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1. Inledning  

Historiskt sett har offentliga byggnader, genom sin arkitektoniska utformning, agerat som en            

visuell symbol för den makt som lett fram till byggnadens uppförande. Byggnader ämnade åt              

allmänheten har ofta speglat de ideal och förändringar som vid tiden ägt rum i samhället,               

både politiskt, socialt och intellektuellt. Biblioteken har visat på samhällets utveckling, ideal            1

och intressen, någonting som inte minst uttrycks i dess arkitektur. Biblioteket som byggnad är              

väl etablerad i det svenska samhället och någonting som de flesta medborgare kan relatera              

till. I stort sett har alla människor någon gång besökt ett bibliotek, oavsett om ett genuint                

intresse för litteratur finns, om ett behov av en mötesplats förekommer eller om besökaren              

enbart uppsökt biblioteket genom utbildningen i grundskolan. Biblioteken har ofta en central            

plats i stadsmiljön och återfinns både i storstad, på landsbygd, i förorter och bostadsområden              

samt inom grundskolan och på universitet. Således kan biblioteket ses som en offentlig             

byggnadstyp som de allra flesta har någon form av relation till. Att biblioteken och dess               

arkitektur för många är möjlig att förhålla sig till är den främsta anledningen till att jag                

intresserat mig för just ämnet biblioteksarkitektur. Jag anser att biblioteket, i egenskap av             

offentlig byggnad, utmärker sig i sin bredd vad gäller funktion och utformning. Bibliotekens             

utveckling har avspeglats i dess arkitektur och medborgarens behov av biblioteket har            

förändrats, från tyst läsplats till social träffpunkt. Denna sociala, funktionella och estetiska            

utveckling har fångat mitt intresse och påverkat mig i beslutet att skriva om ämnet i min                

kandidatuppsats.  

 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsning  

Syftet med min C-uppsats är att analysera den svenska biblioteksarkitekturens utveckling från            

1970-talet fram tills idag i förhållande till samhällets ideal och synen på bibliotek. Jag har               

valt att utgå ifrån tre biblioteksbyggnader, uppförda under olika tidsperioder. Dessa           

byggnader analyseras både i en enskild arkitekturanalys samt jämförs i en komparativ analys.             

Genom dessa fallstudier vill jag förmedla konkreta exempel på biblioteksarkitekturens          

utveckling. Vad gäller bibliotekets utveckling idag vill jag försöka ta reda på hur planerna              

kring och synen på uppförandet av nya bibliotek ser ut. I och med digitalisering och internets                

1 Magdalena Gram (red.), Jan Ristarp, Bibliotek och arkitektur: byggnader, rum, samlingar, Arkitekturmuseet, 
Stockholm, 2002, s. 51 
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ökade inflytande vill jag ta reda på om detta påverkar bibliotekens arkitektur, funktion och              

utformning och hur detta isåfall tar sig uttryck. Jag har valt att avgränsa min studie till                

stadsbibliotek i Sverige, jag tar därför inte hänsyn till de biblioteksbyggnader i förorter och              

på landsbygd som fungerar som mindre filialer till stadsbiblioteken. Jag tar inte heller             

universitetsbibliotek, skolbibliotek eller andra typer av bibliotek i beaktning utan fokuserar           

enbart på stadsbibliotekens utformning. Jag har valt att enbart undersöka biblioteksbyggnader           

i Sverige. Den undersökta tidsperioden är avgränsad från 1970-talet och fram till idag.  

 

Mina frågeställningar är:  

• Hur har bibliotekens arkitektur och funktion förändrats från 1970 till idag? Vilka diskurser              

har varit centrala under de olika tidsperioderna?  

 

• Vad skiljer de exemplifierade biblioteksbyggnaderna åt vad gäller funktion, placering och            

utformning? 

 

• Finns det fortfarande ett behov av biblioteksbyggnader av traditionell form i dagens Sverige              

eller håller synen på bibliotekets funktion, som byggnader innehållande fysiska böcker, på att             

förändras?  

 

1.2 Teori och metod  

Jag har valt att utgå ifrån diskursanalys som både teori och metod då min avsikt är att                 

undersöka biblioteksarkitekturens utveckling i förhållande till rådande diskurser i samhället.          

Jag använder mig även av en mer traditionell arkitekturanalys som metod då jag genom att               

beskriva och analysera olika byggnader visar på arkitekturens utveckling. Fallstudier          

används på så vis också då tre byggnader ur tre tidsperioder exemplifieras och analyseras var               

och en samt i en komparativ analys. Uppsatsens analys tillämpas således både utifrån             

diskursanalysens principer, för att skapa en tydlig bild av de vid tiden rådande arkitektoniska              

idealen inom biblioteksarkitekturen, samt traditionell arkitekturanalys, för att beskriva hur          

dessa ideal tagit sig uttryck.  

Den metod jag valt att bruka inom diskursanalysen är främst inspirerad av lingvisten             

Norman Fairclough så som den beskrivits av Marianne Winter Jörgensen och Louise Phillips             
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i Diskursanalys som teori och metod. Då diskursbegreppet behandlats av många teoretiker            

som beskrivit ungefär samma metod med olika begrepp förhåller jag mig förhållandevis fritt             

till metoden och kombinerar olika teoretikers synsätt med utgångspunkt i boken           

Diskursanalys som teori och metod av Marianne Winter Jörgensen och Louise Phillips.   2

Det centrala begrepp som grundläggande styr diskursanalysen är just diskurs.          

Diskurser styr och reglerar samhällets normer, det vill säga vad som är accepterat och              

normativt vid en viss tidpunkt. Diskursen kan ses som en institutionell struktur som verkar              

regelbundet med att reglera olika företeelser, normer, strukturer och praktiker inom det            

kulturella och sociala i samhället. Diskurs kan således beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala               

om och förstå världen (eller ett utsnitt ur världen)” Olika diskurser skiljer sig beroende på               3

var de tillämpas. Den diskurs som exempelvis råder inom den medicinska världen skiljer sig              

från den diskurs som råder inom det politiska väsendet. Det finns alltså olika typer av               4

diskursanalys som kan tillämpas beroende på ändamålet.  

Diskursanalysen fungerar bäst när den används som både teori och metod där            

begreppen länkas samman och bildar en helhet. Denna helhet innehåller bland annat            

filosofiska premisser rörande språkets roll i den sociala konstruktion som utgör världen och             

våra samhällen. Inom diskursanalysen tillämpas ett kritiskt synsätt när information och fakta            

granskas. Att kunskap finns kring ett ämne betyder inte automatiskt att denna kunskap kan              

betraktas som en absolut sanning. Istället väljer man inom det diskursteoretiska perspektivet            

att se på kunskap som en produkt av vårt synsätt och det sätt vi kategoriserar världen.                

Människans sätt att se på och uppfatta världen är både kulturellt och historiskt präglat, vilket               

också innebär att det är föränderligt. Denna kunskap och det synsätt som präglar människans              

världsbild har uppstått och uppstår genom sociala interaktioner mellan människor. Den           

sociala konstruktion som rymmer människans världsbild avspeglas i samhällets ideal och           

normer. Sanningen kan således också ses som en diskursiv konstruktion som enbart fungerar             5

så länge diskursen upprätthåller den.  

I min studie tillämpas diskursanalysen främst vid analys av det skrivna material som             

granskas i fallstudierna samt i texter om biblioteksarkitektur och offentlig arkitektur vid de             

2 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 
2000, s. 72, 73 
3 Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s. 7 
4 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, 2000, s. 7 
5 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, 2000, s. 10-12 
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olika tidsepokerna. Genom att granska det skrivna materialet ges också en bild av de rådande               

diskurserna kring ämnet vid tiden då texten skrevs. Byggnaderna representerar inte diskurser            

i sig själva, det är texterna och samtalen kring byggnaderna som representerar de diskurser              

som påverkat byggnadernas utformning. Hur arkitekterna valt att utforma byggnaderna och           

forma dess utrymme beror på den verklighet byggnaderna uppförs i. Arkitekterna påverkas av             

sin samtid, någonting som återses i de vid tiden rådande diskurserna.  6

Vid den med traditionella arkitekturanalysen har jag valt att utgå ifrån de principer             

som bland annat beskrivs i boken Understanding Architecture av Hazel Conway och Rowan             

Roenisch. I Understanding Architecture diskuteras bland annat hur vi betraktar och uppfattar            

arkitektur samt vilken arkitektur som fått ta plats genom historien. Boken Arkitekturteorier            7

har också använts för att förstå arkitekturteorier kring bland annat platsens betydelse för             

arkitekturen, arkitekturens mening och hur vi kan tolka den. Anledningen till att jag valt att               

göra fallstudier i just Norrköpings stadsbibliotek, Uppsala stadsbibliotek och Halmstad          

stadsbibliotek är att de visar på tydliga exempel för de diskurser som påverkade             

biblioteksbyggandet och bibliotekens arkitektur under 1970- talet, 1980-talet och början av           

2000-talet.  

 

1.3 Litteratur och tidigare forskning  

Det material jag valt att använda som mina huvudkällor är framförallt tryckt litteratur som              

behandlar bibliotek och arkitektur samt de tre fallstudier där jag i analysen gör en egen               

beskrivning av byggnaderna. Det finns förhållandevis mycket material skrivet om          

biblioteksarkitektur genom tiden, både vad gäller bibliotekets roll och funktion i samhället            

samt arkitekturens utveckling kopplat till funktion, ideal och efterfrågan. Vilma Hodázy           

Fröbergs bok Tystnaden och ljuset: om bibliotekens arkitektur är en av huvudkällorna i min              

uppsats då Hodázy Fröberg på ett pedagogiskt sätt redogör för biblioteksarkitekturens           

utveckling och förändring kopplat till de i samhället rådande diskurserna. I sin bok berör              

Hodázy Fröberg bibliotekens arkitektur från medeltiden fram till och med 1990-talet. Då jag             

valt att avgränsa min avhandling från 1970-tal till idag utgår jag främst ifrån de texter som                

6 Thomas A. Markus, Deborah Cameron, The words between the spaces: buildings and language, Routledge, 
London, 2002, s. 15, 16 
7 Hazel Conway, Rowan Roenisch, Understanding architecture: an introduction to architecture and 
architectural history, 2. ed., Routledge, London, 2005, s. 9 
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skrivits om modernism, postmodernism och senare års ideal. De texter som berör tidigare             

biblioteks arkitektur bidrar dock till en ökad förståelse för byggnadsidealens bakgrund och            

bibliotekens historia vilket jag haft stor nytta av i kapitlet som berör bibliotekens utseende              

och roll i samhället genom historien. För att förstå och dra samband mellan ideal och               

utformning för bibliotekens arkitektur har jag även tagit del av den antologi som             

Arkitekturmuseet släppte i samband med invigningen av Kungliga tekniska högskolans          

universitetsbibliotek 2002, Bibliotek och Arkitektur: byggnader, rum, samlingar. Boken är          

skriven av trettio olika författare med kunskaper inom ämnet, bland annat bibliotekarier och             

arkitekter. Verket berör som titeln indikerar tre olika element inom ämnet för nordisk             

biblioteksarkitektur; byggnader, rum och samlingar, vilket ger en bred och nyanserad bild av             

bibliotekens funktion och arkitektur. Statens kulturråd har tagit fram flera texter rörande            

bibliotek och dess arkitektur, exempel på en bok som utarbetats genom ett samarbete mellan              

Statens kulturråd, arkitekter och expertis med kunskap inom bibliotek är boken           

Folkbibliotekslokaler En handbok som utkom 1981. Boken ger en omfattande beskrivning av            

bibliotekslokalernas utformning samtidigt som de moderna folkbibliotekens verksamhet och         

förutsättningar redovisas. Syftet med att publicera denna handbok var bland annat att            

informera och underlätta arbetet och planerna kring uppförande av nya biblioteksbyggnader i            

Sverige. Statens kulturråd har även tagit fram boken Åttiotalets bibliotek Svenska           

biblioteksbyggnader 1980-89. I boken presenteras 16 olika kommunbibliotek som uppförts          

under och starkt präglats av 1980-talets ideal och samhälle. Boken ger en mer detaljerad bild               

av den specifika tidsperioden. Utöver liknande skrifter rörande olika tidsperioder, ideal och            

uppförda byggnader finns flera artiklar rörande biblioteksarkitektur publicerade i tidskriften          

Arkitektur. Bland annat publicerades ett tema-nummer på ämnet bibliotek år 2009 där flera             

bibliotek redovisas och debatteras kring. För att få en mer övergripande inblick i den              

offentliga arkitekturens utveckling har jag bland annat använt mig av Claes Caldenbys bok             

Att bygga ett land som är en sammanställning av 1900-talets arkitekturhistoria. Genom att             

hänvisa till olika byggnader går författare i Att bygga ett land igenom de olika tidsperiodernas               

ideal och ismer inom arkitekturen. Även Den svenska arkitekturens historia. 1800-2000 av            

Fredric Bedoire används för att få förståelse för och stärka analysen av den offentliga              

arkitekturens ideal vid den undersökta tidsperioden.  
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2. Bakgrund  

2.1 Bibliotekets roll och utformning i samhället genom historien 

Biblioteksarkitekturen genomgår hela tiden nya förändringar då behovet och dess roll i            

samhället ständigt utvecklas och förändras. Biblioteket som byggnad var från början en plats             

med avseende att förvara böcker som sedan kom att utvecklas till en plats med rum även för                 

läsning. Utvecklingen från förvaring till läsplats bidrog starkt till förändringen i bibliotekens            

arkitektur. Från mindre enplanshus ökade behovet av volym och komplexitet inom           

arkitekturen. Den arkitektur och form vi ser hos dagens bibliotek med stora öppna ytor och               

komplexa formspråk kan härledas till hur synen på litteraturen och biblioteket som plats             

utvecklats genom tiden. Historiskt sett finns några gemensamma arkitektoniska ideal som           

återkommer i de allra flesta biblioteksbyggnader, exempel på ett sådant ideal är            

framställningen av biblioteket som slutet rum, avskilt från den yttre världen, där tystnad står i               

fokus. Biblioteket kan även ses som en tillflyktsort där besökaren erbjuds stiga in en annan               

värld där resor och fantasier möjliggörs. De rådande diskurserna kring människans världsbild            8

och uppfattning om livet och dess mening samverkar med samhällets syn på kunskapens             

värde, någonting som återspeglas både i böckernas utformning, boksamlingarna och inte           

minst i bibliotekens faktiska arkitektur.  9

Historiskt sett har offentliga byggnader, genom sin arkitektoniska framtoning, agerat          

visuell symbol för den makt som lett fram till byggnadens uppförande. Offentliga byggnader             

har ofta speglat de rådande diskurser och förändringar som vid tiden pågått i samhället. Dessa               

diskurser kan kopplas till framstående sociala och intellektuella krafter med makt.           

Biblioteksbyggnaderna är historiskt sett inget undantag utan avspeglar mycket väl idén om att             

symbolisera makt genom intellekt, någonting som tar sig uttryck i överdådiga           

biblioteksbyggnader uppförda med avseende att brukas av lärda människor. Biblioteken har           

genom historien på så vis också inhyst de idéer och ideal som maktens innehavare velat               

förmedla. Genom litteraturen har således inflytelserika människor haft möjligheten att styra           

både vilka texter som funnits tillgängliga samt vilka idéer som fått utrymme inom den              

akademiska världen. Den placering biblioteksbyggnader fått i det offentliga stadsrummet          10

speglar också den syn som funnits på bibliotekens verksamhet samt dess status i samhället.              

8 Vilma Hodázy Fröberg, Tystnaden och ljuset: om bibliotekens arkitektur, Carlsson, Stockholm, 1998, s. 9-10 
9 Hodázy Fröberg, 1998, s. 12, 13 
10 Magdalena Gram (red.), Jan Ristarp, 2002, s. 51 
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Biblioteksyggnaderna har under vissa perioder fogats in och blivit en naturlig del i den              

befintliga stadsmiljön medan de under andra perioder uppförts som storslagna monument där            

den omkringliggande miljön fått anpassa sig efter byggnadens framtoning. Den offentliga           

arkitekturen påverkar stadsrummet och i efterhand kan vi betrakta byggnader och utläsa vilka             

ideal som varit ledande vid tiden för byggnadens uppförande. Vissa offentliga byggnader,            

inte minst bibliotek, bidrar till stadens identitet och de offentliga byggnaderna fungerar inte             

sällan som landmärken för att orientera sig i stadsrummet.   11

Under modernismen kan en tydlig rörelse urskiljas inom biblioteksarkitekturen, bort          

från den monumentala och platsberoende arkitekturen till de allt mer enkla och mer avskalade              

byggnadsidealen. Under modernismen släppte arkitekterna således också tanken på platsen          

som ett viktigt element och den monumentala utformningens betydelse avtog. Genom ett            

onostalgiskt tankesätt var modernisterna därför inte rädda för att bryta ny mark och släppa de               

gångna idealen. Dessa nya modernistiska ideal tar sig bland annat uttryck i funktionella och              12

lättillgängliga byggnader som blir en del utav den stad medborgarna rör sig i.  

Vid omorganisationen av Stockholms stadsbibliotek och dess filialer på 1960- och           

1970-talen stod bibliotekens synlighet och tillgänglighet i fokus. Detta är någonting som            

avspeglas i stadsbiblioteken runt om i hela Sverige då många likartade omorganisationer            

genomfördes vid tiden. Biblioteksbyggnaderna agerade inte enbart bibliotek i traditionell          

bemärkelse utan också mötesplats i de områden där andra gemensamhetsutrymmen och           

lokaler för umgänge saknades. Tanken på att föra samman litteratur riktad till vuxna med              

barnlitteratur i så kallade familjebibliotek var också central under dessa omorganisationer.           

Syftet var både att förstärka bibliotekens roll som social träffpunkt men också att länka              

samman kulturen och sudda ut gränserna mellan kultur riktad till vuxna respektive kultur             

riktad till barn. Under 1960- och 1970-talen skedde en förflyttning där kulturen expanderade             13

från storstäderna ut i förorter och mindre samhällen. Stadsbibliotekens filialer är ett mycket             

tydligt exempel på detta. Syftet var att biblioteken skulle finnas tillgängliga som ett tydligt              

inslag i medborgarnas närmiljö och vardag. Dan Hallemar visar i en artikel från 2014 på att                14

välfärden i samhället återspeglas genom offentliga byggnader. Att känslan av samhällets           

11 Anna Ingemark Milos, Stockholms stadsbibliotek och Moderna museet: en analys av arkitekturkritik i svensk 
press, Sekel, Diss. Lund : Lunds universitet, 2010, Lund, 2010, s. 26, 27 
12 Ingemark Milos, 2010, s. 26 
13 Lars Olsson, (red.), Svenska biblioteksbyggnader: från förvaring till mötesplats : en festskrift till Lars Tynell, 
Kungl. biblioteket, Stockholm, 1989, s. 47,48 
14 Lars Olsson (red.), 1989, s. 49, 50  
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närvaro förmedlas genom att det offentliga rummet synliggörs. Hallemar exemplifierar detta           

genom att bland annat visa på bibliotekens roll i samhället. Han menar på att biblioteken blir                

symbol för en oerhörd lyx tillgänglig för alla medborgare och besökare av biblioteken.             

Hallemar pekar även på att bibliotekets stämning och att den inneboende känslan av välfärd              

som återfinns i bibliotek präglar hela staden eller samhället.   15

Den avskalade och praktiska arkitektur och stadsplanering som format modernismen          

fasades så småningom ut och postmodernismen tog vid som en motreaktion mot dessa             

minimalistiska ideal. Under postmodernismen uppstod en längtan bort från modernismens          

strikta former och hårda material som istället byttes mot småskaliga produktioner med            

asymmetri, mjuka former och lekfulla färger. Modernisterna hade utgått ifrån att riva äldre             16

byggnader för att ge plats åt nya, i samklang med rådande diskurser ansågs byggnaden i sig                

vara det centrala inom arkitekturen. Under postmodernismen strävade istället arkitekter och           

stadsplanerare efter att fånga och ta vara på platsens själ, genius loci. Synen på äldre               17

byggnation förändrades således också vilket ledde till att man i högre utsträckning ville             

bevara den äldre arkitekturen och att passa in den nya bebyggelsen i den gamla stadsbilden               

snarare än att bryta av och skapa kontraster vilket modernisterna gjort. Detta synsätt återses              18

också i de vid tiden uppförda biblioteken och tanken på att ta vara på platsen lever vidare                 

även in på 2000-talets biblioteksbyggnader samt inom den övriga offentliga arkitekturen och            

stadsplaneringen. Under 2000-talet återgår diskurserna kring monumental arkitektur från att          

ha varit nedtonad under modernismen till att allt mer experimentella ideal fått ta form. Att               

upphöja spektakulära byggnader för att sätta svensk arkitektur på kartan präglar den            

offentliga arkitekturen, inte minst biblioteksarkitekturen, under det tidiga 2000-talet.   19

 

 

15 Dan Hallemar, Tema: Välfärd, Arkitektur: no. 4 (2014), s. 25-26 
16 Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia. 1800-2000, Norstedts i samarbete med Stockholms 
byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, Stockholm, 2015. s. 431 
17 Begreppet genius loci myntades av den norske arkitekten och arkitekturteoretikern Christian Norberg-Schulz 
som i tidskriften Arkitektur förklarar begreppet i artikeln “Om platskvalitet”. Genius loci  beskriver att en plats 
har en själ och en identitet, vilken kan tas till vara på genom exempelvis arkitektur där platsens mening får 
komma till uttryck.  
Christian Norberg-Schulz, “Om platskvalitet”, Arkitektur: no. 2 (1992), s. 34, 36 
18 Ingemark Milos, 2010, s. 27 
19 Bedoire, 2015. s. 59 
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2.2 Bibliotekets roll och utformning i dagens samhälle 

Synen på bibliotek idag skiljer sig mycket från det äldre synsättet där biblioteken såg som en                

sluten institution utformad för en viss grupp bildade människor i samhällets övre skikt.             

Biblioteksbyggnader uppförda i vår tid signalerar snarare den öppenhet och demokrati som            

präglar de rådande diskurserna i det svenska samhället idag. Denna öppenhet och demokrati             20

har inom arkitekturen ofta gestaltats av inbjudande entréer, öppna ytor och stor tillgänglighet.             

Det mänskliga perspektivet har tagits i beaktning då byggnaderna anpassats för samtidens            

behov. Behov där olikhet och människors lika värde understrukits både med hjälp av             

arkitekturens utformning och bibliotekets placering i förhållande till den omkringliggande          

bebyggelsen och miljön. I de bibliotek som tillkommit i Sverige under det sena 1900-talet              

och början av 2000-talet skapas generellt sett en genomgående balans mellan det storslagna             

och det folkliga. Genom att bygga storslagna bibliotek med öppna ytor och väldiga             

ljusinsläpp förmedlas en monumentalitet som görs tillgänglig för alla, både genom           

byggnadens fysiska placering och dess inbjudande uttryck. Denna typ av biblioteksbyggnad           

syftar till vardaglig tillgänglighet för medborgarna och har en tydlig koppling till det             

omkringliggande samhället. Biblioteken har således gått från stängda institutioner till öppna           

och offentligt tillgängliga byggnader. Syftet med biblioteksbyggnadernas monumentalitet är         

inte längre att agera skrämmande eller hämmande för den gemene besökaren. Istället syftar             

monumentaliteten till att väcka uppmärksamhet och att få besökaren till att upptäcka            

nyfikenheten och glädjen i att söka kunskap genom litteratur. I och med den förändrade              21

inställningen och synen på bibliotekens roll i samhället har också biblioteksbyggnadernas           

interiör genomgått stora förändringar. Interiören har anpassats efter de nya behov som            

uppkommit, biblioteken är inte längre en plats enbart ämnad för förvaring av böcker och tyst               

läsning, i de nya biblioteken finns även plats för tidnings- och tidskriftsrum, barnavdelning             

och sociala ytor.   22

 

 

 

 

20 Gram (red.), Ristarp, 2002, s. 51 
21 Gram (red.), Ristarp, 2002, s. 54, 55 
22 Hodázy Fröberg, 1998, s. 200-202 
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2.3 Rådande diskurser för offentliga byggnaders arkitektur från 1970 till          

idag 

Offentliga byggnaders arkitektur kan ofta urskiljas från andra byggnadstyper genom sin           

monumentalitet, sättet byggnaden placerats i stadsbilden samt byggnadens skala.         

Monumentalitet som begrepp är ofta sammankopplat med ett klassicistiskt formspråk och en            

bestående arkitektur som signalerar storslagenhet. Genom historien har offentliga byggnader          

uppförts olika beroende på vilka diskurser som styrt de ideal som varit centrala för              

tidsperioden. Vissa perioder har präglats av tradition och kontinuitet medan andra perioder            

karaktäriseras av sina nytänkande och nyskapande ideal inom den offentliga arkitekturen.           23

Under 1960-talen och 1970-talen växte Sveriges ekonomiska tillgångar avsevärt och den           

offentliga välfärden ökade kraftigt. Den offentliga sektorn utökades och det moderna           

konsumtionssamhället tycktes kunna gå hand i hand med det svenska välfärdssamhället.           

Moderniseringen av Sverige gick mycket snabbt, både den sociala moderniseringen och den            

ekonomiska tillväxten. De socialdemokratiska idealen tog stor plats inom den Svenska           

politiken och genom den ökade moderniseringen och ekonomiska tillväxten kunde idealen           

också förverkligas. Byggnader ämnade för medborgarnas skull blev ett mycket viktigt inslag            

inom stadsplaneringen och planeringen av välfärdssamhället. Flera byggnader kopplade till          

de statliga institutionerna uppfördes under 1960-talen och 1970-talen som svar på det ökade             

behovet och tanken om välfärdens betydelse. Bland annat uppfördes flertalet skolor,           

flygplatser, postkontor och bibliotek. Betydelsen och behovet av gemensamma anläggningar          24

för det svenska samhällets invånare har skiftat över tid. I och med den politiska vänstervågen               

i Sverige under 1960-talen och 1970-talen utökades de gemensamma anläggningarna, både i            

stad och förort. Även mindre städer och bostadsområden fick tillgång till egna            

gemensamhetsanläggningar i form av exempelvis simhallar, teatrar och bibliotek. Dessa          

inrättningar var ofta kopplade till de kulturhus som vid tiden blev allt vanligare i Sverige,               

kulturhusen syftade till att fungera som samlingshus där möten och aktiviteter kopplade till             

kultur kunde ta plats.   25

23 Anna Ingemark Milos, 2010, s. 25, 26 
24 Thorbjörn Andersson, Claes Caldenby(red.), Att bygga ett land: 1900-talets svenska arkitektur, 
Byggforskningsrådet, Stockholm, 1998, s.143, 159 
25 Lisbeth Söderqvist,  Att gestalta välfärd: från idé till byggd miljö, Formas, Stockholm, 2008, s. 252 
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Under det sena 1970-talet och 1980-talet förändrades både det politiska och det            

ekonomiska läget i Sverige, den socialdemokratiska regeringen upphävdes efter 40 år av            

regeringsinnehav och den svenska industrin fick hård konkurrens från internationella företag.           

Dessa faktorer påverkade givetvis stadsplaneringen, expansionen och byggnationerna i         

Sverige vid tiden. Då det under 1960-talet och 1970-talet byggts oerhört många bostäder i              

och med miljonprogrammet blev målet under 1980-talet snarare att förvalta och uppdatera            

dessa områden. Kulturbyggnader fortsatte att byggas, inte minst i dessa          

miljonprogramsområden som var i behov av sociala mötesplatser och kulturbyggnader av           

olika slag. Bibliotek, muséer och kulturhus övertog vid tiden också den roll som kyrkan              

tidigare haft i det svenska samhället. Dessa institutioner gav upphov till möten, kunskap och              

underhållning på samma sätt som kyrkan gjort under tidigare årtionden. Vad gäller de             

arkitektoniska idealen blev Sverige mer och mer influerat av internationella ideal och allt mer              

postmoderna uttryck växte fram. 1960-talet och 1970-talets modernism och de          

funktionalistiska idealen som tidigare varit norm fick ta ett steg tillbaka för den folkliga och               

mer komplexa arkitekturen som postmodernismen förde med sig. Det allt mer internationella           

utbytet inom svensk arkitektur innebar dock inte att de typiskt svenska ideal och attribut som               

kännetecknat den svenska arkitekturen försvann, tvärtom fick dessa ideal möjlighet att           

uppmärksammas och att spridas. Ett ideal inom den svenska byggnadskonsten som           

fortfarande tydligt influerar arkitekturen i Sverige är det demokratiska synsättet där brukarnas            

behov bör prioriteras. Att bygga praktiska och användarvänliga byggnader som håller hög            

kvalitet och på så vis uttrycker en respekt för landets medborgare.   26

Den samhälleliga nyttan och värdet av offentliga byggnader som mötesplats och           

upptagningsområde behandlas även i tidskriften Arkitektur av Ann Legeby, forskare i           

stadsbyggnad vid KTH. Hon menar på att offentliga byggnader som inhyser flera olika             

inrättningar, exempelvis affär, bibliotek och vårdcentral symboliserar så mycket mer än           

enbart praktiska instanser innehållandes olika former av service. Legeby visar istället på att             

denna typ av offentliga byggnader bidrar till trygghet, gemenskap och trivsel i ett område.              

Oavsett om byggnadernas verksamhet bedrivs dygnet runt eller vid specifika tidpunkter på            

dygnet existerar de i stadsbilden och i medborgarnas medvetande. Beroende på vilka            

byggnader som prioriteras inom stadsplanering och stadsbyggnation förmedlas också         

samhällets syn på vad som är viktigt. Olika byggnader prioriteras bland annat i förhållande              

26 Thorbjörn Andersson, Claes Caldenby(red.), 1998, s.171, 172 
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till vilka som har mest makt och inflytande i samhället, hur ekonomin ser ut samt vilket                

förhållningssätt människorna har gentemot varandra i samhället. Detta påverkar både synen           

på oss själva och vår egen roll i samhället men också vår syn på samhället i stort.                 

Byggnaderna speglar rådande ideal i samhället samtidigt som de påverkar hur människor i ett              

visst område knyter an till sin omgivning.   27

Utformningen av offentliga byggnader speglar oftast inte enbart byggnadens innehåll          

utan signalerar även hur institutionen vill uppfattas av sina betraktares ögon. Genom            

byggnadens arkitektur förstärks den bild som avsändaren vill signalera om vilken roll            

inrättningen har i samhället, exempelvis kan en byggnad inge stor respekt alternativt agera             

inbjudande och familjärt för den potentiella besökaren. På så vis signalerar arkitekturen även             

hur besökaren förväntas uppföra sig och agera när hen stiger in i byggnaden. Materialvalet              

kan ha stor betydelse för hur vi upplever och förhåller oss till byggnaden, inte minst i vilket                 

material fasaden utformats. Exteriören kan på flera sätt väcka en nyfikenhet hos betraktaren             

vilket i sin tur kan leda till att byggnadens roll förändras eller uppfylls genom de signaler som                 

byggnaden sänder ut. De signaler som byggnaden kommunicerar utgörs inte heller enbart av             

arkitekturens form i sig utan också av den omkringliggande miljön samt hur byggnaden             

placerats i gaturummet. En byggnad kan antingen vara framstående och utstickande i            

omgivningen alternativt smälta in och bli en enhet med den omkringliggande miljön.            

Beroende på detta betraktar och tolkar människor byggnader på olika sätt.   28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Ann Legeby, Tema: vården. Essä. Hus som delar staden, Arkitektur: no. 3 (2017), s. 72 
28 Magdalena Gram (red.), Jan Ristarp, 2002, s. 50 
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3. Analys 

3.1 Norrköpings stadsbibliotek  

Norrköpings stadsbibliotek ritades av Sten Samuelson, Jaenecke & Samuelson arkitektfirma,          

på uppdrag av Norrköpings kommun och invigdes 1973. Byggnaden är placerad i hörnet av              

gatukorsningen mellan Drottninggatan och Södra Promenaden vilket är en central knytpunkt i            

Norrköpings stadskärna. Med affärer längs Drottninggatan, Kristinaskolan mitt emot         

biblioteksbyggnaden samt Villa Swartz, som tidigare inhyst stadens stadsbibliotek, intill den           

nuvarande biblioteksbyggnaden. Platsen fungerar idag likt ett torg där kollektivtrafikens          

bussar och spårvagnar strålar samman och möts i och med hållplatsen Söder tull. Arkitekten              

Samuelson beskrev 1968 platsen som “utomordentligt fin”, men också som en plats där höga              

krav ställs på byggnadens arkitektur. Han menade på att byggnaden inte på något sätt skulle               

få banalisera den redan befintliga kulturplatsen i staden. Biblioteksbyggnaden uppfördes med           

entrén placerad mot Södra Promenaden, bortvänd från stadens centrum med den pulserande            

Drottninggatan, mot Vasaparken och Norrköpings konstmuseum. För att ge plats åt det nya             29

stadsbiblioteket revs patriciervillan Villa Flora som stått på tomten sedan 1889. Detta kan ses              

som mycket typiskt för modernismen och 1970-talets osentimentala ideal, att riva det gamla             

och bygga nytt. Lasse Södergren skriver i 1999 i Norrköpings tidningar under rubriken             

“Vackra Villa Flora fick ge plats åt stadsbiblioteket” om den byggnad som fick lämna plats åt                

Norrköpings stadsbibliotek. I artikeln uttrycker Södergren tydligt sitt missnöje och beskriver           

mer eller mindre en tragedi “Den lätta italienska stilen ersattes i stället av en grå och trist                 

betongkoloss. Och staden Norrköping blev av med en av sina mest kulturhistoriskt intressanta             

byggnader”. Större delen av byggnaden består av två våningar, den del som vetter mot              30

Södra Promenaden består dock av tre våningar. Ett av de huvudsakliga krav som ställdes på               31

arkitekturen var att byggnadens interiör skulle vara mycket flexibel och anpassningsbar för            

framtida förändringar inom verksamheten. Lösningen på detta var att entreplan och plan två             

ritades som två rektangulära bokhallar som binds samman genom den öppna delen vid entrén,              

där sträcker sig taket högt över alla tre plan. Alla tre våningsplan har även en öppen kontakt                 

29 Norrköpings Stadsbibliotek, Stadsbibliotekets byggfakta, 
https://www.nsb.norrkoping.se/web/norrkoping/ombiblioteket/stadsbiblioteket/byggfakta (hämtad 2017-11-23) 
30 Lasse Södergren, “Vackra Villa Flora fick ge plats åt stadsbiblioteket”. Norrköpings tidningar. 1999-06-05 
(hämtad 2017-12-13)  
31 Norrköpings Stadsbibliotek, Stadsbibliotekets byggfakta, 
https://www.nsb.norrkoping.se/web/norrkoping/ombiblioteket/stadsbiblioteket/byggfakta (hämtad 2017-11-23) 
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genom ljusschakt samt genom öppningar i bjälklagen i taket. Den administrativa avdelningen            

förlades vid uppförandet avskild från den övriga verksamheten, placerad på plan tre.            32

Biblioteksbyggnaden pekas i boken Den svenska arkitekturens historia ut som en           

kulturbyggnad med mycket betydelsefull arkitektur för det sena 1960-talet. Bokens författare,           

Fredric Bedoire, menar på att byggnadens skulpturala utformning är tonsättande för           

tidsperioden. Byggnaden kännetecknas främst av sin säregna stil som starkt präglas av            33

brutalismens ideal. Den modernistiska strömningen brutalism kännetecknas framförallt av         

avskalade och obehandlade material som själva står för det arkitektoniska uttrycket, bland            

annat genom att låta praktiska funktioner vara synliga. Genom obehandlade material såsom            

rå-betong ville brutalismens arkitekter uppnå ett realistiskt och ärligt uttryck. Brutalismen kan            

ses som ett synsätt och en attityd snarare än en egen riktning inom arkitekturen.              34

Norrköpings stadsbibliotek är en av få byggnader i Sverige som tydligt representerar den             

renodlade brutalismens ideal. Obehandlad betong gjuten mot råspont är det material som            

byggnaden i huvudsak består av, och med stora fönster utgör biblioteksbyggnaden en stor             

kontrast till de omkringliggande sekelskifteshusen. Bibliotekets form utgörs i grunden av en            

rektangulär modell i två respektive tre våningar. Från den rektangulära byggnadens fasad            

skjuts former ut i form av block och spetsar, vilket bildar så gott som skulpturala former                

infogade i fasaden. Dessa utskjutande former fyller en stor funktion då de rymmer flera              35

invändiga funktioner såsom nödutgångar, forskarrum och magasin. Funktionalitet och krav på           

vissa specifika funktioner från byggherren har starkt präglat biblioteksbyggnadens utseende          

och karaktär, både exteriört och interiört. Genom öppen planlösning kan byggnaden anpassas            

efter behov och rådande ideal samtidigt som materialen är genuina, slittåliga och näst intill              

underhållsfria. Innanför entrén möts biblioteksbesökaren idag av informations- och         36

utlåningsdisk till höger samt sittplatser och en porlande fontän till vänster. På bottenplanet             

ryms skönlitteratur för både vuxna och barn, samt en barnavdelning med plats för både              

läsning och samtal. Intill ytterväggarna och de stora fönsterrutorna på bottenplanet finns            

32 Thord Plaenge Jacobson, Anna-Lena Höglund, “Bibliotekarien:”, Femton svenska bibliotek: red.: Sven 
Fjelkestam och Erik Östling, Erik Östling, Sven Fjelkestam (red.), Svenska arkitekters riksförbund, Stockholm, 
1973, s. 37  
33 Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia. 1800-2000, Norstedts i samarbete med Stockholms 
byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, Stockholm, 2015, S. 423, 424 
34 Thorbjörn Andersson, Claes Caldenby(red.), 1998, s. 129 
35Anna Ingemark, 6 x Jaenecke & Samuelson. Norrköpings stadsbibliotek. 1968-1972, Arkitektur: no. 7 (2001), 
s. 28 
36 Norrköpings Stadsbibliotek, Stadsbibliotekets byggfakta, 
https://www.nsb.norrkoping.se/web/norrkoping/ombiblioteket/stadsbiblioteket/byggfakta (Hämtad 2017-11-23) 
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läsplatser utplacerade. I mitten av den stora bokhallen, som en skiljevägg mellan            

barnavdelningen och avdelningen för vuxenlitteratur, finns stationära datorer utplacerade som          

kan nyttjas av besökarna. Facklitteraturen är förlagd till det andra våningsplanet där            

ytterligare läsplatser samt det så kallade Norrköpingsrummet som rymmer artiklar, litteratur           

och forskning rörande Norrköping finns. Byggnadens interiör präglas av en mycket öppen            

planlösning utan några innerväggar som gränsar av mellan avdelningarna. Både entréplanet           

och våning två består av öppna bokhallar. Då biblioteket uppfördes i början utan 1970-talet              

såg planlösningen över de olika avdelningarna annorlunda ut, hälften av facklitteraturen var            

förlagd till bottenplan medan resterande facklitteratur var placerad på plan två. Det andra             

våningsplanet inhyste vid tiden även barnavdelning och skönlitteratur. Detta upplägg          

kritiserades starkt av både besökare och personal som ansåg att skönlitteraturen var förlagd             

alldeles för långt ifrån entrén samt att öppenheten mellan barnavdelning och övriga            

avdelningar störde den låga ljudnivå som bör hållas på ett bibliotek. Att katalogavdelningen,             

där böcker sorteras för att åter skickas ut till bibliotekets filialer, förlagts till det tredje               

våningsplanet uppskattades inte heller av personalen som ansåg att böckerna färdades en            

omväg genom hela byggnaden. Även det sätt bokhyllorna satts upp diskuterades efter            

invigningen då både personal och besökare vittnat om att biblioteket var svårorienterat och             

komplicerat att hitta i. Dessa argument ledde tillsammans med en sociologisk undersökning            

vid Linköpings högskola till att bibliotekets interiör och avdelningar så småningom flyttades            

om. Bokhyllorna är ritade för sitt ändamål, de fyller flera funktioner och kan anpassas efter               37

flera olika behov. Exempelvis kan hyllplanen lutas och användas som både tidningsställ och             

för att fronta utvalda böcker. Biblioteksbyggnadens belysning är även den anpassad för att ha              

så stor flexibilitet som möjligt. I innertaket hänger lackerade rör som skapar en känsla av ett                

hängande tak under innertaket, vissa rör innehåller lysrörsarmaturer, andra inte. Dessa rör kan             

enkelt flyttas om, beroende på var i byggnaden behovet av belysning finns, utan att              

omplaceringen förändrar takets symmetri. Belysningen integreras således i        

biblioteksbyggnadens interiör.   38

37 Sten Samuelsson. “Arkitekten:”, Femton svenska bibliotek: red.: Sven Fjelkestam och Erik Östling, Erik 
Östling, Sven Fjelkestam (red.), Svenska arkitekters riksförbund, Stockholm, 1973, s. 37 
38 Sten Samuelsson, 1973, s. 37 
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3.2 Uppsala stadsbibliotek 

1986 invigdes Uppsala stadsbibliotek, ritat av Nyréns arkitektkontor på uppdrag av Uppsala            

kommun. Uppsala kommun utlyste en arkitekttävling där Carl Nyrén vann med bidraget            

“Olles bokhall”. Det fanns flera krav på byggnadens utformning från kommunens sida, bland             

annat krävde kommunen att biblioteket skulle vara lättillgängligt samt ha goda förbindelser            

med sin omgivning. Biblioteksbyggnaden är mycket centralt belägen och entrén är förlagt            39

intill korsningen mellan gågatan Svartbäcksgatan och S:t Olofsgatan vilka skapar en           

förbindelse mellan stadsdelarna på båda sidor av ån. Biblioteksbyggnaden är sammanfogad           

med två bostadshus med anor från 1700-talet som utgör en integrerad del i Nyréns              

biblioteksbyggnad. Då bostadshusens exteriör inte fick ändras var den nya          40

biblioteksbyggnaden tvungen att anpassa sig och smälta in på ett bra sätt i den              

omkringliggande miljön. Den största utmaningen för att sammanfoga byggnaderna var          

biblioteks entré som var tvungen att ligga i nivå med de höga ingångarna till bostadshusen.               

Samtidigt som biblioteksbyggnaden skulle harmoniera med de omkringliggande byggnaderna         

fick den inte riskera att försvinna, biblioteket skulle signalera sin betydelse för            

förbipasserande besökare. Lösningen blev en trappa som leder upp från gatan till            

stadsbibliotekets entré. Trappan löser inte bara problemet med skillnaden på byggnadernas           

nivåskillnad utan understryker även intrycket av biblioteksbyggnadens betydelsefulla roll         

som offentlig byggnad i stadsbilden. Exteriört framstår biblioteket vid första anblick som            

aningen lågmält och anspråkslöst. Fasaden består av rött tegel och huvudentréns fasad har             

formen av en gavel, det röda teglet återfinns i flera äldre byggnader i samma kvarter. Till                

höger om entrén har ett stort runt fönster infogats i fasaden, fönstret är assymetriskt förlagt i                

förhållande till de andra elementen i fasaden och sträcker sig ut över kanten på byggnadens               

tak. Att fönstret sträcker sig ut över takkanten och bryter byggnadens form bidrar ytterligare              

till att utmärka biblioteksbyggnaden från den omkringliggande bebyggelsen. För att          

karaktärisera biblioteksbyggnaden och urskilja den från omkringliggande byggnader        

 

 

 
39 Bo Wirmark (red.), Från bryggeri till bibliotek i Sandbacken, Handelsbol. Sandbacken, Uppsala, 1987, s. 22 
40 Bo Wirmark, 1987, s. 11 
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ytterligare har arkitekten använt sig av stora svarta takkupor som lyser upp byggnaden likt              

lyktor när det är mörkt utomhus. Byggnaden kännetecknas även av sina många låga burspråk              

som vetter mot S:t Olofsgatan. Bibliotekets entré nås som tidigare nämnt av en trappa eller               

ramp och besökaren leds därefter in mot byggnaden genom en portgång och vidare över en               

trädplanterad innergård upp till entrédörrarna och in i den väldiga bokhallen. Entrén på             

Uppsala stadsbibliotek går tydligt emot de ideal som präglat 1960-talet och 1970-talets            

modernism. Under modernismen skulle entrén vara så lättillgänglig som möjligt och           

välkomna besökaren i markplan och med en entré snarast påminde om entrén till ett varuhus               

med stora skyltfönster som lockar in förbipasserande besökare.  41

Uppsala stadsbibliotek är uppdelad i tre åtskilda byggnader som binds samman av            

inglasade eller träklädda gångar. I den största av byggnaderna, belägen mot S:t Olofsgatan             

ryms på andra våningsplanet vuxenavdelningen medan barnavdelningen förlagts i motsatt del           

av byggnaden och i markplan. Däremellan ryms även musikrum, studieplatser, tidningsrum           

och arbetsrum. Den byggnad som är belägen mot Klostergatan består av tre våningar som              

inrymmer arbetsrum för den personal som arbetar med arkiv, bokbuss samt vaktmästeri. Att             

biblioteket byggts upp på detta sätt med gångar och innergårdar mellan flera byggnader             

bidrar starkt till dess karaktär och arkitektoniska lekfullhet. En viktig aspekt som tagits i              

beaktning är arbetsmiljön för de som arbetar i byggnaden. Genom bibliotekets uppbyggnad            

skiftar ständigt utsikten beroende på vilken del i byggnaden åskådaren befinner sig.            

Byggnaden framstår således som en varierande och stimulerande arbetsplats och miljö. Att            

avdelningarna är avskilda från varandra bidrar också till ett lugn och en tyst ljudnivå i               

byggnaden. I den stora bokhall som utgör vuxenavdelningen har interiören prioriterats högt.            

Utformningen är genomtänkt och på många sätt tilltalande i sin enkelhet. Bokhallens stora             42

rymd med högt i tak och vidsträckta ytor är någonting som präglar biblioteksbyggander som              

uppförs än idag. Denna rymd är också mycket karaktäristiskt för Nyréns arkitektkontors            

byggnader, någonting som återses i exempelvis Linköpings stift- och landsbibliotek som           

ritades av Johan Nyrén och invigdes år 2000. Det golv som breder ut sig inuti Uppsala                

stadsbibliotek består av keramik och marmor i ett rutmönster som inger ett mycket varmt och               

välkomnande uttryck. Det höga taket i bokhallen är utformat som avsatser där takhöjden             

41 Karin Monié, Birgitta Modigh, Ingemar Ehlin(red.), Åttiotalets bibliotek: svenska folkbiblioteksbyggnader 
1980-89, Statens kulturråd, Stockholm, 1990, s. 46, 47 
 
42 Karin Monié, Birgitta Modigh, Ingemar Ehlin(red.), 1990, s. 47,48 
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stiger från väggen mot S:t Olofsgatan upp till 10 meters höjd för att sedan åter sänka sig mot                  

de rum som inhyser galleri och musikavdelning. Innertaket är således stegvis utformat likt en              

trappstegsform. Vid det parti där takhöjden är som högst skjuter takkupor ut ur fasaden och               

stora fönster bidrar till bokhallens rymd genom de påtagliga ljusinsläppen. Även detta är             

någonting som väl kännetecknar Nyréns byggnader där ljuset, både det naturliga och det             

konstgjorda ges en central roll. Takkuporna och de storskaliga fönsterna är placerade i ett              

symmetriskt mönster som tillsammans med sina synliga tvärbalkar inger harmoni och känslan            

av en stabil grund i rummet. Under mitten av 1970-talet uppfördes flera byggnader utformade              

som en reaktion mot modernismen och det uttrycktes en längtan bort från den strikta              

arkitektur som präglat 1960-talet och det tidiga 1970-talet. Genom postmodernismen gavs           

arkitekterna möjlighet att experimentera med olika stilar och formuttryck från blandade           

tidsperioder. Postmodernismen kan således ses som en mer nyanserad och inte lika            

högtravande strömning inom arkitekturen. När arkitekterna tog avstånd från den mer strikta            

och rationella arkitektur som präglat modernismen närmade de sig istället ett mer lekfullt och              

poetiskt formspråk med nya tankesätt gällande kombination av färg, form och material. Carl             43

Nyrén anammade postmodernismens ideal och hans arkitektur gick från att ha präglats av             

strukturalistismen till att bli mer småskalig med inslag av panelarkitektur, pastellfärg och            

stora runda fönster. Nyréns arkitektur präglades under 1980- och 1990-talet av postmoderna            

ideal med de både symmetriska och asymmetriska planlösningarna samt de typiska           

grundformer som återses i Uppsala stadsbibliotek. Arkitekturhistorikern Fredric Bedoire ser          

en koppling mellan Nyréns arkitektur i Uppsala stadsbibliotek och den italienske arkitekten            

Aldo Rossis byggnader som starkt präglat den postmodernistiska arkitekturens ideal i europa.           

  44

Trots byggnadens dynamik, kontrasterna mellan symmetri och asymmetri, de låga          

gångarna och de öppna ytorna med högt i tak framstår rummen och byggnaden som              

harmoniska och lugna, någonting arkitekten velat eftersträva. Både interiört och exteriört är            

byggnaden mycket detaljrikt utformad, med anpassade sittplatser och platsbyggda lösningar,          

vilket ger känslan av att ingenting skett av en tillfällighet utan att en noggrann planering               

ligger bakom utformandet. Ett exempel på en platsbyggd lösning som också samspelar med             

Nyréns arkitektkontors ideal med känsla för ljus och belysning är den hyllbelysning som             

43 Fredric Bedoire, 2015, S. 431, 433, 435 
44 Fredric Bedoire, 2015, S. 431, 438, 439 
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ritats av inredningsarkitekten för den stora bokhallen. Genom att integrera belysningslisterna           

i hyllplanen frambringas ett varmt sken som både lyser upp hyllplanen men som också bidrar               

till det varma och lugna ljus som fyller hela bokhallen. Genom att kombinera praktiska              

lösningar med estetik framstår byggnaden som exklusiv och väl genomtänkt. Att interiören            

och inredningen integrerar så bra med byggnadens arkitektur och de ideal som exteriören             

visar på tyder på ett nära samarbete mellan husarkitekt och inredningsarkitekt. Genom en             

dialog mellan de båda har byggnadens interiör och exteriör fått växa fram parallellt och i               

samförstånd. Detta syns inte minst i byggnadens tak och golv som väl samspelar med den               

exteriöra utformningen samt i det att den mesta inredning ritats just för sitt ändamål.   45

 

3.3 Halmstad stadsbibliotek 

Halmstad Stadsbibliotek invigdes 2006 och ritades av Mette Wienberg och Kim Holst Jensen             

vid den danska arkitektbyrån MMA Schmidt Hammer & Lassen. Byggnaden rymmer inte            

bara stadsbibliotekets lokaler utan även Halmstads konsthall. Biblioteksbyggnaden är belägen          

intill ån Nissan i ett större parkområde i centrala Halmstad. Platsen har haft stor betydelse för                

byggnadens utformning både vad gäller utseende och funktion då byggnadens form ritades            

utefter de träd som redan fanns i parken. Detta ger byggnaden ett näst intill formlöst uttryck                

då den så gott som helt saknar räta vinklar. Biblioteksbyggnadens mittpunkt utgörs av ett              

kastanjeträd som omsluts av en inglasad atriumgård och byggnadens övriga form anpassar sig             

utefter de träd som står utanför byggnaden. Den inglasade atriumgården fungerar som ett             46

centralt ljusinsläpp från bibliotekets mitt vilket lyser upp byggnaden inifrån. Olof Hultin            

jämför i sin kommentar om biblioteket i Arkitektur (Nr. 4 2006) den cylinderformade             

atriumgården i Halmstads stadsbibliotek med den cylinderformade våningen i Gunnar          

Asplunds biblioteksbyggnad i Stockholm och menar att cylindern i Halmstads stadsbibliotek           

skulle vara en hälsning till Asplunds byggnad. Han drar även en koppling till kastanjeträdet i               

byggnadens mitt som symbol för kunskapens träd, en poetisk koppling som kan ha varit              

arkitekternas syfte. Fasaden består även den till största delen av glas och sträcker sig högt               47

45 Karin Monié, Birgitta Modigh, Ingemar Ehlin(red.), 1990, s. 48,49 
46 Biblioteken i Halmstad, Om stadsbiblioteket, https://bibliotek.halmstad.se/web/arena/om-stadsbiblioteket 
(Hämtad 2017-11-23)  
47 Olof Hultin, Tema: Bibliotek. Stadsbibliotek, Halmstad. Ett hus som förändrar staden, Arkitektur: no. 4 
(2006), s. 35 
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mot himlen. Byggnadens västra sida sträcker sig ut över ån Nissan och bärs upp av pelare i                 

vattnet, ett byggnadselement som väl tar vara på och utnyttjar omgivningens förutsättningar            

och möjligheter. Både vattnet och parken blir genom glasfasaden en självklar del av             

byggnadens arkitektur då besökaren både kan se ut till parken inifrån byggnaden och in i               

byggnaden utifrån parken. Samtidigt som byggnaden anpassar sig utefter samt underordnar           

sig omgivningen tillför den ett vågat och högljutt element till stadsbilden. “Formen utgörs av              

konkava linjer som avslutas vinkelrätt vid åns vatten, medan byggnaden mot parken slutar i              

en dramatisk spets”. Interiört har byggnaden en öppen planlösning med flexibla lösningar            48

som gör interiören möjlig att anpassa efter behov. En rund spiraltrappa länkar samman             

byggnadens tre plan, källarplanets magasin, bokhallen i markplan och avdelningen för           

facklitteratur på det inskjutna halvplanet på plan två. Byggnadens interiör är på markplanet             49

delad i två, den första delen som utgör entré innefattar reception, lånediskar, samlingslokal             

och café samt ingången till Halmstads konsthall. Entrén är tydlig och formgiven likt en sluss               

som leder besökaren vidare in i byggnaden. Den andra delen av markplanet utgörs av den               

väldiga bokhallen som är betydligt mer öppen med högt i tak, ljusa ytor och utsikten över                

Nissan. Interiören är mycket traditionell och sticker inte ut nämnvärt i jämförelse med andra              

moderna bibliotek, det som gör interiören spektakulär är just den enorma glasfasaden som ger              

ett stort ljusinsläpp och den spektakulära utsikten som blir en del av inredningen. Hultin              

lyfter i sin artikel fram både positiv och konstruktiv kritik mot den jättelika glasfasaden.              

Bland annat pekar han på de automatiska solskyddsgardinerna som fälls ned under soliga             

dagar för att skydda böckerna från att blekas, han menar på att biblioteket därför under soliga                

dagar förvandlas till en stängd burk med grådassigt ljus.   50

Att arkitekterna fokuserat på byggnadens form i förhållande till sin omgivning råder            

det ingen tvekan om. Att ta hänsyn till omgivningen och att ta vara på platsens själ, genius                 

loci, är ett genomgående arkitektoniskt ideal som avspeglas väl i byggnaden. Detta kan ses              

som tidstypiskt för det tidiga 2000-talets offentliga arkitektur och återses i flera offentliga             

byggnader och bibliotek uppförda vid samma tid.  

 

 

48 Kim Jensen Holst, Tema: Bibliotek. Stadsbibliotek, Halmstad. Arkitektur: no. 4 (2006), s. 26 
49 Kim Jensen Holst, (2006), s. 26 
50 Hultin, Olof, 2006, s. 35 
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3.4 Jämförande analys av de olika byggnaderna 

De jämförda biblioteksbyggnaderna är uppförda i medelstora städer i Sverige under           

1970-talet respektive 1980-talet och början av 2000-talet. De olika diskurserna för           

tidsperiodernas arkitektoniska ideal avspeglas tydligt i byggnadernas utformning.        

Norrköpings stadsbibliotek, invigt 1973, förhåller sig till de modernistiskt avskalade idealen           

med en brutalistisk framtoning. Uppsala stadsbibliotek är uppfört 1986 och byggnadens           

arkitektur följer de mer postmoderna idealen med ett friare formspråk och en mer lekfull              

framtoning. 2006 invigdes Halmstad stadsbibliotek som även idag, 11 år senare, framstår som             

ett bibliotek med aktuell och nytänkande arkitektur.  

Skillnaderna mellan de undersökta biblioteksbyggnadernas funktion är marginell,        

trots detta har de rådande idealen för bibliotekens funktion tagit sig olika uttryck under de               

olika tidsperioderna. Tekniken har fått en allt mer betydelsefull roll i samhället under             

2000-talet, någonting som också avspeglas i biblioteksbyggnadernas interiör och utökade          

funktion. De nya bibliotek som uppförs anpassas redan vid planeringsstadiet till dagens            

tekniska lösningar och datorernas betydande roll i biblioteken. De bibliotek som uppförts            

innan tekniken och internets genomslag har i efterhand anpassats efter de nya behov som              

uppkommit, exempelvis har publika datorer blivit en naturlig del i interiören i Norrköpings             

stadsbibliotek. Behovet av biblioteken som social mötesplats har präglat både Norrköpings           

stadsbibliotek med bland annat sittplatser längs ytterväggarnas fönster, Uppsala         

stadsbibliotek med flera sittplatser i bokhallen och intilliggande café samt Halmstad           

stadsbibliotek med café och sittplatser i biblioteket.  

De tre studerade bibllioteksbyggnaderna har alla infogats på olika sätt i sin            

omkringliggande miljö. Norrköpings stadsbibliotek ritades in i hörnet av ett mycket centralt            

kvarter, beläget intill spårväg, konstmuseum och shoppinggallerior. För att ge plats åt det nya              

stadsbiblioteket revs patriciervillan Villa Flora som tidigare stått på tomten. Detta är mycket             

typiskt för modernismen och 1970-talets onostalgiska ideal, att riva det gamla och bygga nytt.              

Norrköpings stadsbibliotek bryter markant av mot sin omgivning med närliggande          

sekelskiftesbyggnader. Uppsala stadsbibliotek har däremot uppförts med stor hänsyn till den           

omkringliggande miljön. Med stor noggrannhet har byggnadens arkitektur anpassats för att           

smälta samman med och komplettera de intilliggande bostadshusen med anor från 1700-talet.            
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Biblioteksbyggnaden har infogats mitt i stadskärnan intill en gågata med butiker och rörelse.             

Att arkitekten valt att anpassa byggnadens arkitektur efter den omkringliggande miljön beror            

till största del på de krav som ställdes av byggherren vid uppförandet men stämmer också väl                

överens med de postmoderna ideal som var genomgående vid tiden. Under postmodernismen            

skedde en stor förändring där de arkitektoniska idealen strävade tillbaka till att ta vara på               

platsens själ, någonting som tydligt kan ses i Uppsala stadsbiblioteks arkitektur. Vid första             

anblick kan biblioteket tyckas anspråkslöst och väl integrerat i sin omgivning, vid närmare             

iakttagelse finns många detaljer som utmärker biblioteksbyggnaden och markerar dess          

betydelse i stadsbilden. De arkitekter som ritat Halmstad stadsbibliotek har även de tagit fasta              

på och vidare använt begreppet genius loci. Byggnaden är till fullo ritad utefter de träd som                

redan stod på platsen och arkitekturen anpassar sig efter och förstärker omgivningens struktur             

genom sin form. Byggnaden utmärks främst av sin väldiga glasfasad och den storslagna             

utsikten över ån Nissan och stadens centrum. Biblioteket är centralt beläget och knyter             

samman stadsdelarna på båda sidor om ån. Detta sker i likhet med Uppsala stadsbibliotek              

som är beläget intill Fyrisån och på så vis också länkar samman staden på båda sidor om                 

vattnet.  
 

3.5 Biblioteksarkitektur från 1970 till nutid, sammanfattande analys  

Bibliotekens roll har genom tiden speglat samhällets syn på kunskap och studier, genom det              

demokratiska synsätt som började dominera Sverige under det tidiga 1900-talet ökade           

läskunnigheten och törsten efter bildning hos en större del av befolkningen. Således            

förändrades bibliotekens roll från att ha varit exklusiva institutioner riktade till en viss grupp              

människor till att bli öppna folkbibliotek med litteratur tillgänglig för alla medborgare. Den             

litterära tillgängligheten speglas inte bara i själva litteraturen utan tar sig även uttryck i              

bibliotekens arkitektur. Under modernismen började bibliotekens monumentala arkitektur        

förändras, de strikta idealen luckrades upp och en allt mer avskalad och folklig framtoning              

kom att dominera bibliotekens arkitektur.   51

Under 1960- och 1970-talet skedde flera stora omorganisationer av bibliotek runt om i             

Sverige. Från att ha varit slutna och svårtillgängliga biblioteksbyggnader med monumental           

utformning gick de svenska stadsbiblioteken till att bli allt mer folkliga ämnade att vara              

51 Anna Ingemark Milos, 2010, s. 28, 29  
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tillgängliga för alla. Bibliotekens roll utvecklades till att fungera lika mycket som mötesplats             

för människor som en plats för läsning och hemlåning av böcker. Avdelningar riktade till              

både barn och vuxna länkades samman genom så kallade familjebibliotek, en omdirigering            

som idag framstår som en självklarhet. Tanken på att upphäva gränserna mellan kultur riktad              

till olika grupper i samhället samt gränserna mellan kultur för vuxna och kultur för barn var                

central för tidsperioden. Kulturen och dess gränser expanderade inte enbart inom de svenska             52

storstäderna utan förflyttades också ut i förorter och mindre samhällen där stadsbibliotekens            

filialer fick en central roll. Tanken på bibliotekens tillgänglighet och biblioteken som ett             

naturligt inslag i medborgarnas vardag återkommer även i tanken på stadsbibliotekens filialer.           

Tanken på lika villkor och välfärd till alla som präglade samhället i stort under 1970-talet                53

avspeglas även den i de biblioteksbyggnader som uppförts vid tiden. Genom att synliggöra             

det offentliga stärktes också känslan av samhällets närvaro och välstånd för den gemene             

medborgaren. I och med Sveriges ekonomiska tillväxt och de socialdemokratiska ideal som            54

vid tiden rådde blev offentliga byggnader ämnade för medborgarna ett mycket viktigt inslag i              

stadsplaneringen. Biblioteket är inget undantag utan snarare ett mycket gott exempel på den             

byggnadstyp som vid tiden symboliserar landets välfärd.   55

Den modernistiska arkitekturen präglas av en stor flexibilitet och kännetecknas av           

tanken på byggnadens praktiska funktion snarare än dess estetiska utformning. De           

biblioteksbyggnader som uppfördes vid tiden skulle inte enbart vara praktiska för stunden, de             

skulle också kunna anpassas efter framtida ideal och eventuella omorganisationer gällande           

bibliotekets funktion och roll. Byggnaderna skulle också förmedla och signalera en           

välkomnande och näst intill anspråkslös känsla vilket ökade tillgängligheten för gemene man.            

Detta uttrycks bland annat genom öppna planlösningar, slittåliga material såsom betong och            

tegel samt stor insyn i byggnaden. Biblioteken övergick som tidigare nämnt till att bli öppna               

institutioner ämnade för alla medborgare, en tanke som förstärks genom att öka transparensen             

i byggnadernas arkitektur och således också öka bibliotekets tillgänglighet för          

förbipasserande besökare. Bibliotekens synlighet förstärks under 1970-talet ytterligare genom         

skyltar och entréer som starkt förmedlar byggnadens innehåll. Modernismens ideal präglas           

också av en längtan efter beständighet. Slittåliga och näst intill underhållsfria material            

52 Lars Olsson, 1989, s. 47, 48 
53 Lars Olsson (red.), 1989, s. 49, 50  
54 Dan Hallemar, Tema: Välfärd, Arkitektur: no. 4 (2014), s. 25, 26 
55 Thorbjörn Andersson, Claes Caldenby(red.), s.143, 159 
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används i hög utsträckning, någonting som kan ses som ytterligare en faktor vilken signalerar              

framtidstro och tanken på att uppföra genuina byggnader ämnade för medborgarna.  

Under det sena 1970-talet och 1980-talet förändrades både det politiska och det            

ekonomiska läget i Sverige. Detta kom givetvis att påverka både stadsplaneringen och            

prioriteringarna gällande byggnationer och expansion av offentlig verksamhet. Under 1960-          

och 1970-talet hade den Svenska stadsplaneringen och arkitekturen främst fokuserat på           

nybyggnationer och expansion. 1980-talet präglas snarare av att försöka förvalta och           

aktualisera dessa byggnader. Fokus låg även på att anpassa nya byggnader efter den             

omkringliggande miljön och de närliggande byggnaderna. Syftet var främst att bygga i det             

redan byggda snarare än att riva det gamla och bygga helt nya områden vilket man ofta gjort                 

under modernismen. Trots att det överlag uppfördes betydligt färre byggnader under           

1980-talet än under föregående årtionden fanns fortfarande ett stort behov av           

kulturbyggnader. Framförallt var behovet av kulturbyggnader och bibliotek stort i de           

miljonprogramsområden som uppförts under 1960-talet och 1970-talet. Kyrkans betydelse i          

samhället avtog och den verksamhet som inhyst möten, kunskap och underhållning ersattes            

för gemene man av bibliotek och andra institutioner kopplade till kultur och fritid. Sett till               

arkitekturens formgivning och ideal präglades detta under postmodernismen av allt mer           

internationella influenser. En allt mer folklig, lättsam och komplex arkitektur utvecklades där            

både internationella och historiskt sett svenska byggnadsideal kom till uttryck. Det           

demokratiska synsätt som präglat synen på arkitektur under modernismen lever fortsatt vidare            

även under den svenska postmodernismens era och kan betraktas som ett typiskt svenskt             

byggnadsideal.   56

Den rådande uppfattningen om att passa in nya byggnader i den redan befintliga             

miljön präglar som tidigare nämnt postmodernismens arkitektur där byggnaderna både syftar           

till att samspela med sin omgivning samtidigt som de sticker ut och väcker intresse hos               

betraktaren. Tanken om platsens själ, genius loci, och dess betydelse för byggnadens            

utformning blir också central i de postmoderna byggnadsidealen. Nya idéer presenteras och            

tidigare barriärer rivs inom ramen för vad som är möjligt att göra inom arkitekturen.              

Exempelvis präglas postmodernismen av en lekfullhet där byggnadernas former tillåts variera           

och inte längre behöver hålla sig inom ramen för den traditionella arkitekturens former.             

Under postmodernismen kombineras exempelvis mjuka och hårda former, material och färg           

56 Thorbjörn Andersson, Claes Caldenby(red.), 1998, s.171, 172 
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på nya och experimentella sätt. Symmetri kontrasteras med asymmetri och byggnadselement           

och inspiration från olika tidsperioder lyfts fram och återerövras. Ett tydligt exempel på             

asymmetri kopplat till biblioteksarkitektur är det runda fönster på Uppsala stadsbiblioteks           

fasad. Fönstret har placerats på så vis att det sträcker sig utanför byggnaden och bryter               

igenom fasaden ut genom taket. Trots att demokratin fortfarande präglar den svenska            

arkitekturen under postmodernismen tar sig tillgänglighet och åtkomst nya uttryck under           

denna era jämfört med under 1970-talets modernism. Exempelvis anses inte insyn och            

välkomnande entréer lika viktiga som under 1970-talet då biblioteken näst intill exponeras            

likt butiker med skyltfönster och neonskyltar. Demokratin tar sig snarare uttryck i            

bibliotekens interiör och byggnadens placering i stadsrummet snarare än i dess exteriöra            

utformning.  

Modernismens och postmodernismens arkitektur hade i stora drag präglats av relativt           

lågmälda fasader, detta trots att postmodernismen fört med sig allt mer lekfulla och             

experimentella ideal. 2000-talets framstående arkitekter arbetade vidare med att forma de           

ideal som postmodernismen introducerat. Vid sekelskiftet blev bibliotekens visuella uttryck          

återigen mer framträdande och allt mer variationsrikt, dess monumentalitet blev på nytt            

framträdande i byggnadernas arkitektur. Detta fenomen skulle kunna betraktas som en           

återgång till det tidiga 1900-talets biblioteksarkitektur. Fasaderna på 2000-talets bibliotek          

kom återigen att bli allt mer expressiva och arkitekterna återgick till tanken på biblioteken              

som monumentala byggnader med framstående arkitektur. Bibliotekens roll är som tidigare           57

nämnt i ständig förändring, i och med den tekniska utvecklingen och internets ökade             

inflytande i dagens samhälle har biblioteken tvingats anpassa sig efter nya normer och ideal.              

Offentliga datorer, tillgängliga för besökarna att bruka, har blivit ett naturligt inslag i             

bibliotekens interiör. Utlåning och återlämning sker i stor utsträckning genom datorer där            

låntagaren själv registrerar sina lån utan att kommunicera med bibliotekets personal. Dessa            

faktorer påverkar givetvis de samtida biblioteksbyggnadernas interiör men också den sociala           

atmosfär som råder i biblioteken. Biblioteket som mötesplats för besökare har dock utökats             

och blivit ännu viktigare idag än tidigare. Biblioteken fungerar i stor utsträckning som             

naturlig mötesplats både för barn och vuxna. Det vidgade behovet av biblioteket som             

mötesplats kan ses som en följd av det rådande behov av integrering som finns i det svenska                 

samhället, internet kan också spela en betydande roll för biblioteket som mötesplats vid             

57 Anna Ingemark Milos, 2010, s. 29 
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datorer. Då bibliotekets roll i form av läsplats och bokförvaring minskar, ökar dess roll              

istället av att vara en plats för sociala möten och aktiviteter såsom bok- och språkcafé. 

Nya funktioner tillkommer medan andra försvinner då bibliotekens verksamhet         

anpassas och förnyas. Biblioteket som mötesplats blir allt mer viktig och           

biblioteksbyggnadens arkitektur speglar verksamhetens behov. Tanken om huruvida internet i          

framtiden kan komma att bli bibliotekens undergång har diskuterats flitigt under det senaste             

årtiondet, detta då internet och datorerna fått allt större betydelse och inflytande i det svenska               

samhället. Internets betydande roll avspeglas än så länge främst i bibliotekens interiör. Nya             58

typer av lånediskar och återlämningsstationer har uppkommit, maskiner där besökaren själv           

får hantera sina lån är numera ett tydligt inslag i bibliotekens interiör. Genom dessa tekniska               

lösningar minskar behovet av personal, någonting som också märks av i           

biblioteksbyggnadernas interiör som inte längre kräver samma förutsättningar för de som           

arbetar i byggnaden. Biblioteken påminner på sätt och vis mer och mer om kommersiella              

snabbköp där syftet snarare är ekonomisk och tidssparande effektivisering än sociala           

kontakter och intellektuella utbyten med bibliotekets personal. Tanken på biblioteket som ett            

slags varuhus för bildning är däremot ingenting nytt. Redan under 1960-talet talades det om              

liknande ideal inom bibliotekarkitekturen som de ideal som styrde arkitekturen för de varuhus             

som uppfördes under samma tidsperiod. Exempelvis byggdes biblioteken med en          

lättillgänglig och inbjudande entre, stora fönster liknande skyltfönster där biblioteken kunde           

marknadsföra sig själva. Biblioteken förseddes även med väl synliga skyltar för att locka             

besökare till att spontant besöka biblioteken. Idag kan vi se flera tendenser hos biblioteken              

som vidareutvecklar dessa ideal. Exempelvis talas det om att folkbiblioteken ska vara            

kundorienterade och individualiserade med argument om att skattebetalarna ska få mer valuta            

för skattepengarna. Tanken på att besökaren ska uppleva någonting nytt och mötas av nyheter              

vid varje besök är också ett ideal som kan härledas till de kommersiella butikernas strategier               

för att öka konsumtionen och begäret hos konsumenterna. Den individualiseringsprocess som           

pågår inom biblioteksväsendet kan härledas till vissa ideal i dagens samhälle. Tanken om att              

självständigt söka kunskap på egen hand istället för att delges kunskap och information är en               

58 Olof Hultin, Tema: Bibliotek i tiden, Arkitektur: no. 4 (2009), s. 15 
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utan dessa ideal som avspeglas i biblioteksverksamheten och således också i dess arkitektur             

och interiör.   59

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59Dan Hallemar, Kort om arkitektur. Folkets bibliotek - levande alternativ eller anpassning?, Arkitektur: no. 1 
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4. Sammanfattande slutdiskussion 

Hur har bibliotekens arkitektur och funktion förändrats från 1970 - idag? Vilka            

diskurser har varit centrala under de olika tidsperioderna? Flertalet omorganisationer          

skedde av biblioteken runt om i sverige under 1960- och 1970-talet. Biblioteken gick från att               

ha varit slutna och svårtillgängliga byggnader, monumentalt utformade och med en arkitektur            

som utstrålade makt och överhet till att bli folkliga institutioner tillgängliga för alla             

medborgare. Bibliotekens roll förändrades således också från att ha fungerat som           

bokförvaring och läsplats till att agera mötesplats och social träffpunkt. Genom så kallade             

familjebibliotek länkades avdelningar riktade till både barn och vuxna samman under samma            

tak. Kulturen expanderade från storstäderna till förorter, mindre städer och landsbygd där            

stadsbibliotekens filialer blev ett centralt inslag i samhället. Dessa filialer stödjer även            

1970-talets tanke på biblioteken som ett naturligt och tillgängligt inslag i medborgarnas            

vardag. Syftet med kulturens expansion och spridning var bland annat att upphäva gränserna             

mellan vilken typ av grupper i samhället som kulturen riktade sig till, någonting som              

möjliggjordes genom bibliotek och andra kulturellt betingade instanser även utanför          

stadskärnorna. Den rådande tanken om medborgarnas välfärd som präglade 1970-talet          60

avspeglas även i de biblioteksbyggnader som vid tiden uppfördes. Genom att synliggöra det             

offentliga rummet och skapa en tillgänglighet för gemene man ökade känslan av välstånd och              

närvaro i samhället. Sveriges stadsplanering påverkades vid tiden också starkt av de            61

socialdemokratiska ideal som präglade det politiska samhället. Offentliga byggnader ämnade          

för landets medborgare prioriterades och biblioteken är ett mycket bra exempel på en             

offentlig byggnadstyp och instans ämnad att gagna medborgarna. Biblioteken blev således           

också en symbol för sveriges välfärdssamhälle.   62

Den modernistiska arkitektur som präglar 1970-talets bibliotek kännetecknas av en          

stor flexibilitet samt fokus på byggnadens praktiska funktion snarare än den estetiska            

utformningen. Exempelvis saknas utsmyckning av byggnaderna i princip helt då de inte fyller             

något praktiskt värde. De praktiska lösningar som användes i byggnadernas arkitektur           

utformades så att de enkelt skulle gå att förändra och anpassa byggnaden för framtida ideal               

och förändringar i exempelvis interiör och verksamhet. Dessa ideal kombinerades med en            

60 Lars Olsson, 1989, s. 47, 48 
61 Dan Hallemar, Tema: Välfärd, Arkitektur: no. 4 (2014), s. 25, 26 
62 Thorbjörn Andersson, Claes Caldenby(red.), s.143, 159 
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enkelhet som signalerade en slags anspråkslös och välkomnande atmosfär, någonting som           

ökade känslan av bibliotekens tillgänglighet för gemene man. Tillgängligheten och de           

modernistiska idealen uttrycks bland annat i arkitekturen genom öppna planlösningar, insyn i            

byggnaden samt industriella och avskalade material såsom rå-betong och tegel. Genom att            

öka insynen i byggnaderna förstärks känslan av transparens och kopplingen till biblioteken            

som öppna institutioner till för alla medborgare. De modernistiska idealen präglas också av             

tanken på beständighet och hållfasthet. Detta är också en anledning till att slittåliga och näst               

intill underhållsfria material i hög utsträckning används. Beständighet signalerar också          

framtidstro och tron på medborgarnas fortsatta rätt till utbildning och möten genom            

biblioteken.  

Under det sena 1970- och 1980-talet förändrades både det ekonomiska och politiska            

läget i Sverige, någonting som avspeglas både i stadsplanering och byggnation. Från att under              

1960-talet och 1970-talet prioritera nybyggnationer och expansion av förorter och städer till            

att under 1980-talet fokusera på att förvalta dessa redan uppförda byggnader.           

Postmodernismens ideal fick fäste i den svenska arkitekturen och dessa nya ideal präglade de              

byggnader som uppfördes. Fokus låg exempelvis på att passa in nya byggnader i den              

befintliga miljön istället för att riva och uppföra helt nya områden, att bygga i det redan                

byggda. Platsens själ, genius loci, betonas och får stor betydelse för den postmoderna             

arkitekturens utformning. Trots att behovet av att anlägga nya byggnader minskade under            

1980-talet fanns fortfarande ett behov av bibliotek och andra kulturinstanser som fortsatte att             

uppföras, inte minst i de miljonprogramsområden som anlagts under 1960-talen och           

1970-talen.  

Den postmoderna arkitekturen kom att påverkas allt mer av internationella influenser,           

någonting som inte bara lyfte fram de internationella byggnadsidealen utan också de            

historiskt sett typiska svenska byggnadsidealen. De folkliga och lättsamma idealen          

frambringade en komplexitet i den postmoderna arkitekturen. Lekfullhet, kontraster och nya           63

former präglar de vid tiden uppförda biblioteksbyggnaderna och nya möjligheter skapas inom            

arkitekturen.  

De arkitektoniska idealen vidareutvecklas och under 2000-talet introduceras        

ytterligare lekfullhet inom arkitekturen, bland annat genom experimentella material och          

former, inte minst blir fasadens utformning mycket central och ofta framträdande. Tanken på             

63 Thorbjörn Andersson, Claes Caldenby(red.), 1998, s.171, 172 
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bibliotek som monumentala byggnader med imponerande arkitektur återkommer under         

2000-talet. Bibliotekens utformning och funktion förändras under i och med den tekniska            64

utvecklingen och datorer präglar både interiör och verksamhet, vilket också avspeglas i            

biblioteksbyggnadernas arkitektur. Trots den ökade användningen av internet och         

bibliotekens minskade roll som läsplats och bokförvaring ökar behovet av biblioteken som            

mötesplats för människor. Detta fenomen skulle kunna betraktas som en motreaktion mot det             

digitaliserade och allt mindre sociala samhället i övrigt.  

 

Vad skiljer de exemplifierade biblioteksbyggnaderna åt vad gäller funktion, placering          

och utformning? De tre biblioteksbyggnader jag studerat och exemplifierat finns i tre            

medelstora städer i Sverige. Biblioteken är uppförda under tre olika tidsperioder 1970-tal,            

1980-tal och 2000-tal vilket avspeglas i de olika diskurser och ideal som påverkat             

byggnadernas arkitektur vid dess uppförande. Norrköpings stadsbibliotek kännetecknas av         

modernistiska ideal och har en tydligt brutalistisk prägel. Uppsala stadsbiblioteks arkitektur           

kan härledas till de mer postmoderna idealen med friare formspråk och experimentell            

framtoning. Halmstad stadsbiblioteks arkitektur är mycket framstående i stadsbilden och den           

väldiga glasfasaden bidrar både till de moderna uttrycket men också till den monumentala             

framtoningen i byggnadens arkitektur. Till skillnad från de tidigare nämnda          

biblioteksbyggnaderna är Halmstad stadsbibliotek uppfört med de ideal vi idag fortfarande är            

vana vid att byggnader uppförs i samklang med.  

Vad gäller byggnadernas funktion är diskurserna kring de tre biblioteksbyggnaderna          

relativt likartade. Alla byggnader syftar till att vara tillgängliga för sina besökare, både vad              

gäller placering i stadsrummet men också genom sin verksamhet. Tillgängligheten har på            

olika sätt tagit sig uttryck i byggnadernas utformning beroende på den tid de uppförts i.               

Biblioteksbyggnadernas generella funktion är att förvara litteratur riktad till allmänheten.          

Byggnaderna inhyser också personal bland annat i form av bibliotekarier som kan hjälpa till              

att vägleda bibliotekets besökare. Möjlighet till att låna hem litteratur är en grundläggande             

funktion i de dagens bibliotek, någonting som uttrycks i de exemplifierade byggnaderna            

genom synliga utlåningsdiskar och återlämningsstationer. Biblioteken som rum för läsning          

spelar också en stor roll för biblioteksbyggnadernas funktion då också läsplatserna blir            

64 Anna Ingemark Milos, 2010, s. 29 
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centrala inslag i bibliotekens interiör. Således kan vi konstatera att bibliotekens funktion i             

allra högsta grad påverkar dess arkitektur och utformning.  

Biblioteksbyggnaderna har på olika sätt fogats in och blivit en del av sin             

omkringliggande miljö beroende på vilka diskurser som påverkat de arkitektoniska idealen           

vid bibliotekens uppförande. Norrköpings stadsbibliotek är placerat i ett centralt kvarter i            

Norrköping, med närhet till både affärer och stadskärna samt parkmiljö och gångstråket            

Södra promenaden. Biblioteksbyggnaden bryter tydligt med den omkringliggande miljön där          

arkitekturen domineras av flerfamiljshus uppförda kring sekelskiftet. Uppsala stadsbibliotek         

har till skillnad från Norrköpings stadsbibliotek fogats in i den befintliga miljön med stor              

försiktighet och hänsyn till omkringliggande byggnader, en tydlig skillnad som kan urskiljas            

mellan modernistiska och postmodernistiska ideal. De postmodernistiska idealen där         

arkitekturen syftar till att ta vara på platsens själ, genius loci, blir central, någonting som               

återses i Uppsala stadsbiblioteks arkitektur. Tanken på genius loci lever vidare inom            

arkitekturen även under början av 2000-talet. I Halmstad stadsbibliotek är bibliotekets           

placering lika central som den faktiska arkitekturen och arkitekterna visar tydligt på hur de              

förvaltar platsens själ genom att låta byggnadens form anpassa sig efter den befintliga miljön.              

Platsens själ förstärks också genom den glasfasad som täcker större delen av byggnadens             

fasad och suddar ut gränserna mellan inne och ute. Biblioteket är liksom de tidigare              

exemplifierade byggnaderna centralt beläget. 

Bibliotekens funktioner ställer som tidigare nämnt höga krav på den arkitektoniska           

utformningen som både ska möjliggöra verksamhetens funktioner samt visuellt synliggöra          

dem. Diskurser där tanken på biblioteken som tillgängliga för allmänheten präglar           

biblioteksarkitekturen både under 1970-talet, 1980-talet och det tidiga 2000-talet.         

Tillgängligheten tar sig dock uttryck på olika sätt i de tre exemplifierade byggnaderna. I              

Norrköpings stadsbibliotek som starkt präglats av de modernistiska och brutalistiska idealen           

under 1970-talet påvisas tillgängligheten genom en centralt belägen byggnad med avskalad           

arkitektur i betong som signalerar en viss anspråkslöshet i kontrast till omkringliggande            

sekelskiftesbyggnader. Byggnaden signalerar inte den monumentalitet och upphöjdhet som         

bibliotek tidigare genom historien anspelat på, således blir Norrköpings stadsbibliotek också           

symbol för den demokratiska tanken på en byggnad utformad för alla medborgare. Invändigt             

är planlösningen öppen och ljus vilket ger besökaren möjlighet att lätt överblicka byggnadens             

innehåll. Uppsala stadsbibliotek är som tidigare nämnt också mycket centralt belägen i            
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stadsbilden. Biblioteksbyggnaden är väl anpassad efter den omkringliggande miljön och          

förmedlar, liksom Norrköpings stadsbibliotek, en känsla av anspråkslöshet och enkelhet i sin            

utformning. Byggnaden är uppförd i tegel och kombinerar i enlighet med postmodernismens            

ideal stilar och byggnadselement från olika historiska tidsepoker. Byggnaden nås genom en            

trappa eller ramp och besökaren leds in i byggnaden genom en gång. Uppsala stadsbiblioteks              

entré kan tolkas som något stängd och otillgänglig i sin utformning och det är först inne i den                  

väldiga bokhallen som byggnaden riktigt öppnar upp sig för besökaren. Halmstad           

stadsbiblioteks utformning är till skillnad från övriga exempel mer storslagen och           

monumentalt framställd. Genom glasfasaden skapas en insyn i byggnaden och således också            

en ny typ av tillgänglighet för besökaren trots byggnadens monumentalitet. Transparensen           

bidrar till att bibliotekets besökare anar vad som väntar dem redan innan de stigit in i                

byggnaden. Halmstad stadsbibliotek är liksom de andra exemplifierade        

biblioteksbyggnaderna uppbyggd med en väldig bokhall där takhöjd och öppenhet präglar           

utformningen på bibliotekets mest centrala del.  

 

Finns det fortfarande ett behov av biblioteksbyggnader av traditionell form i dagens            

Sverige eller håller synen på bibliotekets funktion, som byggnader innehållande fysiska           

böcker, på att förändras? Under de senaste årtiondena har mycket hänt inom            

biblioteksarkitekturen, både vad gäller diskurser kring bibliotekens funktion och roll i           

samhället men också kring biblioteksbyggnadernas estetiska utformning. Biblioteken fyller         

idag vissa nya funktioner medan andra traditionella funktioner fallit bort. Biblioteken och            

dess arkitektur har förändrats och anpassats utefter de förändringar samhället genomgått.           

Exempelvis har biblioteken blivit en viktig mötesplats, både för litteraturintresserade,          

människor i behov av sociala sammanhang samt en naturlig plats för de som vill lära sig det                 

svenska språket. Således har biblioteken blivit en central plats för integrering i det svenska              

samhället. Tekniken har genom internets utveckling blivit ett självklart inslag i människors            

liv och i samhällets uppbyggnad, detta avspeglar sig även i bibliotekens verksamhet och             

således också i bibliotekens utformning. I och med att biblioteksbyggnadens arkitektur           

speglar verksamhetens behov har inte minst interiören anpassats efter teknikens möjligheter.           

Nya typer av lånediskar och återlämningsstationer har under de senaste årtiondet blivit ett             

stående inslag i stadsbibliotekens interiör. Genom dessa tekniska lösningar med          
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självbetjäning och effektivisering som syfte minskar också behovet av personal i biblioteken,            

någonting som i sin tur påverkar behoven i bibliotekens interiör.  

Under de senaste årtiondet har det diskuterats huruvida biblioteken och dess funktion            

kommer att utfasas i och med internets växande inflytande över människors vardag. Idag             65

fyller biblioteken flera funktioner som kan liknas vid varuhus och näthandel. Effektivisering            

och tillgänglighet har kommit att bli centrala ledord för bibliotekens utveckling.           

Stadsbiblioteken förväntas vara kundorienterade och individualiserade, att erbjuda besökaren         

nyheter vid varje besök och att skylta böckerna likt varor. Dessa ideal kan härledas till de                

kommersiella butikernas strategier som används för att öka konsumtionen och känslan av            

begär hos konsumenten. Individualiseringen inom biblioteksväsendet kan härledas till tanken          

på självständighet och till att självständigt söka kunskap.   66

Frågan om huruvida det fortfarande finns ett behov av traditionella          

biblioteksbyggnader i dagens Sverige samt ifall synen på bibliotekets funktion håller på att             

förändras är mycket svår att svara på. Som tidigare nämnt är biblioteken i ständig utveckling               

och det pågår hela tiden förändringar inom biblioteksverksaheten beroende på samhällets           

behov. Den tekniska utvecklingen tyder på ett minskat behov av fysiska biblioteksbyggnader            

medan den sociala utvecklingen tyder på ett ökat behov av bibliotek i form av mötesplats.               

Biblioteksbyggnaderna kommer med största sannolikhet inte se ut som de gör idag om 20, 30               

eller 40 år. Förmodligen kommer byggnaderna ha ändrat både form, funktion och roll i              

samhället, men jag har svårt att tro att behovet av biblioteksbyggnader helt kommer att              

upphöra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Olof Hultin, 2009, s. 15 
66Dan Hallemar, 2011, s. 18 
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