hov till negativa känslor. Andra aspekter som påverkade var en överväldigande 
känsla av bibliotekets stora samlingar samt svårigheter att hitta i byggnaden.133 I 
dessa fall kan både funktion och till viss del form ses som viktiga för studenterna. 
Både Westmans och Mohantys studier visade på att funktion var essentiellt, men 
estetiken spelade också till viss del in i hur miljöerna uppfattades. I Herdenstams 
undersökning framstod biblioteket som dysfunktionellt för de tillfrågade studen-
terna. Form kan här ha haft en mer negativ än positiv klang då biblioteksbyggna-
den upplevdes vara för traditionsenlig, vilket både byggnadens yttre attribut samt 
atmosfär kan ha spelat in i.  

De skilda uppgifter som ett högskolebibliotek har idag som en social plats för 
möten och umgänge kombinerad med rollen som en plats för koncentration och 
enskilda studier har tidigare behandlats i denna uppsats. Att högskolebiblioteken 
har en viktig funktion i att både utgöra en tyst studieplats och plats för gruppar-
bete har också visat sig i Applegates studie om så kallade soft spaces i biblioteket 
vid Indiana University-Purdue University i Indianapolis, i vilken studenter visade 
sig föredra universitetsbibliotekets lokaler framför andra liknande utrymmen på 
campus.134 Det som studenter upplever som viktigast verkar dock vara att kunna 
studera och arbeta i tystnad, vilket Nicole Kay Peterson visat på i sin studie om 
hur ett högskolebibliotek används i realiteten. Av undersökningen framgick att 
biblioteksbyggnadens tysta utrymmen var av mest värde för studenterna medan 
bibliotekets uppgift som mötesplats var av sekundär relevans.135 Även Webers och 
Flatleys studie visar att studenter föredrar att använda biblioteket som plats för 
studier och arbete, både vid tysta enskilda platser samt vid arbete i grupp.136  
Inför en planerad förändring av bibliotekslokalerna på Vanier Library vid Con-
cordia University i Montreal gjordes en kartläggning över vad studenterna främst 
behövde och önskade av högskolebiblioteket genom enkätundersökningar och 
fokusgruppsintervjuer. Den främsta anledningen till att man besökte biblioteket 
sades av 84 procent av de svarande vara nyttjande av enskilda studieplatser i tysta 

                                                
132 Mohanty, S. (2002), Physical Comfort in Library Study Environments: Observations in Three Under-
graduate Settings, passim.  
133 Herdenstam, C. (2002), Library anxiety: en undersökning av psykologiska aspekter kring studenters upp-
levelser av sitt universitetsbibliotek, s. 47 ff. 
134 Applegate, R. (2009), ”The Library Is for Studying: Student Preferences for Study Space”, passim.  
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områden, varefter användning av kopiatorer, datorer och grupprum var sekundära 
skäl till besök. Det som upplevdes som av stor vikt och som man efterfrågade 
förbättringar av var enskilda studieplatser i tysta områden och grupprum. Fokus-
gruppsdiskussioner visade också att individuella studieplatser var det i särklass 
mest betydande för de deltagande studenterna.137  

De sociala ytorna är som vi har sett en relativt ny företeelse i högskolebiblio-
tek och i en artikel av EunYoung Yoo-Lee, Tae Heon Lee och LaTesha Velez 
undersöks hur den yngre generation som går under benämningen millenials, eller 
generation Y, använder sig av ett högskolebibliotek.138 Studien visar att även 
denna målgrupp främst har behov av områden för enskilda studier och anser att 
tysta läsesalar och andra tysta områden är essentiella för deras studier. Även om 
de sociala ytorna för möten och umgänge är uppskattade kommer de även här i 
andra hand efter behovet av studieplatser.139 I dessa studier framgår det att biblio-
teksmiljöernas funktioner är det som har mest betydelse för studenterna. Det som 
ses som viktigast är de delar av miljöerna där det är möjligt att läsa och arbeta 
både enskilt och i grupp, särskilt i de delar som tillhör bibliotekens egen verksam-
het. Det finns dock studier som visar på andra åsikter om de tjänster som högsko-
lebibliotek kan erbjuda. Den enkätundersökning som Madeleine Lefebvre gjorde 
om studenters preferenser visade att de tillfrågade studenterna föredrog att arbeta i 
lokaler som kunde erbjuda kaféverksamhet, stort utbud av ny litteratur, bra grupp-
arbetsplatser samt en tilltalande atmosfär.140 Även om Lefebvres undersökning 
skiljer sig något mot övriga studier i det att de tillfrågade studenterna ansåg det 
viktigt med kafé och ny litteratur går det att se en röd tråd genom undersökningar-
na. Det främsta behovet är enskilda studieplatser i tysta områden följt av olika 
typer av grupparbetsplatser. Sociala ytor är av sekundär vikt, trots att detta är en 
av de aspekter som ofta nämns som viktig i samband med nya biblioteksmiljöer. 

Den tidigare nämnda studien av Hall och Kapas åskådliggör även vilka behov 
och önskningar som finns angående inredning. Studenterna i denna undersökning 
ansåg sig mest i behov av bekväma möbler, större bordsytor och fler stationära 
datorer än vad som tidigare funnits. Önskemål om större bordsytor för att kunna 
möjliggöra större arbetsyta har även framkommit i en nyligen utförd studie av 
Paul Ojannus och Kathy A. Watts.141  Det har visat sig betydelsefullt att använda 
flera sorters möblemang för att passa varierande typer av arbete. I Hall och Kapas 
studie var främst små bord att föredra enligt majoriteten av respondenterna. Andra 
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Ojennus, P. & Watts, K.A. (2015), ”User Preferences and Library Space at Whitworth University Lib-
rary”, passim. 
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tjänster som benämndes som viktiga var områden för förtäring av mat, kaféer, 
loungeområden och särskilda platser där normal ljudnivå är tillåten.142 I en studie 
som gjorde på biblioteken vid University of Queensland framgick att studenterna 
såg tysta och lugna miljöer som det viktigaste när det gällde studiemiljön i biblio-
teken, följt av bekväma och ergonomiska möbler som ytterligare en viktig faktor, 
vilket även visade sig i Ojannus och Watts undersökning. 143 Tysta miljöer visade 
sig inte endast vara viktiga för studier. Undersökningarna pekade även på att 
många studenter använde biblioteket som en plats för kontemplation och för att 
stressa ned. Komfort och funktionalitet värderades högre än form och estetik i 
inredningen och man ansåg det även viktigt att möbler var lätta och flyttbara. Det 
som sågs som minst väsentligt var behov av privata ytor, variation i studieplatser 
samt närhet till böcker och tidskrifter vid studieplatser.144Även här går det att säga 
att det främst är de basala funktioner som högskolebiblioteken erbjuder som sätts 
främst av dess användare, men också att funktion anses viktigare än form för att 
uppfylla studenternas behov av biblioteksmiljöerna, vilket också uttrycktes expli-
cit. Komfort och bekvämlighet är något av det viktigaste att ta fasta på i utfor-
mandet av studiemiljöer, vilket visar att lo-fi architecture är ett viktigt begrepp att 
ha i åtanke, liksom contingency då det är av stor betydelse för användarna att 
möblemang och annan inredning är flexibel. 

Studenters behov eller önskemål när det gäller biblioteksmiljön visar sig även 
på frågan om var i biblioteket de väljer att studera. Marie Rönnlunds undersök-
ning av den tidigare sparsamt använda tysta läsesalen vid Umeå universitet visade 
att antalet studenter som använde läsesalen efter en mindre renovering hade ökat 
och att användarna var nöjda med den nya utformningen. Det som särskilt upp-
skattades var de nya fåtöljer som salen inretts med samt att den upplevdes som 
ljusare och rymligare.145 I en enkätundersökning som gjordes vid Technische Uni-
versiteit Eindhoven framgick att de främsta faktorerna vid val av plats berodde på 
var det fanns störst ledigt utrymme, ljudnivåer, var det var fullsatt, bekväma möb-
ler och platsens renlighet. Det som var mindre viktigt för denna undersöknings 
respondenter var miljöernas estetiska utformning och att studieplatserna hade 
fönsterkontakt. Det sistnämnda står dock i kontrast till flera andra undersökningar 
om vad studenter upplever som viktigt i biblioteksmiljön.146 En av dessa är Hall 
och Kapas studie i vilken möjlighet till fönsterkontakt både för naturligt ljus och 

                                                
142 Hall & Kapa (2015), s. 12–21. 
143 Abbasi, N., Tucker, R., Fisher, K. & Gerrity, R. (2014), Library Spaces Designed with Students in Mind: 
an Evaluation Study of University of Queensland Libraries at St. Lucia Campus, kap. 4.1–4.3. 
Ojennus & Watts (2015), passim.  
144 Abbasi, Tucker, Fisher & Gerrity (2014), kap. 4.1–4.3. 
145 Rönnlund, M (2012), Biblioteket som studieplats: En utvärdering av Umeå universitetsbiblioteks nya 
läsesal, passim.  
146 Cha, S.H. & Tae Wan, K. (2015), ”What Matters for Students’ Use of Physical Library Space?”, s. 275–
278. 
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utsikt över de omgivande yttre miljöerna sågs som värdefull. Författarna refererar 
även till flera tidigare studier som har visat på samma tendens.147 Det som påver-
kar användarna kan av denna studie att döma främst sägas vara platsbrist men 
också ergonomi och allmän trivsel sett till ljudnivåer, renlighet och fönsterkon-
takt. Sammanfattningsvis går det att notera att det som studenter upplever som 
viktigast för en god studiemiljö är att det främst finns tillgång till enskilda platser i 
tysta områden, därefter grupparbetsplatser, bekväma och funktionella möbler samt 
att biblioteket avger en trevlig atmosfär för läsning, koncentration och arbete.  

Dysfunktionell design  
Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till vid byggnation, renoveringar eller 
förändringar i den fysiska högskolebiblioteksmiljön. En av dessa är att undvika att 
använda sig av dysfunktionell design i bibliotekens exteriörer och inredning. Ut-
formning av biblioteksmiljöer kan vara illa fungerande i den meningen att de är 
opraktiska för de som brukar dem samtidigt som de kan vara dysfunktionella ge-
nom att inte tilltala de tänkta användarna. Richard J. Bazillion och Connie Braun 
påpekar att det är vanligt att arkitekter använder många element som historiskt sett 
varit estetiskt betydelsefulla i nya biblioteksmiljöer, som atrium och stora trappor. 
Den viktigaste faktorn i en biblioteksbyggnad är dock miljöernas funktionalitet 
och de framhåller att ett praktiskt utformat bibliotek kan innehålla dessa bestånds-
delar så länge som bibliotekens främsta syfte som kunskapsportaler efterföljs.148 

Ken Worpole använder uttrycket demokratisk arkitektur som en princip i pla-
neringen av nya eller ombyggda biblioteksbyggnader och pekar på aspekter som 
bör beaktas baserade på fallstudier av ett antal nybyggda bibliotek i Storbritan-
nien. Han betonar att det är av stor vikt att biblioteken präglas av en god utform-
ning, vilket nästan alltid är att betrakta som mer betydelsefullt än estetiska detaljer 
och sociala utrymmen, något som även framgått tidigare i denna uppsats. Det vik-
tiga med en biblioteksbyggnad bör vara att den har en välkomnande och trivsam 
atmosfär samtidigt som den genomsyras av kvalitet. En ofördelaktig och ointres-
sant formgivning kan göra att potentiella biblioteksanvändare och icke-användare 
väljer bort biblioteket. Det finns även undersökningar som visar att många biblio-
tek upplevs som skrämmande för icke-användare på grund av sin utformning, ofta 
då de verkar exkluderande och institutionella, något som även visades i Herden-
stams studie om biblioteksångest.149 För att biblioteken ska kunna uppfylla sin 

                                                
147 Hall & Kapa (2015), s. 17 ff. 
148 Bazillion, R.J. & Braun, C. (2001), Academic Libraries as High-tech Gateways: A Guide to Design and 
Space Decisions, s. 56. 
149 Worpole (2013), s. 187 f. 
Herdenstam (2002), passim. 
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funktion som en plats för alla kan därför en djärv och intresseväckande men sam-
tidigt välkomnade design vara essentiell. 150   

Det kan således antas att det är av lika stor vikt att högskolebiblioteken upp-
fattas på detta sätt av de studenter som studerar vid högskolan, både de som an-
vänder biblioteket i stor omfattning och de som kan betecknas som icke-
användare. Det som nämns som exempel på dysfunktionell design i detta avse-
ende är bland annat rum med låg takhöjd, skarp vit belysning och överfulla bok-
hyllor i metall av sämre kvalitet. Worpole framhåller att de som är delaktiga i en 
ny eller förändrad biblioteksbyggnad bör tänka på kvalitet i utformningen, då man 
annars inte visar användarna den respekt de förtjänar att få i sin arbetsmiljö.151 
Worpole berör både principen om att form bör följa funktion men även Tills teori 
om contingency då han diskuterar kvalitet i form av användarbarhet. Han plockar 
dock in form i avseende av god form som övergripande för designen av biblio-
teksbyggnader och de inre miljöerna. Worpole påpekar följaktligen att form och 
funktion åtföljs till nästintill samma grad. En god formgivning bestäms av en hög 
kvalitet gällande användarbarhet, eller potentiell användarbarhet, och omvänt. Det 
är viktigt att det finns en förståelse och respekt för de som ska bruka byggnaden 
genom att den är funktionell men även inkorporerar en tilltalande utformning. 

Det finns också dysfunktionell utformning som är olämplig ur ett praktiskt 
synsätt för de som redan använder bibliotekslokalerna regelbundet. Fred Schlipf 
har i sin egenskap av rådgivare vid ett hundratal nybyggnationer eller ombyggnat-
ioner av bibliotek sammanställt vad man bör tänka på inför dessa projekt, vilket 
även kan appliceras på mindre förändringar av bibliotekens interiör. Schlipf påpe-
kar att många bibliotek inte byggs för att vara funktionella utan efter andra 
aspekter som prioriteras endera av arkitekter eller politiska beslut av olika slag 
men också av bibliotekarier och annan bibliotekspersonal. Detta innefattar bland 
annat estetik, läge och ekonomiska förutsättningar. Biblioteksbyggnader behöver 
inte vara komplicerade i sina utformningar. Det viktigaste är att de är bärkraftiga, 
flexibla för användning och inför framtida förändringar, gemytliga och komfor-
tabla, att de kan utvecklas och byggas ut, är säkra för de som använder dem, är 
billiga i drift och att de erbjuder god belysning.152 Schlipfs tankar kan således sä-
gas bygga mer på funktion är på form och estetik, samtidigt som contingency är 
något som förespråkas genom beaktandet av flexibilitet inför tillfälligheter, oför-
utsedda händelser och framtida förändringar. 

Det finns enligt Schlipf ett antal inredningsdetaljer som är populära att an-
vända i bibliotek men som inte främjar en god studiemiljö då de inte tar hänsyn 
till de negativa faktorer som ofta åtföljer dem. Ofta förekommer dessa på grund av 
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152 Schlipf, F. (2011), ”The Dark Side of Library Architecture: The Persistence of Dysfunctional De-
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att de är omtyckta estetiska uttryck av de som beslutar om hur byggnaden ska 
formges men som inte själva brukar biblioteket regelbundet.153 Detta kan till viss 
del motsvaras av Tills begrepp hi-fi architecture; byggnader som uppförs med 
prestige som främsta syfte utan tanke på de som kommer att nyttja byggnaden 
efter att den är färdigställd. Schlipf kan genom detta sägas förespråka det Till kal-
lar lo-fi architecture; byggnader som utformats med dess framtida användare i 
åtanke och som planerats med en förebyggande tanke på vad som kan ske och 
vilken påverkan det kan göra på miljöerna i framtiden. Hans tankar om dysfunkt-
ionell design sätter samspelet mellan användare och miljö i fokus före estetiska 
värden och beslutfattares prestige. 

Han menar att dysfunktionell design kan undvikas genom att miljön exklude-
rar vissa exteriöra och interiöra element. För att få ett bra ljusinsläpp och god be-
lysning bör man överväga att avstå från takfönster, mörka tak, undermålig belys-
ning och atrium. Även tak utan akustiska kvaliteter bör förkastas.154 Både takföns-
ter och atrium verkar ofta praktiska vid en första anblick och är också estetiskt 
lockande samt gör sig bra i fotografier, vilket kan vara en anledning till att de an-
vänds mycket i biblioteksbyggnader. Takfönster är på grund av dessa anledningar 
särskilt populära hos de som inte tillbringar mycket tid i bibliotek, som arkitekter 
och andra externa beslutsfattare. Problemen med takfönster ligger i begränsningar 
av både ljus och ljud. Vad gäller ljus kan takfönster vara en god tanke i teorin men 
på grund av att det släpper in mycket naturligt ljus blir ytorna under takfönstren 
ofta för upplysta under dagen, vilket kan göra det svårt för användare att använda 
dessa för läsning eller arbete. Ljuset kan även reflekteras i datorernas skärmar 
som då blir svåranvända. Ytor under takfönster är i regel även bullriga då tak-
fönstren reflekterar ljud genom sina stumma ytor, till skillnad från akustiska tak.155  

Atrium, ett större rum som kopplar samman två våningsplan eller fler på höj-
den, används också ofta i biblioteksbyggnader. Även om atrium har fördelar i att 
de kan skapa stora öppna ytor kan de också vara problematiska, något som även 
Worpole tar upp.156 Deras öppna ytor på övre våningsplan tar upp mycket av 
bibliotekens sammanlagda utrymmen, vilka kan behövas när det uppkommer be-
hov för exempelvis fler studieplatser. Atrium kan också ha smala gångvägar som 
löper längs med väggarna på de övre våningarna, något som kan skapa obehag för 
personer som har svårt för höga höjder. Schlipf antyder att atrium och andra popu-
lära beståndsdelar i modern biblioteksarkitektur också används på grund av att de 
är estetiskt tilltalande, speciellt i fotografier.157 Detta kan kopplas till Tills tankar 
om att de som beslutar om byggnadens utformning ofta endast ser byggnaden som 
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ny och oanvänd. Det är också så man vill se den, vilket framgick av exemplet med 
fotografierna som fångade de inre miljöerna som de såg ut innan personer och 
andra inredningselement tog plats. Enligt Schlipfs artikel kan det även sägas vara 
fallet med biblioteksmiljöer och det är därför viktigt att prioritera bibliotekets roll 
som arbetsplats före dess yttre estetik. 

En annan aspekt att ha i åtanke är utformningen av trappor. Ur säkerhets- och 
bekvämlighetssynpunkt, till exempel med hänsyn till personer med akrofobi, bör 
trappor som utformats med estetiska uttryck framför funktionalitet undvikas. 
Detta gäller även glasräcken och balkonger.158 En överdådig, tydlig eller konstnär-
ligt utformad huvudtrappa som är kronan på verket i byggnadens interiör är mer 
regel än undantag i nya bibliotek, enligt Schlipf. Trappor är alltid en säkerhetsrisk 
men många trappor som konstruerats för att sätta en konstnärlig prägel på biblio-
teket är ofta osäkrare i detta avseende. Några exempel på trappor som har varit 
vanliga i bibliotek under det senaste decenniet och som hör till denna kategori är 
trappor som ser ut att hänga fritt i luften, ovanligt långa trappor utan trappavsatser 
och trappor med tomma mellanrum mellan trappstegen.159  

Glasrutor och fönster är en mycket viktig del av biblioteksbyggnadens studi-
emiljö då användare gärna vill sitta i närheten av fönster när de läser eller arbetar 
för att ha uppsikt över vad som sker utanför, något som också belysts tidigare i 
denna uppsats. Av samma anledning är det betydelsefullt att använda sig av glas-
väggar inne i byggnaden. Dock har även detta sina problem, till exempel genom 
att de reflekterar ljud och att det är svårare att reglera innetemperaturen med stora 
glaspartier i de exteriöra fasaderna.160 Fördelarna verkar ändå kunna sägas upp-
väga nackdelarna i detta fall, då ett flertal studier och exempel i praktiken har vi-
sat på vikten av att placera studieplatser i närheten av fönster. 

Andra större delar av biblioteksbyggnader som inte är ändamålsenliga är 
bland annat byggnader som inte kan byggas ut, då många bibliotek behöver ex-
pandera sin yta i framtiden, och fast interiör som inte går att flytta när biblioteket 
behöver förändra ytor i lokalerna.161 Nyckelordet för förändring eller nybyggnat-
ion av bibliotek är även enligt Schlipf flexibilitet och att så långt som möjligt 
skapa flexibla lösningar. Detta eftersom man ofta behöver förändra i biblioteks-
miljön relativt snart efter byggnation eller renovering för att tillgodose nya behov 
eller önskemål. Contingency blir här åter igen ett viktigt begrepp att ha i åtanke. 
För flexibilitetens skull är det bland annat viktigt att använda mobila eller icke-
bärande väggar som lätt kan flyttas eller tas bort men också tillgång till eluttag 
och nätverk i alla allmänna utrymmen och interiörer är betydelsefullt.162  

                                                
158 Schlipf (2011), s. 246 & s. 232 ff. 
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Tre svenska högskolebiblioteksmiljöer 

I detta kapitel kommer det empiriska material som framkommit genom undersök-
ningar av mina tre fall att redovisas och analyseras.  De tre avsnitten är tematiskt 
strukturerade och syftar till att visa hur olika utrymmen i Carolinabiblioteket, 
Frescatibiblioteket och Södertörns högskolebibliotek har utformats för att möta 
nya behov och förutsättningar i dagens studiemiljöer, men också vilka eventuella 
begränsningar man stött på under förändringsarbetet.  

Carolinabiblioteket 

Peter Celsings utbyggnad, brist på besökare och nya studiesätt 
Sedan Carolinabiblioteket byggdes 1841 har det under årens lopp byggts ut och 
renoverats i etapper. Mellan 1952 och 1971 gjordes en mycket omfattade utbygg-
nad där biblioteket byggdes till med en ny läsesal med Peter Celsing som ansvarig 
arkitekt. Läsesal C, även kallad C-salen, inreddes med 284 studieplatser och man 
skapade även en tillbyggnad på motsatt sida av biblioteksbyggnaden, där biblio-
tekets informationsdisk nu finns. En källare inrättades även under de nya utrym-
mena som till stora delar har använts som magasin sedan dess. C-salen inreddes 
som en tyst läsesal med fasta platser med bänkar på bottenplanet och fasta platser 
runt salens balkong på dess andra våning. 163   

Antalet biblioteksanvändare som har använt Carolinabiblioteket som studie-
plats har gått i vågor under årens gång.164 Från och med tiden runt Celsings ut-
byggnad och några decennier framåt var biblioteket mycket populärt och det var 
ofta kö för att komma in när dörrarna öppnade. Detta förändrades dock i början av 
2000-talet. Mellan 2003 och 2006 gjorde biblioteket en stor och omfattande reno-
vering i hela byggnaden där man bytte ut el, strömförsörjning, dataledningar och 
ventilation. Man installerade även en hiss som möjliggjorde att biblioteksanvän-
darna skulle kunna åka upp till de övre våningarna i biblioteket där man inrättade 
en öppen samling och sedermera även studieplatser. Universitetsbibliotekets in-
                                                
163 Carolina Rediviva: Byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet (1986), s. 68–72. 
164 Detta och resterande kapitel om Carolinabiblioteket bygger helt på intervju samt gemensamma observat-
ioner vid platsbesök med Peter Kohlm (2016-02-17) samt egna observationer av miljöerna. 
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tendent Peter Kohlm påpekar att det under denna renovering var mycket stökigt i 
hela byggnaden vilket resulterade i att besöksantalet sjönk drastiskt. Det var dock 
fortfarande forskare och sporadiskt även studenter som använde biblioteket för 
läsande och arbete men inte alls i den omfattning som tidigare skett. De låga be-
sökssiffrorna fortsatte även efter att renoveringen slutförts och under några år 
fram över. Man började från såväl bibliotekets som universitetets sida reflektera 
över hur denna trend skulle kunna vändas. Uppsala universitets fakultetsområden, 
som betalar för universitetets drift, sade sig heller inte vara beredda att fortsätta 
bidra ekonomiskt när studenterna inte använde biblioteket.  

År 2009 hade studiesätten börjat förändras, något som bidrog till att krav på 
att universitetet skulle tillhandahålla grupparbetsplatser uppstod. Samtidigt var 
även den juridiska fakulteten i behov av studieplatser på grund av platsbrist i de 
egna lokalerna. Med anledning av dessa faktorer beslutade biblioteket och univer-
sitetet gemensamt att C-salen skulle byggas om för nya ändamål; den skulle om-
formas till en lättsammare läsesal där studenterna kunde prata med varandra. Lä-
sesalen planerades inrymma grupparbetsplatser på bottenplan och skulle behålla 
de befintliga studieplatserna som fanns på dess balkonger en våning upp. C-salens 
ursprunglige arkitekt Peter Celsings son Johan Celsing tilldelades uppdraget att 
arbeta fram den nya planlösningen och uppdaterade salen med sin fars ursprung-
liga idéer i åtanke. Man började således anpassa sig efter de externa faktorer som 
påverkade de funktioner som nu sågs som centrala i en högskolebiblioteksbygg-
nad samtidigt som det var av stor vikt att behålla kärnan i salens utformning.  

Ombyggnationen av C-salen började i april 2010 och slutfördes i september 
samma år. Det blev dock inte någon större tillströmning av besökare när renove-
ringen hade färdigställts och det tog ytterligare några år innan studenterna hittade 
tillbaka till Carolinabiblioteket. Runt 2014 upptäckte man att det började bli allt 
fler besökare och idag är det alltid fullsatt, både i tysta läsesalar och på gruppar-
betsplatser. Under de senaste åren har biblioteket dubblerat sina besökssiffror och 
Kohlm tror att det till stor del är C-salen som lockat studenterna att besöka biblio-
teket. För närvarande är det brist på studieplatser på universitetsområdet och av 
bibliotekets sammanlagt 511 studieplatser används alla dagligen. När dessa inte 
räcker till sitter användarna där det finns plats, till exempel utanför läsesalarna, 
vilket även bevittnades under de observationer som utfördes i biblioteket.165  

Grupparbetsplatser och tysta områden  
C-salen har efter renoveringen förvandlats från en tyst och relativt strikt miljö till 
att nu vara varmare och mer gemytlig. Detta har bland annat kunnat åstadkommas 
genom en ny ljuddämpande heltäckningsmatta, soffgrupper och nya ljuskällor. 
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Att det är viktigt med varierade möbler har vi tidigare sett och det är även fal-
let i C-salen. Den nya inredningen består av runda bord med stolar samt lägre rek-
tangulära bord med två soffor placerade på varje sida. Sofforna har höga ryggar 
för att skapa en ljuddämpande effekt både inom själva grupparbetsplatsen och i 
resten av salen. Alla nya bord är fastskruvade i golvet då de innehåller elledningar 
med eluttag som kan fällas upp för att kunna användas till studenternas medhavda 
datorer. Kohlm säger att det ur säkerhetssynpunkt är ett krav att borden måste ha 
inbyggda eluttag. Detta för att eliminera risker med att biblioteksanvändare tar el 
från de uttag som finns placerade på olika platser i golvet och därigenom ökar 
risken att snubbla på elsladdar. Interiörens funktioner förefaller som viktigast, 
både sett till de olika sätt som miljöerna kan brukas och gällande säkerhet. Även 
om de nya bibliotekslokalerna ofta präglas av flexibilitet kan det inte implemente-
ras i samma grad när det gäller elektronik, något som kan skönjas i detta fall.  

Man har också placerat ut fler bord och stolar av äldre modell i salen för att 
skapa fler studieplatser. De äldre möblerna består av några av de bord och stolar 
som ritades av Peter Celsing under utbyggnaden på 1960-talet men som nyligen 
blev övertaliga vid andra platser i biblioteket. De används nu i C-salen med den 
enda nackdelen att de inte innehåller inbyggda eluttag likt de nya borden. I galle-
riet på salens övre plan finns den ursprungliga inredningen kvar med bänkar i 
rödbok längs sidorna som vetter in mot salens mitt och i rader vid fönstren.166 Man 
har också behållit två soffgrupper från utbyggnaden som är placerade vid fönstren 
i salens hörn på dess övre plan. Att använda gamla möbler blir i detta fall både 
ekonomiskt och estetiskt tilltalande då de passar väl in i de äldre lokalerna. Även 
om de äldre borden främst placerades ut i funktionellt syfte uppfyller de således 
en formmässig aspekt. Under observationstillfällena var både soffgrupper liksom 
bord flitigt använda, vilket både kan ha berott på att de var omtyckta trots sin ål-
der och på att det var svårt att hitta studieplatser på andra ytor i biblioteket.  

Konstverk är som vi sett relativt vanliga i dagens biblioteksmiljöer. I C-salen 
har man valt att behålla äldre dekorationer bestående av sex textilier som pryder 
pelarna längst mot salens kortsidor och som installerades efter att salen byggts. 
Textilierna formgavs av Olle Nyman och är tänkta att symbolisera växande och 
förnyad kunskap genom motiv av frö, frukt, blomma, knopp och grodd.167  

Den befintliga belysningen som utgjordes av ett antal mindre taklampor har 
kompletterats med lite större takarmaturer som är placerade över soffgrupperna 
för att ge riktad belysning över dessa sittplatser. Lamporna bidrar både med god 
funktion och form. Även elektriciteten har uppdaterats genom att man dragit fram 
el genom kanaler i golvet, vilket gör det möjligt att installera fler eluttag om så 
behövs. Om det uppstår behov av fler studieplatser finns redan eluttag under 

                                                
166 Carolina Rediviva: Byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet (1986), s. 68. 
167 Carolina Rediviva: Byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet (1986), s. 68. 
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golvbrunnar placerade på vissa ställen i salen. På detta sätt har man tänkt på con-
tingency och förberett inför de kommande behov och villkor som kan uppstå. 

På bottenplanet finns numera nio grupprum placerade längs läsesalens lång-
sidor. Grupprummen är uppbyggda av glasväggar men är inte helt inneslutna då 
de saknar tak och dörrar. Istället har man konstruerat dem en bit från salens yttre 
vägg så att en korridor har bildats från vilken användarna kan förflytta sig till 
rummen. De väggar som separerar rummen är ljuddämpande med perforerad pa-
nel.168 Grupprummen är således skilda från resten av salen men behåller kontakt 
med vad som sker utanför. Glasväggarna är funktionella i det att de bidrar till att 
läsesalen får en större rymd samtidigt som de inte blir lika kompakta. Alla väggar 
är flyttbara, vilket också innebär att salen går att förändra om nya förhållanden 
skulle uppstå. Contingency är följaktligen något som har tagits i beaktande i salen 
i stort, och man har redan förändrat grupprummens ytor på en långsida sedan re-
noveringen. I C-salen finns sedan slutet av 2015 en ny datorsal, vilken är biblio-
tekets enda. Datorsalen används av personalen för undervisning, främst riktad mot 
studenter och forskare i bland annat biblioteksdatabaser och hur publicering av 
avhandlingar går till. Denna plats bestod tidigare av grupprum men då det uppstod 
ett stort behov av fler personalarbetsplatser flyttades datorsalen från våningsplan 
fem till C-salen. Datorsalen blev då inredd med nya möbler och rummet byggdes 
upp genom en återanvändning av de flyttbara väggar som tidigare hade separerat 
grupprummen på samma plats. Skälen till detta var att det blev mindre kostsamt 
och att det samtidigt blev stilenligt med övriga läsesalen. Här har återigen funkt-
ion satts främst men man har samtidigt kunnat tänka på form.  

Carolinabiblioteket har 156 tysta läsplatser fördelade på tre tysta läsesalar; A-
salen, B-salen och D-salen.169 Dessa salar har inte renoverats utan är i princip i 
samma kondition som när de skapades. Även dessa läsesalar har blivit mer popu-
lära under senare år och är i stort sett alltid fullsatta, enligt Kohlm. Många studen-
ter upplever att det stundtals blir en hög ljudnivå i C-salen och vill därför hellre 
studera i någon av de andra läsesalarna. Då C-salen innan sin renovering var en 
tyst läsesal och främst användes av forskare skapade biblioteket nya platser för 
detta ändamål i B-salen. Antalet forskare som använder biblioteket på detta sätt 
har dock minskat de senaste åren till förmån för de egna tjänsterummen. Att alla 
bibliotekets läsesalar blivit populärare än tidigare kan tyda på flera saker; att 
biblioteket är en trivsam plats och att det är funktionellt men också att det finns ett 
stort behov av studieplatser. Under de observationer jag utförde var läsesalarna i 
stort sett fullsatta under alla tillfällen. Att det finns ett samspel mellan miljöer och 
användare är tydligt i detta fall och sett till de tidigare studier som gjorts på stu-

                                                
168 Peter Kohlm, e-post (2016-04-11). 
169 Uppsala universitet > Universitetsbiblioteket > Om biblioteket > Bra att veta i biblioteket > Tysta läsesa-
lar.  



 
 

57 

denters preferenser om främst tysta studieplatser men också grupprum kan biblio-
teket sägas besvara de funktioner som är efterfrågade. 

Utrymmesförändringar i den äldre miljön 
Eftersom Carolinabibliotekets byggnad Carolina Rediviva är ett statligt bygg-
nadsminne har man alltid den äldre miljön i åtanke under renoveringar och uppda-
teringar av bibliotekslokalerna. Kohlm säger att det ibland kan vara svårt att upp-
datera vissa delar av lokalerna på grund av att biblioteket redan har många äldre 
möbler. Byggnaden består också till stor del av äldre miljöer, vilket kan vara svårt 
att kombinera med nya detaljer. Något som man bland annat tar hänsyn till är be-
fintliga kulörer vid målning och inredning.  

Några av byggnadens äldre delar har under de senaste ombyggnationerna 
öppnats upp för biblioteksanvändare för första gången. Efter att hissen för besö-
kare installerades under renoveringen som pågick mellan 2003 och 2006 inrättade 
biblioteket en öppen samling med självbetjäning på våningsplan nio. De öppna 
samlingarna omfattar nya böcker som biblioteket väljer ut samt kurslitteratur som 
endast kan användas i biblioteket. Man har alltså varit relativt sen med att skapa 
öppna samlingar, vilket kanske kan kopplas till att det är en äldre traditionsrik 
institution och att bibliotekets samlingar till stor del består av historiska doku-
ment. Samlingarnas äldre material förvaras i låsta magasin och en stor del av vå-
ningsplan nio består fortfarande av magasin. Att öppna upp de tidigare låsta vå-
ningarna har ställt krav på säkerheten, påpekar Kohlm som även är säkerhetsan-
svarig för byggnaden. Det var viktigt att ta i beaktande vad som skulle kunna 
hända eftersom materialet i många fall är ovärderligt och oersättligt. För att före-
bygga eventuella olägenheter satte man bland annat upp stålgaller mellan den 
öppna delen av våningsplan nio och tio, dit det annars går att ta sig via trappor. 
Trots många besökare har man dock varit förskonade från bekymmer med intrång. 

Efter att våningsplan nio öppnats för besökare skapade man där också seder-
mera ytor för tysta studieplatser placerade vid stora fönster som vetter ned mot 
Carolinabacken. Kohlm säger att platserna är populära att använda och kommer 
snart att uppdateras med nya bord med eluttag efter användarnas egna önskemål, 
något man redan gjort i bibliotekets resterande läsesalar. Det är också möjligt för 
användare att sitta i de hörnrum som finns på den vänstra sidan av våningsplanet, 
där det finns plats för flera personer. Till skillnad mot i C-salen har man tänkt på 
de praktiska aspekterna och satt det estetiska i andra hand, främst på grund av 
ekonomiska skäl. Allt som renoveras eller uppdateras i biblioteket är en kostnads-
fråga och är det större projekt innebär det också stora kostnader, något som är 
problematiskt för biblioteket som styrs av statliga medel. På grund av detta försö-
ker man att skapa egna lösningar, vilket studieplatserna på plan nio är ett exempel 
på. Funktion går således före estetik i dessa fall. När ett behov gällande studiemil-
jön uppkommer är det viktigast att tillfredsställa det på ett så bra sätt som möjligt 
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varefter yttre estetik kommer i andra hand. Ekonomiska faktorer spelar här en stor 
roll och ekonomiska frågor kan också vara en anledning till att funktion sätts före 
form i andra fall där bibliotek förändras efter behov. 

Den yta där studieplatsernas nu finns var tidigare fylld med böcker som man 
har flyttat till andra delar i byggnaden eller till någon av bibliotekets två stora de-
påer. Biblioteket har gradvis utökat de öppna ytorna på plan nio genom att minska 
andelen låsta magasin, varpå det material som fanns i dessa har flyttats till andra 
platser. I Carolinabibliotekets fall har behovet av fler studieplatser fått vissa kon-
sekvenser för bibliotekets övriga funktioner. Biblioteket är ett av få bibliotek i 
Sverige som följer pliktlagen, vilket innebär att man mottager nytt material dagli-
gen som ska tas om hand och förvaras inför framtiden. Kohlm framhåller att det är 
en avvägning vad biblioteket ska användas till, speciellt då man också måste ha 
magasin som kan rymma bibliotekens nuvarande och framtida samlingar. Han 
tillägger att man från bibliotekets sida, däribland bibliotekets överbibliotekarie 
Lars Burman, gärna vill att det ska skapas fler studieplatser och att biblioteket ska 
levandegöras ännu mer. Det är en balansgång vad byggnaden ska användas till 
eftersom den har ett begränsat utrymme samtidigt som bibliotekets ställning byg-
ger på att det ska användas som förvaringsplats, något som även Burman behand-
lat.170 Som tidigare diskuterats kan det vara problematiskt att få alla behov och nya 
förutsättningar att kombineras i bibliotekslokalerna. Carolinabiblioteket är ett ex-
empel på detta, men det finns sannolikt ytterligare bibliotek som ställs inför denna 
fråga. Det kan krävas kompromisser med lokalerna och flytt av sällan använda 
dokument till depåer, vilket också är ett vanligt förfarande för Carolinabiblioteket.   

Det har också skapats flexibla rum som kan användas för olika ändamål bero-
ende på behov. Förutom att biblioteket har öppnat upp våning nio har man även 
inrättat ett publikt utrymme på våningsplan sex, som 2004 gjordes om från bok-
magasin till en kombinerad läsesal och konferensrum.171 Den stora läsesalen med 
cirka 25 studieplatser har galleri och fönster som vetter mot Carolinabacken och 
är öppen för studenter under alla tider det inte pågår evenemang eller konferenser. 
En nackdel med denna lösning är att det på grund av olika evenemang stundtals 
försvinner studieplatser som inte kan ersättas på andra platser i biblioteket. Fram-
över kan salen också komma att nyttjas för fler evenemang i och med att universi-
tetshuset, som annars används för dessa ändamål, renoveras fram till våren 2017. 
Detta kan också påverka studiemiljön, då det kan bli svårare att använda salen 
som studieplats. Trots att det är en stor byggnad är det enligt Kohlm problematiskt 
att få lokalerna att räcka till. 

Inom kort kommer biblioteket att förändras ytterligare genom en stor renove-
ring som väntas inledas under 2017 och beräknas ta ett och ett halvt år att slutföra. 

                                                
170 Burman (2015), s. 58. 
171 Peter Kohlm, e-post (2016-04-11). 
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Ombyggnationen kommer beröra entrén och utrymmena utanför ingången till 
själva biblioteket men även områdena vid informationsdisken och innanför in-
gången i biblioteket. Även här är det Johan Celsings arkitektkontor som planeras 
stå för projektets utformning. Dessa planer är liksom tidigare renoveringar och 
uppdateringar en del av att göra biblioteket till en attraktiv plats. Förändringarna 
är också tänkta att göra Carolinabiblioteket till en mötesplats och central punkt på 
universitetsområdet. Syftet är att fortsätta på tidigare linje med att öppna upp 
biblioteket ännu mer och skapa större ytor som på olika sätt kan tillgodose använ-
darnas behov. Överbibliotekarie Lars Burman framhåller att Carolinas entrédel 
ska vara en levande plats med öppna ytor som kan komma att användas för bland 
annat konserter. Man planerar att flytta in receptionen till biblioteket och även 
flytta den utställning som finns där samt skapa en mer funktionell kontext för ut-
ställningen i anslutning till en museishop. En kafé- och restaurangavdelning 
kommer att skapas i samma område som biblioteksinformationen. För att uppnå 
detta planerar man att flytta in Carolinakaféet till denna plats för att därigenom 
skapa en central punkt i byggnaden på våning fyra. Pentryt som nu är mycket po-
pulärt kommer också att utökas i storlek och flyttas till våning fem. Det kommer 
även att skapas fler enskilda studieplatser och grupparbetsplatser. På längre sikt 
planerar man även att inhysa en bokaffär och ett galleri i byggnaden. Burman be-
tonar att tanken är att dessa funktioner ska finnas nära entrén och att studieplat-
serna ska finnas längre in i byggnaden, då man ska röra sig in i byggnaden mot 
det tysta i biblioteket.172 Genom denna ombyggnation kan man utveckla en del av 
biblioteket som i dagsläget inte används som förvaring av samlingar och studie-
platser. Detta visar också att det på olika sätt går att förändra delar av biblioteks-
byggnaden för att passa nya behov men samtidigt balansera utvecklingen med de 
krav man har som pliktbibliotek. 

Användarinflytande och ändrade arbetsrutiner  
Biblioteket hade tidigare en bemannad garderob i entréhallen där alla besökare var 
tvungna att lämna in ytterkläder och väskor, vilket var en säkerhetsåtgärd på 
grund av att det hade förkommit bokstölder i biblioteket. Dock inkom önskemål 
både från studenter och från fakulteter om att hitta en annan lösning då man upp-
levde att systemet var besvärligt och skapade köer till biblioteket. Från biblio-
tekets sida ansåg man att risken för bokstölder inte längre var lika stor då böcker-
na nu är larmade och de mer värdefulla böckerna endast får läsas i bibliotekets 
specialläsesal.173 I och med att Lars Burman blev ny överbibliotekarie började 
dessa önskemål diskuteras och man beslutade att avskaffa garderoben, vilket 

                                                
172 Ergo > Nyheter > Ansiktslyft planeras för Carolina Rediviva. 
UNT.se > Uppland > Uppsala > Så ska Carolina göras om. 
173 Ergo > Nyheter > Garderobstvånget försvinner på Carolina Rediviva. 
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skedde i augusti 2015. Samtidigt installerades låsbara skåp i entréhallen för de 
som fortfarande vill lämna tillhörigheter utanför biblioteket. Användare kan nu-
mera också ta med vatten in i biblioteket men det är fortfarande förbjudet att fört-
ära mat och andra drycker, vilket dock inte alltid efterföljs.  

Kaféverksamheter har tidigare tagits upp som ett numera vanligt och populärt 
inslag i högskolebiblioteksbyggnader, vilket även överensstämmer med Carolina-
biblioteket. I bibliotekets entré finns kaféet Café Carolina, som tidigare drevs av 
en utomstående entreprenör men som biblioteket efter önskemål nu har tagit över 
driften av. I anslutning till kaféet har ett pentry med mikrovågsugnar inrättats och 
området har blivit en uppskattad plats för bibliotekets användare, speciellt vid 
lunchtid. Kohlm tror att det borttagna garderobstvånget och kaféet med pentryt är 
en del i att biblioteket har blivit en omtyckt plats att vara på under de senaste åren, 
vilket även visat sig i de enkätundersökningar som regelbundet utförs i biblio-
teket. Undersökningarna syftar till att åskådliggöra vilka studentkategorier som 
använder biblioteket mest. I dessa kommenteras även studiemiljön och de funge-
rar på så sätt som indikationer på vad användarna tycker fungerar och vad som 
kan förbättras. Kohlm säger att de flesta är positiva men att det kan förekomma 
synpunkter på belysning, äldre oergonomiska stolar samt temperaturen i de äldre 
och större salarna. 

Sammanfattningsvis kan noteras att Carolinabibliotekets studiemiljöer främst 
utformats med funktion och flexibilitet i åtanke. Även om den äldre delen av bib-
lioteksbyggnaden från början kan ha ritats i enlighet med hi-fi architecture visar 
bibliotekets nya inriktning och förändrade miljöer samt kommande förändringar 
att det numera handlar om lo-fi architecture, utformad för de som nyttjar biblio-
teken och de kvasi-objekt som är en del av dagens studiemiljöer. Även om biblio-
teket kan sägas ha en svår uppgift i att försöka kompromissa mellan flera betydel-
sefulla användningsområden visar man att det är möjligt att skapa en medelväg 
mellan dem. 
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Frescatibiblioteket 

Erskines planer, bibliotekets utförande och förändrade förhållanden 
Stockholms universitetsbibliotek, numera kallat Frescatibiblioteket, öppnade 1983 
och utformades av arkitekten Ralph Erskine, tillsammans med sitt arkitektteam 
bestående av Bengt Ahlqvist och Peer-Ove Skånes.174 Erskine ritade även fyra 
andra byggnader på Stockholms universitets campus, däribland Allhuset som vann 
Kasper Salin-priset 1980. Byggnaderna togs också väl emot av studenterna till 
skillnad från tidigare uppförda nybyggnationer på campuset.175  

Erskine ville skapa en välkomnande och öppen atmosfär i biblioteket, likt ett 
vardagsrum där studenterna kunde slå sig ner och slappna av i soffor och fåtöljer. 
Han verkar således, sett till tidigare forskning som rörde både svenska och inter-
nationella högskolebibliotek, ha varit före sin tid med denna uppfattning om hög-
skolebiblioteksmiljöer som sociala rum. Bibliotekets huvudstråk i nordsydlig rikt-
ning fick namnet ”bokens gata” och löper rakt fram från entrédörrarna samt på 
respektive plats på bibliotekets övre våning, som då gick under benämningen läs- 
och bokvåningen.176 Färgerna var varma och mjuka och gick i det sena 1970-talets 
toner i gult och brunt och till detta adderades ljusa bokhyllor, fast inredning samt 
stolar och bord i björk. Man placerade även bokhyllor samt annan rumsbildande 
inredning för att underlätta för användarnas orientering genom byggnaden. Fram-
tida förändringar i biblioteksmiljön skulle också underlättas genom att bokhyl-
lorna var gjorda i sektioner och enkelt kunde flyttas eller tas bort, rapporterade 
tidskriften Arkitektur efter bibliotekets färdigställande.177 Contingency var följakt-
ligen något som Erskine hade i åtanke vid bibliotekets uppförande och han skap-
ade en byggnad med flexibilitet inför kommande förändringar. Även detta torde 
ha varit före sin tid sett till de studier som tidigare behandlats. På grund av hans 
framåtblick och funktionsdrivna tankar kan det antas att biblioteksbyggnaden re-
dan haft en bra grund att stå på inför de förändringar som senare har skett. 

Erskines avsikt var att det skulle vara ljust och öppet, vilket är ytterligare 
några tendenser som är vanliga idag. Detta kan bland annat ses i hans val att in-
kludera klerestoriefönster längst upp i byggnaden vid sidan av taket. Fönstren var 
tänkta att ge biblioteket naturligt dagsljus längs huvudstråket bokens gata på dess 
övre våningsplan. Samtidigt skapades tre vertikala rum med takfönster längs det 
östvästliga mindre stråket som bildade ljusgårdar i bibliotekets mitt.178 Att ljus och 
                                                
174 Detta och resterande kapitel om Frescatibiblioteket bygger helt på intervju samt gemensamma observat-
ioner vid platsbesök med Anne Järvinen (2016-02-18) samt egna observationer av miljöerna. 
175 Egelius, M. (1988), Ralph Erskine, arkitekt, s. 162–170 & s. 207. 
176 Egelius (1988), s. 170.  
Ahlqvist, B. & Erskine, R. (1983), ”Universitetsbibliotek på Frescati, Stockholm”, s. 5 ff. 
177 Ahlqvist & Erskine (1983), s. 7 f.  
178 Rörby, M. (1998), ”De hus jag hållit på med har blivit ganska skojiga.”: Ralph Erskine om Fres-
cati”, s. 108. 
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rymd ansågs som viktigt kan också sägas ha varit progressivt och i enlighet med 
funktionella aspekter. Anne Järvinen, som är bibliotekarie på Frescatibiblioteket, 
framhåller att den öppna och välkomnande känslan som biblioteket skulle för-
medla till stor del även stämmer överens med att Stockholms universitet är ett 
relativt nytt universitet och att det länge ansågs radikalt till skillnad från äldre och 
mer ärevördiga universitet som Lunds universitet och Uppsala universitet. Erskine 
hade kommunikationer som ett slags signum vad gällde biblioteket, vilket kan ses 
på de broar som byggts mellan biblioteket och Södra huset, liksom de som finns 
inne i biblioteket. Byggnaden i sig och detaljer på och i den påminner också om 
kommunikationsmedel, som exempelvis fartyg och byggnader för kommunikat-
ioner som järnvägsstationer. Även interiören påminner om fartygsinteriörer, vilket 
ofta kan associeras med Erskines verk.179  

Dock skedde begränsningar i Erskines planer för biblioteket. Utformningen 
påverkades av 1970-talets energikris, vilket gjorde att många fönster minskades i 
storlek. För att de publika utrymmena skulle ha möjlighet att få mer ljusinsläpp 
genom större fönster alternerades främst de fönster som fanns i personalens ar-
betsrum, vilka från början hade planerats att vara större.  

Även arbetssätten och studiesätten ändrades relativt snart efter att biblioteket 
hade färdigställts. När biblioteket byggdes hade mellan 800 och 900 studieplatser 
planerats in, en hög siffra för dåtidens högskolebibliotek. Trots detta visade sig 
platserna snart inte räcka till för det behov som fanns, vilket till viss del berodde 
på att nya studiesätt utvecklades och att biblioteket blev mer som en arbetsplats 
för studenterna. Sedermera behövdes också mer plats för grupparbete. Den ökade 
användningen av datorer spelade även en roll i biblioteksmiljöernas förändringar 
vid denna tid genom att studieplatserna behövde vara större för att rymma station-
ära modeller. Datoranvändningen innebar även ett ökat behov av el och fler elut-
tag och bidrog till att höja innetemperaturen på grund av sin värmealstring, vilket 
inte heller hade förutsetts under byggnationen. Omsider bestämdes också att 
Kungliga Vetenskapsakademiens bibliotek skulle flytta in sina boksamlingar i det 
nya bibliotekets magasin, vilket resulterade i att magasinen genast blev för små.  

De större förändringar som påverkat dagens bibliotek avser bibliotekets an-
vändning. Precis som tidigare visats studerar och arbetar studenter både enskilt 
och i grupp i mycket stor utsträckning. Även om grupparbete tidigare förekommit 
är det ett betydligt mer vanligt studiesätt idag på universitetet, enligt Järvinen. 
Biblioteket innehöll från början ett antal grupprum och man hade redan innan re-
noveringen skapat fler rum för detta ändamål. När biblioteket byggdes fanns 53 
forskarrum på bibliotekets övre våningsplan men då behovet av dessa minskade 
gjordes de successivt om till grupprum.180 Det som främst saknades var mer in-

                                                
179 Rörby (1998), s. 108. 
180 Ahlqvist & Erskine (1983), s. 7. 
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formella öppna ytor där studenter bara kunde slå sig ner en stund mer oplanerat 
eller mötas för att förbereda inför seminarium, arbeta eller studera tillsammans. 
Detta var något av det som fattades mest i lokalerna och som man ville skapa rum 
för genom en renovering. Precis som tidigare nämnts går det att säga att mer an-
vändarcentrerade funktioner som el, grupparbetsplatser och öppna ytor var de vik-
tigaste behoven att tillgodose genom en ombyggnation.  

Renovering av biblioteket för dagens behov 
En eventuell renovering av biblioteksmiljön hade diskuterats under flera år och 
bibliotekspersonalen hade länge känt ett stort behov av att göra en mer grundlig 
renovering av bibliotekslokalerna. År 2006 gjorde biblioteket även en rapport 
baserad på intervjuer med biblioteksanvändare om hur de såg på olika delar av 
biblioteket, däribland miljön. Det som framkom visade att studenterna uppfattade 
lokalerna som slitna och i behov av en uppdatering genom en modernisering av 
grupprum samt skapande av fler studieplatser.181 Detta resultat liknar i stort de 
tidigare behandlade undersökningarna med användare som fokus. Även i dessa 
var studieplatser det som sågs som viktigast. Uppdateringar av omoderna biblio-
teksmiljöer har också tidigare visat sig vara en stor anledning till att användare 
kommer till biblioteken. Här spelar således form och estetik in i uppfattningen om 
goda studiemiljöer på en likvärdig nivå som funktionalitet.  

Syftet med att utföra en större renovering i Frescatibiblioteket bottnade i ett 
behov av att förbättra studiemiljön, att skapa flexibla ytor för lärande, att anpassa 
lokalerna efter nya studiesätt, att kunna utnyttja biblioteksrummet mer effektivt 
samt att skapa tydligare skiljelinjer mellan tysta ytor och utrymmen med normal 
ljudnivå.182 Man hade under en lång tid försökt att göra enkla förändringar och 
uppdateringar, till exempel genom att flytta möbler och byta mattor på olika stäl-
len, vilket inte fungerade i längden. Detta kan således vara ett problem som 
många bibliotek med äldre miljöer ställs inför, men som alltså kan kräva mer om-
fattande åtgärder för att komma tillrätta med. Järvinen framhåller att biblioteks-
byggnaden alltid varit vacker men att lokalerna var mycket nedslitna och i behov 
av en invändig modernisering. Överbibliotekarien Wilhelm Widmark belyste i ett 
underlag till universitetet för beslut om renovering att bibliotekets lokaler inte 
längre var ändamålsenliga 30 år efter att byggnationen slutfördes, vilket bland 
annat visade sig genom bristande belysning, undermålig ventilation och för få 
eluttag. Han menade även att man under denna tid gått från att vara en samlings-
plats för dokument till att bli en mötesplats som erbjuder tjänster samt att biblio-
teket utnyttjades till fullo som en tyst och lugn miljö genom att studenter hellre 
                                                
181 Järvinen, A. (2006), Studenterna och biblioteket – ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbib-
liotek och Stockholms stadsbibliotek, s. 3. 
182 Ombyggnad huvudbiblioteket – Underlag till gemensamma nämnden (2009-11-23). 
Underlag till rektorskonseljen (2012-09-30). 
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arbetade på bibliotekets golv än i andra publika utrymmen på campus. Det man 
förväntade sig efter renoveringen var bland annat att få mer utrymme för ett ökat 
antal biblioteksanvändare, en anpassning av biblioteket efter dagens och framti-
dens informationstekniska behov samt en trivsam och inbjudande studiemiljö för 
lärande och möten.183 Beslut togs därefter om en renovering då både universitetet 
och byggnadens ägare Akademiska hus ansåg det viktigt att prioritera bibliotekets 
lärandemiljöer. Stockholms universitet är just nu inne i en expansiv fas där man 
bygger nytt på Frescatibibliotekets campus och i området Albano, vilket beror på 
att universitetet växer och att de universitetslokaler som byggdes på 1960- och 
1970-talen var byggda för de arbetssätt som då var aktuella. Detta gäller således 
även för biblioteket, för vilket nya studie- och arbetssätt har skapat förändringar i 
hur bibliotekslokalerna används idag, till exempel genom ett större behov av 
grupparbetsplatser i öppna områden.  

Järvinen påpekar dock att de förväntningar som fanns på att e-resurser skulle 
göra biblioteken överflödiga för studenterna, något son tidigare behandlats i denna 
uppsats, inte har infriats vad gäller Frescatibiblioteket. Hon betonar att en sådan 
förändring inte märks alls då studenterna har fortsatt att besöka biblioteket för att 
studera eller arbeta på olika sätt, även under renoveringen då miljön var mycket 
stökig och bullrig. Detta kan enligt henne ha att göra med bibliotekets roll som en 
intellektuell och kreativ miljö och att det på så vis upplevs som stimulerande jäm-
fört med att studera på andra platser på campus, vilket också den rapport som 
gjordes efter intervjuer med studenter 2006 visar på.184   

Man har sedan bibliotekets uppförande varit mån om att bevara Erskines ur-
sprungliga tankar för byggnaden och att samtidigt uppdatera det som behövts med 
dessa i hågkomst. Därför var detta också en viktig aspekt att upprätthålla efter 
renoveringen, vilket även kunde införlivas då de ansvariga arkitekterna vid 
Scheiwiller Svensson Arkitektkontor som anlitades för moderniseringsprojektet 
hade arbetat med Erskine och var väl införstådda med hur han tänkte. Arkitekter-
nas syfte med renoveringen var att bygga vidare på Erskines tankar om att skapa 
en miljö som blickade mot framtiden hellre än att bibehålla nuet samtidigt som 
man ville levandegöra och främja mer aktivitet i bibliotekets huvudstråk. Renove-
ringen påbörjades under sommaren 2013 och stod klar i januari 2015. Av biblio-
tekets sammanlagda yta på 22 000 kvm renoverades 12 000 kvm.185  

                                                
183 Underlag till rektorskonseljen (2012-09-30). 
184 Järvinen (2006), passim.  
185 Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB > Public > Biblioteket Frescati.  
Akademiska Hus > Våra kunskapsmiljöer > Byggprojekt > Våra byggprojekt > Ombyggnad av Stockholms 
universitetsbibliotek. 



 
 

65 

Öppna ytor och grupparbetsplatser  
Ett av de främsta önskemålen inför renoveringen var som tidigare nämnts att 
skapa fler öppna ytor med sittplatser för studier, grupparbete, möten och vila. 
Detta har åstadkommits genom att göra om flera delar av lokalerna och flytta 
olika användningsområden till andra delar av byggnaden, något som särskilt kan 
skönjas i entrén där de tydligaste förändringarna har skett.  

Efter bibliotekets uppförande på 1980-talet innehöll entréns vänstra sida en 
lång lånedisk, men sedan utvecklingen gått mot självbetjäning vid utlån och åter-
lämning behövdes inte lika stor yta för detta ändamål. Lånedisken togs bort för ett 
flertal år sedan och man har därefter uppdaterat informationsområdet med mindre 
och färre diskar på samma plats. Under renoveringen ville man skapa en öppen 
och ljus känsla genom att istället placera informationsdiskar i mindre storlek 
längre in i entrén. Detta kan kopplas till den nya roll som bibliotekspersonal fått i 
och med de villkor som påverkat högskolebiblioteken, vilket tidigare behandlats i 
undersökningen. Ytan bakom diskarnas tidigare plats bestod innan renoveringen 
av en korridor och därefter av personalens arbetsrum intill den vänstra väggen. 
Detta gjorde att ytan i entrén upplevdes som liten trots att den egentligen inte var 
det. Vid renoveringen togs både korridoren och en stor del av arbetsrummen bort 
och ersattes av en öppen och publik yta där man inredde med sittplatser för biblio-
tekets användare; en lounge i vilken studenterna kan slå sig ned under en kortare 
eller längre tid. Tanken var att de gröna komfortabla sofforna och bänkarna man 
nu möblerat med skulle fungera som en plats att vänta på vid eventuella köer till 
informationsdisken eller som en mötesplats. Järvinen säger att loungen har blivit 
ett populärt utrymme i biblioteket och de användningsområden man från början 
hade tänkt för platsen har utökats då många studenter använder den under längre 
perioder, till exempel för studier och arbete. Tills teori om thick time, det vill säga 
synen att miljöer endast behöver fungera i nuet och att inte framtida händelser tas 
i beaktande, är inte något som upplevs som ett mönster i biblioteket efter renove-
ringen. Ett exempel på detta är loungeområdet. Att planera miljöer för framtida 
oförutsedda händelser är vad contingency handlar om och detta är något som kan 
sägas ha varit fallet i Frescatibiblioteket då utrymmen som planerats för ett speci-
fikt ändamål även fungerar för att tillgodose andra behov.  

Områden för möten och grupparbete har visat sig vara populära i biblioteket, 
vilket belyses än mer av de observationer som utfördes i andra delar av lokalerna 
där dessa inrättats, bland annat ett utrymme längre in i byggnaden som under re-
noveringen omvandlades till ett öppet rum med grupparbetsplatser. Platsen har 
inretts med nya bord och stolar och är enligt Järvinen nästintill alltid fullsatt, vil-
ket även var fallet under observationstillfällena. Att behovet av grupparbetsplatser 
är stort har vi tidigare kunnat se och detta är även fallet i Frescatibiblioteket. Un-
der renoveringen tog man också bort arbetsrum och en korridor längst in i biblio-
teket och i byggnadens mitt, något som skapade en större öppen yta med nya sitt-
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platser i form av en mindre orangefärgad soffgrupp. Platsen är mycket populär 
och studentgrupper brukar ofta både arbeta och socialisera här. Stundtals används 
även golvet som sittplats, enligt Järvinen. Detta kan liksom de tendenser vi såg i 
fallet Carolinabiblioteket både bero på platsbrist till följd av större behov för 
grupparbetsplatser och att mer informella områden likt detta är populära, något 
som också visat sig i tidigare forskning. 

Man har också skapat en öppen och flexibel yta till höger om entrén, längs 
bibliotekets högra sida utanför den tysta läsesalen. Området är möblerat med lätta 
möbler som enkelt kan flyttas som användarna önskar. Platsen är mer tänkt som 
en samlingsplats än en grupparbetsplats men studenter brukar också arbeta i grupp 
här. Utrymmet består även av en mindre scen med projektor för att möjliggöra 
olika typer av mindre föreläsningar, främst då sådana som biblioteket själva an-
ordnar bland annat om referenshantering eller introduktion för nya studenter. In-
nan renoveringen bestod detta utrymme av bokhyllor med tidskrifter och tidningar 
samt fåtöljer. Det fanns även ett kopieringsrum på denna plats.186 Förändringarna i 
detta område visar hur funktioner kan förändras med tiden i högskolebibliotek och 
vikten av att skapa öppna ytor för den utveckling som kan komma att ske. På det 
sättet kan arkitekturen ta hänsyn till oförutsedda skeenden och hantera dem på ett 
enklare sätt när de händer. Eftersom ytan tidigare bestod av bokhyllor, som hade 
valts för sin flexibilitet, skulle också detta område spekulativt sett ha kunnat för-
ändras relativt enkelt för nya ändamål.  

Även om de öppna platserna där studenterna kan samlas och tala med 
varandra har ökat markant sedan renoveringen finns det ändå ett fortsatt behov av 
att skapa fler sådana ytor i biblioteket. Järvinen betonar att det inte är ett akut be-
hov men att det ändå ser ut att behövas inom en snar framtid. Detta kan till exem-
pel skönjas då studenter stundtals kan sätta sig på golvet för att arbeta eller sam-
tala, vilket var fallet med den tidigare nämnda platsen vid soffgruppen. För detta 
ändamål har man därför beslutat att skapa nya öppna ytor genom att ta bort ett 
antal rader med bokhyllor i anslutning till den öppna ytan till höger i biblioteket. 
Bokhyllorna innehöll tidigare tryckta tidskrifter, både nya och gamla nummer, 
som nu har flyttats ned till magasinen då de inte längre används lika mycket, nå-
got som troligen kan härröra till den alltmer utbredda användningen av e-
tidskrifter. För att tidskrifterna ändå ska vara lättåtkomliga har biblioteket diskute-
rat att börja scanna in de artiklar som efterfrågas som en service till biblioteksan-
vändarna. Det ska också gå att beställa fram den fysiska tidskriften om man så 
vill. Vid mitt besök på biblioteket var bokhyllorna tömda och på väg att monteras 
ned. Järvinen säger att man efter att ha tömt ytan ska låta det vara relativt tomt 
men prova att ställa ut olika typer av sittmöbler för att se vad användarna helst vill 
ha innan man investerar i nya möbler. Vikten av flexibla lösningar och att tänka 
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på en planering som kan fungera även i framtiden visar sig i detta fall vara mycket 
viktig. Som tidigare beskrivits hade Erskine en bakomliggande tanke med biblio-
teket som flexibelt, vilket bland annat visade sig i valet av bokhyllorna som lätt 
kunde flyttas och tas bort för just sådana tillfällen som man nu står inför med ut-
ökning av grupparbetsplatser på Frescatibiblioteket. Detta kan sägas vara ett ex-
empel på hur planering med contingency fungerar i realiteten. Hänsyn till framtida 
omständigheter visade sig vara av stor betydelse flera årtionden efter att området 
först utformades, vilket är ett exempel värt att beakta inför kommande större för-
ändringar eller nybyggnationer av högskolebibliotek.  

Ändrade arbetssätt och arbetsplatser för personalen 
Efter att många arbetsrum flyttades från sina ursprungliga platser arbetar persona-
len nu i regel i öppna kontorslandskap. De nya rummen är placerade på flera plat-
ser i biblioteket och är inte längre samlade som tidigare då de bands samman ge-
nom korridorer.187 Man har också valt att komprimera personalens rum till förmån 
för de allmänna ytorna som har blivit större i entrén och vid de nya grupparbets-
platserna. Till vänster bredvid den nya loungen har två nya rum byggts upp; ett 
främre som är avsett för återlämning av böcker och ett mindre rum där användare 
kan läsa de mer ömtåliga böcker som finns i samlingarna.  

Bibliotekets nya informationsdiskar består av tre separata och flexibla enheter 
som är placerade tillsammans. De gula informationsdiskarna blir ett lysande blick-
fång i entrén och även om kulören kan anses vara en formfråga har den främst en 
viktig funktion i att tydligt visa var användare kan be om hjälp. I denna utform-
ning kan således både form och funktion rymmas. Järvinen säger att personalen 
som bemannar informationsdisken har diskuterat att ta bort en av de tre enheterna 
för att kunna röra sig mer ute i biblioteket, vilket skulle kunna göra det lättare för 
både användare och personal att lösa de problem som uppstår i informationssök-
ningsprocessen. Detta kan också sägas vara möjligt genom att informationsdiskar-
na har utformats för att vara flexibla och därför på ett enkelt sätt kan flyttas eller 
tas bort, samtidigt som det visar tecken på den användarcentrering som präglar 
dagens högskolebibliotek. 

I anslutning till informationsdisken har man byggt upp ett halvcirkelformat 
rum med en vägg som är ungefär en och en halv meter hög och inom vilken det 
ryms arbetsytor för personalen. Biblioteksinformationen bemannas av ett team 
som anpassar sig efter om det är många användare som behöver hjälp i informat-
ionsdisken. Resterande personal befinner sig då i rummet bakom för att arbeta 
med andra användarrelaterade spörsmål så som e-post, chat och återlämning. Ef-
tersom de som inte är stationerade vid informationsdisken ändå arbetar i dess di-
rekta närhet kan de enkelt se om det behövs mer personal och kan då bemanna 
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disken i förhållande till efterfrågan för stunden. Enligt Järvinen var tanken med 
placeringen att allt skulle vara samlat. Rummets form och höjd var främst för per-
sonalens skull, då de som arbetar kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. 
Samtidigt är väggen klädd i filt för att ljudnivån ska hållas låg om personalen pra-
tar med varandra och således inte störa användarna utanför rummet. Det är tydligt 
att Frescatibibliotekets renovering planerats med användarna i fokus, även i de fall 
som rör personalens arbetsmiljö. 

Ljudnivåer och tysta zoner  
Att skapa bra ljudnivåer, särskilt i bibliotekets tysta utrymmen, och lätt kunna 
särskilja de tysta platserna från övriga platser var också viktiga aspekter att säker-
ställa genom renoveringen. Detta har också har förändrats till det bättre, enligt 
Järvinen. En anledning till förbättringen kan vara att det nu finns flera öppna ytor 
där studenter kan samlas och tala med varandra. Tidigare var det svårt att upprätt-
hålla en tyst ljudnivå i de tysta delarna av biblioteket men sedan renoveringen är 
detta inte längre ett bekymmer, vilket också har minskat personalens arbete med 
att försöka kontrollera ljudnivån i dessa delar. Vid loungen och de nya gruppar-
betsplatserna har man installerat väggar vars ytor har en räfflad struktur, detta för 
att ljudet ska absorberas i väggarna och inte studsa i utrymmena. Det brukar ofta 
vara fullsatt vid grupparbetsplatserna och då det inte är ett tyst område kan det bli 
en relativt hög ljudnivå i denna del. Det visade sig också under observationstill-
fällena att ljudet dämpas inne i utrymmet på grund av de räfflade väggarna. Ljudet 
transporteras inte heller ut till andra delar av byggnaden tack vare de bokhyllor 
som är placerade mellan grupparbetsplatsen och resten av biblioteket. Detta visar 
att bokhyllorna inte endast har en funktion som förvaringsplats utan även som 
rumsavdelare, något som också var en anledning till detta tillvägagångssätt i Ge-
orgia Tech Architectures bibliotek som tidigare har behandlats.  

Bergdahlrummet, den inglasade och tysta läsesalen på bottenvåningen, har 
behållit sin utformning från Erskines dagar men har blivit uppdaterad med nya 
möbler och ny matta, precis som resten av biblioteket.188 Salen är också en mycket 
populär plats att vara i och det kan kanske till viss del bero på att Erskine valde att 
låta biblioteket byggas runt en ekdunge som finns precis utanför den tysta salen. 

De flesta av bibliotekets grupprum finns på bibliotekets andra våningsplan. 
Järvinen säger att man även tidigare har haft ett antal grupprum men att man nu 
har slagit ihop mindre rum så att de blivit mer rymliga samtidigt som man har 
konstruerat några helt nya grupprum. Då biblioteket byggdes, och innan datorer 
blev vanligare att använda, var skrivmaskiner ett vanligt arbetsredskap. Därför 
inrättades då så kallade skrivrum tänkta för en person med en skrivmaskin. Biblio-
teksanvändarna kunde då låna en av bibliotekets skrivmaskiner och sitta i ett av 
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dessa rum. Allt eftersom skrivmaskiner blev mindre vanliga att använda började 
studenter använda skrivrummen som grupprum med följden att flera personer 
trängde ihop sig på mycket små ytor. Nu har man slagit ihop flera av dessa rum 
för att bilda större grupprum. Eftersom det redan innan renoveringen fanns en hög 
efterfrågan på fler grupprum gjordes forskarrum om för detta ändamål. Grupp-
rummen uppdaterades sedan under renoveringen. 

Biblioteket har i dagsläget 45 grupprum med olika typer av utrustning, bland 
annat smartboard och stationär dator och majoriteten av rummen har skärmar för 
inkoppling av egna datorer. Utanför varje rum finns en QR-kod som studenterna 
kan scanna in med sina mobiltelefoner för att se om rummet är ledigt och det går 
också att boka det med hjälp av koden. Grupprummen är relativt enkelt inredda 
och de dekorativa inslagen har begränsats till en ram med färgglatt tyg i filt på en 
av rummets väggar, som både ger färg och extra ljuddämpning. Rummen har 
också blivit bättre ljudisolerade trots att de nu är uppbyggda med glasväggar på en 
eller flera sidor. Glasväggarna är dekorerade med transparenta texter i mycket litet 
format bestående av citat från universitetets kvinnliga forskare. Glaspartier med 
tryck är något som visat sig vara ett populärt inslag i nya biblioteksmiljöer, exem-
pelvis i det tidigare nämnda biblioteket vid BTU i Cottbus.  

Hela bibliotekets övre plan är en tyst zon, vilket besökare blir påminda om när 
de kommer upp till våningsplanet via trappan i entrén. De möts då av ett filmklipp 
på en stor skärm förankrad i golvet i vilket en av bibliotekets bibliotekarier, klädd 
i medeltida kläder och läsandes en bok, plötsligt tittar upp på besökaren och visar 
att det är en tyst plats. På det tysta planet finns sedan renoveringen även fåtöljer 
med höga ryggar som blivit mycket populära bland biblioteksanvändarna och har 
stora likheter med de soffor som C-salen i Carolinabiblioteket är inredda med. 
Fåtöljerna är liksom dessa soffor funktionella genom att de fungerar ljuddäm-
pande för miljöerna i stort och för den som använder dem, samtidigt som de skap-
ar mobila rum i lokalerna. Man har även tidigare haft soffor och fåtöljer på dessa 
platser, något som också kan härröras till de progressiva tankar som redan tidigare 
fanns för biblioteket. Sammanlagt finns nu ungefär 1400 studieplatser inklusive 
fåtöljer och soffor i biblioteket. 1000 av dessa är tysta studieplatser, vilket bedöms 
vara tillräckligt för att möta behovet som det ser ut nu.189 

Ljus och rymd  
Öppna ytor och naturligt ljus är som vi har sett en viktig faktor i nya biblioteks-
miljöer och detta gäller även Frescatibiblioteket. Ett mål med renoveringen var 
också att skapa mer ljusinsläpp och man valde därför att göra hål i fasaden för nya 
fönster på två platser i byggnaden; vid den nya loungen och vid de nya gruppar-
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betsplatserna. På dessa platser fanns sedan byggnadens uppförande en fönsterrad 
med relativt små, fyrkantiga fönster som fram till ombyggnationen fungerade som 
fönster i personalens arbetsrum och därmed inte syntes ute i bibliotekets allmänna 
ytor. I och med att dessa utrymmen omskapades helt när personalen flyttade sina 
arbetsrum till andra områden i biblioteket och ytorna gjordes om till publika plat-
ser behövdes fler ljuskällor. Detta löstes genom att man skapade ytterligare en 
fönsterrad ovanför den befintliga, något som markant har ökat både ljusinsläpp 
och känsla av rymd. Ljusinsläppet har också blivit bättre längst in i biblioteket där 
arbetsrum togs bort till förmån för den orangefärgade soffgruppen. Järvinen säger 
att det tidigare inte gick att titta ut på denna sida, liksom på de platser där loungen 
och grupparbetsplatserna nu placerats, eftersom fönstren då fanns i personalens 
arbetsrum. En av tankarna med att man nu har öppnat upp är att det ska gå att se 
ut på andra sidan, eller åtminstone skymta miljön utanför, om man befinner sig i 
entrén. Tidigare var det svårt att kunna avgöra var i byggnaden man befann sig 
när det endast gick att skymta fönster på en sida av biblioteket. Det har också bli-
vit ljusare på entréplan då innertaket har bytts. 

När biblioteket byggdes var Erskines egentliga mening att endast ha en hu-
vudsaklig trappa i entrén som ledde upp till byggnadens andra plan. Han fick dock 
vika sig och acceptera uppförandet av ytterligare en trappa i samma del av loka-
lerna. Järvinen påpekar att den andra trappan behövdes som utrymningsväg från 
Södra huset, som biblioteksbyggnaden är sammanbyggd med, eftersom biblioteket 
då hade lokaler även där. Trappan var i samma stil som bibliotekets huvudtrappa 
och på grund av sin plats innanför dörrarna till entrén gavs intrycket att man som 
besökare kom in i biblioteket från under en trappa. Det bidrog också till att entrén 
blev mörkare och mindre luftig än vad Erskine först hade tänkt. Efter att biblio-
teket tömde sina lokaler i Södra huset 2005 upphörde trappan att fungera som 
utrymningsväg och fortsatte endast att användas av de som skulle gå mellan 
biblioteket och Södra huset. I och med renoveringen togs trappan bort, vilket har 
bidragit till att skapa mer ljus och rymd i entrén.190 Den borttagna trappan är också 
ett exempel på hur saker kan förändras efter den initiala planeringen, vilket både 
visas genom omständigheterna i hur den kom till och att den sedan togs bort. Här 
visar sig åter värdet av att planera för oförutsedda skeenden i biblioteksmiljöerna 
och försöka tänka sig in i hur lokalerna kan komma att förändras i framtiden.  

Som tidigare nämnts innehåller biblioteket också tre ljusgårdar som funnits 
sedan bibliotekets uppförande. Erskine planerade in dem för att de skulle ge dags-
ljus och rymd även i mitten av biblioteket på grund av byggnadens storlek och 
massiva struktur. Ljusgårdarna sträcker sig från taket till byggnadens nedersta 
våning och släpper in ljus genom ett takfönster som kan dras för med en gardin. 
Dessa var tidigare dekorerade med växter med långa rankor men i och med reno-
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veringen deponerade Statens konstråd en rad konstverk till Frescatibiblioteket, 
däribland en installation i vit mjuk plast av konstnären Matti Kalloinen som nu är 
placerad i en av ljusgårdarna. Konstverket ställdes från början ut vid världsutställ-
ningen i Shanghai 2010 och konstrådet hade efter det svårt att placera installation 
på grund av dess storlek, men det passade perfekt in i en av Frescatibibliotekets 
ljusgårdar och har blivit ett uppskattat inslag i byggnaden.191 Valet att låta biblio-
tekslokalerna prydas av dekorativa element som denna installation är som vi har 
sett inte en ovanlighet i de nya biblioteksmiljöerna. I detta fall kan konstverket 
som ett estetiskt element sägas ha kompletterat ljusgårdarnas funktion för ökad 
rymd och ljusinsläpp.  

Begränsningar i renoveringen  
Järvinen framhåller att renoveringen var lyckad och att man från bibliotekets sida 
är mycket nöjd med slutresultatet.192 Det finns dock alltid faktorer som begränsar 
vad som kan inkluderas i nybyggnationer och renoveringar. Initialt fanns det även 
restriktioner gällande hur och i vilken omfattning Frescatibiblioteket kunde för-
ändras, främst av ekonomiska och praktiska skäl. Som vi tidigare sett finns det 
alltid faktorer som ytterligare kan utveckla bibliotekens funktioner, både som stu-
diemiljö och informationsresurs. En av de förändringar som man till en början 
ville få till stånd var ett byte av bokhyllorna som funnits sedan biblioteket bygg-
des. Anledningen till att detta inte genomfördes var att det hade blivit för kostsamt 
samtidigt som bokhyllornas förhållandevis goda skick hade en stor betydelse. I 
detta beslut spelade således både ekonomi och funktion in, då bokhyllorna fortfa-
rande fungerade för sitt ändamål. Från början ville biblioteket också öppna upp 
några av magasinen för att användarna skulle kunna få möjlighet att botanisera på 
egen hand istället för att som nu beställa fram böcker med hjälp av biblioteksper-
sonalen. Många gånger behöver användaren bara titta på eller bläddra i boken för 
att avgöra om den är relevant och det gör också att det blir mycket onödig trafik 
till magasinen. Järvinen påpekar att man tyckte att det då skulle vara bättre både 
för användare och för personal om användarna kunde gå ner själva och leta bland 
böckerna. Detta önskemål stötte dock på flera problem. I och med att en del av 
magasinslokalerna även fungerar som skyddsrum behövde man undersöka om 
denna benämning kunde tas bort vid ett eventuellt öppnande. Samtidigt skulle det 
ha blivit mycket kostsamt att öppna upp, då man hade behövt ändra i byggnadens 
struktur för att kunna göra det. Järvinen fastslår att ekonomi är en av de avgörande 
faktorerna om något ska kunna ändras, särskilt då det gäller större förändringar 
som att sätta in fönster på nya platser eller att ändra byggnadens struktur. Hon 
framhåller att det är en oerhörd kostnadsskillnad i att göra detta i jämförelse med 

                                                
191 Anne Järvinen, e-post (2016-03-17). 
192 Anne Järvinen, e-post (2016-03-17). 



 
 

72 

att bara polera ytan, vilket har varit en del av beslutsgången gällande vad som 
skulle prioriteras i renoveringen. Man fick därför ge upp tanken på öppna magasin 
i samband med renoveringen, men det är något som man fortfarande har i åtanke 
att eventuellt kunna genomföra i framtiden. 

En annan förändring av lokalerna som biblioteket gärna ville göra under reno-
veringen var att lägga in installationsgolv; att höja golvet och dra elektriciteten 
genom det för enklare bruk av elförsörjning, bland annat för bärbara datorer. Detta 
var också en ekonomisk fråga och man fick istället dra fram el genom pelare, ta-
ket och i vissa ställen genom golvet. Järvinen säger att biblioteket har fått mer 
elförsörjning men att det hade varit enklare ur en praktisk aspekt med installat-
ionsgolv, eftersom det hade skapat en ökad tillgänglighet på el. 

Man hade även tankar på att skapa större fönster för att ta in mer dagsljus och 
skapa mer rymd samt att ha bättre möjligheter att kunna se ut på omgivningarna. 
De befintliga fönstren sitter så lågt att det är svårt att se ut genom dem om man 
inte böjer sig, men även detta var en kostnadsfråga.193 Precis som med Carolina-
biblioteket har således även ekonomiska faktorer spelat en stor roll i renoveringen 
och förändringarna av Frescati, vilket kan tänkas vara vanligt för de flesta biblio-
tek som bekostas av statliga medel.  

En begränsning i renoveringen var avsaknaden av en mer grundlig student-
medverkan. Det har förekommit en viss medverkan i form av kommentarer och 
synpunkter om vad som behövs eller borde ändras som man tog tillvara på inför 
renoveringen. Järvinen tror emellertid att det mest optimala hade varit om en en-
gagerad studentgrupp hade varit med under hela projektets gång för att komma 
med idéer och ta ställning till olika aspekter. Eftersom renoveringen från idé till 
färdigt resultat tog lång tid var det också svårt att få med användarnas åsikter då 
de studenter som använde biblioteket när det var slitet vanligtvis inte längre stude-
rade vid universitetet när renoveringen var slutförd fem år senare. Det var också 
svårt att ta ställning till om de synpunkter som kommit in fortfarande var aktuella 
när bibliotekets renovering beräknades vara klar. Järvinen säger att man gärna 
hade velat fördjupa sig i helt nytänkande idéer inför renoveringen, men att det inte 
fanns tid till detta. Att tänka helt nytt tror hon skulle ha kunnat ha skapat än mer 
spännande studiemiljöer i biblioteket.  

Flexibla lösningar  
Både bibliotekets byggnation i början av 1980-talet och den renovering som nu 
har skett har visat på att bibliotekets förhållanden kan ändras mycket snabbt och 
att projekt som dessa ofta tar så lång tid att nya utmaningar och behov har uppstått 
under tiden från första projektering till verklighet. Även om renoveringen som 
skedde under 2013 var i betydligt mindre skala än byggnadens uppförande går det 
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att skymta samma effekt. Efter att renoveringsprojektet hade slutförts gjorde bib-
liotekspersonalen en uppföljning på hur de själva hade arbetat med renoveringen 
för att se hur de hade agerat och vad som skulle kunna göras annorlunda idag. 
Uppföljningen visade det svåra med stora projekt som denna renovering i och med 
att en del av det som var tänkt från början redan var omodernt när projektet väl 
påbörjades. Detta bidrog till att planer ändrades under tiden. Järvinen betonar att 
det därför är av stor vikt att man tar hänsyn till att förhållanden snabbt kan ändras 
och att det är viktigt att planera för så flexibla lösningar som möjligt. Erskines 
tanke vid byggandet av biblioteket i början av 1980-talet var som tidigare nämnt 
också att det skulle vara flexibelt och enkelt att ändra senare. Detta kan bland an-
nat skönjas ytterligare i att han konstruerade få innerväggar och att byggnaden har 
en relativt öppen planlösning, något man har försökt att bevara genom att möblera 
stora öppna ytor på sätt som kan förändras. Man tog också fasta på bibliotekets 
flexibilitet redan innan renoveringen för att skapa nya rum i rummet genom att 
flytta glasväggar och bokhyllor, vilket var en enkel och billig lösning innan en 
renovering kunde inledas. Det går även att säga att Frescatibiblioteket i grunden är 
flexibelt för att det ska kunna anpassas till nya villkor. Biblioteksbyggnaden inne-
håller få fasta rum och desto fler öppna ytor som kan användas och på olika sätt 
förändras med mer mobila lösningar, vilket är i linje med både lo-fi architecture 
och contingency. Järvinen framhåller att det inte är en fråga om man vill ändra 
utan när man vill ändra, då det någon dag kommer att ske. Detta har följaktligen 
varit en viktig faktor att ha i åtanke under renoveringen. 
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Södertörns högskolebibliotek 

Bibliotekets första lokaler och den nya biblioteksbyggnaden 
Södertörns högskolebibliotek, som tidigare inhystes i högskolans gamla lokaler i 
Grantorpsskolan, hade redan från sin start 1996 en stor medvetenhet om student-
miljön.194 Den tidigare behandlade slutrapporten Studenternas bibliotek som ut-
kom samma år gjorde intryck på hur man valde att organisera bibliotekets fysiska 
miljöer, enligt Louise Brunes. Brunes, som arbetade som bibliotekschef sedan 
högskolans grundande 1996 och fram till 2009, säger att man redan från början 
arbetade efter vilka behov studenterna kunde ha och försökte sedan erbjuda tjäns-
ter efter detta. Brunes påpekar att det var viktigt att göra biblioteket lockande för 
studenterna och nämner att biblioteket bland annat tillhandahöll fotokopiering, 
vilket var något som efterfrågades. Detta bidrog till att studenterna fick upp ögo-
nen för biblioteket och upptäckte andra tjänster som de kunde ha nytta av, som 
utlån av kursböcker, datorer och studieplatser i form av enskilda platser och 
grupprum. Man hade under denna tid även grupparbetsplatser i en läsesal där 
lågmäld ljudnivå förordades. Sedermera tog man med sig det som erbjudits i den 
gamla lokalen, däribland områden för lågmälda ljudnivåer, och anammade dem i 
planeringen av den nya byggnadens miljöer.195  

Södertörns högskolebiblioteks nuvarande byggnad ritades av Malmström och 
Edström Arkitektkontor med Christer Malmström som ansvarig arkitekt. Byggnat-
ionen började 2002 och biblioteket färdigställdes 2004, varefter det belönades 
med Kasper Salin-priset samma år.196 Inför att den nya byggnaden skulle börja 
byggas var Brunes delaktig som en del av den ledningsgrupp som beslutade om 
dess utformning tillsammans med Malmström, byggkonsult och finansiär. Även 
bibliotekspersonalen var mycket involverad i planeringen, särskilt vad det gällde 
inredning och möblemang då en inredningsarkitekt tog vid. Brunes säger också att 
arkitekten senare framhöll att det samarbete som skett med bibliotekspersonalen i 
fråga om utformning var mycket värdefullt för resultatet.197 

Precis som med majoriteten av tidigare behandlade biblioteksmiljöer är bib-
lioteksbyggnaden uppförd med målet att det ska finnas ljus och rymd, vilket till 
exempel syns i den rymliga entrén och hur glaspartier använts både i inredning 
och i de yttre väggarna. Ett flertal inre väggar består av glas, som den tysta läsesa-
lens yttre väggar. Det finns ingen huvudtrappa i biblioteket, vilket skiljer sig från 
många andra biblioteksbyggnader. Enligt Christer Malmström planerades detta 

                                                
194 Detta och resterande kapitel om Södertörns högskolebibliotek bygger helt på gemensamma observationer 
vid platsbesök med Cecilia Bäckstrand och Greta Linder (2016-02-15) samt egna observationer av miljöerna. 
195 Louise Brunes, e-post (2016-04-24). 
196 ”Bibliotek, Södertörns högskola” (2004), s. 17. 
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medvetet för att frångå principen om den rätta vägen, vilket utökats till att i detta 
fall innebära att det inte finns någon felaktig väg att gå. Bibliotekets besökare ska 
således uppmuntras till att hitta sin egen väg runt i byggnaden. Denna utformning 
fungerade även som en nyttobetonad lösning för utrymningsvägar.198 Den erfaren-
het som Schlipf haft angående stora och ofta farliga huvudtrappor främst för este-
tiska värden har således frångåtts här. Man har istället två trapphus som är diskret 
placerade och som inte bara leder upp till bibliotekets andra plan utan även till 
byggnadens övre våningar där högskolan inhyser flera tentamenssalar. Det finns 
även två inglasade trapphus som går upp till byggnadens övre våningar.  

Flexibilitet, ett ord som ofta nämnts som en vanlig utgångspunkt för tidigare 
exemplifierade bibliotek i denna uppsats, var också ett ledord i byggnationen av 
Södertörns högskolebibliotek. Även här berodde det på bibliotekens ständiga ut-
veckling i förmedling och utveckling av ny kunskap. Lokalerna innehåller färg-
glada flyttbara panelväggar som symboliserar denna utveckling medan de grå 
betongdelarna som tillhör byggnadens bärande element är beständiga.199 Malm-
ström var mycket mån om att biblioteket skulle vara en flexibel byggnad, något 
som både enhetschefen Cecilia Bäckstrand och bibliotekarien Greta Linder anser 
passa in i biblioteksbyggnadens vardag då det alltid är något i förändring i den 
inre miljön. Det som planerades för biblioteket då det byggdes förblir inte alltid 
aktuellt, vilket kan bero på olika faktorer. Detta visar att det är viktigt att ta hän-
syn till vad som kan ske i miljön i framtiden. Sedan biblioteket byggdes 2004 har 
interiörerna uppdaterats samtidigt som pedagogik och studiesätt har förändrats. 
Bland annat har grupparbete blivit allt vanligare och det har därigenom skapats ett 
större behov av grupparbetsplatser. Bäckstrand framhåller att grupparbete var re-
lativt vanligt redan då biblioteket byggdes, men att man då inte behövde lika 
många studieplatser för detta syfte som under de senaste åren. 

Grupparbetsplatser och öppna ytor  
Behovet av fler studieplatser där det är möjligt att prata med andra har följaktligen 
ökat och man har därför valt att utöka denna del av biblioteket. I dagsläget är hela 
bibliotekets bottenvåning öppen för grupparbete och sedan en kort tid även en stor 
del av andra våningen. Denna del var tidigare reserverad för lågmälda ljudnivåer. 
Bäckstrand menar att definitionen lågmäld var tvetydig och svårtolkad samtidigt 
som man behövde fler studieplatser där användarna kunde prata med varandra. 
Eftersom denna del redan hade börjat användas som grupparbetsplatser valde man 
att ändra den till att utgöra ytterligare ett öppet område. Denna förändring var en 
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199 ”Bibliotek, Södertörns högskola” (2004), s. 12.  
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del av ett studiemiljöprojekt som Bäckstrands biblioteksenhet arbetar med i vilket 
man successivt uppdaterar lokalerna för att förbättra biblioteksmiljön. 

Bibliotekets inredning var redan från byggnadens uppförande tänkt att präglas 
av en valfrihet genom skapandet av ett varierade möblemang i studieplatsområ-
den. Variation i inredning är något som tidigare visats vara en vanlig tendens i nya 
biblioteksmiljöer och i Södertörns högskolebibliotek har man anammat detta ge-
nom att erbjuda fåtöljer, studieplatser med skrivbord, bord i olika storlekar samt 
loungeområden som kan användas för möten, läsning och arbete.  

Bibliotekets studieplatser är främst lokaliserade längs den exteriöra glasfasa-
den. På flera platser finns nedsänkta studiehyllor och balkonger som erbjuder flera 
valmöjligheter för studier med fönsterkontakt. På balkongerna är det tänkt att an-
vändarna ska kunna sitta enskilt och studera vid bord vända mot fönstren, något 
som gör att de har utsikt över omgivningarna utanför byggnaden samtidigt som de 
arbetar. På de nedsänkta studiehyllorna finns större bord som möjliggör ett större 
antal studieplatser. Borden är dock utformade för att endast kunna användas av 
två personer som sitter snett emot varandra. Bäckstrand säger att de ändå ofta an-
vänds av upp till fem personer som arbetar tillsammans, vilket inte är helt optimalt 
ur bekvämlighetssynpunkt. På grund av att det finns en stor efterfrågan på grupp-
arbetsplatser används dessa platser till fullo och Bäckstrand nämner att man på 
grund av detta kommer att ändra på borden för att kunna erbjuda sittplatser med 
komfort för upp till fem personer. Den bakomliggande tanken med att en stor del 
av studieplatserna placerades i två plan med studiehyllor var enligt Linder att öka 
antalet platser med fönsterkontakt. Det finns som tidigare nämnts ett flertal studier 
som visar på att studieplatser vid fönster är åtråvärda och att så är fallet även i 
detta bibliotek bevisades under mina observationer. Alla fönsterplatser var i regel 
upptagna under observationstillfällena samtidigt som det tog längre tid för de plat-
ser som fanns i bibliotekets mitt att tas i bruk.   

Vid de platser med fönsterkontakt som inte är lokaliserade vid studiehyllorna 
har man placerat bord i olika storlekar. I ett område förekommer främst mindre 
runda bord som studenterna ofta ställer ihop för att bilda större ytor för gruppar-
bete, vilket även kunde iakttas under observationerna. Som en del i den uppdate-
ring av studiemiljön som biblioteket nu arbetar med kommer dessa bord att bytas 
ut till större. De mindre borden var ursprungligen tänkta att fungera som avlast-
ningsbord bredvid de snurrfåtöljer som man först inredde med, men som nu tagits 
bort. Detta möblemang planerades att fungera som enskilda sittplatser för läsning 
eller eget arbete men området har istället utvecklats till att bli en populär plats för 
grupparbete. Detta visar att miljöer kan förändras i en utsträckning som man vid 
planeringen kanske inte tänkt på och därför kan det vara viktigt att utforma mil-
jöer efter vad som kan komma att ske i framtiden.  

Det förekommer också ofta att användarna flyttar på möbler och särskilt då på 
vissa platser. Detta har iakttagits i ett flertal studier rörande andra bibliotek, något 
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som visar på vikten av att biblioteksmiljöerna är anpassningsbara och flexibla. 
Under den gemensamma observationen passerade vi en större tom yta lokaliserad 
mellan grupprum och bokhyllor. Bäckstrand framhåller att det är svårt att få an-
vändare att sitta på just denna plats. Trots att man har provat olika lösningar flytt-
tas ofta ytans möbler till andra närliggande platser i biblioteket. Bäckstrand tror 
att motvilligheten till att använda platsen beror på att den är stor och därigenom 
kan upplevas som otrivsam. För att försöka skapa en trivsammare atmosfär, inreda 
ytan på ett långsiktigt vis och skapa fler grupparbetsplatser kommer man nu att 
försöka inreda platsen med en soffgrupp. För att uppnå en mer ombonad känsla 
har man placerat ut stora växter som även funktionerar som rumsavdelare. Soff-
gruppen kommer också att förankras i golvet för att förhindra att den flyttas och 
för att därigenom skapa en beständig inredning i detta utrymme. Detta pekar på 
vikten av att använda flexibla möbler i största möjliga utsträckning, något som 
också har visat sig betydelsefullt i tidigare studier som riktat in sig på studenters 
behov. Flexibla möbler är i regel att föredra men fungerar inte i alla sammanhang, 
vilket kan skönjas i detta fall. Ofta är det inte möjligt att endast inreda med flytt-
bara möblemang då många bord numera även innehåller elkontakter som måste 
förankras i golvet, något som även var fallet i Carolinabibliotekets C-sal. Det kan 
därför behöva göras en avvägning om vad som är viktigast i miljön; flexibilitet 
eller tillgång till elektronik. Exemplet visar också, liksom tanken med de ytterli-
gare grupparbetsplatser som snart kommer införas i Frescatibiblioteket, att det kan 
krävas att man testar sig fram för att se vilka lösningar som kan fungera bäst i 
miljön och för användarnas behov.  

Biblioteket har tio grupprum som är byggda i olika storlekar för att kunna an-
passas efter antal användare. Alla rum skapades i samband med bibliotekets upp-
förande och man har inte utökat antalet sedan dess även om biblioteket har relativt 
få grupprum i förhållande till storlek och användare. Bäckstrand påpekar att det 
även finns grupprum i andra delar av campus och att det således inte förekommer 
ett akut behov av att skapa fler grupprum i biblioteket.  

De flesta grupprum har skärmar på väggarna som möjliggör sammankoppling 
med medhavda datorer. Alla rum är öppna mot biblioteket genom att väggarna 
består av glas, vilket också är något som förefaller vanligt sett till andra tidigare 
behandlade exempel. Det finns även ett resursrum där bland annat datorer med 
talsyntes är placerade. Rummet fungerade tidigare som ett mindre datorrum och 
kunde även användas som grupprum vid bokning av flera datorer, enligt Bäck-
strand. Detta rum har till skillnad från övriga grupprum inte full insyn tack vare 
att väggar av till stor del frostat glas har använts, något som kan liknas vid BTU 
Cottbus biblioteks exteriöra fasad. 

På bibliotekets bottenplan finns en lounge som används på flera sätt, bland 
annat som tidskriftshörna och som plats för presentationer och evenemang men 
också som grupparbetsplats. Loungens nuvarande möblemang har funnits sedan 
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biblioteket byggdes och består av tunga snurrfåtöljer i en rund form, vilka förefal-
ler ha designats med estetik främst i åtanke, tillsammans med låga fyrkantiga och 
lika tunga avlastningsbord. Från början var fåtöljerna klädda i vitt skinn, något 
som Linder betonar som relativt opraktiskt för en tidskriftshörna på ett bibliotek 
samtidigt som de upplevdes som obekväma och var dyra i inköp. Fåtöljerna an-
sågs så obekväma att man fick införskaffa kuddar att använda som komplement. 
Sedermera kläddes de om i ett grått tyg som var mer funktionellt för bibliotekets 
behov. Bäckstrand säger att man på grund av att det anordnas en hel del evene-
mang i denna del kommer att förändra ytan med bättre sittplatser och bord som är 
lättare och mer flexibla. Som det är nu är det svårt att på ett enkelt sätt flytta möb-
lerna som man vill på grund av dess tyngd. Det är dock inte bestämt hur de nya 
möblerna kommer att se ut men för närvarande arbetar en grupp inom biblioteket 
med planeringen av möblemanget tillsammans med högskolans intendent och en 
inredningsarkitekt. Det finns även likadana möbler vid tidningshörnan rakt fram 
från entrédörrarna, något som kommer att ändras inom kort. I och med att biblio-
teket ska inhysa en ny och tillfällig utställning i entrén kommer denna lounge att 
tas bort. Sittplatserna i denna del kommer således att försvinna under en tid för att 
sedan återkomma efter utställningens slut i en ny tappning som Bäckstrand hop-
pas kommer bli mer trivsam för tidningsläsande. Loungedelen kan i sin nuvarande 
konstellation sägas ha inretts med form före funktion eftersom inredningen på ett 
flertal sätt inte har fungerat i bibliotekets vardag, varken när det gäller flexibilitet, 
komfort eller användbarhet. Detta område skulle således kunna betecknas vad Till 
kallas hi-fi architecture, då man verkar ha tänkt mer på estetik och mindre på hur 
miljön skulle fungera i vardagen. Följaktligen kan även thick time sägas vara ap-
plicerbart här då det kan upplevas som att inredningen planerades för det som an-
sågs rätt i stunden. 

Tysta studieplatser och ljudnivåer 
Biblioteket har en tyst läsesal som är placerad centralt i byggnaden och har skap-
ats av Fredrik Wretman. Wretman har även utformat den bronsfärgade och nu-
mera tomma dammen i bibliotekets entré som går att blicka ned på från den tysta 
läsesalen. Dammen kan ses som en del av en stor samling konstverk som finns 
placerade på olika platser i biblioteket, något som kan kopplas till tidigare exem-
pel och studier där konstverk visat sig vara ett betydande inslag i biblioteksmiljön. 

Läsesalen har gestaltats som kroppen på ett flygplan för att symbolisera resor 
i tid och tankar. Detta ger även associationer till det kommunikativa intryck som 
Frescatibiblioteket ger genom sina fartygsinspirerade element. Salen består av 
studieplatser med bord i rummets mitt och orangefärgade fåtöljer som påminner  
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om flygplansstolar, ritade av Knud Færch, som tillsammans med tillhörande av-
lastningsbord kantar salens glasväggar.200 Studieplatserna, som är utformade som 
mindre läsbås och benämns som ett avskilt rum för två, kallas Klingons efter an-
tagonisterna i tv-serien Star Trek och är designade av Wretman själv.201 Salen är 
som regel alltid fullsatt. Detta tror man från bibliotekets sida beror på att det är 
mycket tyst inne i salen men att användarna ändå sitter mitt i byggnaden och har 
översikt över vad som sker i byggnaden.  

Det finns även ett antal studieplatser för forskare vid några av mittpartiets 
bord längst in i salen med låsbara glaskupor för förvaring av dokument. Numera 
finns fem forskarplatser kvar i salen. Enligt Bäckstrand och Linder är de inte så 
eftertraktade då man som mest endast haft två av dem bokade åt gången. Dessa 
kan dock brukas av andra användare då de inte är bokade och på så sätt skapa fler 
studieplatser, något som kunde skönjas under observationstillfällena.   

Biblioteksbyggnaden innehåller sammanlagt 156 tysta studieplatser.202 Biblio-
teket har sedan dess grundande varit uppdelat i tre delar med olika ljudnivåer, en 
del för grupparbete och vanlig ljudnivå, en tyst del och en så kallad lågmäld del. 
Sedan dess har man försökt att laborera med möbleringen för att få bra ljudnivåer, 
enligt Linder. På våningsplan sex finns en tyst del lokaliserad på ena sidan av 
byggnaden och på samma plan fanns tidigare även den lågmälda delen som togs 
bort till förmån för grupparbete och normal ljudnivå. De eventuella ljud som 
skulle kunna störa från det nya grupparbetesområdet märks dock inte alls i den 
tysta delen. Man har också vidtagit åtgärder för att inte möjliggöra normal ljud-
nivå i de tysta delarna genom att ta bort de möbler som uppmuntrar till gruppar-
bete och flytta dem till bibliotekets öppna områden.  

Ytterligare en aspekt som syftar till att bidra till att sänka ljudnivåerna är gol-
vet i massiv ask. Malmström betonar att detta tillsammans med den relativt höga 
takhöjden bidrar till en mer kontrollerad ljudnivå i biblioteksmiljön.203 

Tryckta samlingar, datorer och el 
Rakt fram till höger från bibliotekets entrédörrar finns en del av bibliotekets skyl-
tade tidskrifter placerade i ställ av plexiglas och trä. Ställen är genom sin design 
tänkta att synliggöra tidskrifterna på ett tilltalande sätt samtidigt som de bidrar till 
att skapa en öppen känsla med ljus och rymd. När biblioteket var nybyggt hade 
man tidskrifter på tre platser i byggnaden uppdelade efter ämne. Tanken bakom 
detta var att användarna skulle kunna hitta allt material inom sitt ämne på samma 
plats. Efter ett tag bestämde man sig för att endast ha en plats för tidskrifter på 
varje våningsplan. Linder och Bäckstrand framhåller att bibliotekets tryckta tid-
                                                
200 ”Bibliotek, Södertörns högskola” (2004), s. 14. 
201 Husguide Biblioteket: Vägledning om byggnaden (2004), s. 10. 
202 Cecilia Bäckstrand, e-post (2016-04-15). 
203 ”Bibliotek, Södertörns högskola” (2004), s. 12. 
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skrifter har minskat i antal under senare tid och att de fortsätter att göra det, vilket 
har gjort att man har minskat antalet tidskriftställ på nedre våningsplanet. Från 
hösten 2016 kommer även Röda Korsets högskola att använda biblioteket och den 
minskning som skett fram till nu kan då påverkas i och med att ett nytt ämnesom-
råde ska införlivas i samlingarna. Den minskning som skett i antalet tryckta tid-
skrifter kan dock inte återspeglas i bibliotekets samling av tryckta böcker. Inför 
införlivningen av Röda Korsets högskolas samlingar har man fått tillåtelse att ut-
föra ett stort gallringsprojekt i biblioteket. Eftersom biblioteket är relativt ungt och 
har byggts upp under de senaste 20 åren har det inte tidigare funnits anledning att 
se över samlingarna. Det märks inte heller i den fysiska miljön att de tryckta 
böckerna minskats till förmån för e-resurser, enligt Bäckstrand och Linder.  

Biblioteket har tvingats att adaptera miljön efter den stora ökning av antalet 
bärbara datorer som skett under åren sedan det byggdes, för vilket man främst 
anpassat elförsörjning och trådlöst nätverk. När bärbara datorer var ovanliga fick-
biblioteksanvändarna låna bibliotekets datorer för att kunna koppla upp sig mot 
internet men nu när förutsättningarna har ändrats i och med att de flesta användar-
na har datorer med sig efterfrågas istället fler eluttag. Biblioteket har fortfarande 
ett antal stationära datorer som främst är placerade på balkongerna i byggnadens 
öppna områden. Tidigare fanns de utspridda på flera platser i biblioteket men efter 
att det kom nya regler för hur el fick dras var man tvungen att flytta ett stort antal 
datorer. Detta bland annat på grund av att det inte längre var tillåtet att ha alltför 
synliga elkablar som inte var fast förankrade i golven på ett grundligt sätt. Denna 
förändring har delvis lett till att man har försökt att skapa grupparbetsplatser vid 
utrymmen som tidigare varit tänkta för arbete med dator. Just nu arbetar man med 
att placera ut och installera nya bord med inbyggda eluttag i olika områden i loka-
lerna. Borden kommer att förankras i golvet i enlighet med de nya reglerna och ur 
säkerhetssynpunkt, i likhet med hur man gjort i C-salen i Carolinabiblioteket. 

När behovet av el växte installerades fler eluttag, bland annat i de t-formade 
bordslampor som finns vid studieplatserna längs med fönstren på bibliotekets bot-
tenvåning och i golvet med öppningsbara luckor. Även om uttagen i golvet an-
vänds i relativt stor uträckning har de många nackdelar, då ett flertal är placerade 
mitt på öppna golvytor och inte i anslutning till studieplatserna. Eftersom använ-
darna behöver el nyttjas de ändå. Detta resulterar i att många elsladdar som ligger 
på golven skapar säkerhetsrisker, till exempel snubbelrisker. Bäckstrand hoppas 
att de nya borden med inbyggda eluttag som nu placeras ut kommer att minska 
behovet av att använda uttagen i golvet. Sett till det som tidigare nämnts och ge-
nom observationer verkar det finnas ett stort behov av elförsörjning i dagens bib-
lioteksmiljöer. De bord som nu kommer börja tas i bruk vid Södertörns högskole-
bibliotek, och som även finns i C-salen på Carolinabiblioteket, kan vara en lös-
ning på detta dilemma.  
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Ljus, rymd och rumsliga förändringar 
Eftersom biblioteket är byggt med ljus och rymd i åtanke är detta också något som 
måste tas i beaktande när man nu uppdaterar interiörerna, enligt Bäckstrand. Man 
är till exempel försiktig med att köpa in fåtöljer och soffor med höga ryggar, nå-
got som finns på Carolinabiblioteket och Frescatibiblioteket. Även om de har en 
god ljuddämpande funktion kan de störa ljusinsläppet, vilket man vill undvika på 
Södertörns högskolebibliotek. Biblioteket har inte heller lika hög takhöjd i de ytor 
som används för studieplatser i jämförelse med tidigare undersökta bibliotek, vil-
ket skulle kunna störa både ljusinsläpp och känsla av rymd.  

Sedan biblioteket byggdes har ett flertal förändringar skett i miljöerna, dock 
rör det sig främst om byten av möblemang samt att man har flyttat möbler till nya 
platser och provat sig fram med nya lösningar. Under 2015 målades väggarna om 
på flera ställen i biblioteket. Ett pågående projekt är att införskaffa ett nytt 
möblemang som kan passa bättre för de behov som finns idag. Just nu arbetar man 
med att byta ut ett antal stolar. De tunga och icke flexibla snurrstolar som nu byts 
ut har funnits sedan biblioteket öppnade 2004. Linder säger att stolarnas tyngd 
dock inte hindrade användarna att flytta på dem. Efter ett tag började de gå sön-
der, varpå man bestämde sig för att införskaffa nya och mer flexibla stolar med 
fyra ben som bättre passade användarnas behov. 

Lånediskarna är ytterligare en detalj i biblioteksmiljön som har förändrats un-
der biblioteksbyggnadens drygt tolvåriga existens. När biblioteket byggdes instal-
lerades en sammansatt och enhetlig lång lånedisk som främst var menad för ären-
den som gällde lån, men efter en tids diskussioner byttes den ut mot flera mindre 
informationsdiskar som placerades där den tidigare disken stått. De nya informat-
ionsdiskarna är njurformade med mjuka linjer och är placerade som skilda enhet-
er. Detta för att det ska bli mer inbjudande för användare att fråga om hjälp men 
också för att användare och personal ska ha möjlighet att titta på samma skärm, 
vilket kan göra användarna mer involverade i vad som sker. Syftet med detta är 
också att kunna möjliggöra att det blir mer av ett samtal mellan användare och 
personal och mindre strikt uppdelat i frågor och svar, något som kan sägas vara en 
del i den användarcentrering som är rådande vid dagens högskolebibliotek. Att 
genom miljöer kunna skapa mer av en diskussion mellan användare och personal 
kan kopplas till att bibliotekspersonalen nu är mer aktiv i användarnas informat-
ionssökning än tidigare.  

Tidigare fanns även särskilda referensdiskar på flera platser i biblioteket som 
komplement till lånedisken där studenter kunde få hjälp med referenser. En av 
referensdiskarna var placerad i anslutning till den tidigare lånedisken medan en 
annan fanns på bibliotekets andra våning i ett tyst område, vilket inte upplevdes 
som praktiskt. På så sätt var olika ärenden uppdelade på olika platser. Linder på-
pekar att det inte förekommer referensfrågor i lika stor utsträckning som tidigare 
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och att detta är en av anledningarna till att referensdiskar inte längre behövs, något 
som också tidigare har visat sig vara generellt för högskolebibliotek. 

Vid sidan om informationsdiskarna finns ett daglånerum som renoverats se-
dan biblioteket byggdes. Från början var rummet format som en kub, men det har 
nu byggts om till ett större utrymme som avskiljs från resten av biblioteket genom 
glasväggar. Det var troligen även tanken att biblioteksbesökarna skulle kunna gå 
in i rummet och låna böcker på egen hand, men det blev istället vanligare att få 
hjälp med utlån vid lånedisken. Linder säger att detta upptog mycket tid både för 
användare och personal. Man beslutade sig då för att bygga om denna del för att 
tydliggöra att besökarna själva kunde låna böcker inne i rummet, ett intryck som 
också förstärks av att man installerat larmbågar vid ingången. 

Det finns flera rum i bibliotekets allmänna delar som fått nya ändamål sedan 
byggnaden uppfördes. Det inrättades till exempel ett print on demand-rum i vilket 
användare skulle kunna skriva ut böcker. Detta var något som man ansåg ligga i 
tiden för tolv år sedan. Rummet förändrades dock relativt snart till en tyst datorsal 
för enskilt arbete, något som användarna var i större behov av. Linder säger att 
detta hörde samman med att man under denna tid ofta inte hade tillgång till egen 
dator på högskolan och därför behövde låna en dator i biblioteket. Senare föränd-
rades rummet igen efter nya behov, denna gång till ett handledningsrum för 
bibliotekets personal, vilket det fortfarande fungerar som. Det är också hit som 
användare kan vända sig med frågor om referenser sedan referensdiskarna togs 
bort. En förändring som skett nyligen är att rummet är öppet för användare att 
bruka själva under de tider då det inte pågår handledningstillfällen.  

Under utvecklingsarbetet med bibliotekslokalerna har det funnits vissa be-
gränsningar. Bäckstrand betonar att ekonomiska faktorer förmodligen står för de 
största hindren för utveckling av miljön. Förändringsarbetet tar också längre tid då 
det finns ett stort behov av assistans från annan högskolepersonal, som exempel-
vis elektriker samt ansvariga för fastighetsfrågor och IT, vilka inte har en obe-
gränsad tid att avsätta endast för biblioteket. Det finns också begränsningar i 
byggnaden då bärande delar av byggnaden, som exempelvis pelare, gör att det inte 
är möjligt att möblera som man skulle vilja. Även eluttag utgör en begränsning för 
möbleringen då de är placerade på särskilda positioner i biblioteket, men som idag 
är nödvändiga i studieplatsernas närhet.204 De begränsningar som Bäckstrand tar 
upp liknar till stor del det man upplevt i de tidigare nämnda fallen angående för-
ändring av biblioteksmiljöerna. Detta kan således sägas vara ett vanligt problem 
som högskolebibliotek ställs inför i en tid då det är av vikt att skapa funktionella 
och trivsamma studiemiljöer.  
 

                                                
204 Cecilia Bäckstrand, e-post (2016-04-15). 
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Slutdiskussion 

As an architect you design for the present, with an awareness of the past, for a future which is 
essentially unknown.205 

 
Högskolebibliotekens fysiska miljöer har främst visat sig ha ett syfte som arbets-
platser, inte bara för bibliotekspersonal utan också i stor grad för högskolornas 
studenter. Dessa biblioteksanvändare engagerar sig i ett flertal aktiviteter i den 
fysiska biblioteksmiljön, främst enskilda studier, grupparbete, och informations-
sökning men även socialt umgänge. Biblioteket uppfyller således en roll som ett 
socialt rum samtidigt som det är en plats för studier, kontemplation och informat-
ionsförmedling. Eftersom studenter spenderar allt mer tid i högskolebibliotekens 
lokaler har den fysiska miljön och dess beståndsdelar en viktig roll som medskap-
are och möjliggörare av de aktiviteter som sker i biblioteket. De funktioner som 
biblioteksmiljön erbjuder eller kan erbjuda är följaktligen av stor vikt då högsko-
lebiblioteken numera används i så vid utsträckning. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur nybyggda och renove-
rade högskolebibliotek har utformat sina studiemiljöer för dagens behov och för-
utsättningar genom en fallstudie av tre svenska högskolebibliotek; Carolinabiblio-
tekets byggnad från 1840-talet där delar av lokalerna renoverats; Frescatibiblio-
tekets byggnad uppförd under början av 1980-talet vars interiör nyligen genom-
gått en större renovering samt Södertörns högskolebiblioteks relativt nya byggnad 
där förändringar av miljöerna redan har skett och pågår för fullt. Undersökningen 
visar främst på ett betydelsefullt faktum: studiemiljön är alltid i förändring, något 
som tydligt framgår i de biblioteksmiljöer som varit föremål för denna studie. 
Precis som Anne Järvinen vid Frescatibiblioteket uttryckte det är inte frågan om 
miljön kommer att behöva förändras utan när den kommer att behöva förändras.206  

Norman Fosters citat ovan syftar på arkitektens roll som designer av byggna-
der och interiörer, men det kan även appliceras på alla de som är involverade i 
planering och utformning av fysiska miljöer. I detta arbete är det av stor vikt att ha 
det förflutna i åtanke samtidigt som dagens behov ska tillgodoses. För att kunna 
utforma biblioteksmiljöer för framtiden behöver man också ta hänsyn till det som 
kan ske, vilket Jeremy Till kallar contingency. Det är även viktigt att biblioteks-
                                                
205 ArchDaily > News > TED Talk: Norman Foster on Green Architecture. 
206 Intervju med Anne Järvinen, Frescatibiblioteket (2016-02-18). 



 
 

84 

byggnader och miljöer kan rymmas inom begreppet lo-fi architecture, det vill säga 
platser som är utformade för de som ska verka i dem samt med tankar på hur ti-
dens gång och rumsliga förhållanden kan förändra dem. 

Från samlingar till samlingsplatser 
Högskolebibliotekens fysiska miljöer har under de senaste 30 åren utvecklats från 
att vara centrerade kring bibliotekens fysiska samlingar till att bli mer användar-
centrerade. Biblioteksmiljöerna var under en lång tid främst fokuserade på läsarna 
och deras aktiviteter, det vill säga en viss användarcentrering, för att under början 
av 1900-talet bli allt mer inriktade på att fungera som förvaringsplatser för olika 
typer av material. Enligt de rapporter som varit föremål för denna uppsats under-
sökning går det att skönja att övergången mot ett nytt användarparadigm började 
redan under 1980-talet. Även om samlingarna fortfarande verkade vara det som 
biblioteken såg som sin främsta uppgift började studenter att använda högskole-
biblioteksrummet som studieplats i allt högre grad. Det förekom också en stor 
platsbrist gällande studieplatser, vilket yttrade sig i köer till högskolebiblioteken 
och användning av folkbibliotek som substitut, något som har framgått genom 
textstudier såväl som genom intervjuer. Contingency torde inte ha spelat en stor 
roll i planeringen av dessa biblioteksmiljöer då biblioteken främst fokuserade på 
samlingarnas fysiska objekt.  

De fysiska biblioteksmiljöernas inredning och utrustning påverkades även av 
dåtidens teknik, där Frescatibiblioteket kan ses som exempel med särskilda skriv-
rum för användning av skrivmaskiner. Enskilda och mer formella studieplatser i 
tysta områden var de vanligaste arbetsplatserna. Grupprum förekom men mer in-
formella grupparbetsplatser var sällsynta. Allt eftersom den tekniska utvecklingen 
fortskred började stationära datorer att användas, något som medförde förändring-
ar i miljöerna på flera sätt. En av dessa förändringar innebar ett ökat behov av 
eluttag, ett behov som har fortsatt att öka i och med att användare nu ofta har med 
sig egna bärbara datorer till biblioteken.  

Dagens högskolebibliotekslokaler kan främst kännetecknas av en lärandecen-
trering där de fysiska miljöernas främsta uppgift är att främja lärande och studier. 
Användarnas behov och önskemål anses som viktiga att tillfredsställa då biblio-
tekslokalerna främst fungerar som en arbetsplats för studenterna. Biblioteken har 
således övergått från en mer passiv roll till att bli mer aktiva och understödjande i 
studenternas informationssökningsprocess. Några av de faktorer som har bidragit 
till bibliotekens nya roll är de nya informationstekniska förutsättningar som dato-
rer, e-resurser och internet har skapat, men också att studie- och arbetssätt har 
förändrats och utökats. Grupparbete har till exempel blivit allt vanligare som stu-
diemetod inom högskolan, vilket har påverkat bibliotekens miljöer, något som 
framkommit både under intervjuer och textstudier. Högskolebiblioteken har även 
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börjat fungera som sociala rum för studier såväl som möten och umgänge, vilket 
också haft inverkan på de fysiska biblioteksmiljöerna. 

Miljöer för inspiration och lärande 
Idag har de flesta högskolebibliotek ett uppenbart fokus på användarna, vilket kan 
skönjas i nybyggda eller renoverade biblioteksbyggnader där en stor andel av mil-
jöerna upptas av olika typer av studieplatser. Både när det gäller Carolinabiblio-
teket och Frescatibiblioteket likväl som Södertörns högskolebibliotek har ett ökat 
behov av grupparbetsplatser i öppna områden varit en bidragande faktor för för-
ändringar i den fysiska miljön. Man har således renoverat och förändrat interiören 
för detta syfte, vilket den tidigare tysta men numera öppna C-salen i Carolina-
biblioteket är ett exempel på. På Södertörns högskolebibliotek har en ökad efter-
frågan lett till att en tidigare avdelning för lågmäld ljudnivå har gjorts om till en 
öppen plats för grupparbete och möten. Ett relativt stort antal grupparbetsplatser 
är därför mer regel än undantag i nya biblioteksmiljöer, vilket både textstudier och 
observationer har visat. Trots detta ska behovet av enskilda studieplatser i tysta 
områden inte förminskas. Dessa platser kan till och med sägas vara av mer vikt 
sett till forskning om vad studenter efterfrågar mest i högskolebibliotek. Även 
loungeområden med bekväma möbler som soffor och fåtöljer är element som kan 
adderas till vad som numera ses som essentiellt i nya och förändrade högskolebib-
lioteksmiljöer. De mer informella utrymmen som skapas i dagens biblioteksloka-
ler pekar på högskolebibliotekens fördjupade roll som sociala rum och har även 
visat sig vara betydelsefulla för studenterna, till exempel i Frescatibibliotekets 
mer informella möblemang. Det är även viktigt att använda sig av en variation i 
möblemang och placering av denna för att kunna tillgodose den mängd behov och 
aktiviteter som finns i biblioteket.  

Med anledning av bibliotekets roll som socialt rum har det också blivit vanligt 
att biblioteken numera inkorporerar mindre traditionella verksamheter i sina mil-
jöer, däribland kaféverksamheter och utställningsområden. Carolinabiblioteket 
kommer i och med en förestående renovering att inhysa en restaurang medan Sö-
dertörns högskolebibliotek inrymmer plats för utställningar, vilket även återfinns i 
det ombyggda huvudbiblioteket vid University of Edinburgh. Möjlighet till förtä-
ring av mat och dryck i biblioteket har visat sig särskilt positivt i de textstudier 
som gjorts på studenters preferenser. 

Denna undersökning har visat att flexibilitet är det genomgående ledordet för 
nya och förändrade biblioteksbyggnader inklusive i valen av nya interiörer och 
möblemang. Komfort och funktionalitet är andra viktiga egenskaper som präglar 
de nya miljöerna och som efterfrågas av bibliotekens användare. Detta är tydligt i 
alla tre av uppsatsens undersökta fall. Flexibilitet är essentiellt för att kunna möta 
de utmaningar som kan ställas på bibliotek i framtiden men också för att möta en 
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ökad efterfrågan på vissa funktioner i studiemiljön. Att skapa flexibla lösningar är 
således betydelsefullt för att kunna uppnå funktionella och trivsamma studiemil-
jöer för både nutid och framtid. En ökad efterfrågan eller ett utökat behov är något 
som kan ske snabbt, vilket visade sig i Frescatibiblioteket som nyligen renovera-
des delvis för detta syfte men redan nu tar bort bokhyllor för att kunna inrymma 
fler grupparbetes- och mötesplatser. I detta fall kan det anses vara tacksamt att 
byggnadens arkitekt var före sin tid med att implementera flexibla lösningar i lo-
kalernas utformning. Dock kan inte alla äldre bibliotek sägas ha grundförutsätt-
ningar som liknar Frescatibiblioteket. Flexibla lösningar kan bestå av en rad olika 
metoder, men främst handlar det om att utgå från en så enkel struktur som möjligt.  

En från grunden flexibel biblioteksmiljö saknar till stor del bärande pelare och 
väggar i lokalernas mitt medan miljöns olika utrymmen kan möbleras utifrån ef-
terfrågan och behov. Pelare och fasta väggar har enligt studien upplevts som be-
gränsande för möblering av miljön och skapar därigenom opåverkbara förhållan-
den. Rum behöver fortfarande finnas i ett flexibelt bibliotek, till exempel grupp-
rum och undervisningsrum, men kan upprättas med hjälp av flyttbara väggar i glas 
eller andra lättare material, vilket är fallet i C-salen på Carolinabiblioteket och 
även i andra utrymmen i de undersökta biblioteksmiljöerna. Bokhyllor kan också 
fungera som effektiva rumsavdelare, något som den förändrade miljön i Georgia 
Tech Architecture Library visade. Det har även kunnat skönjas att flexibla och 
flyttbara möbler är viktiga i högskolebiblioteksmiljön och därför förespråkas lätta 
och mobila möbler i de fall där det är möjligt. Eftersom tillgång till el blir allt vik-
tigare har många bibliotek installerat studiemöbler med inbyggda eluttag som för-
ankrats i golvet, däribland Carolinabiblioteket och även nyligen Södertörns hög-
skolebibliotek. På grund av dessa två skilda behov behöver en avvägning göras 
om vad som är viktigast att tillfredsställa. Alternativet är att använda sig av både 
fasta och mobila möbler i de områden där det passar. 

Något som visat sig vanligt i nya biblioteksmiljöer är öppna ytor som skapar 
ljus och rymd. De är även funktionella när det gäller att utöka lokalernas flexibili-
tet.  För att skapa större ljusinsläpp används stora glaspartier både i byggnadernas 
fasader och interiörer, vilket Södertörns högskolebiblioteks byggnad och biblio-
teket vid BTU Cottbus är några exempel på. Det går också att skapa en ökad 
känsla av rymd i små utrymmen genom användning av flyttbara väggar i glas, 
något som både har funktionella och flexibla förtjänster. Glasväggar var viktiga 
delar i interiörerna av alla tre undersökta bibliotek.  
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Slutord 
 

When we build, let us think that we build for ever.207 
 

Sammanfattningsvis är det främst tre faktorer som bör tas i beaktande och inklud-
eras vid ut- och omformning av högskolebiblioteksmiljöer; flexibilitet, funktion-
alitet och komfort. Att skapa och inreda med flexibla lösningar är av stor vikt 
både för dagens och framtidens miljöer. Denna studie har också visat att funktion-
alitet är viktigare än form vad gäller den inre miljön, både sett till textstudier och 
observationer. De textstudier som gjorts har också betonat vikten av att miljöerna 
är och känns säkra och komfortabla för de som nyttjar dem. Komfort har visat sig 
mer essentiellt för en trivsam studiemiljö än inredningens yttre form.  

Ett estetiskt tilltalande yttre ska dock inte räknas bort. Estetiska värden är 
också viktiga delar av miljöerna men bör främst vara ett komplement till och en 
förlängning av inredningens struktur, inte det primära. Lo-fi architecture bör sättas 
före hi-fi architecture när det handlar om en så mångsidig arbetsplats som högsko-
lebiblioteket har visat sig vara. Ett samspel mellan miljöernas kvasi-objekt och 
subjekt är följaktligen att föredra före prestige gällande inredning och utformning. 
Inför byggnation eller förändringar av högskolebibliotek behöver många aspekter 
begrundas men vad det främst handlar om är en medvetenhet om denna samver-
kan och att se till de behov som finns i den egna miljön.  

Den fysiska biblioteksmiljön är och måste ständigt vara i förändring för att 
passa nya villkor och behov. Fortsatt forskning på området biblioteksarkitektur 
och biblioteksmiljöer skulle således kunna utgöra undersökningar om hur andra 
bibliotekstyper har förändrats på ett liknande sätt, som folkbibliotek och skol-
bibliotek. Det skulle även vara intressant att se fortsatt forskning centrerad kring 
de renoveringar som snart kommer att utföras i Carolinabiblioteket och som i 
korthet har behandlats i denna uppsats. Detta skulle kunna innefatta studier om 
hur biblioteksanvändarna uppfattar förändringarna eller hur renoveringen har på-
verkat byggnaden och studiemiljön. Biblioteksarkitektur och studiemiljöer är om-
fattande ämnen som på grund av sin betydelse för bibliotekets användare är vik-
tiga att fortsatt studeras.  

  
 
 

 

                                                
207 Ruskin, J. (1989), The Seven Lamps of Architecture, s. 186. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna masteruppsats är att studera hur högskolebibliotekens fysiska 
miljöer är utformade för att möta de behov och förutsättningar som högskolebib-
lioteken ställs inför idag och därigenom visa hur bibliotek kan skapa funktionella 
och trivsamma studiemiljöer. Studiens huvudsakliga fokus består av att undersöka 
hur de tre svenska högskolebiblioteken Carolinabiblioteket, Frescatibiblioteket 
och Södertörns högskolebibliotek har renoverats och förändrats under de senaste 
tio åren. Uppsatsen granskar även hur biblioteksmiljöer har utvecklats under de 
senaste decennierna samt övergripande tendenser och trender i nya studiemiljöer.  

Undersökningen har genomförts som en fallstudie baserad på intervjuer och 
gemensamma observationer med bibliotekspersonal vid de tre högskolebiblio-
teken samt individuella observationer och textstudier. Uppsatsen har en teoretisk 
grund i en posthumanistisk syn på miljöer och artefakter som medskapare i den 
fysiska miljön medan arkitekturteorier om funktion, form och påverkande faktorer 
har använts för att analysera det empiriska materialet. 

Studiens resultat visar att högskolebibliotekens fysiska miljöer har utvecklats 
från att tidigare främst ha fungerat som förvaringsplatser för dokument till att idag 
ha sina primära syften som arbetsplatser och lärandemiljöer för högskolornas stu-
denter. Förutom att biblioteksmiljöerna fungerar som platser för enskilda studier, 
grupparbete, informationssökning och kontemplation uppfyller de idag även en 
roll som sociala rum för möten och umgänge. Detta har tillsammans med inform-
ationsteknikens utveckling och förändrade studiesätt påverkat utformningen av 
dagens biblioteksmiljöer. På grund av detta har behovet av grupparbetsplatser 
ökat kraftigt, något som kunde skönjas i de tre undersökta biblioteken. Enskilda 
platser i tysta områden är dock fortfarande av stor vikt för studenter och mer in-
formella loungeområden med soffor och fåtöljer är numera frekvent förekom-
mande. Öppna ytor som skapar ljus och rymd är vanliga inslag och funktionella 
när det gäller att utöka lokalernas flexibilitet. Detta kan bland annat åstadkommas 
genom glaspartier i fasader och flyttbara väggar i bibliotekens interiörer. 

Undersökningen visar att flexibilitet, komfort och funktionalitet är de viktig-
aste aspekterna att ta hänsyn till vid utformning av nya bibliotek. Detta kan upp-
nås genom att inreda med flexibla lösningar som flyttbara väggar och möbler men 
även genom variation av studieplatsers möblemang och placering. Komfort är 
också av större betydelse för en trivsam studiemiljö än inredningens yttre estetik. 
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