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Abstract: 
This master thesis aims to describe and examine Haninge cultural centre, inaugurated in 2002. We study 
the centre from an organization theory point of view, with focus on the building’s physical appearance. 
 The question we want to answer is to what extent, and if, Haninge cultural centre fulfills the 
underlying vision, formulated by the municipality of Haninge. Is the centre the symbol of a new era of 
Haninge and a vivid democracy as it was meant to be? Is there a congruency between the image the 
building creates and the vision that was formulated by the municipality? We also seek out to see how the 
cultural centre relates to an older tradition of cultural centres. 

In order to find answers to these and other questions we investigate the building, with the help of our 
chosen theory. We therefore, in accordance with the theoretical framework, explore the buildings design, 
layout and geography. When doing this we choose to explore the building from a symbolic perspective. 
What do the different ways and manners in which the architects have chosen to represent the intentions of 
the municipality actually symbolize. Especially when deciphered in a larger context than in this specific 
case?  

From an architectural point of view the building both points forward when, and if, setting an example 
for future buildings in the area, but also to an older historical context of Swedish architecture, as being a 
symbol of progress and democracy. The building itself, with very few exceptions, interplays very well 
with art and furnishing. 

Our general conclusion is that the building in most ways does what the municipality of Haninge asked 
for. Though, we also see that there are, if not hidden agendas, at least underlying intentions with the 
building as being a part of a starting point for a new era of Haninge where knowledge and education is of 
greater importance than formerly seems to have been the case.  
  
 

Nyckelord:   

Haninge kulturhus, kulturhus, arkitektur, symbolik, kommuner, organisationsteori, artefakter, fysisk 

struktur. 
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Inledning 

I Haninge kommun strax söder om Stockholm utlystes 1999 en arkitekttävling inför 
uppförandet av Haninge Kulturhus. Utlysandet av tävlingen var en direkt följd av ett 
förstamajtal som hölls av dåvarande kommunalrådet Staffan Holmberg (s), där denne 
lovade Haningeborna ett kulturhus, lite som plåster på såren efter de svåra besparingar 
man tvingats genomlida under 1990-talet. Det nya kulturhuset invigdes i december 
2002. Det rymmer idag kommunens huvudbibliotek, ett café, en kulturlokal för bland 
annat teaterverksamhet och kommunfullmäktiges möten, en konsthall och en 
konstverkstad. Vår uppsats ska handla om detta kulturhus. 

Det har under senare år inte bara byggts många nya bibliotek i Sverige, utan också 
anmärkningsvärt många kulturhus, i bemärkelsen att man bygger hus för flera kulturella 
aktiviteter under ett tak. Några exempel på detta är Dunkers kulturhus i Helsingborg, 
Landsbiblioteket i Växjö, Mångkulturellt centrum i Fittja och Kungsbacka kulturhus. 
Stockholms kulturhus är förstås ett känt exempel, om än äldre, medan det första 
kulturhuset i Sverige i modern mening ligger i Skövde och stod klart 1964. 

Kanske är det en tendens i tiden att bygga kulturhus, och det finns möjligen både lika 
och olika orsaker till deras uppförande. I Haninge tycker vi att det var ett speciellt val, 
eftersom kommunen tvingats till mycket hårda besparingar under flera år innan. Man 
kan undra vad som föranledde denna nysatsning på kultur. Varför valde man att bygga 
detta hus, och hur har man lyckats förverkliga sin vision och sina mål i samband med 
byggnadens utformning? 

En byggnad är ju sällan enbart bara en byggnad. Många av nutidens biblioteks- och 
kulturhusbyggnader har fått en symbolisk betydelse utöver den rent praktiska. Man vill 
kanske utmärka sin kommun med ett nytt kulturhus, som torde vara fallet med Dunkers 
Kulturhus i Helsingborg, eller sin stad med ett nationalbibliotek, som till exempel den 
Sorte Diamant i Köpenhamn och Bibliotheque nationale de France i Paris. Det verkar 
som om arkitekturen har blivit mer självständig och viktig i sig själv. Den används som 
ett sätt att höja en stad eller en kommuns status och skapa en ny profil eller image. Hur 
ser det ut i Haninge, finns möjligen en symbolisk betydelse manifesterad i Haninge 
kulturhus? Dessa och andra frågor skall vi besvara i den här uppsatsen. 

Kulturhuset som fenomen är ju ingalunda något nytt i historien, men vi tycker att det 
är intressant att ta reda på vad som är utmärkande för ett kulturhusbygge på 2000-talet 
ställt lite grann också i ett historiskt perspektiv. Vi har blivit intresserade av ämnet 
genom ett personligt intresse för kultur, arkitektur och samhälle och tidigare studier i 
konst, arkitektur och historia.  

   
– Karin Ljunggren & Tommy Westergren 
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1 – Syfte, avgränsning och frågeställning 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken vision som låg bakom uppförandet av 
Haninge kulturhus, och hur huset uppfyller och svarar på visionen. 

I detta sammanhang ska vi också undersöka vilken image Haninge kommun ville att 
kulturhuset skulle ge, och hur det lyckas med det. Med image menar vi det intryck som 
organisationen, genom huset, gör på besökarna. En image kan vara avsiktlig eller 
oavsiktlig, en organisation kan ju ha för avsikt att uttrycka en specifik image gentemot 
sina besökare, men resultatet kan bli ett annat.1  

I syftet ingår därmed att titta närmare på byggnadens symboliska betydelser, exteriört 
såväl som interiört. Med symbolisk betydelse menar vi att man kan tolka Haninge 
kulturhus som ett tecken, en symbol, som är någonting utöver det rent funktionella. Ett 
hus behöver inte bara vara ett hus, det kan också betyda något.Vi vill förankra Haninge 
kulturhus symboliska betydelser och bibetydelser i ett större omgivande sammanhang. 

Vi syftar i uppsatsen också till att undersöka hur Haninge kulturhus bibliotek stödjer 
informations- och kunskapsförmedling. 

Avgränsning 

Vi kommer att använda ett organisationsteoretiskt perspektiv och studera den fysiska 
struktur (byggnaden med de föremål som ingår i den) som organisationen valt att omge 
sig med. På så sätt får vi kunskap inte bara om huset i sig, utan också om organisationen 
bakom, det vill säga Haninge kommun. 

I vår undersökning kommer vi att ta hjälp av en av fyra aspekter som finns inom 
ämnet organisationsteori, nämligen ett fysisk-strukturellt perspektiv.2 Teorin erbjuder ett 
sätt att studera en organisations fysiska uttryck – i detta fall en byggnad – som vi tror 
kan passa vårt syfte.3  

Att vi främst använder en del av organisationsteorin, den fysiska strukturen, betyder 
inte att vi inte kommer att beröra de andra delarna av teorin som den är sammanflätad 
med, det vill säga organisationens kultur, dess teknologi och dess sociala struktur. Men 
huvudsyftet med vår studie är inte att göra en heltäckande analys av alla dessa områden. 
Vi utgår ifrån det rent fysiska, ifrån byggnaden och vill beskriva hur organisationen 
bakom Haninge kulturhus uttrycker sig genom de artefakter, det vill säga de föremål, 
som den omger sig med.4 Därigenom kommer vi även att få veta någonting om 

                                                 
1 En dyr och vacker byggnad kan ju tolkas väldigt disparat – å ena sidan kan den uttrycka välstånd och å 

andra sidan ett slöseri. Läs mer om image i teoriavsnittet, s. 21f. 
2  Hatch, Mary Jo 2002. Organisationsteori: Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 34. 
3  Hatch 2002, s. 34. Organisationsteorin innehåller fyra huvudsakliga komponenter, enligt 

organisationsforskaren Mary Jo Hatch, varav den fysisk-strukturella är en del. Övriga huvudsakliga 

aspekter av organisationsteorin är enligt Mary Jo Hatch organisationskultur, teknologi och social struktur. 

Se även s. 13f i uppsatsen.  
4 Begreppet artefakt inbegriper i detta sammanhang byggnaden som helhet samt alla de av mänsklig hand 

producerade föremål som finns i byggnaden. Vi utgår vidare från att dessa artefakter är intentionella, dvs. 

de har en avsikt både vad gäller funktion men också vad gäller en inneboende symbolisk betydelse. Se 

mer om detta i teoriavsnittet, s. 17f. 
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organisationen. Vi vill titta på hur man väljer att kommunicera sig själv och kommer 
därför att studera byggnadens arkitektur både utvändigt och invändigt. I detta ingår 
bland annat fasad, konstnärlig utsmyckning, möbler, form och design, textilier, färg- 
och materialval. Även byggnadens geografiska läge kommer att analyseras. Den 
teoretiska bakgrunden beskriver vi mer ingående i avsnittet Teori. 

 
Uppsatsens mest uppenbara avgränsning är därmed att vi studerar en byggnad och dess 
arkitektoniska uttryck. Men det ligger också en inre avgränsning i det teoretiska 
perspektiv som vi valt att använda. En ytterligare avgränsning är att vi främst kommer 
att fokusera på kulturhusets publika delar.  

Den kulturella verksamheten kommer naturligtvis att beröras på så sätt att den ingår i 
visionen, men någon analys av verksamheten vid Haninge kulturhus är vi inte ute efter 
att göra. Vi studerar hur den organisation som verkar i och ”bakom” byggnaden 
uttrycker sig genom sin byggnad och de föremål som ingår i byggnaden. Vi har alltså 
valt att studera byggnaden som ett uttryck för organisationen men också som ett uttryck 
för visionen med byggnaden.  

Frågeställning 

 
� Varför valde man att bygga ett kulturhus i Haninge kommun, och vilken var 

visionen som låg bakom beslutet? 
 
� Hur väl samverkar resultatet, det vill säga byggnadens image, med visionen? 

 
� Vilka geografiska, layoutmässiga, arkitektoniska och designmässiga aspekter 

stödjer visionen med byggnaden? 
 

�  Vad kommunicerar organisationens artefakter egentligen? 
 

� Hur stödjer bibliotekets symboliska egenskaper kunskaps- och 
informationsförmedlingen? 

 
� Hur inordnar sig huset i ett historiskt perspektiv på kulturhusbyggnader och 

deras verksamhet? 
 

 
Dels vill vi alltså ha svar på frågor av lite mer allmän karaktär, men vi vill också titta 
närmare på hur dessa frågor besvaras mer specifikt av byggnaden i sig, med hjälp av 
den metod och teori som vi har valt. 
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2 – Tidigare forskning  

Forskningen om kulturhus och deras tillkomst, funktion och historia, kan inte sägas 
återfinnas inom ett specifikt forskningsfält, även om naturligtvis fokus finns inom 
arkitekturforskningen, inom sociologin och i viss mån inom biblioteksforskningen. Det 
mesta som skrivs är naturligtvis journalistik.  

Den teoretiska utgångspunkt som vi har valt för vår uppsats, organisationsteori, 
återfinns inom det sociologiska fältet. Men för att få en bättre överblick av vår aspekt, 
har vi valt att söka litteratur ämnesmässigt bredare än enbart inom det sociologiska 
fältet. 

Om biblioteksarkitektur i allmänhet har det skrivits mycket, men däremot har det inte 
skrivits lika intensivt om relationen mellan kulturhus och bibliotek, eller om kulturhus 
överhuvudtaget, och i synnerhet har det inte skrivits mycket, om något, om man smalnar 
av spektrat av tänkbar tidigare forskning till att enbart röra sig inom det specifika fält 
som vi har valt. 

När det gäller studier av arkitektur och bibliotek är det ofta också mycket ”hands 
on”, det vill säga att man har tittat på hur praktiskt det är. Det har naturligtvis också 
skrivits många uppsatser om bibliotek och arkitektur, som på olika sätt närmar sig detta 
forskningsfält. Vi har här valt att endast ta upp ett fåtal som vi tycker berör vårt ämne – 
åtminstone partiellt. 
 
Anna-Lena Pemer har som magisterarbete skrivit en uppsats om visioner och funktioner 
i 1990-talets biblioteksarkitektur. Hon närstuderar Bibliotheque nationale de France och 
Malmö stadsbibliotek. Hon menar att de nya biblioteksbyggnaderna inte bara har 
uppförts för att ge mer plats för de växande samlingarna och erbjuda rum åt den nya 
tekniken. De har också ett stort symboliskt värde för respektive land och stad.5 Hennes 
analys har en del beröringspunkter med vår, till exempel i visioner, symbolik och 
funktion, men den görs inte ur ett organisationsteoretiskt perspektiv, på det sätt som vi 
gör.  

Sofia Carlenberg skriver i sin magisteruppsats från 2002 om ett planerat kulturhus i 
Ulricehamn som inte blev av. Syftet var att undersöka argument och motiv för och emot 
byggandet av ett kunskaps- och kulturcentrum och att skildra en kulturpolitisk debatt 
och synen på kultur i en kommun. Hennes huvudsakliga resultat av undersökningen var 
att trots att många av politikerna argumenterade för ett kulturcentrum blev beslut om 
detta aldrig taget, främst på grund av rädsla för kostnader, och att man saknade 
information om projektet och tvivlade på dess förankring hos lokalbefolkningen. Bland 
argumenten för ett kulturcentrum fanns en vilja att visa omvärlden att Ulricehamn är på 
väg framåt, göra Ulricehamn till en bättre stad att bo i, höja utbildningsnivån m.m. Man 
pekade på den framtidstro och optimism som ett kunskaps- och kulturcentrum skulle 
kunna innebära, och menade att det skulle kunna få en identitetsskapande och positiv 
verkan för kommunen.6 I Haninges fall genomförde man en nybyggnad, och det är 
intressant för oss att undersöka om det fanns liknande tankegångar inför uppförandet. 

Josefine Johansson fokuserar i sin magisteruppsats Från bibliotek till kulturhus : 
organisations- och verksamhetsförändring på ett folkbibliotek, på den 
organisationsförändring som skedde då ett bibliotek flyttade till större lokaler och 

                                                 
5  Pemer, Anna-Lena 2001. Mot det gränslösa biblioteksrummet: Visioner och funktioner i 1900-talets 

biblioteksarkitektur med utgångspunkt i Malmö stadsbibliotek och Bibliothéque nationale de France. 
6 Carlenberg, Sofia 2004. Ett kulturcentrum i Ulricehamn? 
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samtidigt kom att få ett vidgat verksamhetsområde, nämligen som kulturhus, för den 
kommun i vilket det verkar. I vissa stycken kommer hon i beröring med lokalfrågorna, 
som blir en följd av verksamhetsförändringen. Johansson fokuserar i uppsatsen på de 
verksamhetsförändringar som skett efter den förändrade inriktning som biblioteket 
genomgått. I viss mån berör hon även att ett nytt hus innebär fysiska förändringar, som 
också påverkar organisationens verksamhet. Hon tar upp att kommunens kulturkansli 
flyttat in i samma lokal som kulturhuset, och att man därmed fått kortare avstånd mellan 
beslutsfattare och operatörer.7 Johansson fokuserar med andra ord inte på den 
symboliska betydelsen av huset, som vi avser att göra. Johansson har heller inte samma 
teoretiska utgångspunkt som vi. 

Henriette Sandell undersöker i sin magisteruppsats Nya sköna hus fyra nya kulturhus 
i Sverige. Hon vill undersöka utvecklingslinjer och se om det går att urskilja 
gemensamma idéer bakom argumenten för att bygga kulturhus istället för bibliotek.8 
Hon utgår från en teori om organisatoriska fält, vilket vi inte gör. Men många av de 
idéer och argument hon får ta del av i intervjuer kring husens tillkomst liknar de idéer 
och visioner vi funnit knutna till Haninge kulturhus.  
 
Mary Jo Hatchs bok, Organisationsteori, är i sig en sammanfattning av forskningsläget 
inom organisationsteorin, och som sådan mycket användbar för oss i vårt arbete. Vi 
använder oss av boken som bas för vårt teorikapitel.  
 
Pasquale Gagliardis (ed.) antologi, Symbols and Artifacts, från 1992, är ett mycket 
citerat arbete. Mary Jo Hatch medverkar med ett kapitel i boken och hänvisar även till 
den bland sina referenser. Här finns flera kapitel som är mycket läsvärda och som har 
varit oss till stor gagn.  
 Boken ägnas åt organisationers fysiska uttryck och hur man kan studera detta. Även 
om de tankar som presenteras i boken i första hand utgår från exempel i företagsvärlden, 
så menar vi att den väl går att översätta, eller tillämpa på, också offentlig verksamhet.  

Men i boken tas också upp problem som finns med detta forskningsfält. Per Olof 
Berg och Kristian Kreiner, skriver till exempel att det saknas delar av forskning som 
kan göra teorin fullständig:  

While we were able to distil from the literature some of the ways in which physical 

settings may convey meaning, and some of the consequences on behaviour and 

performance that such meanings might have, we were not able to find coherent theoretical 

frameworks which might explain in an organizational context how, and to what degree, 

such intended meanings become an integral part of corporate culture.9  

Det finns med andra ord, enligt Berg och Kreiner inte en fullständigt utvecklad teoretisk 
bas, där man kan koppla artefakter till organisationskulturen för denna typ av studier. 
Berg och Kreiner ser det dock inte som en omöjlighet att en sådan teori i en mer 

                                                 
7 Johansson, Josefine 2001. Från bibliotek till kulturhus: Organisations- och verksamhetsförändring på 

ett folkbibliotek.  
8 Sandell, Henriette 2004. Nya sköna hus: En undersökning av idéer bakom bibliotek och kulturhus i fyra 

kommuner. 
9 Berg, Per-Olof & Kreiner, Kristian 1992. ”Corporate Architecture: Turning Physical Settings into 

Symbolic Resources”, i Symbols and Artifacts: Views of the Corporate Landscape, s. 65.  
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utvecklad form skulle kunna utvecklas. Men det är ju inte så att vi studerar 
organisationskulturen, utan hur organisationen i det här fallet uttrycker sig.  

Andra teoretiker inom detta fält hävdar å andra sidan att det finns en sådan teoretisk 
bas att stå på. Enligt Brian Rusteds kapitel i samma bok, så handlar det om tre 
konvergerande fält som kan besvara hur artefakter kommunicerar med oss: ”They can 
be characterized as semiotics, symbolism, and performance. In each, the weight of 
interpretation involves mapping material elements of a particular artifact or class of 
artifacts onto some larger conceptual context – language, history, social class, ideology, 
etc.”10 . Vi redogör mer noggrant för boken i kapitlet teori. Från vårt perspektiv gäller att 
vi vill beskriva vad organisationen berättar om sig själv, med hjälp av att studera deras 
artefakter. 

Sammanfattningsvis är vårt intryck av forskningsläget att mycket har skrivits om 
biblioteksarkitektur men avsevärt mindre om kulturhusarkitektur. Om 
biblioteksarkitektur är dessutom det allra mesta skrivet ur aspekten ”gör-så-här-för-att-
få-ett-modernt-bibliotek”.  

Däremot har det skrivits mindre om hur byggnadens fysiska utformning, i detalj 
såväl som i helhet, påverkar den organisation som skall använda huset. Inte heller har 
det skrivits särskilt mycket om hur just en biblioteksorganisation eller annan 
organisation uttrycker sig fysiskt, och därmed ännu mindre om kulturhus, åtminstone 
inte vad vi har kunnat finna. Detta bekräftas också av Nancy Pickering Thomas i hennes 
avhandling från 1996, där hon skriver: ”While construing architecture as a medium of 
communication is not especially new or startling ... it is not an approach that has often 
been considered in relation to libraries, especially from the point of view of the library 
user.”11 Nancy Pickering Thomas avhandling är skriven ur ett diskursivt perspektiv. 
 
Vi har sökt i flera olika databaser med olika ämnesinriktning. Vi har heller inte gjort en 
enda sökning utan fått använda flera olika strategier. Använda databaser är Artikelsök, 
Presstext, Mediearkivet, Libris, Nordiskt BDI-index, Scopus, Lisa, Avery index, 
Byggtorget, ISI/Web of knowledge, Library literature & Information science och 
SocINDEX.  

                                                 
10 Rusted, Brian 1992. ”Housing Modifications as Organizational Communication”, i Symbols and 

Artifacts: Views of the Corporate Landscape, s. 86. 
11 Thomas Pickering, Nancy 1996. Reading libraries: An Interpretive Study of Discursive Practices in 

Library Architecture and the Interactional Construction of Personal Identity, s. 6. 
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3 – Teori och metod 
Det finns naturligtvis många alternativa sätt att närma sig en sådan här byggnad på, 
både vad gäller teoretisk ram och metodik. Gemensamt för vilken teori eller metod som 
en uppsatsförfattare väljer är, att den teori och metod som används i viss mån kommer 
att styra förståelsen i en riktning som tillfredsställer teorin och metoden. Det är med 
andra ord sagt så, att valet av teori och metod kommer att påverka resultatet – som man 
frågar får man svar! Hans-Georg Gadamers berömda verk, Truth and Method, som är 
det centrala arbetet inom den filosofiska hermeneutiken, är i själva titeln ironisk – 
Gadamer argumenterar för att en metod ger de svar som metoden vill finna. Svaren, 
hävdar Gadamer, fås i stället genom att ställa öppna frågor till det studerade verket, det 
vill säga att låta verket självt komma till tals, samtidigt som frågorna bringas fram ur en 
medvetenhet om den egna förståelsehorisonten vilket resulterar i en hermeneutisk spiral 
av frågor och svar.12 I någon mån, och utan att kalla oss för hermeneutiker, har vi genom 
detta arbete, försökt hålla oss till det förhållningssättet. Men vi är medvetna om att den 
teori som vi använder oss av är ett raster genom vilket vi betraktar Haninge kulturhus. I 
alla händelser har valet av teori och metod för oss varit ett val där vi försökt använda 
oss av den teori och den metodologiska ansats som kunnat bringa de bästa svaren ur vårt 
studerade objekt. 
 Vilka alternativa teoretiska angreppsvinklar skulle vi ha kunnat ha? Ett sätt skulle till 
exempel ha kunnat vara att utföra en Space syntax-analys av byggnaden såsom den 
utvecklats av Bill Hillier och Julienne Hanson.13 De poängterar att det inte är husens 
utseende som ger dem dess status, i stället handlar det om relationen mellan ytorna som 
omger husen och hur rummen förhåller sig till varandra. Med denna metod hade man få 
mått på byggnadens sociala status, men den hade inte på ett tillfredsställande sätt kunnat 
besvara de frågor som vi ställer till byggnaden. Vi vill ju få svar på hur organisationen 
uttrycker sig genom denna artefakt, och då blir även frågor om till exempel image 
viktiga att få svar på.  
 Vi skulle också kunnat göra en ren arkitekturteoretisk studie, men vi är framför allt 
intresserade, inte av byggnaden i sig, utan av hur byggnaden utrycker den organisation 
den representerar. Vi har därför funnit att den teori som bäst kan hjälpa oss att finna de 
svar vi söker är organisationsteorin. 

Organisationsteori 

Vi ska studera Haninge kulturhus ur ett organisationsteoretiskt perspektiv med betoning 
på organisationens fysiska struktur. Den organisation som vi studerar är därmed 
Haninge kommun, som var beställare av kulturhuset och är den organisation som 
representeras av kulturhuset.  

Ursprunget till organisationsteori står att finna i kyrkliga och militära organisationer. 
Först under 1900-talet tog organisationsteorin klivet in i det civila samhället. Ett av de 
tidigt kända namnen är Frederick W.Taylor.14 

Skälet till att vi valt just denna teoribildning är att vi inte enbart intresserar oss för ett 
så att säga rent arkitekturteoretiskt svar på våra frågor. Vi vill ju även veta något om hur 

                                                 
12 Hans-Georg Gadamer 1979. Truth and Method. 
13 Hillier, Bill & Hanson, Julienne 1984. The Social Logic of Space. 
14 Organisationsstruktur, 1994 i Nationalencyklopedin, bd  14, s. 481. 
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denna byggnad stödjer sin organisation, det vill säga om den gör det den är byggd för att 
göra. Stödjer byggnaden organisationens visioner? 

För att åskådliggöra organisationsteorin som forskningsfält kan man ta hjälp av 
modellen nedan. Den fysiska strukturen räknas som en av fyra delmängder i en 
organisations helhet. De övriga delmängderna är social struktur, organisationskultur 
samt teknologi. Dessa fyra delmängder, eller cirklar, är relaterade till varandra och kring 
dessa finns omgivningen.15 

 
Fig. 1: Bild ur Hatch 2002 :  Femcirkelmodellen, illustrerar hur organisationsteorins olika delar griper in 

i varandra. Copyright Studentlitteratur AB. 

 
Inget av dessa begrepp kan sägas vara fullständigt i sig själv, cirklarna går in i och 
påverkar varandra. Denna kombination av olika tolkningssätt möjliggör för 
organisationsteorin att urskilja mångtydiga bilder av en organisation.16 

Den sociala strukturen undersöker relationer mellan sociala sfärer inom 
organisationen. Det kan handla om människor och de organisatoriska enheter, som 
divisioner eller avdelningar, som de tillhör.17 Kulturen å sin sida avser den 
organisationskultur som råder inom och präglar en organisation.18 Den tredje 
komponenten, teknologin, beskriver de fysiska hjälpmedel, aktiviteter och kunskaper 
som en organisation använder sig av för att producera det resultat som det är tänkt att 
man ska skapa.19 Fysisk struktur, slutligen, kan man definiera som ”relationerna mellan 
de fysiska elementen i en organisation”.20 Till de fysiska elementen räknas byggnader 

                                                 
15 Hatch 2002, s. 34. 
16 Hatch 2002, s 33f.  
17 Hatch 2002, s. 190, se vidare 190-230. 
18 Hatch 2002, s. 231, se vidare 231-271. 
19 Hatch 2002, s. 155, se vidare 154-189. 
20 Hatch 2002, s. 274. 
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och hur de är placerade, möblemang och utrustning, utsmyckning och ”...till och med 
människors kroppar”.21 

Kring dessa fyra huvudkomponenter så finns alltså omgivningen, som enligt Hatch 
beskrivs som någonting som befinner sig utanför organisationen och inte direkt ingår i 
den, men som genom att den är det sammanhang i vilket organisationen verkar, i hög 
grad blir styrande för hur organisationen fungerar.22 

Som framgått är vårt syfte att utgå från den fysiska strukturen, men när vi gör det 
kommer vi oundvikligen att tangera även övriga fält inom organisationsteorin. Detta 
eftersom ju inget av fälten existerar oavhängigt av de andra men, som sagt, vårt syfte är 
att ta Haninge kulturhus i betraktande ur en av aspekterna. Det fält vi kanske framför 
allt tangerar är organisationens kultur, då ju kulturen ofta är intimt förknippad med 
identitet, som är ett parbegrepp till image som vi vill studera närmare i denna 
framställning. Det vi till syvende och sist vill veta någonting om är hur organisationen 
uttrycker sig genom sina artefakter, samt vad organisationen önskat uttrycka. 

I vårt studium av Haninge Kulturhus fysiska struktur kommer vi att använda tre 
grundläggande element som ingår i fältet fysisk struktur, och som av Mary Jo Hatch 
bedöms vara de mest intressanta – geografi, layout och design/inredning.23 Genom att 
göra en närstudie av dessa element söker vi få svar på de frågeställningar vi har 
formulerat. De tre elementen förklarar vi nedan. 

Det finns vidare två synsätt att utgå ifrån när man analyserar en organisations fysiska 
struktur, nämligen ett symboliskt synsätt och ett beteendemässigt synsätt. 24  På vårt 
undersökta objekt kommer vi att använda det symboliska synsättet. Också detta synsätt 
förklaras närmare nedan. 

 

 
Fig. 2: Bild ur Hatch 2002. Bilden illustrerar hur begreppet fysisk struktur kan kopplas till andra 

frågeställningar rörande en organisations fysiska struktur. Copyright Studentlitteratur AB. 

                                                 
21 Hatch 2002,. s. 274. 
22 Hatch 2002, s. 85, se vidare 85 -125. 
23 Hatch 2002, s. 274. 
24 Hatch 2002, s. 281. 
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Geografi 

”Inom organisationsteorin riktar geografibegreppet uppmärksamheten mot den rumsliga 
fördelningen av de platser där en organisation verkar, och de fysiska kännetecken som 
utmärker varje plats.”25 En organisations geografiska utbredning påverkar på många 
olika sätt hur en organisation kommer att fungera, men organisationen påverkas alltså 
även av hur den plats ser ut som verksamheten verkar på. Som ett exempel kan man 
föreställa sig hur olika ett företag måste fungera om det ligger i glesbygd jämfört med i 
en större stad. Exempelvis blir ju logistiken på den ena orten en helt annan sak än på 
den andra. Det geografiska läget påverkar även till exempel rekryteringen av 
arbetskraft. 

När man studerar en organisations geografi kan det vara mer fysiska aspekter som 
kommunikationer, klimat och terrängförhållanden (placerar man sin organisation på ett 
högt berg får man färre besökare!), som kan var intressanta att fokusera på. Även 
befolkningstäthet, industrialisering, urbanisering och ett områdes eventuella etniska 
minoriteter kan visa sig vara viktiga att titta närmare på. 

 Organisationsgeografin påverkar sannolikt därmed även en organisations image och 
identitet.26 I det sammanhanget kan vi till exempel undersöka hur Haninge centrums 
image påverkas av kulturhuset. 

Det finns alltså två aspekter på en organisations geografi: å ena sidan kan man 
beskriva organisationens rumsliga utbredning, och å andra sidan kan man beskriva hur 
omgivningen runt omkring organisationen ser ut. I vårt fall kommer betoningen att ligga 
på det senare. Vi vill undersöka hur Haninge kulturhus påverkas av sitt geografiska 
läge, men också hur det bidrar till platsens geografiska egenskaper. 

Layout  

Med layout menas hur ett rum är arrangerat eller utformat med hjälp av fysiska föremål 
och mänsklig verksamhet.27 Denna del avser det sätt på vilket en organisations fysiska 
struktur är organiserad. Det kan handla om hur möblerna är placerade, var 
mellanväggarna står. Vidare vilka avdelningar som sitter i vilkas närhet och var 
cheferna sitter. ”I kontorsbyggnader beskrivs den interna utformningen ofta i termer av 
öppenhet, tillgänglighet och avskildhet.”28 Det vanligaste exemplet på tillgänglighet är 
ju det så kallade kontorslandskapet. Motsatsen torde vara enskilda kontor.  

Men samma sätt att beskriva ett rums organisation går ju att urskilja också i ett 
publikt utrymme, ett bibliotek, till exempel, innehåller nästan alltid graderingar av 
tillgängliga ytor i motsats till mer slutna platser. En lånedisk bör ju rimligtvis vara 
tillgänglig medan en läsesal bör uppfattas och fungera som ett mer slutet rum som inte 
inbjuder till kommunikation. Hur ett rum är fysiskt arrangerat eller utformat påverkar 
hur människor interagerar med varandra, hur de samarbetar och kommunicerar. Hur 
dessa ytor och rumsbildningar är gestaltade, är alltså av betydande vikt för vilket intryck 
kulturhuset gör på sina besökare. Hatch nämner som exempel på en layout det löpande 
bandet, som ju om det är illa organiserat inte kommer att fungera fullödigt, utan en 
mängd trassel kommer ständigt att bli resultatet.29 Här blir det löpande bandet ett 
exempel på en funktionell ordning, men det kan också tolkas symboliskt för hur 

                                                 
25 Hatch 2002, s. 275. 
26 Hatch 2002, s. 278. 
27 Hatch 2002, s 278f. 
28 Hatch 2002, s. 279. 
29 Hatch 2002, s. 279. 
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arbetsledningen förflyttar den symboliska makten över det egna livet från person till 
maskin. I vårt fall skall vi försöka studera hur byggnadens layout påverkar imagen och 
eventuellt medverkar till att stödja den bakomliggande visionen. 

Några begrepp man kan fundera kring i samband med layout är samspel, 
samordning, konflikt och kontroll. 

Design och inredning 

Design och inredning slutligen, behandlar hur det ”ser ut”. Med detta menas vilka 
arkitektoniska uttryck som finns, hur det till exempel är möblerat, och vilken stil 
möblerna har. Är det dyra designade möbler, eller billigare kopior från IKEA. Är 
fasaden reveterad eller av mexitegel. Vilka textiler har valts, vilka golvmaterial, hur ser 
den konstnärliga utsmyckningen ut, tekniken m.m. När man betraktar en organisations 
fysiska struktur ur detta perspektiv skall man vara medveten om att det i hög grad är 
estetiska frågeställningar som kommer med i bedömningen, och att därmed personliga 
val kan spela in. Vid en analys måste man därför tänka på att estetiska värden kan 
uppfattas på olika sätt av olika människor. Det är också viktigt att komma ihåg att 
inredningen kan säga mycket om organisationens kultur och hur människor ser på den. 
Den är alltså i hög grad avgörande för organisationens identitet, image och status.30 
Inom detta delfält ryms också valet av konstnärlig utsmyckning.  

Beteendemässigt och symboliskt synsätt 

När man vill studera en organisations fysiska struktur finns två olika angreppssätt –  det 
beteendemässiga och det symboliska. Vi har valt att utgå från det senare perspektivet. 
Detta gör vi eftersom vi finner det anmärkningsvärt att så många institutioner och 
kommuner idag satsar så stort på sina bibliotek och kulturhus. Vi föreställer oss att man 
inte bara bygger för att tillfredsställa kulturella önskemål och funktionella ändamål, utan 
även ser till andra mål med organisationen som helhet. Vi tror därför att det är särskilt 
intressant att närma sig Haninge kulturhus ur ett symboliskt-tolkande perspektiv, för att 
försöka avlocka byggnaden dess eventuella bibetydelser, bortom den rena funktionen. 

Det beteendefokuserade perspektivet kommer från ett modernistiskt perspektiv och 
inriktar sig i huvudsak på förhållandet mellan fysisk struktur och det samspel mellan 
människor som äger rum i organisationen. Det symbolisk-tolkande perspektivet räknas 
enligt Hatch som en efterträdare till det modernistiska, som i sin tur har ersatts av ett 
post-modernistiskt perspektiv.31  

Det symboliska perspektivet går ut på att fysiska strukturer är en rik källa till 
symboler och en viktig kanal för kulturella yttringar:  

De som anammar ett symboliskt synsätt menar att den fysiska strukturen i en organisation 

formar och vidmakthåller ett system av mening som hjälper medlemmarna att definiera 

vilka de är och vad de sysslar med, medan de som förespråkar det beteendemässiga 

synsättet anser att den fysiska strukturen formar och vidmakthåller ett system av handling 

som är inriktat på måluppfyllelse.32 

                                                 
30 Hatch 2002, s. 280f. 
31 Hatch 2002, s. 243. 
32 Hatch 2002, s. 281. 
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Den bärande tanken i beteendesynsättet är att de individer som ingår i organisationen 
styrs i sitt beteende av det sätt på vilket den fysiska strukturen är utformad. Detta 
eftersom vi helt enkelt varken kan gå eller se genom väggar och tak. Som ett exempel 
kan man ju tänka sig en arbetssituation där man för att lösa ett problem kan vända sig 
till två olika men lika kompetenta och i övrigt jämförbara personer för hjälp. Den ene 
sitter två rum bort, och den andre på ett annat våningsplan. Valet vart man går blir då 
inte så subtilt. Det beteendemässiga synsättet fokuserar på att undersöka hur till 
exempel en byggnad påverkar en organisations kultur eller funktion. Hur stödjer till 
exempel ett kontorslandskap organisationens funktion, det vill säga dess måluppfyllelse.  

Men också beteenden kan tolkas symboliskt och stödja en byggnads symbolik. Hur 
en byggnad används kommer att påverka hur huset upplevs – om vi besöker en kyrka 
och ser hur besökare är andaktsfulla så kommer också vi som besökare, av respekt eller 
av annat skäl, att anpassa oss till detta. Men i vår uppsats kommer vi av utrymmesskäl 
att betona de symboliska aspekterna hos artefakter, dels av utrymmesskäl, men också 
för att det skulle föra oss alltför långt att genomföra en studie av hur människor 
använder byggnaden. Men på enstaka punkter kommer vi ändå att beröra beteendet i 
huset, som en förstärkare av husets symbolik. 

Det symboliska synsättet, till skillnad från det beteendemässiga synsättet, betonar i 
stället hur vi tenderar att tolka och använda vår omgivning symboliskt och också låter 
(omedvetet eller inte) vårt beteende styras av detta. Den symboliska betydelsen vi 
lägger i en fysisk struktur kan också definiera vår plats i en organisation, vilka vi är och 
vad vi håller på med.33 Det är till exempel av avgörande betydelse att man vet på vilken 
sida av en lånedisk man skall befinna sig när man lånar och lånar ut böcker.  

Vi tenderar alltså ofta att låta fysiska strukturer få en symbolisk betydelse. Som ett 
exempel på detta kan man nämna att i TV-huset i Stockholm så finns det bara ett 
våningsplan som har heltäckningsmattor, chefsplanet, vilket lett till uttrycket : ”De på 
mattan!”34 Här ges alltså en del av inredningen en symbolisk betydelse, mattan i 
exemplet definierar medlemmarnas status inom organisationen. 
 
Ett begrepp som det symboliska synsättet arbetar med är symbolisk betingning, som 
fungerar på så sätt att någonting utlöser ett beteendemönster hos den som befinner sig i 
ett rum eller en byggnad (en fysisk struktur). Befinner du dig till exempel på ditt 
arbetsrum kommer du att bete sig på ett sätt, står du i kön på snabbköpet gör du det 
därför att det är där du ska stå när du vill betala. Det är detta som kallas för symbolisk 
betingning. En plats betingar oss att bete oss på ett visst sätt. Tänk bara på hur naturligt 
det är att ställa sig i kön på ett snabbmatställe. Lokalens själva utformning liksom 
berättar för oss hur vi skall bete oss, och också hur vi inte skall agera. På biblioteket 
talar man gärna lite tystare eller är helt tyst. Kanske mumlar man endast ett diskret tack 
vid lånedisken. Hatch nämner som exempel på sådana platser med en symbolisk 
betingning: väntsalar, kontor, bibliotek och kontorsrum, och menar att: ”Tanken på ett 
symboliskt betingat beteende innebär en omedveten koppling mellan fysisk struktur och 
de vardagliga rutiner som tillsammans utgör merparten av organisationens vardag.”35 
Per Olof Berg och Kristian Kreiner menar: 

For example, it has been noticed that churches elicit religious behaviour even in people 

who are not religious. Likewise, clean rest-rooms have been claimed to elicit tidier 

                                                 
33 Hatch 2002, s. 281. 
34 Berättat för oss 2004-06-22. Informanten önskar vara anonym. 
35 Hatch 2002, s. 285. 
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behaviour amongst users. Moving from the conference table to the easy-chairs in the 

executive suite often produces less formal interaction. Less trivial is perhaps the case of 

airline stewardesses who are trained mentally to imagine the cabin as their own home, 

whereby feelings are aroused which enable them spontaneously to act out the role of 

hostesses …36 

Men det är inte bara den symboliska betingningen som är viktig i detta sammanhang 
utan dessutom ”spelar rumsliga element (lokalisering, byggnader, färgsättning) och 
rumsliga relationer (geografi, layout, design och inredning) en viktig roll när det gäller 
att skapa och forma identiteten inom och omkring organisationerna”.37 Dessa faktorer  
torde även påverka den image som en organisationen får. Ett kulturhus med central 
placering på en ort får förutom en fördelaktig placering också en symboliskt viktigare 
plats än om det placerats i en avlägsen del av orten. Sådana saker kan spela en viktig 
roll för organisationens image. 

Organisationers artefakter och symboler 

En av de centrala tankarna när det gäller artefakter inom organisationsteorin är att de är 
föremål som är tillverkade av människor och som existerar oavhängigt deras skapare. 
Artefakterna har en avsikt (de är intentionella), och är möjliga att förnimma med våra 
sinnen.38 Hatch formulerar det, och hänvisar till Pasquale Gagliardi, som att ”[a]rtefakter 
... kan ses som rester av en kulturell kärna vilka ligger kringströdda på ytan av en kultur, 
ungefär som lava efter ett vulkanutbrott.”39 Artefakten, i vilken alltså inbegrips allting av 
mänsklig hand producerat, är alltså möjlig att uppfatta som ett uttryck för mycket mer 
än bara sig själv.  

Men artefaktbegreppet kan förstås på ett vidare sätt än så. Mary Jo Hatch delar upp 
artefaktbegreppet i tre kategorier: fysiska manifestationer, beteendemässiga 
manifestationer och verbala manifestationer. I vårt arbete har vi valt att fokusera på de 
fysiska manifestationerna. Som specifika exempel på fysiska manifestationer nämner 
Hatch: konst, design och logotyper; byggnader och inredning; klädsel och utseende; 
materiella objekt; fysisk utformning.40 I detta sammanhang skriver Hatch också att 
organisationens medlemmar kan vara medvetna eller omedvetna om sina artefakter, 
men att de är de mest tillgängliga kulturelementen, samtidigt som artefakterna ”ligger 
längst från den kulturella kärnan”.41 

Det vill säga att det sätt på vilket en organisation organiserar sig fysiskt samt 
uttrycker sig på genom sina artefakter, är en tolkningsbar bild av företagets kultur, men 
också av vilken image man vill omge sig med. Annorlunda uttryckt: Organisationer 
tenderar att reifiera, det vill säga förtingliga, sina grundläggande värderingar. Ett 
mycket mer näraliggande exempel på detta kan vi hitta genom att för ett ögonblick 
stanna upp framför spegeln och betrakta oss själva ett slag. Vad ser vi? Jo, vi ser en 

                                                 
36 Berg & Kreiner, 1992, s. 46. 
37 Hatch 2002, s. 285f. 
38 Gagliardi 1992. ”Artifacts as Pathways and Remains of Organizational Life” i  Symbols and Artifacts: 

Views of the Corporate Landscape, s. 3. 
39 Hatch 2002, s. 246. 
40 Hatch 2002,  s. 247. 
41 Hatch 2002, s. 247. 
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människa som har gjort ett val vad det gäller kläder, smycken och andra accessoarer – 
det vill säga vi ser ett val som inbegriper ting. Jag har kanske valt att ha just de här 
byxorna idag eftersom de uttrycker mig på ett särskilt sätt som speglar hur just jag mår 
just idag. Jag har reifierat mig! För företag och organisationer är det sätt på vilket de 
yttrar sig fysiskt därmed ett uttryck för organisationens ”själ”.  
 
Hur kan man då tolka och förstå artefakter som uttryck för en organisation? Inom 
organisationsforskningen brukar det som nämnts alltså formuleras som att artefakter 
kort och gott är symboler som lyfter fram en organisations kulturella och 
organisatoriska värderingar. Rafaeli och Vilnai-Yavetz, däremot, försöker fördjupa 
denna beskrivning. De menar att om man enbart förstår artefakter som symboliska, 
knappast kan besvara eller fånga varför och på vilket sätt de artefakter som en 
organisation omger sig med väcker känslor hos betraktarna.42  
 För att fördjupa synen på hur en artefakt uppfattas av människor som kommer i 
kontakt med en organisations artefakter, det vill säga en organisations sätt att fysiskt 
presentera sig på, presenterar författarna en modell som bygger på tre grundläggande 
synsätt på hur vi förstår en artefakt. Dessa tre synsätt är: instrumentellt, estetiskt43 och 
symboliskt.  
 Med instrumentell syn på en artefakt menas hur vi uppfattar att den fungerar. En stol 
kan till exempel vara mer eller mindre bekväm att sitta i. Den estetiska synen hänför sig 
till vårt ”skönhetssinne” – vi kan ju tycka att stolen är mer eller mindre vacker att se på 
(däremot sitter vi sällan vackert). Den symboliska aspekten slutligen är resultatet av de 
associationer som en artefakt kan frammana, som Rafaeli och Vilnai-Yavetz formulerar 
det. Ett symboliskt synsätt är centralt för studiet av organisationer och inom 
marknadsföring och reklam.44 Men: ”… symbolism does not regard whether an artifact 
promotes or hampers task performance, or whether an artifact is aesthetically pleasing, 
suggesting that it unravels aspects of artifacts other than those involved in aesthetics and 
instrumentality.”45 Med detta menas att vi i vårt möte med en organisations artefakt, inte 
enbart kommer att uppfatta den på ett symboliskt sätt. Tänk till exempel på om man 
sätter sig i en stol som man finner vara mycket vackert utformad, och upptäcker att den 
är synnerligen obekväm. Kommer man fortfarande tycka att den är lika vacker? 
Förmodligen inte, åtminstone kommer superlativen att få en en bisats: Snygg, men inte 
bekväm. Detta är också den huvudsakliga slutsats som Rafaeli och Vilnai-Yavetz drar 
av sin studie – nämligen att vi i vår uppfattning av en artefakt blandar de tre aspekterna 
och låter dem påverka varandra. 
 
I den här uppsatsen har vi ju dock valt att fokusera på de symboliska aspekterna av de 
artefakter som bildar det fysiska uttryck som Haninge kulturhus organisation tar sig. 
Detta val bottnar dels i rena utrymmesskäl, dels i att vi tror oss kunna finna intressanta 
slutsatser nog enbart genom att studera det fysiska uttrycket. För att fördjupa studiet av 
den symboliska sidan av Haninge kulturhus, kommer vi att förankra det vi tolkar i 
omkringliggande kontexter.  

                                                 
42 Rafaeli &Vilnai-Yavetz 2004, s. 672. 
43 Det finns flera olika estetiska modeller som förklarar varför vi finner ett föremål, eller konst, vackert 

eller motbjudande. Rafaeli och Vilnai-Yavetz, berör inte detta. Det är möjligen en brist i deras arbete. 
44 Rafaeli & Vilnai-Yavetz 2004, s. 673. 
45 Rafaeli & Vilnai-Yavetz 2004, s. 673. 
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Att tolka symboliskt 

Det är alldeles uppenbart så att arkitektur och design inte är någonting som existerar 
betydelselöst, det vill säga bara är fyra väggar och ett tak, färg och form. Betrakta bara 
fasaden till nästan vilket bankpalats som helst i vilken svensk stad som helst. Dessa 
fasader är tänkta att berätta både om solvens och soliditet. Arkitekturen talar till oss, 
detta alldeles oavsett hur neutral den vill framstå. Också den mest renskalade 
funktionalism säger någonting till oss, inte minst med tanke på att funktionalistisk 
arkitektur var/är en reaktion mot tidigare arkitekturstilar. Arkitekturen och designen 
kommunicerar med oss.  

Bland de forskare som ofta nämns som föregångare till den symbolisk-tolkande 
aspekten inom organisationsteorin, finns flera semiotiker.46 Ett sätt att avkoda en 
byggnad, eller egentligen vilken mänsklig verksamhet som helst, dess mening, dess 
symbolik, är att anlägga ett semiotiskt synsätt på den/det.47 

Semiotiken har sitt ursprung i lingvistiken och då närmare bestämt i den generella 
lingvistik som Ferdinand de Saussure introducerade i sin berömda Cours de 
Linguistique générale posthumt publicerad 1916 (i svensk översättning 1970).48 Detta är 
en teoribildning som från att ha varit en lingvistisk angelägenhet har utvecklats till att 
bli en teori för tolkning av all form av mänsklig aktivitet. Semiotikerna gör det genom 
att beskriva alla typer av mänsklig verksamhet som analoga med språket.  

Från det semiotiska fältet och Umberto Eco i första hand så lånar vi begreppen 
denotation och konnotation, som är benämningar på två betydelsenivåer av det som 
skall förstås.49 Den denotativa nivån kan beskrivas som en primär nivå, och den 
konnotativa som en sekundär nivå. Den denotativa nivån är så att säga kärnbetydelsen i 
en företeelse. Skulle vi definiera bil, så skulle vi säga fordon. Den denotativa nivån är 
därmed i det närmaste att jämföra med en lexikalisk beskrivning. Den konnotativa 
nivån, går längre och är mer tolkande, men är alltid förankrad i den sociala kontext som 
omger det som skall förstås. Vad är till exempel bilen i vår kultur, vad symboliserar 
den. Svaret är naturligtvis en mängd olika saker och har förändrats med tiden. Här kan 
man få fram motsättningar i vår kultur – bilen kan ju stå för både frihet och rörlighet, 
men den kan samtidigt konnotera miljöproblem, trängsel, avgaser med mera. De 
konnotativa betydelserna ska kunna förankras i den kontext i vilket företeelsen man 
beskriver finns. Vi kommer att använda begreppen som ett sätt att tydliggöra olika 
betydelser och betydelsenivåer av Haninge kulturhus, ibland uttalat ibland inte. 

Enligt semiotikerna kan alltså arkitekturen uppfattas som tecken - tecken som kan 
tolkas och dechiffreras. Men de semiotiker som ägnat sig åt arkitekturen gick egentligen 
längre än så – arkitekturen kunde inte bara ses som en analogi med språket, utan den är 
ett språk.50 Men inom arkitektkretsar är det numera, skriver Adrian Forty, ”as customary 
to condemn linguistic analogies as it was thirty years ago to invoke them.”51 Forty 
fortsätter med att anslå en mer försonlig ton när han skriver att även om arkitektur inte 
är ett språk, så minskar det ju inte värdet av att tala om arkitekturen och därmed låta 

                                                 
46 Hatch 2002, s. 284. 
47 Semiotik, som denna vetenskap kallas sedan 1969, (tidigare semiologi), skulle med en svensk term 

kunna kallas för teckenlära. 
48 Boken finns i svensk översättning från 1970: Saussure, Ferdinand de 1970. Kurs i allmän lingvistik.  
49 Eco, Umberto (1970) Den frånvarande strukturen: introduktion till den semiotiska forskningen, s. 281. 
50 Forty, Adrian 2000. Words and Building: a Vocabulary of Modern Architecture, s. 80ff. 
51 Forty 2000, s. 84. 
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språket bli en metafor för den.52 Till detta sista ansluter vi oss. Arkitektur är inget språk 
med en tydlig grammatik, men vi kan tala om den och förstå den också symboliskt med 
hjälp av språket – det är också så vi kommer att titta på Haninge kulturhus för att 
försöka fastställa på vilket sätt byggnaden förverkligar visionen. En vision är ju i hög 
grad någonting symboliskt – man vill att en viss byggnad skall bli något, det vill säga att 
den skall symbolisera någonting. 

Image och identitet 

På senare tid har de symboliska aspekterna av artefakter såväl som byggnader kommit 
att spela en allt viktigare roll i samhället. Per Olof Berg och Kristian Kreiner skriver till 
exempel:  

…corporate buildings have in the hands of contemporary management been transformed 

from ”containers” of organized behaviour to impelling symbols of corporate virtues and 

managerial intentions. As such, buildings and other physical artifacts have become 

powerful managerial tools as well as tools of production. This is almost an 

institutionalized truth by now, and at any rate the kind of argument which is brought 

forward as managerial justification in the often heavy investments in the physical 

appearance of the organization.53 

Citatet ovan belyser det faktum att man kommit att uppvärdera betydelsen av det fysiska 
uttryck som en organisation tar sig. Fokus ligger inte längre på produktionen utan man 
betonar allt mer även den fysisk-symboliska funktionen. Ett företags, eller organisations 
byggnad, skapas ofta inte längre enbart för att skapa en plats för rationell produktion, 
utan den skall även uppvisa organisationens ”själ” utåt. Detta ligger naturligt väl i tidens 
starka fokusering på varumärket, snarare än på innehållet. Det är för ett företag eller en 
organisation ofta lika viktigt att ha ett starkt varumärke som en bra produkt. Byggnader 
och andra artefakter som ett företag omger sig med, blir med detta synsätt lika viktiga 
som själva produkten, eller åtminstone en betydelsefull del av varumärket – 
motsvarande sätt att fundera kring en modern kulturhusbyggnad blir att placera den i 
relation till det varumärke som den ska representera. Det finns alltså även en stark 
betoning av hur man kommunicerar sitt budskap.  

Enligt Berg och Kreiner så har det på ett motsvarande sätt skett en förskjutning inom 
arkitekturen, där en allt större vikt läggs vid att byggnader medvetet skall manipulera 
besökaren.54 
 
Intimt länkat med det som nämnts ovan och med de organisationsteoretiska begreppen, 
är förstås också hur en byggnad bidrar till att skapa identitet och image hos sin 
organisation. Hatch menar att: ”Organisationsidentiteten utgörs av medlemmarnas 
upplevelser av och uppfattningar om organisationen som helhet.”55 Här är det viktigt att 
skilja på identitet och image, där identiteten är självcentrerad och riktar sig inåt 
organisationen själv, och imagen speglar vad organisationen eller företaget vill framstå 

                                                 
52 Forty 2000, s. 84. 
53 Berg & Kreiner 1992, s. 43. 
54 Berg & Kreiner 1992, s. 44. 
55 Hatch 2002, s. 288. 
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som eller framstår som utåt. Man bör vara medveten om och aktsam inför att image och 
organisationsidentitet är två begrepp som är sammanvävda och kan påverka varandra. 
Det sätt som en organisation vill framstå som utåt, kan få återverkningar på 
organisationens identitet och vice versa. I vårt arbete har vi valt att fokusera på image, 
men eftersom begreppen kan vara interagerande, så kommer bägge begreppen att 
förekomma i uppsatsen, men vårt huvudfokus är i detta arbete imagen. 

I det arbete som läggs ner på att skapa en image för organisationen utåt, samt en 
organisationsidentitet inåt, används fysiska attribut: 

Fysiska element som har stora möjligheter att representera organisationens identitet eller påverka 

företagets image inbegriper följande: slående arkitektoniska kännetecken (till exempel fasad, 

husens silhuett, ljuseffekter, kontorsinteriörer, utsmyckningar), produktutformning, 

företagslogotype, litteratur om organisationen (som till exempel årsrapporter, broschyrer) och 

uniformer.56 

                                                 
56 Hatch 2002, s. 289. 
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Metod 

Som vi ser det kan metoden inte vara någon annan än den kvalitativa, eftersom vi inte är 
ute efter att finna mätbara fakta utan söker efter förståelse av enskildheter. De slutsatser 
som vi kommer fram till i studiet med denna metod och av endast en byggnad kan inte 
heller på något sätt kvantifieras - vårt resultat gäller endast Haninge kulturhus. Den enda 
tänkbara kvantifieringen kan ligga i möjligheten att närma sig andra kulturhus eller 
biblioteksbyggnader på ett liknande sätt som vi gjort, och sedan jämföra. 

Vårt studie av Haninge Kulturhus utgår i huvudsak från egna närstudier av 
byggnaden och skriftlig dokumentation kring den.Vi började med att studera ritningar 
och skrifter kring husets tillkomst. Därefter har vi studerat huset med vägledning av 
organisationsteori. Genom att se på huset med denna teoretiska utgångspunkt har vi 
försökt att visa hur huset svarar på de visioner och mål som satts upp för det. Vi har då 
tittat på geografiska aspekter av huset och platsen där det ligger, och vidare försökt att 
tolka byggnadens arkitektur både utvändigt och invändigt, som till exempel fasadens 
utseende, materialval, konstnärlig utsmyckning, möblemang, textilier, design och 
färgval m.m. Även byggnadens layout och dess relation till sin omgivning har varit en 
intressant aspekt att titta närmare på, samt byggnadens och dess föremåls symboliska 
aspekter. Vi har också försökt att se hur bibliotekets symboliska egenskaper stödjer 
informationsförmedlingen.  

För att ytterligare fördjupa våra kunskaper om huset och dess bakgrund, 
kompletterade vi med några intervjuer. Dessa valde vi att inte genomföra förrän vi hade 
besökt huset. Vi tror att vi annars skulle ha löpt risk att ha blivit alltför påverkade i vår 
förförståelse av byggnaden inför våra besök där. I övrigt har vi naturligtvis vår egen 
förförståelse med oss när vi besöker huset – den består av både egna tidigare studier, 
men också arbetslivserfarenhet från biblioteksvärlden. Förståelsen växer dessutom i en 
hermeneutisk spiral allt eftersom man studerar ett verk, i det här fallet en byggnad.  

Vi sökte särskilt efter dels sådana föremål som på ett eller annat sätt kan betraktas 
som ikoner för vår tid, dels efter uttolkbara symboliska företeelser i ett större 
sammanhang som finns i huset. Det närstudium vi genomfört av byggnaden är den 
viktigaste delen av vår undersökning. Men trots att vi närstuderar huset, så har vi hela 
tiden som komplement velat kontextualisera våra intryck för att på så sätt kunna 
bekräfta vad vi sett och upplevt vid våra besök. Kontextualiseringen har skett på så sätt 
att vi hela tiden försökt förankra våra resonemang kring kulturhuset i andra källor, då 
framför allt i litteraturen. När det gäller tillgång till material har vi sökt efter och fått 
tillgång till det vi ansett oss behöva. 

Vi valde att intervjua tre personer som kunde representera huset och organisationen 
väl och som varit med sedan projektets början. Först intervjuade vi Lena Wester, 
bibliotekarie och projektledare i projektgruppen under byggtiden. Hon företrädde hela 
verksamheten i projektet. Sedan intervjuade vi Staffan Holmberg, kommunstyrelsens 
ordförande vid tiden för bygget och numera landstingspolitiker. Han var kommunalråd i 
Haninge, initiativtagare till kulturhuset och ordförande i juryn under arkitekttävlingen. I 
sin egenskap av att vara initiativtagare och politiker, antog vi att han skulle kunna ge sin 
syn på visionen och målen med huset. Dessutom talade vi med en av de två 
huvudansvariga arkitekterna, Martin Rangfast, för att vi ville spegla arkitektens syn på 
uppdraget mot uppdragsgivarens och det färdiga resultatet. Arkitekten är ju den som 
haft uppdraget att tolka beställarens intentioner. Vi har nöjt oss med att intervjua en av 
arkitekterna, trots att de varit två och att det även var en inredningsarkitekt inblandad. 
Efter vårt samtal med Martin Rangfast bedömde vi det som att han var så insatt i allt 
vad gäller utformning och inredning av detta hus –  han kunde representera 
arkitektsidan så bra, att vi inte behövde gå vidare för att få reda på det vi ville.  
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Att vi inte har intervjuat någon företrädare för konsthall, verkstad och 
teaterverksamhet beror delvis på att det egentligen inte finns någon utöver 
kulturhuschefen att tillgå. Hon i sin tur hänvisade oss till Lena Wester. Men framför allt 
är det så att vi primärt inte är intresserade av den kulturella verksamheten sådan den ter 
sig idag.  

Vi har också valt att namnge de intervjuade personerna, vilket egentligen går emot 
rekommendationerna för intervjuer som källa. Orsaken är att ingen av dessa tre personer 
har haft något emot att vi namngivit dem. Vi har frågat dem och de har gett oss tillåtelse 
att låta dem stå med med sina fullständiga namn. Vi tror också att när det gäller ett 
specifikt objekt som detta, skulle hela studiens syfte gå om intet om objektet som sådant 
inte vore identiferat. 

Utmärkande för den kvalitativa forskningsmetoden är att man kan komma nära sitt 
forskningsobjekt, vilket gör att man kan göra sin undersökning på ett subjektivt sätt.57 
Den kvalitativa intervjun passar bra i vår studie, eftersom den tillåter oss att komma 
nära på ett sätt som exempelvis inte en enkät skulle göra. I en kvalitativ intervjusituation 
ska man låta intervjupersonernas egna tankar och åsikter komma fram så mycket som 
möjligt, man ska försöka få intervjun att likna ”en vardaglig situation och ett vanligt 
samtal”.58 Men vi är medvetna om att intervju är en krävande forskningsmetod, och att 
det kan vara svårt att arbeta med intervjumaterialet på ett fruktbart sätt. Det kan också 
vara så att personerna i en intervjusituation kanske inte alltid svarar helt ärligt på 
frågorna. De kan ge tillrättalagda svar, försöka förbättra eller försämra verkligheten.59 I 
en kvalitativ intervju är det meningen att forskaren inte ska styra för mycket, men för att 
vara tydlig med vad man vill veta är det bra att använda en intervjumanual.60 Vi gjorde 
en frågemanual som intervjupersonerna fick titta igenom några dagar innan 
intervjuerna. Vi hoppas att de upplevde den som tydlig och väl avgränsad.  

I efterhand kan vi konstatera att delar av intervjuerna inte tillförde så mycket till vårt 
studium och vi har bara redovisat det som vi fann relevant för uppsatsen. Det har vi inte 
gjort på något samlat sätt utan lite här och var. Kanske kunde man ha gjort det mer 
samlat och tydligt, men vi valde att redovisa intervjuuppgifter i det sammanhang där vi 
skriver om en viss fråga istället. Som vi sett det är intervjuerna bara en av våra metoder, 
och förhoppningsvis har metoderna kompletterat varandra. 

Då vi rört oss i byggnadens publika delar har vi varit anonyma för besökarna, men 
personalen har känt igen oss från de tillfällen vi varit där och intervjuat. 

Skulle vi ha kunnat göra på något annat sätt? Skulle vi i stället för en kvalitativ 
metod kunnat genomföra en kvantitativ undersökning för att komma fram till de 
slutsatser som vi gör? Ja, kanske. Tillvägagångssättet skulle då ha varit att vi genom 
stora och förmodligen mycket omfattande enkätundersökningar kunnat finna fram de 
värderingar som omger byggnaden och dess interiörer. Men vi kan varken se fördelarna 
med ett sådant tillvägagångssätt, eller hur en sådan stor enkätundersökning skulle ha sett 
ut i praktiken för att rymmas inom tidsramen för ett arbete av denna karaktär. Vi skulle 
dessutom antagligen ha varit tvungna att genomföra detta i kombination med en serie 
intervjuer för att ytterligare förstå hur huset påverkar interaktionen i huset. Kanske 
skulle vi ha sett andra saker då, eller fått fram andra uppgifter, men vi såg den väg vi 
valde som den mest fruktbara.  

                                                 
57 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, s. 92. 
58 Holme & Solvang 1997, s. 99.  
59 Holme & Solvang 1997, s. 104. 
60 Holme & Solvang 1997, s. 100. 
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4 – Kulturhus förr och nu    

Ordet kulturhus i den betydelse vi använder här har inte varit i bruk i Sverige längre än 
sedan 1960.61 Kulturhuset som modern idé är därmed, åtminstone språkligt sett, inte 
särskilt gammal. Men ser man till ett idéhistoriskt perspektiv är företeelsen avsevärt 
äldre. 

Innan vi beskriver Haninge kommun och kulturhus ska vi med Sven Nilssons hjälp 
ge en kort idéhistorisk bakgrund till begreppet kulturhus som det sett ut från antiken till 
våra dagar.62 Det första ”kulturhuset” kan sägas vara Museion i Alexandria (290 f. kr.- 
300 e. kr.). I Museion samlade man studier och musiska uttryck. Här rymdes bl. a. 
bibliotek, föreläsningssalar, naturliesamling och forskarbostäder i samma byggnad. När 
Rom fallit blev det den katolska kyrkan och klosterväsendet som blev centrum för 
studier och olika kulturformer, vilket fortsatte under medeltiden. I klostren byggde man 
upp samlingar av antika handskrifter, sysslade med bildskapande, musik och sång, 
bildkonst och ikonografi. Även om de var slutna utåt, så skapade klostren nätverk som 
lärde ut kunskap om olika tekniker och innovationer. De blev ett slags kulturhus, vars 
främsta uppgift var att producera och bevara. Även klostrens arkitektur med innergård, 
arkader och ateljéer har överlevt som idé. 

I samband med renässansen och den världsliga maktens utvidgning började en 
tydligare uppdelning av kulturella uttryck att spridas. En konstnär eller furste skulle 
vara kunnig i både vetenskap och konst, poesi och musik, men trots dessa krav på att 
vara universell skedde en utveckling mot skilda lokaler för konst och kulturutövning, 
det vill säga bibliotek, teatrar, konserthus och konsthallar.63 Man började skilja på 
produktion och presentation. Att se på konst och gå på teater hade tidigare varit ett 
privilegium för hovet, men nu uppstod nya teaterscener för storstädernas befolkning. 
Det är ur denna miljö som dagens uppdelning i teatrar, konserthallar och konsthallar har 
utvecklats med sina sinsemellan olika producenter och publik.64 
  
Vad är det då för historiska krafter som drivit fram utvecklingen av mer integrerande 
kulturhus, frågar sig Sven Nilsson. Idén om kulturhusliknande byggnader med plats för 
uppvisning och utövning av flera konstarter började bli vanlig under slutet på 1700-talet 
och början på 1800-talet och den har flera orsaker. Delvis hänger den samman med det 
konstbegrepp som etablerades på 1700-talet, och som inbegrep alla de sköna 
konsterna.65 Det uppstod också ur ett behov av att förklara världen utifrån värderingar 
etablerade av den framväxande borgerligheten vars, enligt Nilsson, världsåskådning 
kom att bli den hegemoni som skulle råda efter dess seger över kungamakt och adel. 
Det ligger då i sakens natur att ”segraren” beskriver sin världsbild som universell. Som 
ett exempel på en byggnad som realiserar denna hegemoni nämner Nilsson British 
Museum i London, uppfört åren 1823-47, som med kombinationen av museum och 

                                                 
61 Kulturhus 1996. i Nationalencyklopedins ordbok, Bd 2. 
62 Nilsson, Sven 2003a. ”När kulturen satte bo”, i Arkitektur, s. 4 -11. 
63 Nilsson 2003a, s. 4f. 
64 Nilsson 2003a, s. 5f. 
65 Nilsson 2003a, s. 6. Det är först från och med 1730-talet som man talar om konst på det sätt som vi gör 

idag, dvs. att man om man säger konst menar litteratur, måleri, dans, med mera med ett och samma 

begrepp. Innan dess fanns inget behov av detta, man talade i stället om t. ex. målarkonst. 
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bibliotek, blev ett ”fullständigt arkiv över mänsklig kunskap”.66 Genom att uppföra 
sådan byggnader ville borgerligheten sprida sin syn på kultur och historia till folket. 
Genom tiderna har man därefter uppfört olika sorters lokaler för kultur, som var för sig 
är både historiskt och arkitektoniskt intressanta.  

Nilsson skriver att det vid sidan av det som han menar var den borgerliga 
institutionaliseringen av kulturlivet, också fanns mer folkliga projekt. Folkbiblioteken, 
Folkets hus, och Folkets park är exempel på rörelser som i Sverige har fungerat som 
kultur- och nöjeslokaler.67  

Senare tiders utveckling mot att bygga kulturhus har skett utan att varken konstnärer 
eller publik har önskat detta. Istället har det funnits politiska drivkrafter bakom. 
Internationellt har det skett i auktoritära regimer som ett sätt för dem att manifestera sig 
själva. I andra fall, kan man se en politisk vilja att hjälpa en provins eller en del av ett 
land till en högre nivå. Det har också funnnits önskan att med kulturens hjälp höja en 
stadsdels status som till exempel i fallet Lincoln Center i New York, skriver Nilsson. 

Att vi i Sverige fått en utveckling mot att skapa integrerade kulturhus, är mer 
svårbegripligt, menar Nilsson, då socialdemokratin till sin natur varken är utopisk eller 
auktoritär, utan anti-utopisk, folkhemsk och demokratisk.68 Kulturpolitiken i Sverige har 
sedan 1970-talet strävat efter ”kulturell demokrati och delaktighet”.69 Syftet har varit att 
alla grupper ska ta del av kulturlivet oavsett materiella, symboliska, geografiska och 
sociala skillnader. Idéerna kom från sociologen Harald Svedners studier av finkulturens 
hindrande faktorer. Följden blev en utveckling mot vardagliga och ombonade 
kulturlokaler, och många bibliotek fick en utpräglad vardagsrumskänsla. Under 1990-
talet har kulturpolitiken återigen tagit en ny inriktning. Man har insett att det finns 
ekonomiska effekter av att satsa på kultur, och försökt att lansera kultur som varumärke 
(branding). Begreppet ”att sätta x på kartan” har blivit vanligt. 70 Att skapa landmärken i 
form av höga torn eller liknande anses mer intressant än att skapa delaktighet och sträva 
mot samma vardaglighet som på 1960-1970-talet.71 Kultur förknippas med utveckling 
med fokus också på kunskapsintensiva institutioner som universitet och högskolor.72 
Från slutet av 1980-talet kan man också märka ytterligare en ny riktning i samband med 
kulturhusprojekt. Den arkitektoniska utformningen har blivit mer självständig, 
betydande och symbolisk. Varumärkestänkandet har slagit igenom och man lyfter fram 
kunskap, design och upplevelser. Arkitekturen är viktig för projektens image.  

Detta tänkande kring kulturhus är intressant att jämföra med 1960- och 1970-talets 
kulturhussyn. Nilsson skriver i sin artikel om en av den tidens ivrigaste förespråkare för 
kulturhus, arkitekten Hans-Erland Heineman. Heineman argumenterade för 
mångfunktionella kulturhus. Han ville minska gränserna mellan de konstnärliga 
uttrycksformerna och göra kulturhusen till lokaler för medskapande och inte bara 
uppvisning, kulturhusen skulle ta steget från ’uppvisningsarena till aktivitetsmiljö’.73 
Heineman menade att kulturhusen utöver lokaler för uppvisning även skulle ha lokaler 

                                                 
66 Nilsson 2003a, s. 6 
67 Nilsson 2003a, s. 6f. 
68 Nilsson 2003a, s. 7. 
69 Nilsson 2003a, s. 9. 
70 Nilsson 2003a, s. 9. 
71 Detta understryks ju också av vad vi redan citerat ur Berg och Kreiner på sidan 21 i uppsatsen. 
72 Nilsson 2003a, s. 9. 
73 Citerat ur Nilsson 2003a, s. 9 Nilsson hänvisar här till Hans Erland Heinemans bok Rum för kulturen?  

(1970), ur vilken även Nilssons citat är hämtat (s.122). 
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för föreningsliv, hobbies, verkstäder, bad, motion med mera. I Skövde kulturhus (1964) 
fick han igenom vissa av sina idéer och delvis även i Borås kulturhus (1974).74 
 
Att satsa på kultur för att utvecklas är alltså inte något som är unikt för Haninge 
kommun. Det finner vi många exempel på, både i Sverige och utomlands. Henriette 
Sandell tar i sin uppsats upp exemplet Holsterbro i Danmark, där man under tre 
decennier satsat mycket på kultur för att höja livskvaliteten och göra orten mer attraktiv 
att bo i. Holstebro har vänt sin image från att ha ansetts som en mycket tråkig ort till att 
bli en förebild för kulturpolitik och ett mångskiftande internationellt kulturliv. Den 
kulturpolitik som dominerat i många danska kommuner under 1990-talet har haft som 
mål att skapa en mer positiv image än tidigare, och många kulturhus är ett sätt att visa 
att kommunerna strävar famåt och vill vara professionella.75  

Enligt Nilsson är motiven bakom de senaste årens kulturhusbyggen mer politiska än 
kulturella. Husen har olika karaktär och förenas bara genom själva benämningen 
kulturhus.76 Bland de idéer och argument som Henriette Sandell urskiljer bakom 
byggandet av nya kulturhus i Sverige, kan man se att det finns många likheter. Flera 
kommuner har en önskan om att kulturhusen ska fungera som kommunernas 
dragplåster, och anser det som mycket viktigt att satsa på kultur för att göra sina 
kommuner mer attraktiva att bo i.77  Man tror också att kulturhus gör att det blir mer liv 
och rörelse i husen jämfört med om man bara skulle ha ett bibliotek.78 Vidare tycker 
man att det finns fördelar med att kunna ha olika arrangemang samtidigt, och påpekar 
vikten av att husen ska vara öppna för alla, både vad gäller verksamheten och 
arkitekturen – rummen ska vara välkomnande och öppna. En del anser att estetiskt 
tilltalande lokaler är mycket viktigt och vill även satsa på modern och gärna svensk 
design, nytt och fint ska det vara.79 Det är intressant att flera av kulturhusen i Sandells 
studie, i motsats till Haninges kulturhus, används till annat än ren kulturverksamhet, 
som till exempel företagsmässor och turistbyrå. Detta för att man inte anser sig ha råd 
att ha flera lokaler och för att få en bättre ekonomi på verksamheten.80 

                                                 
74 Nilsson 2003a, s. 9. 
75 Sandell 2004, s. 14. Sandell hänvisar till Dorte Skot-Hansens bok Holstebro i verden - verden i 

Holstebro: Kulturpolitik og - debat fra tresserne til i dag (1998). 
76 Nilsson 2003a, s. 4. 
77 Sandell 2004, s. 25f. 
78 Sandell 2004, s. 20. 
79 Sandell 2004, s. 23-26. 
80 Sandell 2004, s. 21f. 
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5 – Haninge Kulturhus 

En presentation 

Haninge kulturhus stod färdigt 2002 och invigdes i december samma år. Resultatet blev 
ett stramt nyfunktionalistiskt kulturhus. Notan för bygget slutade på 103 000 000 
kronor. Med denna byggnad ville Haninge kommun visa att man var på väg in i en ny 
och bättre tid. De huvudansvariga arkitekterna bakom kulturhuset, Martin Rangfast och 
Sonny Mattsson som arbetar på byrån Thelaus arkitekter/Michelsen arkitekter som ingår 
i Tengbomgruppen, har beskrivit Haninge kulturhus med orden: ”Byggnaden är tänkt att 
vara en arena, ett vardagsrum för demokrati och kultur, en symbol för framtidstro och 
ett avstamp för den kommande bebyggelsen i området.” 81 Arkitekterna tolkade med 
andra ord sitt uppdrag som att det i kommunen fanns en stark vilja och ett tydligt mål att 
manifestera någonting nytt med hjälp av detta kulturhus. Även interiörerna har Martin 
Rangfast och Sonny Mattsson varit huvudansvariga för, men då i samarbete med firma 
Ahlsén inredningsarkitekter och Helen Steckel-Brand. 
 
Det tidiga 1990-talets Haninge präglades av en ekonomi i stark kris. Inte mindre än 25 
procent av kommunens budget tvingades man att skära bort.82 De usla finanserna 
bottnade i ett stort renoveringsprojekt av Brandbergen, ett av Stockholms 
miljonprogramsområden, som uppförts under kommunens mest expansiva fas. I 
dagspressen skildrades kommunen av flera olika journalister som ett rent konkursbo och 
var det också. Haninge kommun beskrevs med rubriker som: ”Haninges låneskuld 
växer”83, ”Haninge hoppas på USA-lån. Experter i akutgrupp ska försöka rädda 
kommunens dåliga ekonomi”84, ”Haninge tvingas låna en miljard. Konkurs och 
tvångsförvaltning hotar kommunala bostadsbolaget”85,”Befria Haninge från krisen”86, 
”Så ska Haninge räddas”87, ”Haninges kris kan leda till likvidation. Grannkommunerna 
får ta över ansvaret om Haninge kommun upphör att finnas till”88, ”Staten köper 10 000 
bostäder – för en krona”89, ”Haninge – på branten till Sveriges största 
bibliotekskatastrof”.90 Det hade egentligen bara varit konkursen som återstått för 
kommunen om inte staten bestämt sig för att gripa in, vilket man gjorde genom att som 
den näst sist citerade tidningsrubriken antyder ta över hela det kommunala 

                                                 
81 Rangfast, Martin & Matsson, Sonny 2003. ”Kulturhus i Haninge”, i  Arkitektur, s. 32. 
82 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03. 
83 ”Haninges låneskuld växer” i Dagens Nyheter 1992-05-18, s. A4. 
84 Sörbring, Gunnar, ”Haninge hoppas på USA-lån. Experter i akutgrupp ska försöka rädda kommunens            

dåliga ekonomi”, i Dagens Nyheter 1992-12-27, s. D12. 
85 Malmborg, Jan, ”Haninge tvingas låna en miljard. Konkurs och tvångsförvaltning hotar kommunala 

bostadsbolaget”  i Dagens Nyheter 1993-03-17, s. D01. 
86 Dagens Nyheter 1993-07-15, s. D04 
87  Bolander, Hans, ”Så ska Haninge räddas” i Expressen 1993-11-16, s. 13. 
88  Öhrström, Lilian, ”Haninges kris kan leda till likvidation. Grannkommunerna får ta över ansvaret om 

Haninge kommun upphör att finnas till” i Dagens Nyheter 1994-01-29, s. D01. 
89 Gräslund, Tiiu, ”Staten köper 10 000 bostäder – för en krona”  i Expressen 1994-06-22, s. 14. 
90  Tham, Amelie 1994. ”Haninge - på branten till Sveriges största bibliotekskatastrof” i Författaren, s. 

21-24. 
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bostadsbeståndet mot att man tog över en miljard av kommunens skulder.91 Kommunen 
tvingades alltså att sälja ut kommunala bolag, fastigheter och andra tillgångar för att 
kunna amortera på sina lån, och i samma veva höjdes kommunalskatten med en krona. 
Andra rubriker har talat om hur kultur och utbildning har fått stryka på foten. De 
rubriker som vi funnit efter 1995 har varit överlag mer positiva och ofta talat om 
skattesänkningar, att Haninge kommun inte sparar mer, och till och med att Haninge är 
den kommun i Sverige som har störst överskott i sina finanser. Det har också skrivits en 
del om Haninge kulturhus som en del av de nya satsningar som Haninge nu kan 
genomföra.92 Staffan Holmberg, kommunens dåvarande kommunalråd, har efter den 
ekonomiska saneringen av kommunens ekonomi av nationell press skildrats som något 
av en kommunalpolitisk superman.93 Holmberg har i en intervju i tidningen Vi berättat 
att det han bland annat såg som en vändpunkt för kommunen var att Kungaparet 1995 
bestämde sig för att besöka kommunen. Det besöket fick Haningeborna att känna sig 
delaktiga i sin kommun: Kungabesöket var bra för kommunens identitet menade han, 
och det gav för första gången en kommunkänsla.94  
 Att också andra försök att skapa en kommunidentitet har gjorts antyds av att 
åtminstone ett par arkitekturtävlingar tidigare utlysts med målsättningen att skapa ett 
mer attraktivt och levande Haninge centrum. 1982 inbjöds till en tävling för förnyande 
av Haninge centrum.95 1989 inbjöds till en tävling om ett kombinerat Konferens-, mäss- 
och kulturcentrum i Haninge, som dock aldrig kom till utförande. Det sistnämnda måste 
väl betraktas som ett slags förelöpare till det kulturhus som slutligen kom att stå klart 
2002.96 
 
De besparingar som kommunen tvangs till innebar för bibliotekets del att flera filialer 
fick stänga, även sådana som var stora och mycket använda, och Lena Wester berättade 
för oss att ganska många ur personalen fick sluta, i själva verket de med kortare 
tjänstgöringstid än nio år.97 Under denna tid arrangerades även protestmarscher mot 
neddragningarna inom kultursektorn. I dessa protester deltog bland andra Per Anders 
Fogelström.98 .  

 1999 lovade Staffan Holmberg i ett förstamaj-tal att Haninge skulle få ett kulturhus, 
vilket han berättade för oss: 

Första maj 1999 lovade jag därför att vi skulle bygga ett nytt kulturhus i Haninge 

kommun. Jag spelade ut detta förslag som om det var en verklighet. Jag sa att ni inte 

behöver var oroliga över kostnaderna, jag är själv smålänning och kommer att se till att 

                                                 
91  Wishman, Marika, ”Han räddade Haninge från konkurs. Trots läkarens varning fortsatte han jobba  

80-timmarsvecka”, i Expressen 2000-06-18, s.16. 
92 Ett exempel på en sådan artikel är: Stenlund, Annika 2003. ”Nystart för kulturen i Haninge” i 

Biblioteksbladet, s. 3-5.  
93 Westman, Lars, ”Blod, svett och coca-cola” i Vi 2000-06-08, s. 62. & Wischman, Marika, ”Han 

räddade Haninge från konkurs. Trots läkarens varning fortsatte han jobba 80-timmarsvecka” i Expressen 

2000-06-18, s. 62.  
94 Westman, Lars  i Vi 2000-06-08, s. 62. 
95 ”Haninge centrum: inbjuden idétävling”, Arkitekttävlingar 1983:1. 
96 ”Konferens-, mäss- och kulturcentrum i Haninge”, Arkitekturtävlingar 1989:5. 
97 Intervju med Lena Wester 2005-01-27. 
98 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03. 
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det blir ett kulturhus som vi har råd med. Och ... Utan jag spelade ut detta första som en 

verklighet och jag kände på mig att åtminstone mitt eget parti skulle jag få med på detta. 

Veckan efter drog jag detta för mitt eget parti och fick uppställning där. Det som 

förvånade mig möjligen var att alla partier ställde sig bakom detta. Jag trodde inte att vi 

skulle bli så eniga.99 

Redan samma år kunde därför Haninge kommun anordna en arkitekturtävling. Den 
syftade till att ta in förslag på hur ett nytt kulturhus i Haninge centrum i centralorten 
Handen skulle kunna gestaltas. Det vinnande bidraget bar namnet ”Tjäderspel”, och var 
signerat Thelaus/Michelsen arkitekter.100 Det var tre arkitektkontor som var med och 
tävlade i slutänden. Dessa hade ”valts ut bland de sjutton arkitektföretag som genom ett 
öppet prekvalificeringsförfarande i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling 
(LOU) anmält intresse för tävlingen”.101 

En starkt bidragande orsak till att Haninge kom att få ett kulturhus var att biblioteket, 
som tidigare låg i det intilliggande centrumkomplexet, under åren fått en allt högre 
lokalkostnad att brottas med. Holmberg berättade att det i det närmaste varje år höll på 
att sluta eller slutade i hyresnämnden, eftersom kommunledningen och centrumägaren 
inte kunde komma överens om hyran.102 

Vision och image 

Vilken var då visionen bakom Haninge kulturhus, och vilken image ville man att huset 
skulle utstråla till besökarna? Vi tar reda på detta genom att dels intervjua inblandade 
personer, men också genom att studera det underlag som formulerades inför den 
internationella tävlingen som är daterat 1999-10-26103. 

Underlaget är indelat i tre avsnitt: I – Utgångspunkter, II – Lokalprogram, III – 
Situationsplane- och detaljförutsättningar.  

Det första avsnittet presenterar idéerna och motiven bakom projektet från 
kommunens sida. Kulturhuset skulle, enligt underlaget, vara ett vardagsrum där alla 
skulle kunna känna sig välkomna. Man skriver:  

Kulturhus! Vilka möjligheter! Konsthall, verkstäder för bild, keramik, textil och film? 

Musiksal, hembygdsmuseum och utrymmen för barnlitteratur och nya media? Danslokal! 

Kultur kan ju vara så mycket! Men just nu ... riktar vi in oss på de näraliggande 

betydelserna litteratur, konst, dans, musik och teater.104 

Det kulturbegrepp som man från Haninge kommuns sida använder sig av är alltså av ett 
traditionellt snitt, vilket framgår av sista meningen i citatet, och baserar sig på de 

                                                 
99 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03 
100 ”Nytt kulturhus, Haninge”, Arkitekturtävlingar 2001:1.  
101 ”Nytt kulturhus, Haninge”, Arkitekturtävlingar 2001:1, s. 4 
102 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03. 
103 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling 1999-10-26. 
104 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 1. 
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centrala konsterna.105 Tanken med kulturhuset var alltså inte att vara ett hus så mycket 
för medverkan och eget skapande, som för att visa upp färdiga produkter för 
kulturkonsumerande Haningebor: ”Kulturhuset kan ju inte rymma alla verkstäder och 
repetitionslokaler som behövs för de utövande kulturkrafterna.”106 Men, menar 
programskrivaren, alla som bor i Haninge skall känna sig välkomna och delaktiga i 
huset, här skall man kunna mötas för att ta del av varandras konst.  

En annan tanke med kulturhuset är att det skall ses som en present till Haningeborna 
på grund av de tidigare besparingarna. I detta sammanhang menar man också att 
kulturhuset skall ses som en ”symbol för att kommunens ekonomiska belägenhet är 
bättre”.107 När kommunens ekonomi som helhet blivit bättre, skulle även kulturen få det 
bättre. 

Man bygger alltså nytt för att markera att de ekonomiska besparingarna är över. Nu 
stundar nya tider för Haninges befolkning.  

Kulturhuset skall vara en fest dit alla är välkomna. Det skall framstå som den centrala, 

samlande, välkomnande funktionen både i det nuvarande och framtida Haninge centrum. 

Kulturhuset skall vara den självklara mötesplatsen såväl för allmänheten som för studenter 

i ett Campus Haninge.108 

Men i underlaget för arkitekttävlingen skriver man också att man bygger kulturhuset 
som 

... en symbol för en levande demokrati i Haninge och för Haninge som kosmopolitisk 

kommun. Det ska återspegla kommunens vilja till det dynamiska och föränderliga. Och 

viljan till vital demokrati. En kommun som utvecklas och erbjuder öppenhet, harmoni och 

mångfald. Mångfald av folkslag, kulturer, religioner, kunskaper, utbildningsmöjligheter, 

företag, boendemiljöer och fritidssysselsättningar.109  

Några av de begrepp och idéer som man använder och återkommer till i programmet är 
särskilt centrala. Man talar om demokrati och öppenhet, och att huset ska vara en 
present till Haningeborna. Det ska vara centralt beläget och man betonar vikten av god 
kulturell verksamhet i huset. Vi kommer att ha anledning att återkomma till en del av 
dessa idéer under uppsatsens gång.  

I därpå följande passager i avsnittet presenteras delarna av huset, med visioner om 
vad de skall fylla för funktioner.  

Biblioteket beskrivs som en central del av kulturhuset, och är också den till ytan 
dominerande i huset. Som vi sett ovan så skulle kulturhuset ses som en symbol för att 
kommunens ekonomi blivit bättre.110 Biblioteket skulle, som nämnts, vara en central del 
av huset. Det beskrivs som viktigt därför att det har en viktig funktion i ”folkbildningen 
                                                 
105 Kristeller, Paul Oscar 1996. De moderna konstarternas system: En studie i estetikens historia, passim. 

Vad som betraktas som de centrala konsterna  fastställdes först under 1700-talet. 
106 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 1. 
107 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 1. 
108 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 12. 
109 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 2. 
110 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 1. 
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och för det demokratiska arbetet”.111 Biblioteket beskrivs vidare som en oas för barnen, 
samt att det har en viktig del i kunskapsförsörjningen. Om biblioteksrummet skriver 
man följande: ”Biblioteket skall präglas av öppenhet och tillgänglighet. Det skall ge 
besökarna frihet att klara sig på egen hand genom god orienterbarhet ... .”112 

Huset skulle också innehålla möjligheter för kommunfullmäktige att sammanträda. 
Därför bygger man ett forum, en sal för sammanträden. På detta tema skriver man:  

Kultur är ju möten, lyssnande, skapande och uttryck. Kulturen är därmed en viktig 

skolning till en vital demokrati, som är uppbyggd på samma grundelement; att mötas, att 

lyssna, att ha visioner och kunna tala för dem. I kulturhuset är det därför naturligt att 

företrädarna för de demokratiska partierna samlas.113 

Av underlaget framgår tydligt att man vill att kulturhuset skall ha en så central placering 
som möjligt i Haninge kommun. Man uttrycker även att kulturhuset skall bli en av 
torgbildningens väggar, som skall locka besökarna till sig. Byggnaden skall också vara 
lätt att nå för alla kommuninvånare. Programmet skall dessutom ge utrymme för en 
eventuell framtida expansion där kulturhuset ska kunna ge idéer om hur området kan 
komma att utformas: ”Det ska vara en positiv och inspirerande del av Haninges 
stadsbild.”114 Man lyfter fram att alla ska känna sig välkomna och kunna glädjas åt 
huset. Det ska vara ett vackert, utmanande och spännande hus.115 Även Lena Wester 
betonade i vår intervju med henne att det är viktigt att huset ska vara öppet för alla: ”Det 
ska vara ett välkomnande och vackert hus”.116  
 
Kulturhuset var, som redan nämnts i detta kapitel, inte avsett att vara en plats för 
skapande verksamhet, utan en plats för uppvisning. Detta passar bra, menar man, 
eftersom Haninge kommun är en kommun som sjuder av kulturell aktivitet på olika 
platser i hela kommunen. Huset skall fungera som en plats för uppvisande av all denna 
aktivitet. Här ska finnas teater, konst, litteratur, musik etc. Kulturhuset blir därför också 
en del i ett nätverk av kulturlokaler i Haninge.117 Man vill att kulturen ska vara levande 
bland invånarna, och att det ska bli ett levande hus med upplysta lokaler och 
verksamheter som är synliga för alla. Önskvärt är också att huset ska locka människor 
från andra kommuner att komma hit. 118 

Staffan Holmberg hade i detta sammanhang också visionen att huset skulle kunna 
användas till annat än ren kulturverksamhet. Som ett exempel nämnde han att det skulle 
kunna vara samlingsplats med servering för deltagare i skidtävlingar. Han tycker att 
huset skulle passa bra till detta, och det skulle också kunna dra in pengar till 
verksamheten att hyra ut lokaler för andra ändamål än rent kulturella. Men dessa förslag 
gillade inte kulturhuspersonalen, enligt Holmberg, för att de var rädda att störa den 
kulturella verksamheten med andra aktiviteter. 

                                                 
111 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 2. 
112 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 7. 
113 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 2. 
114 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 3. 
115 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 2. 
116 Intervju med Lena Wester 2005-01-27. 
117 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 3. 
118 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 4-5. 
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I visionen ingick också att få folk att bo kvar, genom att erbjuda en attraktiv 
kommun. Många människor väljer att flytta ifrån Haninge, samtidigt som många nya 
flyttar in. Holmberg menade att ett kulturhus är ett led i satsningen att skapa en 
hemkänsla, och påpekade att en del kommuninvånare knappt vet att de bor i Haninge 
kommun. ”Syftet var och är att skapa en kommunidentitet och integration är en viktig 
del i detta syfte, eftersom kommunen har många invandrare”, menade han. 119  
 
Det fanns, som vi sett, många och stora visioner knutna till byggandet av Kulturhuset, 
både på ett mer övergripande plan och i mer lokala detaljplaner för varje verksamhet. 
Visionen går hand i hand med den image man vill att huset ska utstråla – en image av 
välkomnande och öppenhet, en verksamhet på en demokratisk plats där alla ska känna 
sig välkomna och kunna ta del av ett brett kulturutbud i en vacker miljö. Man vill skapa 
en positiv image och kunna bidra till att de som bor i kommunen stannar kvar och att 
fler människor flyttar dit.  

Kommunen satsar i och med detta bygge på kultur, för att skapa en image av att vilja 
något, visa att man strävar framåt och utvecklas. Pelle Svensson, kommunstyrelsens 
nuvarande ordförande (s) har kallat det för ”... kommunens största kultursatsning 
någonsin ...”.120 

I Haninge kommuns verksamhetsplan för 2004 uttrycker man en vision för år 2014: 

Verksamheten i Kulturhuset har öppenhet som tema. Kulturhuset är en plats för 

uppvisning. Aktiviteterna är synliga och utåtriktade. I Kulturhuset finns rum för många 

olika konstarter samtidigt och huset utgör en arena där haningeborna i första hand möts av 

professionella konstutövare men också av amatörer. Verksamheten bryter 

generationsgränser och kulturella barriärer.121 

2005 års Verksamhetsplan anger att rörelse är temat för årets kulturverksamhet.122 
Summan tycks därmed bli att vi ska uppfatta Haninge kommun som en öppen och 
demokratiskt sinnad kommun i rörelse mot en ljusnande framtid. Det återstår att se vad 
kommande års verksamhetsplaner kommer att innehålla för teman. 

Låt oss nu studera Haninge kulturhus ur ett geografiskt perspektiv, för att därefter 
analysera det ur ett mer renodlat arkitektoniskt perspektiv, då vi tittar närmare på 
layoutmässiga aspekter, design och inredning samt konstnärlig utsmyckning. Svarar 
kulturhuset mot de visioner och mål som organisationen bakom ställt upp för det, och 
vilken image förmedlar huset? 

                                                 
119 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03. 
120 Svensson, Pelle 2004. ”Kulturhuset berikar min vardag”, i Haninge kulturhus: Arkitekturen och 

konsten, s. 5.  
121 Verksamhetsplan 2004: Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan för Bibliotek och Kultur  

s. 2. 
122 Verksamhetsplan 2005: Bibliotek och Kultur, s. 4. 
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En geografisk studie 

 
Haninge kommun är en av Stockholms läns skärgårdskommuner, och ligger sydost om 
Stockolm.  
 

 
Ill. 1: Karta över Haninge kommun. Copyright, Cartesia AB, www.cartesia.se. 

 
Under 1960- och 1970-talen växte antalet invånare i kommunen i mycket stark takt. På 
tjugofem år växte befolkningen från 15.812 (1950) till 50.295 1975.123 Också efter detta 
har befolkningen ökat kraftigt i antal. I dag är antalet invånare 71.355.124 

Födelseöverskottet i kommunen var 477 personer år 2004. Samma år flyttade 5.033 
personer från Haninge, samtidigt som 4.538 flyttade in. Det betyder att kommunens alla 
invånare, matematiskt, byts ut ungefär var fjortonde år. I realiteten är det naturligtvis så 
att en del av invånarna blir kvar under sin livstid, samtidigt som det finns en del av 
befolkningen som ständigt byts ut av en eller annan anledning. Detta tyckte Staffan 
Holmberg var ett problem för kommunen.125 Förklaringen till den ganska stora 
rörligheten vad gäller befolkningen skulle då antas bero på att kommunen helt enkelt 

                                                 
123 Befolkningsutvecklingen sedan 1950 har per femårsperiod sett ut så här: 9 528 (1950), 11 126 (1955), 

15 812 (1960), 27 369 (1965), 46 098 (1970), 50 295 (1975), 58 541 (1980), 61 166 (1985), 62 797 

(1990), 65 706 (1995), 69 644 (2000). Källa: Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-

2001:http://www.scb.se/templates/tableOrChart____25836.asp, (2005-09-23). Sidan finns bifogad som 

faksimil nr. 1 till denna uppsats. 
124 Siffran gäller för 2004-12-31. Källa http://www.scb.se/templates/tableOrChart____117343.asp, (2005-

09-23). Sidan bifogas som faksimil nr. 2 till denna uppsats. 
125 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03. 
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inte är tillräckligt attraktiv att bo i, alternativt ligger så pass nära Stockholms stad att 
den av många betraktas som enbart en sovkommun, som inte har så mycket mer att 
erbjuda. Holmberg menade ju att etableringen av ett kulturhus skulle kunna stärka 
känslan av ett riktigt centrum i kommunen och bidra till att göra Haninge till någonting 
mer än bara en sovkommun. 
 Andelen invånare med utländsk bakgrund uppgick till 19 procent av befolkningen i 
Haninge 2002-12-31. Detta speglas mycket tydligt i den enkätundersökning som 
kulturförvaltningen genomförde om kulturhuset våren 2004, i vilken inte mindre än 34 
födelseländer finns representerade bland besökarna.126 

Som framgått är kommunen en skärgårdskommun med idyller som Dalarö på kartan. 
Kommunen har därmed en geografiskt spridd befolkning, den stora majoriteten av 
invånarna är dock bosatta i anslutning till de större orterna längs väg 73, där också 
Handen med Haninge centrum ligger. I Dalarö-Ornö församling som är en 
skärgårdsförsamling bodde 2004 endast 2662 personer. Kommunens centralort är 
Handen, med kommunhus, central förvaltning och numera också kulturhuset som 
rymmer huvudbiblioteket. I Handen finns också delar av Kungl. Tekniska Högskolan 
såväl som Södertörns högskola lokaliserade sedan några år tillbaka.  
 Andelen av befolkningen som går vidare till högre utbildning är låg i Haninge 
kommun. Siffror som anges i biblioteksplanen för Haninge kommun är att 
riksgenomsnittet är 39 procent, i Stockholms län 41 procent, men i Haninge endast 30 
procent.127  

I samband med att två högskolor, först KTH och sedan Södertörns Högskola, har 
etablerat sig i Haninge kommun har även behov av ett högskolebibliotek uppkommit. 
Kommunen hade från första början förhoppningar om en integration mellan de båda 
bibliotekstyperna. I början stod Haninge kommunbibliotek för den biblioteksservice 
som erbjöds KTH:s studenter i Haninge. Samarbetet inleddes 1997 och avslutades i 
halvårsskiftet 2000. Huvudmannaskapet för det nya högskolebibliotek som etablerades 
2000 (i anslutning till högskolans lokaler) låg till att börja med på Kungl. Tekniska 
Högskolans Bibliotek. Driften av högskolebiblioteket har senare kommit att övertas av 
Södertörns Högskola.128 
 
Valet av placering av Haninge kulturhus beskrivs i det redan referade underlaget till 
arkitekttävlingen: ”Kulturhuset ska finnas mitt i byn. Tillsammans med kyrkan, 
bostäderna och företagen. Tomten är given intill Poseidons torg. Där finns ett stycke 
kulturmark i västersluttning. Den ska rymma kulturhuset.”129 Så enkelt som det beskrivs 
i underlaget till arkitekttävlingen var det dock inte. Holmberg sade till oss att man 
tittade förutsättningslöst på flera olika platser i Haninge centrum. Det enda man slagit 
fast från början var att huset skulle ligga i centralorten Handen: 

Vi tittade förutsättningslöst på tomter som vi ägde ganska långt härifrån, och just i det här 

området tittade vi på en tre fyra olika ställen runtom. Men man kom fram till att det här är 

kommunens mest centrala plats, Poseidons torg. Där skall det ligga. Och naturligtvis ägde 

vi då inte marken här, utan det vara Skanska som ägde marken och det komplicerade det 

                                                 
126 Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Haninge kulturhus våren 2004. 
127 Alfhagen, Kerstin, Bergkvist, Ulla Kristina & Nordh, Karin sine anno. Biblioteksplan för Haninge 

kommun: del 1. Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun, s. 6.  
128 Alfhagen, Bergkvist & Nordh sine anno, s. 11. 
129 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 2. 
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hela därför att de insåg att man skulle kunna ta bra betalt, och vi hade inte råd att betala en 

massa miljoner för marken. Men då kom en av våra tjänstemän på att vi hade mark ute på 

Dalarö planlagd för villatomter, så vi bytte mark, så Skanska fick ett antal villatomter på 

Dalarö i ett otroligt exklusivt läge, och så fick vi den här marken.130 

Kulturhuset ligger i direkt närhet till olika kommunikationer. Till pendeltågsstationen 
Haninge centrum är det knappt fem minuters promenad. I anslutning till Haninge 
centrum finns också ett stort antal busslinjer som avgår och ankommer 
Handenterminalen. Givetvis finns även ett antal vägar i anslutning till kulturhuset och 
centrum. Därmed kan man säga att kulturhuset är lätt tillgängligt, såväl med allmänna 
kommunikationer, som för de besökare som använder bil. Vår bedömning är att 
kulturhuset kommunikationsmässigt har en strategiskt bra placering. 
 
Hur kulturhuset är placerat i närområdet framgår av ill. 4 på sidan 37. Det ligger i 
fonden av Poseidons torg. Anländer man med pendeltåg så promenerar man genom 
äldre delar av centrumbildningen i typisk sextio- sjuttiotalsarkitektur, tillkommen under 
kommunens mest expansiva år. När man passerar under Nynäsvägens viadukt når man 
Poseidons torg. Torget flankeras av ett stort åttiotalshus på vänster sida, vars 
bottenvåning också utgör en del av ingången till Haninge köpcentrum, i vilket 
huvudbiblioteket tidigare var inrymt. På torgets andra sida ligger en stor 
parkeringsplats. Där parkeringsplatsen ligger finns planer på att i framtiden uppföra en 
eller flera byggnader, som en avslutning av torgbildningen.131  

I de beskrivningar av kulturhuset som föregick byggandet omtalas alltså placeringen 
av kulturhuset som att det tillsammans med kyrkan och handeln skall finnas mitt i byn. 
Hur skall man förstå ett sådant yttrande, en sådan vilja? Ordvalet: ”kulturhuset mitt i 
byn”, för givetvis tankarna till ett betydligt äldre talesätt: ”kyrkan mitt i byn”. Det kan 
också föra tankarna till en nästan arkaisk tillvaro, ett småskaligt samhälle á la 
Sörgården. Svensk idyll. Hur skall man tolka en sådan tanke? Kanske som att Haninge 
vill etablera en stad, men samtidigt få behålla något av den småskalighet som en svensk 
landsortskommun kan erbjuda? Vi tror också att man kan tolka detta som en dröm om 
en återgång till det goda Sverige, till folkhemmet. Till detta kan vi tillägga, och vi ska 
återkomma närmare till det i avsnittet Design och inredning, att funktionalismen i 
Sverige, men även internationellt, var en del av ett socialt program, där man skulle 
bygga bättre och billigare bostäder men även andra byggnader, till fromma för folket. I 
Nationalencyklopedien skriver man under uppslagsordet ”Funktionalism”: 
”Funktionalismen fick sin speciellt svenska profil i ”folkhemmets” tecken, förknippad 
med den sociala bostadspolitiken från 1930-talet och framåt.”132  

En näraliggande tolkning av detta är att kulturhuset skall ha en identitetsskapande 
funktion för Haninge kommun och dess centrum – det skall stärka kommunens 
samhörighet, och ge det en naturlig centrumbildning för aktiviteter av olika slag. 
Kulturen får här bli symbol för det goda livet. 

Under rubriken, ”Utbyggnadsplaner”, som finns ganska långt fram i underlaget till 
arkitekturtävlingen skriver man så här:  

                                                 
130 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03. 
131 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03. 
132 Linn, Björn, Funktionalism 1992. i Nationalencyklopedien Bd 7, s. 101. 
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Det idag obebyggda området mellan Handenterminalen, butikscentrum och Telia kommer 

i framtiden att rymma bostäder, affärslokaler, utbildning och arbetsplatser. Tidpunkten för 

igångsättning och utbyggnadstakten är f n mycket osäker. Kulturhuset skall ändå ses som 

del av dessa utbyggnadsplaner och utgöra kraftcentrum och inspirationskälla för det 

framtida samhällslivet i Haninge och dess stadskärna.133 

I linje med det finns också andra och mer omfattande planer i bakgrunden för en sådan 
här satsning. Arkitekten Per Kraft har beskrivit området så här: ”Haninge centrum är ett 
ganska oglamoröst stycke förortsbygge i Stockholmsområdets södra ände, till största del 
bestående av en stor inomhusgalleria omgiven av ytor för vägar, parkeringar, viadukter, 
busshållplatser och allt det som blivit över däremellan.”134 Men Kraft beskriver också att 
platsen är under omplanering, då den är en av ”fyra delregionala kärnor i regionplanen, 
KTH har redan etablerat sig med en del av sitt Campus Syd och Akademiska hus har 
låtit ta fram ett program för förtätning av centrumområdet med tydligt urbana 
ambitioner”.135 Den regionplan, RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholm) 2001, 
som Kraft refererar till presenteras i rapporten Flera kärnor, som tagits fram av 
Regionplane- och trafikontoret i Stockholms län.136 I rapporten som är en framtidsstudie 
över Stockholmsregionens utveckling med ett trettioårigt perspektiv, pekas Haninge 
centrum ut som en delregional kärna i Storstockholm vars utveckling ska stimuleras.137 
Vad innebär då detta sista för platsen? Jo, det innebär att man skall utnyttja platsen för 
en delregional satsning som bland annat innebär satsningar på den akademiska 
etableringen i området. Som det ser ut idag så marknadsförs området i anslutning till 
kulturhuset som Campus Haninge. På Haninge kommuns hemsida kan man läsa: 

Haninge är en expansiv kommun när det gäller högre utbildning. Ett Campus Haninge 

håller på att växa fram, med flera tusen utbildningsplatser och en levande attraktiv 

stadskärna i centrala Handen. 

 

Här finns högskolorna Södertörns högskola och Kungliga tekniska högskolan (KTH Syd) 

etablerade i den nya stora utbildningsbyggnaden Riksäpplet II. I Rudans friluftsområde 

ligger ett nytt kårhus för studenterna. 

 

I anslutning till campusområdet finns 230 nybyggda studentbostäder och vid Poseidons 

torg i Haninge Centrum ligger Haninges kulturhus som invigdes i december förra året.  

 

De centrala delarna av Handen erbjuder stora möjligheter för utbyggnad och 

                                                 
133 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 14. 
134 Kraft, Per 2003. ”Ett helande hus”, i Arkitektur, s. 39. 
135  Kraft, Per 2003, s. 39. 
136 Flera kärnor 2003.  
137 Flera kärnor 2003, s. 52. 
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regionplanekontoret pekar i sin senaste utgåva av Regionplan för Stockholmsområdet ut 

Haninge som ett delregionalt centrum.138 

Men den regionala satsningen innebär också satsningar på bostäder och infrastruktur – 
väg 73 brukar ofta framhållas som en hämsko för utvecklingen av Södertörn. Man 
skriver också om järnvägens utveckling, om stombusslinjer och en yttre tvärled för 
biltrafiken i storstockholm. I rapporten står som en sammanfattning till satsningen på 
Haninge centrum: 

I Haninge centrum planeras utbyggd högskoleverksamhet inom Campus Haninge. Utöver 

vidareutveckling av verksamheter inom Södertörns Högskola och KTH Syd diskuteras 

ytterligare möjligheter att lokalisera högskoleutbildning till Haninge, eventuellt med 

inriktning på elitidrott. Kommunen samarbetar med Akademiska Hus om 

utbyggnadsplaner för Campus Haninge. Utbyggnaderna planeras ske i centrala Handen i 

nära kontakt med pendeltågsstation, Haninge centrumanläggning och Rudans grönområde. 

Parallella uppdrag har genomförts för att få områdets utvecklingsförutsättningar belysta. 

Norr om Haninge centrum finns möjligheter att bygga omfattande bostadsbebyggelse runt 

en ny pendeltågsstation i Vega.139 

Med tanke på ovan ganska stora planer för området, i den mån de kommer till 
genomförande, är kulturhuset, eller skulle kunna vara, att betrakta som en del i en 
process att skapa ett annorlunda Haninge kommun, med en annan ekonomisk bas än den 
nuvarande. Detta i parallell med till exempel Malmö kommuns nya stadsbibliotek för 
något decennium sedan, som skulle fungera dels som ett kulturhus i allmänhet och dels 
som en symbol för det nya Malmö, med en ny ekonomisk bas.140  

Vi ska i det här sammanhanget givetvis inte glömma att beslutet om Haninge 
kulturhus togs redan 1999, men man kan i det sammanhanget också säga att kulturhuset 
möjligen skulle ha kunnat bidra till att Haninge centrum faktiskt pekas ut som en 
delregional kärna. Utan kulturhusets bidrag till platsens karaktär och därmed också 
status, hade Haninge centrum kanske inte pekats ut som en delregional kärna. Men det 
är och förblir en spekulation från vår sida, en rimligare tolkning är nog att kommunen 
medvetet satsat dessa pengar i kulturhuset för att stärka profilen inför framtida 
satsningar, i det perspektivet är det inte fel att betrakta Haninge kulturhus som en del av 
en större satsning. 

 

                                                 
138  Se http://www.haninge.se/templates/Page.asp?id=2692, (2005-09-05). Sidan finns som faksimil nr. 3 i 

bilaga till denna uppsats. Satsningen på högre utbildning i Haninge kommun håller dock just nu på att 

avta. Södertörns högskola meddelar i ett beslut av 2006-02-13, att man avser avetablera sig i Haninge.  
139 Flera kärnor 2003, s. 94.  
140 Koch, Daniel 2004. Spatial Systems as Producers of Meaning – the Idea of Knowledge in Three Public 

Libraries, s. 78. Koch hänvisar till Malmö stadsbiblioteks årsrapport från 2002. 
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Ill. 2: Befintlig och projekterad bebyggelse inritad i grått. Den av oss adderade vita rektangeln markerar 

kulturhusets placering. KHR Rundquist arkitekter AB, Campus Haninge, parallella uppdrag, 2001. 

 
 Inte oväntat stöder Södertörnskommunerna satsningen på dem som regionala och 
delregionala kärnor i det remissyttrande som de har lämnat på Flera kärnor. ”De anser 
att en viktig uppgift framöver måste bli att förankra detta synsätt också hos andra 
regionala och statliga aktörer. Landstinget bör som huvudman för regionplaneringen ta 
ett särskilt ansvar för ett sådant förankringsarbete.”141 Ytterligare en sak som man 
trycker på i remissyttrandet är en förstärkt infrastruktur, i synnerhet med beaktande på 
behovet av tillgång till Arlanda flygplats i den norra delen av regionen.  
 

                                                 
141 Svar på flera kärnor, s. 41. 



 

  
 

39 

En layoutstudie 

Genom att göra en layoutstudie på Haninge kulturhus kan man se hur husets olika delar 
samspelar och samverkar. Till de saker som vi tycker kan vara intressanta att undersöka 
i en laytoutstudie hör samspel, samordning och kontroll. 

Haninge kulturhus publika delar består av ett samspel mellan olika volymer, volymer 
som är öppna eller slutna. De öppna volymerna utgörs av entré och café, samt 
biblioteksdelen. Till de slutna volymerna räknar vi konsthallen och kulturrummen.  
 

 
Ill. 3: Ritning över Haninge kulturhus, markplan. 

 
Till ett mellanting mellan öppna och slutna rum räknar vi de rum som används av 
personalen. Egentligen ingår de inte i denna undersökning, men just i detta 
sammanhang kan de spela en roll, eftersom de delvis är visuellt tillgängliga från de 
publika utrymmena. En del av personalens utrymmen finns bakom uppglasade väggar i 
det övre våningsplanet, och de blir därför också en del av husets visuellt publika 
utrymmen. 
 I första hand handlar det om hur man som besökare uppfattar kulturhuset som öppet 
och tillgängligt – det vill säga hur väl det svarar på visionen bakom uppförandet. Men 
det handlar också om samspelet och samordningen mellan byggnadens olika rum och 
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hur det uppfattas av besökarna. I detta sammanhang är det också intressant att titta på 
om det finns sätt att utöva kontroll på som understöds av arkitekturen.  
 Kulturhuset utgörs grovt taget av två hälfter som orienterar sig kring det som vi kan 
kalla för ett mittskepp. Den del som vetter mot Poseidons torg är mycket stramt 
formgiven, medan den del som vetter mot ett litet skogsparti bakom huset är mer fritt 
gestaltad. De öppna volymerna ansluter med sin öppenhet till omgivningen. Biblioteket 
ansluter till skogspartiet utanför och dess del av huset är den mest öppna, då dess fasad  
 

 
Ill. 4: Bibliotekssidan av huset. 

 
i sin helhet är uppglasad. Entrédelen ansluter till Poseidons torg och innehåller också 
mer slutna fasadavsnitt, eftersom dess funktion är annorlunda. Då den vetter mot ett 
torg, finns arkitektoniska komponenter att ta hänsyn till. Den rymmer också rum som 
till karaktär och funktion är mer slutna – här finns ju teater och konsthall. Detta till 
skillnad från bibliotekssidan som av funktionella skäl kan ha en friare och mer öppen 
form. Att den delen ansluter till ett stycke natur, möjliggör också en friare gestaltning av 
rummet.  

På så sätt har huset i dessa delar en delvis mycket öppen layout, som samverkar med 
och berikar sin omgivning i sampelet med den. Mot torget ser vi mer slutna delar –
kulturrummen och konsthallen – som inte samverkar på samma öppna sätt med 
omgivningen. Istället bidrar de till att skapa en rumslig dimension till torget som sådant. 
Man kan därmed säga att just det faktum att inte hela fasaden mot torget är uppglasad, 
bidrar till att förtydliga att här befinner vi oss på ett torg, i en rumsbildning, och inte 
bara i en trist förortsarkitektur som slängts ut på ett slumpartat sätt. Haninge kulturhus 
inte bara samordnar sig med de omgivande rummet, utan bidrar aktivt till att skapa det.  

Haninge kulturhus bygger också upp ett samspel med omgivningen, som gör att 
människor som passerar över torget lätt kan lockas att gå in i huset för att se vad som 
finns bakom glaset. 
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När vi sedan betraktar byggnadens inre layout vänds relationerna – vi blickar i stället ut 
mot omgivningen. Från entrédelen samverkar byggnaden med torget. Den stora 
öppenhet som glasfasaden bidrar med, skapar en känsla av att det som sker på torget 
också är en del av det som sker inne i entrén. Att befinna sig inne i entrén ger oss en 
känsla av att vi inte bara är inomhus, utan att vi fortfarande är kvar på torget. På så sätt 
fungerar entrén som ett rum med tre väggar, där den ena väggen utgörs av konsthallens 
fasad, den andra är väggen mot kulturrummen och slutligen den tredje, 
mittskeppsväggen, som också bildar avslutningen av torget åt detta håll. Poseidons torg 
får med denna lösning en avsmalnad och mer intim avslutning till vilken besökare till 
Haninge centrum kan dra sig tillbaka och överblicka livet på det stora torget över en 
kopp kaffe. 
 Biblioteksdelen har en annorlunda och självständigare karaktär i relation till 
Poseidons torg och till kringliggande bebyggelse. Här är det inte till den av människor 
skapade formen som rummet relaterar, utan till naturens former. Biblioteksrummet 
skapar sig därmed en självständig position i huset, som när man efter att ha passerat den 
strama funkisinspirerade torgsidans entré, framstår som i det närmaste naturlyrisk. Den 
kultur och bildning som kan hämtas ur litteraturen som biblioteket tillhandahåller, har 
därmed getts ett rum som inramar den på ett intensivt stillsamt sätt. Med lite god vilja 
skulle man kunna kalla det för en naturupplevelse, eftersom naturen är starkt närvarande 
i rummet.  
 

 
Ill. 5: Utsikt från studiedelen av biblioteket en trappa upp över bibliotekshallen. 
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Byggnaden får på detta sätt två sidor och två huvudsakliga rumsbildningar, där den ena 
ansluter till livets brus, och den andra till en andlig kontemplation där man kan ägna sig 
åt studier och kulturella upplevelser. 

Den naturlyriska känsla som finns i biblioteksrummet har en tydlig referens till både 
äldre och samtida biblioteksarkitektur. Sättet att förhålla sig till naturen så att den 
intergreras i upplevelsen av biblioteksrummet, kan spåras tillbaka till upplysningstidens 
romantiska natursvärmeri och dess biblioteksbyggnader.142 Detta följer sedan med in i 
modernismens biblioteksarkitektur, inte minst genom Alvar Aalto i Norden.143 Daniel 
Golling menar att biblioteksdelens fasad känns igen från Ralph Erskines Aula Magna 
vid Stockholms Universitet, som på ett liknande sätt ansluter till omgivande natur. 
Byggnaden formar sig efter naturen och inte tvärtom.144 Arkitekterna bakom Haninge 
kulturhus har med denna uppglasning skapat en naturnära känsla i Upplysningens 
rousseauanska såväl som i en nordisk arkitektonisk anda. 
 

 
Ill. 6: Haninge kulturhus sett från norr. Den strikta sidan till höger (väster) och den till naturen 

anslutande bibliotekssidan till vänster (öster). 

 
Över byggnadens två sidor härskar mittskeppet med sina semipublika utrymmen i andra 
våningen, där besökaren kan se personalen arbeta i glasade tjänsterum. Vår upplevelse 
har annars varit att vi oftare sett personalen i byggnadens publika utrymmen, än på sina 
inglasade rum.Vi kan dock inte undgå att tänka att om syftet varit att göra personalen 
mer närvarande genom glasfönster, känns resultatet mer som ett sätt att öka kontrollen 
över besökarna. 

                                                 
142 Hodászy Fröberg 1998, s. 145. 
143 Pemer 2001, s. 54-56.  
144 Golling, Daniel 2003. ”Ljuset i slutet av tunneln”, i Rum, s. 70. 
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 Vårt samlade intryck av hur husets olika delar samspelar är att de har getts den form 
som deras funktion kräver. Därmed är de relativt självständiga rum, men har ändå 
bringats att samverka med varandra, trots att de är tydligt underordnade sina funktioner. 
Till detta bidrar givetvis att alla husets publika utrymmen kan nås från entrédelen, som 
bildar ett slags neutral skärningspunkt genom vilken man alltid måste passera för att nå 
ett annat rum. Rummens relativa självständighet skapar också en tydlighet i arkitekturen 
som hjälper besökaren att förstå hur han eller hon ska bete sig i huset. Den nästan 
högtidliga känsla som finns i biblioteksrummet, skapar en känsla hos besökaren som på 
ett naturligt sätt därmed betingas att bete sig på ett sätt som är lämpligt i ett bibliotek. 
Det betyder i sig sedan inte att alla uppfattar signalerna eller tolkar dem rätt. 
Arkitekturen är inte stram och uppfordrande på ett uppfostrande sätt, utan manar på ett 
naturligt sätt troligen fram en viss känsla av stillhet och koncentration hos besökaren.  
 Entrén, å andra sidan, ansluter till och blir en del av torget, men uppmuntrar också 
till andra sätt att vara på hos besökarna – här det fortfarande lite grann som på torget. 
Det är ganska okej att prata och diskutera, äta eller fika. Rummet ansluter också till 
torgets brus, skulle man kunna säga, genom det nyhetsflöde som finns representerat i 
entrén där dagstidningar finns att läsa. Men att entrén dessutom fungerar som 
tidningshörna, slår också an en ton som gör att man kanske dämpar sig något, som ett 
slags förberedelse inför besöket i biblioteket, i konsthallen eller på en 
teaterföreställning. Någon sitter och läser, och enbart detta väcker en viss känsla av 
respekt för den personen som i sin tur färgar av sig på hur vi uppfattar rummet och hur 
vi bör förhålla oss i det. 
 Vi frågade arkitekten om man under husets planerande funderat kring symbolisk 
betingning i anslutning till biblioteket och kulturhuset som helhet: 

Jo, men vi känner att ett bibliotek ska ha en viss värdighet som gör att man uppträder på 

ett annat sätt, man kanske sänker rösten, man slamrar inte ... det sätt vi gjort det på är att 

vi dels sänker den här mellandelen som gör att man blir uppmärksammad, sen har du 

receptionens placering som gör att man inser att man är bevakad, eller att här finns det 

någon som ser en. Här är jag inte själv. Och sen har vi en helt annan upplevelse av 

material. Det är alltså ett helt annat lugn över trä, värmen, en mer ombonad känsla, och 

när ljuset ligger på, på de här trärastren genom fasaden så får man en nästan sakral känsla 

över det hela, tycker jag. Så vi har haft en del sådana idéer. Det ska ge en viss värdighet. 

[Finns det några liknande tankar kring entrén? frågar vi]. Ja, det är två sidor. I och med 

den stora uppglasningen av entrén ska man känna att här kan jag ... här är det som 

utomhus. Här behöver jag inte viska och här går jag in och det första som möter en är 

tidningsläsning, och de kräver i och för sig ett visst lugn, men om man vill kan man ju ta 

in sin tidning i biblioteket. Här ligger caféet som ger signal om att detta är en plats där 

man pratar och träffas och man behöver inte vara tyst, och scenen nu förstärker detta 

ytterligare tycker jag.  Sen ligger konsthallen som en egen del där man kliver in och då 

plötsligt får man ett annat fokus, då är det konsten som ska tala inte jag. Och den ligger 

för sig och kulturrummen för sig. Så det finns tankar kring det ja.145 

                                                 
145 Intervju med Martin Rangfast. 
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I det här sammanhanget är det intressant att notera att även mänskligt beteende kan bli 
en del av ett symboliskt sammanhang. Människor som beter sig som om de är på ett 
bibliotek konnoterar ju att det handlar om ett bibliotek, människor som sitter och dricker 
kaffe eller äter en smörgås, att det är ett café. Daniel Koch talar i sin lic-avhandling 
Spatial Systems as Producers of Meaning från 2004 i detta sammanhang om 
”distribution through space”, som ett av tre delelement i meningsskapandet inom 
spatiala system, det vill säga rum.146 Med detta menas i korthet att brukarnas användning 
av lokalerna i en byggnad, påverkar meningen med byggnaden på ett sätt som ligger 
bortom arkitektens kontroll, det vill säga hur arkitekten en gång tänkt sig att huset skulle 
användas. 

Men som vi redan har nämnt i vårt teorikapitel finns inte utrymme att fördjupa sig 
mer i detta inom ramen för denna framställning, men det vore väl värt att göra i 
eventuella kommande arbeten. 

                                                 
146 Koch, Daniel 2004. s. 29-34. 
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Design och inredning 

Termer som är nära sammankopplade med design och inredning enligt vår teori är 
status, image och identitet. Av dessa är vi mest intresserade av image och i viss mån 
status. Vi kommer i det följande att gå igenom byggnaden del för del. Vi tar avstamp i 
fasaden, för att därefter gå in i byggnadens entré och sedan promenara vidare in i 
biblioteket, kulturrummen och konsthallen. Genom att studera ytor och föremål med 
fokus på arkitektur, materialval, design och inredning kan vi få ett intryck av byggnaden 
rent arkitektoniskt, göra tolkningar och även finna ledtrådar till organisationens image 
och status.  
 

 
Ill. 7: Haninge kulturhus, fasad mot Poseidons torg. Mot torget håller fasaden en strikt form. 

Fasaden 

I underlaget till arkitekttävlingen beskriver man i nästan poetiska ordalag de tänkta 
besökarnas möte med kulturhuset:  

En ström av människor kommer att passera huset. De ska glädjas åt byggnaden. Uppleva 

något spännande, utmanande, vackert. Känna sig stolta. Den som kommer upp från 

pendeltåget har kulturhuset i fonden. Han ska röra sig mot huset och kunna känna dess 

lockelse, en solig vårdag lika väl som i vintermörkret. Från busshållplatserna vid centrum 
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ska det vara lätt att hitta in i huset, utan att behöva gå runt det. Man ska känna sig 

välkommen.147 

Kulturhuset framstår med ens som man möter fasaden som vetter mot Poseidons torg, 
som någonting som starkt avviker från övrig bebyggelse. Det är inte bara själva 
arkitekturstilen som är annorlunda, utan även val av fasadmaterial – kulturhusets fasad 
mot Poseidons torg är reveterad med vit puts och övriga ytor av glas. Som en integrerad 
del av fasaden syns även Anders Widoffs konstverk ”Öppen tid” till vilket vi ska 
återkomma närmare i avsnittet om entré och café. Övrig bebyggelse, i detta fall i första 
hand det hus som bär namnet Poseidon, är av rött tegel och cirka 13 våningar högt.  

Fasadskyltningen mot Poseidons torg utgörs av två textgrupper. På ena sidan uppe på 
byggnadens vänstra hörn står: 

HANINGE KULTURHUS 

B IBL IOTEK 

 
Till höger på byggnaden står: 

 

KONSTHALL  

 
Det är alltså de verksamheter som man har valt att lyfta fram extra genom skyltningen 
på fasaden. De betydelsebärande orden är: konst, kultur, bibliotek och Haninge. Vi kan 
notera att orden teater eller kulturrum inte finns med i fasadskyltningen, vilket väl på 
sitt sätt är en brist. Men trots det så har man ändå gjort ett bra val tycker vi, eftersom det 
klart framgår att här är ett hus för litteratur och konst men också för kultur i allmänhet – 
det är ju ett kulturhus. 

Typsnittet man valt för fasadskyltningen är Lucida sans unicode. Det är skapat 
av Kris Holmes och Charles Bigelow och det är en medlem av världens största 
typfamilj.148 Robert Bringhurst menar att det är ett av de bästa ”sanserifs I know of for 
ordinary text”.149 Bringhurst nämner ingenting om fasadskyltning i stort format med 
Lucida, men vi menar att det fungerar utmärkt och står i samklang med husets strama 
uttryck i övrigt. 

Ett betydande inslag i fasaden utgör också Anders Widoffs konstverk ”Öppen tid”. 
Det är en väv som hänger innanför den del av den uppglasade fasaden som vetter in mot 
kulturrummen. Vi kommer att återkomma till detta konstverk närmare i avsnittet ”Entré 
och café”. 

 
Kulturhuset har en uppenbar förankring i den modernistiska arkitekturtraditionen, och 
har vad gäller fasaden mot Poseidons torg starka beröringspunkter med en ganska 
renodlad funktionalism, med tydliga referenser till bland annat det tyska 
nittonhundratjugo- och trettiotalets Bauhausrörelse, men också till det som kallas för 

                                                 
147 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 2. 
148 Bringhurst, Robert 1996. The Elements of Typographic Style, s. 243. 
149 Bringhurst 1996, s. 243. 
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internationell arkitektur.150 Som typiska drag för en funktionalistisk fasad kan man 
nämna att de bärande elementen är dolda, vilket möjliggör stora glasade fasadpartier, 
men också hörnor som är helt glasade. Funktionalismens arkitekter betonade även 
horisontella kvaliteter och man arbetade därför ofta med relativt låga hus, med platta 
tak.151 Även valet av fasadbeklädnad passar väl in i denna mall – fasaden hos 
funktionalistiska byggnader är alltid odekorerad i motsats till tidigare arkitekturstilar. 
Den vita putsen är också ett av funktionalismens kännetecken.152 
 

 
Ill. 8: Del av kulturhusets fasad mot Poesidons torg, med befintlig bebyggelse från 1980-talet i 

bakgrunden. 

 
På sätt och vis är också funktionalismen det arkitekturhistoriska sammanhang ur vilket 
övrig bebyggelse kring Haninge centrum har sitt upphov, även om man inte egentligen 
använder begreppet funktionalism om arkitektur efter 1940-talet. Däremot kan man nog 
säga, utan att utmana alltför mycket, att övrig arkitektur runt torget utgör ett slags 
sentida förenkling och förgrovning av en mer ursprunglig funktionalistisk stil. På så sätt 
kan man också säga att Haninge kulturhus utgör en ur ett stilhistoriskt perspektiv 
retrospektiv arkitektur som här möter sina förgrovade sentida släktingar. Men 

                                                 
150 Modernismen som brett begrepp har sitt urprung i 1800-talet, kom inom arkitekturen att omsättas i 

funktionalismen och det som kallas för internationell arkitektur. 
151 Bodén, Christer 1991. Modern arkitektur: Funktionalismens uppgång och fall, s. 82ff.  

Vi återkommer till dessa formelement närmare i senare kapitel. Men i detta sammanhang kan vi direkt 

konstatera att även tanken på höga till mycket höga hus var vanlig inom också den tidiga funktionalismen 

och de förespråkades av bland andra Le Corbusier, vilket dock inte motsäger betonandet av horisontella 

kvaliteter inom funktionalismen. 
152 Bodén, Chister 1991, 140ff. 
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funktionalismen i Sverige som den kom att utvecklas under 1930-1940-talen, blev i 
stora stycken också till ett verktyg för den sociala ingenjörskonsten och därmed till en 
del av den svenska samtidshistorien såsom den till stor del har skapats av den svenska 
socialdemokratin.153 Med sina kopplingar till svensk 1900-talshistoria konnoterar ett 
funktionalistiskt hus i Sverige därför mer än bara en ren arkitekturhistorisk 
retrospektion. Det är därför heller inte fel att förstå Haninge kulturhus som ett politiskt 
försök att skapa det goda samhället på nytt – åtminstone symboliskt – vars förfall i 
mycket kan sägas representeras av den typ av arkitektur som skapades under 
miljonprogrammets dagar, och vilken ironiskt nog finns i detta hus närhet.154 I svensk 
mytologi, det vill säga den stora berättelsen om Sverige, är femtiotalet och i viss mån 
sextiotalet de sista goda decennierna för landet, ofta refererade till som de goda åren. 
Det var då den stora tillväxten fanns, arbetslösheten var obefintlig, kriminaliteten låg 
och alla fick det bättre. Miljonprogrammet byggs i slutet av denna era och blir därför en 
symbol för förfallet i samhället i stort.155 Staffan Holmberg berättar i en intervju av Lars 
Westman i tidningen Vi, att han tillsammans med sin fru vid ett tillfälle besökte 
Brandbergen, ett av storstockholms miljonprogramsområden som ligger i Haninge. Han 
såg hur hela området var gravt förslummat och kände intensivt att han ville göra det 
bättre. Han hade även själv bott här en tid med sin familj.156 Det var det senare fattade 
beslutet att rusta upp Brandbergen som så när knäckte kommunen ekonomiskt. 

Huruvida Staffan Holmberg eller arkitekterna bakom kulturhuset tänkt i dessa banor 
kring den svenska funktionalismens uppgång och fall, och hur den på olika sätt kommit 
att symbolisera olika faser i svensk historia, vet vi inte. Men att dragen i arkitekturen 
finns där kan vi konstatera. Det är en byggnad som samtalar med en annan tid och på så 
sätt förmedlar, signalerar och symboliserar en bättre tid även för Haninge kommun. 
 Som vi ser det är Haninge kulturhus i positiv bemärkelse ett närmande till en mer 
ursprunglig funktionalism. Genom att introducera en byggnad av detta snitt på denna 
plats, höjer man avsevärt platsens status.  
 

                                                 
153 Relationen mellan funktionalismen och det svenska folkhemmet och den svenska sociala 

ingenjörskonsten kan man läsa om i exempelvis: Rådberg, Johan 1997. Drömmen om atlantångaren: 

Utopier och myter i 1900-talets stadsbyggande eller i ovan nämnda Bodén, Christer 1991, Modern 

arkitektur: Funktionalismens uppgång och fall.  
154 Bengtsson, Bo, Miljonprogrammet, 1994. i Nationalencyklopedin, Bd 13, s. 319. Miljonprogrammet 

initierades av SAP och det var den bostads- och byggnadspolitik som bedrevs i Sverige åren 1964-1975. 
155 Miljonprogramsområdenas relation till förfall och kriminalitet kan man läsa om i bland annat Johan 

Rådbergs bok från 1997, Drömmen om atlantångaren: Utopier och myter i 1900-talets stadsbyggande. 

Däri beskrivs även (på s. 42f.) renoveringsprojektet av Brandbergen som så när ledde till Haninge 

kommuns konkurs, som det ”mest spektakulära misslyckandet” i Sverige vad gäller att omvandla 

oattraktiva bostadsområden till attraktiva. Brandbergen skall enligt beskrivningen också bytt namn vid 

tiden till Svithiod. Idag heter området dock Brandbergen. 
156 Westman,  i Vi 2000-06-08, s. 62.  
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Ill. 9:  Fasad från norr vid Haninge centrum. Jfr. Ill. 8. 

 
Hur skall man förstå och uppfatta en uppglasad fasad av det snitt som vi möter i 
Haninge kulturhus? I essän ”Om skyltfönstrets historia” skriver Peter Englund att ett av 
de första moderna varuhusen Au Bon Marché i Paris som öppnade 1852 blev en 
kolossal ekonomisk succé, men att det dröjde till sekelskiftet 1900 innan varuhusen 
riktigt slog igenom. En av orsakerna bakom de nya varuhusen skulle enligt Englund 
vara ”1890-talets överproduktionskris”.157 Med detta menas att man under det sena 
1800-talet och industrialismen kom att producera mer varor än det fanns avsättning för 
– därigenom skall ett behov av ökad konsumtion ha uppstått: ”Ofta nog föreställer vi 
oss att tillgång följer på efterfrågan, när det inte sällan är precis tvärtom.”158 Ett av 
svaren på denna överproduktion blev alltså skyltfönstret som skulle stimulera 
efterfrågan att svara mot överproduktionen. (I denna tid uppstod också den moderna 
reklamkulturen.) Skaparen av det moderna skyltfönstret var Frank Baum, en person som 
hade sin bakgrund i teatern, vilket är intressant i sammanhanget med tanke på att 
skyltfönstret i sig har beröringspunkter med scenografi.159 ”Välgenomtänkta, 
spektakulära och i hög grad visuella arrangemang bak allt större glasfönster blev hans 
recept”, skriver Englund.160  

Det kanske mest intressanta för oss i det här sammanhanget är att stora glas vid 
denna tid alltjämt förknippades med kyrkor, och också att människor inte visste hur de 
skulle bete sig inför dessa stora glas – det var alltså inte alls självklart att publiken 
accepterade denna nyhet. Till exempel nämner Englund att varuhusägarna hyrde in 
människor som fick stå utanför och titta in i skyltfönstren. Människor upplevde ett 
                                                 
157 Englund, Peter 2003. ”Om skyltfönstrets historia” i Tystnadens historia och andra essäer, s. 193. 
158 Englund 2003, s. 193. 
159 Englund 2003, s. 195. 
160 Englund 2003, s. 195.  
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obehag inför dessa skyltfönster – nästan som vore det en skambelagd handling att titta, 
en akt av voyerism.161 Men dessa skyltfönster som Englund skriver om behandlar 
kommersiella lokaler. I vår uppsats skriver vi om ett kulturhus – ett i första hand icke 
kommersiellt hus. Vi uppfattar det ändå som om kulturen i detta sammanhang kommit 
att inordna sig på samma villkor i sättet att kommunicera med sin publik på, som till 
exempel ett varuhus som bjuder ut sina produkter. Varför är då detta intressant för oss? 
Jo, i ett historiskt perspektiv är det så att olika typer av byggnader för olika typer av 
kulturell verksamhet i äldre tid har, såvitt vi känner till, nästan alltid varit slutna till sin 
karaktär. De har alltså inte exponerat sitt innehåll utåt på samma sätt som kommersiella 
lokaler, utan manifesterat sitt innehåll på andra mer symboliska sätt. Inte sällan har de 
varit pampiga byggnader för teaterverksamhet, palats för biograffilm och naturligtvis 
biblioteken. Kanske har denna omsvängning att göra med att kulturen inte längre i 
första hand är en högkulturell verksamhet för en bildad över- och medelklass. Kulturen 
idag söker sina kunder inom bredare befolkningslager, och det är därför inte genom en 
äldre tids symbolspråk som besökarna ska lockas, utan genom öppenhet. Kanske är det 
så att i den demokratiseringsprocess som skett under 1900-talet, har även de byggnader 
som rymmer kulturen kommit att förändras i sitt sätt att kommunicera med besökarna i 
motsvarande riktning.  

Jan Ristarp och Vilma Hodászy Fröberg, som vi återkommer till nedan, menar att så 
är fallet med bibliotekens byggnader.162 Vi menar inte att vi i första hand har att göra 
med en kommerisalisering av det kulturella fältet, utan kanske snarare att vi kan iaktta 
en arkitektonisk utveckling i riktning mot vad som kanske skulle kunna beskrivas som 
ett mer affärsmässigt uttryckssätt. Ett sätt att exponera kulturen och dess produkter som 
påminner om hur vi bjuds in i kommersiella lokaler är till exempel varuhusens 
skyltfönster som tycks uttrycka: Känn dig välkommen! Vi vill att du ska komma in och 
ta del av vårt utbud! 

Men är då detta något nytt och unikt för Haninge kulturhus? Nej, så är det 
naturligtvis inte. Det finns mängder av liknande exempel på bruket av stora glasade 
ytor, som fyller ungefär samma funktion som ett skyltfönster. Idag finns en tendens, 
menar vi, att i stort sett alla nya bibliotek och kulturinstitutioner byggs i samma anda 
som kommersiella lokaler, det gäller att marknadsföra byggnaden utåt, genom att 
synliggöra funktion och innehåll. Haninge kulturhus tycks därmed svara på frågan: 
Vilken produkt erbjuder du? I någon mån är detta ju också en av grundstenarna i 
funktionalismen – den funktion som en byggnad, eller en del av en byggnad har, skall 
vara tydligt redovisad. Inom arkitekturen talar man om transparens.163 Idag tycks alltså 
byggnader med olika funktioner byggas på ganska snarlika sätt. Som ett 
tankeexperiment kan man föreställa sig Borås Högskolas nya bibliotek, men i stället för 
att vara fyllt med böcker och tidskrifter, är det fyllt med kläder, accessoarer, caféer eller 
nästan vilken annan verksamhet som helst – det går.164 Vi tycker oss därmed kunna se en 
                                                 
161 Englund 2003, s. 195 f. En annan sak var också att i denna tid kom glasproduktionen att utvecklas mot 

en möjlighet att framställa allt större glas. 
162 Ristarp, Jan 2002. ”Syns demokratin utanpå” i Bibliotek och arkitektur: Byggnader rum samlingar & 

Hodászy Fröberg, Vilma 1998. Tystnaden och ljuset: Om bibliotekens arkitektur. 
163 Forty 2000, s. 286 f. Se vidare i avsnittet ”Demokrati och öppenhet”. 
164 Arkitekten Claes Caldenby skriver i artikeln ”Mumlet och ljuset” i Arkitektur (2005:7) s. 43, att det 

nya biblioteket är en byggnad avsedd och byggd för ett specifikt ändamål och jämför med det hus som 

högskolan har sina lokaler i sedan tidigare. Så är det, men vi tycker ändå att tankeexperimentet går att 

utföra och att det fungerar. Daniel Koch gör ett liknande tankeexperiment med Växjös bibliotek, men då 

utifrån att samlingar och arkitektur har frigjort sig från varandra. S. 135. 
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trend inom kulturhus- och biblioteksarkitekturen på så sätt att man avlägsnar sig från en 
tydlig ”biblioteksmässighet” i uttrycket och istället närmar sig andra arkitektoniska 
traditioner – till exempel varuhusets. Vi frågade även Martin Rangfast om de funderat 
på fasaden som ett skyltfönster för kulturen och han bekräftade att detta förekommit i 
diskussionerna.165 

En aspekt på detta, och trolig orsak till, är att arkitekturens sätt att uttrycka sig har 
genomgått en stark transformation under 1900-talet. Förändringen skulle kunna 
beskrivas som att det arkitektoniska uttrycket har gått från typer av byggnader till form 
och funktion. Det ligger även i linje med modernismens vilja till en mer demokratiskt 
sinnad arkitektur. Det var under modernismen inte längre i första hand betydelsefullt att 
framställa typer av byggnader. Man talade i stället framför allt om form, rum, funktion 
och design.166 På så sätt skulle man kunna säga, vilket man också gjorde under det tidiga 
1960-talet, att arkitekturen berövats sin mening. Det uppstod ett slags meningskris.167  

I dag är det snarast så att mening, i ljuset av modernismen, inom arkitekturen inte 
nödvändigtvis behöver hänga samman med typer av byggnader som tidigare, när till 
exempel bankpalats, skolor, fängelser eller sjukhus, var tydliga typer av byggnader som 
var lätta att känna igen. Efter modernismen finns inte längre detta tydliga receptlika 
formspråk bevarat utan är i mycket borttappat. En byggnads mening skapas idag utifrån 
andra typer av relationer. Daniel Koch nämner, och hänvisar till en rad författare, att det 
idag snarast är identiteten som är avgörande för utseendet, det vill säga identiteten är det 
som är grunden för uttrycket. Det tycks därmed vara så att byggnader inte längre skapas 
till att vara tydliga typer utifrån tydliga mönster. Detta skulle kunna sägas ha sin 
motsvarighet i hur man idag inte kan se på en människas yttre att han eller hon arbetar 
på bank. För inte så många decennier sedan kunde man det – det var arbetsrollen som 
avgjorde vilka kläder man hade på sig snarare än personlighet och identitet.168 
 
Demokrati och öppenhet 
Vi har tidigare sett att demokrati och öppenhet var framträdande ord i visionen om vad 
man från beställarnas sida önskat att kulturhuset skulle utstråla, det vill säga dess image. 
Staffan Holmberg berättade för oss att ett av de krav som ställdes på byggnaden var att 
den skulle rymma ett sammanträdesrum dit allmänheten skulle ha tillträde på ett 
naturligt sätt.169 I lokalprogrammet formulerade man det så här under rubriken Forum: 
”Kommunfullmäktige ska hålla sina sammanträden i kulturhuset. Kultur är ju möten, 
lyssnande, skapande och uttryck. Kulturen är därmed en viktig skolning till en vital 
demokrati, som är uppbyggd på samma grundelement; att mötas, att lyssna, att ha 
visioner och att kunna tala för dem.”170 Också det politiska rummet blir därmed föremål 
för denna skyltfönstrets kultur, eftersom det är inrymt direkt bakom glasfasaden med en 
direkt insyn till de folkvalda de gånger de sammanträder. Ur en positiv bemärkelse kan 
man ju se det som ett sätt att öppna upp det politiska livet, åtminstone symboliskt, för 
insyn. Medborgarna i Haninge kommun kan på ett naturligt sätt uppleva sig mer 
inbjudna till kommunfullmäktiges sammanträden. En annan och mer negativ aspekt är 
att man här riskerar att blanda samman kulturen med den politiskt exekverande makten. 
Den ena kan så att säga sola sig i den andres glans. En inte heller orimlig tolkning i det 

                                                 
165 Intervju med Martin Rangfast 2005-04-28. 
166 Forty 2000, s. 19. 
167 Forty 2000, s. 309. 
168 Koch 2004, ss. 26-28. 
169 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03. 
170 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 2. 
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sammanhanget är ju att se Haninge kulturhus som ett allmänpolitiskt snarare än ett 
kulturpolitiskt projekt. Haninges politiker har ju också presenterat kulturhuset som en 
present till Haningeborna. Vi har redan kunnat konstatera, om än inte explicit uttalat i 
kommunens presentation av kulturhuset, att huset ingår i ett större program för Haninge 
centrum som delregional kärna.  

Rubriken ”Forum” i lokalprogrammet, som redogör för sammanträdesrummet, för 
tankarna till den mycket ursprungliga formen för demokrati som utövades i Grekland på 
Agoran, som är det grekiska ordet för torg, eller latinets Forum. Det är därför inte 
orimligt att se en koppling från det demokratiska sammanträdet till torget utanför. Vi 
tolkar detta som ett i det närmaste arkaiskt sätt att vilja koppla den moderna 
demokratiska processen till vad som brukar beskrivas som demokratins urvagga – de 
Atenska torgmötena. 

Vilken image är det då som signaleras till besökaren när han eller hon besöker 
Haninge kulturhus och möter fasaden som vetter åt Poseidons torg? Det första intrycket 
som huset ger till besökaren, eller möjligen bara en förbipasserande, kommer av 
fasadens utformning. Rent arkitektoniskt avviker byggnaden starkt från övrig 
bebyggelse på platsen – det ser nytt och fräscht ut. Detta samtidigt som fasaden är 
mycket stramt hållen och därmed egentligen en relativt tystlåten arkitektur – men i 
mötet med kringliggande bebyggelse blir kontrasten stor och effekten likaså. Bara det 
kan ju vara en lockelse i sig för besökaren, samt att den därmed signalerar någonting 
nytt, en ny väg, om inte för hela Haninge kommun, så åtminstone för platsen i sig.  
 Byggnaden bildar också med sin geografiska placering en ny vägg till Poseidons torg 
och bidrar till att göra ett riktigt torg av platsen. Det signalerar också någonting nytt, här 
skapas en mer stadsmässig torgbildning för möten och interaktion.  
 Entréhallens öppenhet bidrar, i och med att fasaden är helglasad i detta parti, till att  
locka in besökare som kommer promenerande från pendeltåget, eller ut från köpcentret 
intill. Här finns även ett café, som i sig kan locka till sig besökare som inte är där i 
första hand av kulturellt intresse. 

Jan Ristarp skriver i ”Syns demokratin utanpå”, om motsättningen mellan öppenhet 
och slutenhet i samtida biblioteksarkitektur.  

Den yttre utformningen av en officiell byggnad, till exempel ett bibliotek, rymmer 

förvisso ett budskap. Från dess exteriör utgår en signal, inte alltid om vad byggnaden 

innehåller utan framför allt om hur institutionen som sådan ser på sig själv och hur den 

vill att andra skall se på den. Genom sin exteriör förkunnar den, att just så här uppfattar 

den sin roll och plats i samhället.171 

Ristarp skriver vidare att de offentliga byggnaderna i högre eller lägre utsträckning 
alltid har visualiserat den makt som legat bakom uppförandet av dem. Dessa äldre 
offentliga byggnader har dessutom alltid haft för avsikt att ”uppväcka vissa bestämda 
känslor: beundran av denna makt och storhet, underdånighet och till och med andakt. 
Biblioteken utgör inga undantag.”172 Ristarp konstaterar att detta tyvärr fortfarande 
gäller för en del av den moderna biblioteksarkitekturen. Han nämner som exempel på 
detta Svarta diamanten i Köpenhamn och Bibliothèque Nationale i Paris. Men de flesta 
nya bibliotek är dock exempel på en öppenhet. I denna öppenhet inkluderar Ristarp även 
Gunnar Asplunds stadsbibliotek i Stockholm. Som mer samtida exempel på öppen 
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biblioteksarkitektur nämner Ristarp British Library i London, Malmö stadsbibliotek och 
Linköpings stadsbibliotek.173 Vari består då denna öppenhet som Ristarp tycker sig se 
eller inte i moderna bibliotekbyggnader? Ristarp skriver att: ”Öppenheten handlar först 
och främst om den roll och funktion som biblioteket vill ge sig själv som en institution 
rymmande oöverblickbara mängder information.”174 Ristarp menar att det går att se ”på 
en biblioteksbyggnad, att den står för vardaglig tillgänglighet och ett tydligt samband 
med det omkringliggande samhället. Samtidigt förmår det moderna, demokratiska 
biblioteket i sin yttre gestaltning manifestera såväl upptäckarglädjen och nyfikenheten 
som kunskapssökandets allvar och värdighet”.175 Som främsta fysiska attribut som kan 
manifestera denna öppenhet, nämner Ristarp glaset som fasad. Glaset manifesterar 
nämligen att det som finns innanför det är till för alla.176 Detta genom att det yttre 
rummet blir till en del av det inre genom de stora och generösa glasfasaderna, menar 
Ristarp och exemplifierar detta med Malmö stadsbiblioteks ”Ljusets kalender”.  

Arkitekterna som vann tävlingen beskriver i broschyren Haninge kulturhus huset i 
termer av öppenhet och transparens.177 Ett av de begrepp som arkitekterna tar upp, 
genomskinlighet, det vill säga transparens, är centralt för arkitekturen under 1900-talet. 
Det har sitt ursprung i den modernistiska arkitekturen.178 Transparensen kan vara 
bokstavligt menad på så sätt att man använder sig av glas som fasad vilket gör det 
möjligt att se in i och genom en byggnad. Transparens kan också innebära en 
förnimbarhet av en byggnads olika rum – vi kan med en öppen arkitektur se och 
uppleva flera olika delar och volymer samtidigt. För det tredje, och detta är enligt 
Adrian Forty en mer svårgripbar och mindre specifikt definierad betydelse av 
transparensen, kan transparensen vara betydelsemässig – med vilket avses att vi 
upplever en byggnad som tydlig i sig själv. Den träder fram på ett tydligt sätt och skiljer 
inte mellan formen och innehållet, vilket är en av funktionalismens käpphästar.179  

I fallet Haninge kulturhus menar vi att det uppfyller dessa tre beskrivningar av 
transparens – det är ett i många aspekter tydligt hus, det berättar vad det är, döljer med 
några undantag ingenting. De undantag vi då anspelar på är de slutna kulturrummen 
som förblir mystiska för besökarna, eftersom även de delar som är glasade nästan alltid 
har draperierna fördragna. Just i denna aspekt berättar huset inte allt, är inte transparent. 
Men detta kanske heller inte var avsikten. Martin Rangfast beskrev huset för oss som ett 
spel mellan öppna och slutna delar, ”black boxes” som han kallade dem för. Han avsåg 
då kulturrummen och konsthallen i första hand.180 Men på det hela taget skulle man 
kunna säga att kulturhuset är transparent, det är tydligt och öppet – det mystifierar inte 
sin existens. Här finns ingen symbolik med historiska referenser utöver den moderna 
arkitekturtraditionen. Huset förutsätter inga särskilda förkunskaper av den som vill gå in 
i det, eller kräver inte en ikonografisk kunskapsbank. Annorlunda uttryckt skulle man 
kunna säga att Haninge kulturhus värjer sig mot alla former av litterära analogier.  
 

Vi menar att  Haninge kulturhus ansluter sig till gruppen öppna byggnader. Men frågan 
är om det räcker med en glasfasad för att skapa en arkitektur som denoterar och 

                                                 
173 Ristarp 2002, s. 52f. 
174 Ristarp, 2002 s. 53. 
175 Ristarp 2002, s. 55. 
176 Ristarp 2002, s. 55. 
177 Rangfast, Martin & Mattsson, Sonny 2004. Haninge kulturhus. Arkitekturen och konsten, s. 6. 
178  Forty 2000, s. 286. 
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180 Intervju med Martin Rangfast 2005-04-28. 
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konnoterar öppenhet och demokrati? I fallet Haninge kulturhus är det ju till och med så 
att den demokratiska processen i kommunen till viss del äger rum i kulturhuset, synligt 
bakom den stora glasfasaden som vetter mot Poseidons torg, och att demokratin därmed 
bokstavligen syns utanpå huset. Men vi tycker nog att det är ganska tveksamt att fälla 
ett sådant yttrande – vad är det som säger att en glasfasad skulle denotera eller 
konnotera demokrati, till och med om en demokratisk process äger rum där? Glas skulle 
ju lika gärna kunna konnotera övervakning, det vill säga att bli sedd ur en negativ 
aspekt. Ett fönster kan dessutom accentuera ett utanförskap – där inne sitter de och 
dricker kaffe, sammanträder et cetera, och här ute är jag. Man skulle kunna säga att 
transparansen i stället aktualiserar ett utanförskap. Trots dessa invändningar är vi i stora 
drag övertygade om att en glasad fasad bidrar till en ökad öppenhet, och att fler 
besökare kan uppleva det lättare att slinka in i en så pass öppen arkitektonisk struktur 
som det här handlar om. När det gäller just detta är det ju intressant att försöka  
föreställa sig äldre tiders bibliotek, från de små mycket lokala bibliotek som vi minns 
från vår barndom, där en ganska strikt och lite dammig ordning härskade, till stora som 
Asplunds stadsbibliotek i Stockholm. Med sin monumentala tyngd och symbolladdade 
arkitektur kräver det ett visst självförtroende att äntra – långt ifrån det skyltfönster för 
kultur som Haninge kulturhus fasad visar prov på. 

Entré och café 

Haninge kulturhus har två entréer – en huvudentré från Poseidons torg, samt en mindre 
entré från en busshållplats utanför Haninge centrum. Dessa entréer ligger med en 
vånings nivåskillnad och förbinds via en trappa i passagen utanför kulturrummen. Den 
övre entréns funktion är egentligen bara att leda ner till huvudentrén. Rangfast berättade 
att meningen med detta var att det skulle vara lätt att passera genom kulturhuset, samt 
att göra det tillgängligt från mer än ett håll.181 Detta var också någonting som 
efterfrågades i underlaget till arkitekttävlingen.182 
 
Golvet i stora entrén är av kalksten. Detta för att enligt Rangfast, anknyta på ett naturligt 
sätt till den ytbeläggning som finns på torget utanför – med andra ord är det alltså tänkt 
att entrén skall fungera som en naturlig förlängning av torget utanför och på så sätt 
accentuera öppenhet och tillgänglighet. Väl inne i entrén, till höger finns sedan våren 
2005 en mindre scen uppbyggd. Scenen används, utöver att vara just en scen, som en 
förlängning av cafédelen med ett par bord uppställda.  
 Väggarna i entrén mot Poseidons torg har samma ytbeklädnad som husets exteriör – 
vit puts. Också detta skall fungera som ett sätt att upplösa skillnaden mellan inne och 
ute. Rangfast menade att detta framhäver rummets öppenhet ytterligare.183 Det mest 
påtagliga för att rummet upplevs som öppet och inbjudande är annars att denna del av 
fasaden består helt av glas. Fasaden fungerar därmed analogt med ett skyltfönster för en 
kommersiell verksamhet. Men i detta fall, som vi nämnt ovan, blir den ett skyltfönster 
för kultur, politik och demokrati, eftersom den glasade fasaden också sträcker sig förbi 
det rum som används till kommunfullmäktiges sammanträden.  

                                                 
181 Intervju med Martin Rangfast 2005-04-28. 
182 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s.2. 
183 Intervju med Martin Rangfast 2005-04-28. 
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Ill. 10. Sekundärentré från busshållplatser utanför centrum sedd inifrån. Jfr. ill. 11. 

 
Entréns möblering är en blandning av äldre stolar från det gamla huvudbiblioteket och 
nya fåtöljer i anslutning till dagstidningarna, direkt till vänster i entrén. 
Tidningsfåtöljerna har en rödorange nyans, är strama och kantiga till formen. De är 
växelvis vända utåt entréns mitt och in mot tidningshyllorna och väggen. Tidningsstället 
är monterat direkt på väggen och är inramat av den biblioteksgröna nyans som återfinns 
i detaljer inne i biblioteksrummet. Direkt i anslutning till glasfasaden på tidningssidan 
finns en förhöjd ”bänk” med barstolar, som löper från snurrdörren till 
kulturrumsväggen. 

Vid alla våra besök i kulturhuset under ett års tid har en bänk stått rakt innanför 
karuselldörren. I anslutning till den finns en av de tre pelare som bär entréns tak. 
Bänken fungerar som ett slags informationsdisk. Den står aningen vinklad och stänger 
av entrén visuellt och bidrar därför till att vi uppfattar entrén som övermöblerad. 
Möjligen är denna informationsbänk tänkt som en tillfällig lösning, då den har hjul, men 
den verkar ha permanentats. Från andra hållet tränger sig tidningsfåtöljerna på och 
accentuerar trängseln.  
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Ill.11: Stora entrén sedd uppifrån sekundärentrén. Den stora uppglasade fasaden mot Poseidons torg till 

höger i bild. 

 
Caféet upptar större delen av ytan i entrén. Här serveras enklare luncher, smörgåsar, 
kaffe och te m.m. Ett café utgör i sig ett välkomnande inslag i entrén – det ställer inga 
direkta krav på besökaren. Här är lätt att slinka in och ta sig en kopp kaffe och en 
smörgås eller kanske äta lunch. För kulturhusets image fyller det en mycket viktig 
funktion – caféer är för många, kanske de allra flesta av oss, bilden av det enkla och 
goda livet dit alla är välkomna.  

I caféet har man valt att återbruka ett möblemang som fanns i det gamla biblioteket. 
Det är Axel Kandells stolar från 1948 som han skapade för restaurang Cattelin i 
Stockholm (se ill. 12).184 De stolarna var klarlackade då de användes i det gamla 
biblioteket, men har för det nya kulturhuset lackats om i svart. Lena Wester berättade att 
arkitekten velat byta ut stolarna, men att valet ändå till sist blev att behålla dem.185 Enligt 
vår syn så bidrar stolarna till en olycklig stilblandning i entrén. Det är lite synd. Stolarna 
i sig är mycket vackra, men fungerar inte riktigt bra i sammanhanget. Huvudorsak torde 
vara att Cattelinstolen har en mjuk och organisk form som på ett inte riktigt bra sätt 
kommunicerar med den formmässigt ytterst strikta entrén i övrigt. Stolarna är en 
omarbetning av en typ av art nouveau-stolar som skapades av Thonet vid förra 
sekelskiftet.186 Vårt absolut första intryck av entrén var dessutom att man här har 
tvingats av ekonomiska, eller andra skäl, att återanvända gamla möbler. Vid våra 
senaste besök i maj, juni och september 2005 har även en klarlackad variant av stolarna 
kommit fram då man expanderat caféet med ytterligare några bord. Nu (hösten 2005) 
finns här en blandning av svarta och träfärgade stolar. 
                                                 
184 Gordan, Dan 2002. Svenska stolar och deras formgivare 1899-2001, s. 134. 
185 Intervju med Lena Wester 2005-01-27. 
186 Gordan 2002, s. 134. 
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Ill. 12: Axel Kandells stolar, lackerade i svart. 

 
Från entréhallen når man kulturhusets samtliga verksamheter. Om man står inne i entrén 
med ryggen åt Poseidons torg så har man konsthallen till höger, biblioteket rakt fram, 
och till vänster det som kallas för kulturrum.  

Entréerna till kulturrummen återfinns till vänster i passagen mellan kulturrummen 
och husets mittskepp. Denna passage domineras av den trappa som förbinder 
kulturhusets två planskilda entréer med varandra. Även om det finns ett överljus via 
dagsljusinsläpp i taket blir utrymmet här ganska mörkt, åtminstone i relation till den 
extremt öppna och ljusa entrén. Det är heller inte alldeles lätt att förstå vad som döljer 
sig i passagen. I detta utrymme finns också husets publika toaletter.  

Benämningen ”kulturrum”, som står på väggen till vänster, låter i våra öron som en 
dålig kompromiss. Varför inte i stället kalla det för vad det är: Teater och 
sammanträdesrum. Termen andas byråkrati – kultur för vem? Och hur kommer man in? 
Entrén till kulturrumsdelen upplever vi som aningen sluten och oåtkomlig. Detta 
förklaras dels av att draperierna nästan alltid är fördragna i den del av kulturrummen 
som har en uppglasad vägg inåt, och dels av att trappan ner från sekundärentrén  
fungerar lite som en avskärmare av utrymmet. 
 De skyltar som orienterar besökaren i entrén är av två typer; målade på väggen i 
direkt anslutning till den aktuella verksamheten, eller i form av en stående skylt med 
pilar som pekar åt reception, teater, kulturrum, kapprum och WC. Konsthallen finns 
alltså inte med bland pilarna, men har dock sin skylt målad på väggen ovanför 
ingången.  
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Ill. 13: En del av väggen in mot kulturrummen är uppglasad, allt som oftast med fördragna draperier. 
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Ill. 14: Entré in till biblioteket. Passagen in har lägre takhöjd än kringliggande rum. 

 
Utan förklarande skyltar skulle det vara svårt att orientera sig. De skyltar som är direkt 
målade på väggen kritiserade Martin Rangfast och menade att de är kladdigt utförda.187 
Vi är böjda att hålla med honom. Men arkitekturen i sig själv anger inte på ett självklart 
sätt hur man skall hitta. Klart är att det finns ett behov av skyltning, även om den kanske 
kunnat utföras på annat sätt. 
 

 
Ill. 15: Skylt till konsthall målad direkt på putsen ovanför entrén in dit. 

 
Ovan förda resonemang gäller också för konsthallen som ligger till höger i entrén, det 
finns ingenting i de putsade ytorna utanför i entrén som indikerar vad som försiggår 
bakom.  

Annorlunda förhåller det sig då man tittar rakt fram i entrén. Man ser då in genom en 
ganska trång passage – men till skillnad från kulturrummen och konsthallen så 
manifesterar sig verksamheten visuellt tydligt redan från entréhallen, med lånedisk och 
reception som sträcker sig ut i passagen och bokhyllor som skymtar längre in. Man 
förstår genast att här är biblioteket. (Se ill. 14.) Även entréns utrymme för 
tidningsläsning flaggar för att man här nalkas ett bibliotek. 
 

                                                 
187 Intervju med Martin Rangfast 2005-04-28. 
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Vi tycker att den image som entré och café förmedlar till besökaren i första hand 
förmedlar öppenhet och välkomnande – detta i linje med vad som efterfrågats av 
beställarna och som arkitekterna önskat uttrycka. Entrén mot Poseidons torg, blir inte 
bara en vägg som skapar ett torgrum, utan är också en förlängning av torget, till vilken 
man kan dra sig undan för en kulturell upplevelse, eller helt enkelt bara en kopp kaffe. 

Detta sagt samtidigt som den mycket strikta arkitekturen kräver ett mycket strikt 
förhållningssätt till vilka möbler man använder sig av, vilka skyltar man väljer m.m. Ett 
intressant exempel på avvikelse från stilen i entrén är de i allmogestil svarvade stolpar 
på vilka man placerat besöksräknaren. Det hela gör ett aningen hemmagjort intryck, och 
är kanske en tillfällig lösning. Men stolparna illustrerar samtidigt kraven som en strikt 
arkitektur ställer på inredningen.  

 

 
Ill. 16: Stolpar med besöksräknare i allmogestil. 

 
Axel Kandells stolar bryter också mot den stramhet som rummet i sig utstrålar. Omvänt 
skulle man kunna säga att den stramhet som huset har, skapar problem för den som skall 
möblera det. Men å andra sidan kan ett alltför stramt och sparsmakat möblemang ge ett 
hårt och kallt intryck, som kanske inte heller det genererar en önskvärd image. 
 
Konstnärlig utsmyckning 
Den konstnärliga utsmyckningen i entrén består av två verk. Det ena är Linnea 
Jörpelands skulptur ”Fotvänlig” som slår an en vänlig, intim och mjuk ton där den sitter 
monterad på väggen till vänster om passagen in till biblioteket. Skulpturen är cirka 60 
centimeter hög. 
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Ill. 17: Linnea Jörpeland, ”Fotvänlig”. 

 
Det andra verket som börjar alternativt fortsätter i entrén, och som vi tänker gå in på lite 
mera i detalj, är Anders Widoffs ”Öppen tid”. Vi väljer att göra det, eftersom det också 
utgör en betydande del av fasaden, och därmed bidrar relativt mycket till den image som 
huset ger uttryck för. 

Konstverket är till en del synligt inne i entrén. På väggen som vetter mot 
kulturrummen står skrivet i putsen: “We can be heroes / just for one day”. Det är en 
textrad ur popikonen David Bowies låt ”Heroes” från 1977 som handlar om ett ungt 
kärlekspar vid en mur.188 

Hur skall man förstå och tolka valet av just denna textrad? I Alias David Bowie 
skriver Peter och Leni Gillman att ”Heroes” spelades in i Hansastudion i Berlin 1977. 
Från studion har man utsikt över Berlinmuren, som då fortfarande var i aktivt bruk. 
Berlinmuren skall också ha varit en av de direkta inspirationskällorna till låten när 
Bowie en dag såg ett par av sina medarbetare passera intill den. Ytterligare inspiration 
till låten skall Bowie ha fått från en målning av Otto Müller ”Lovers between garden 
walls” i Brücke museum i Berlin.189 Låten var också ledmotiv till filmen ”Vi barn på 
Bahnhof zoo”.  

Strofen och låten är tillkommen i Berlin och handlar alltså i viss mån också om 
Berlin. Berlin som stad betraktad är kanske den stad i Europa som i högsta grad kommit 
att få symbolisera den europeiska 1900-talshistorien. Här har snart sagt alla ideologier 
och ismer passerat i revy. Som anslagsreplik till Anders Widoffs konstverk ”Öppen tid” 
kan därför strofen ”we can be heroes / just for one day” sägas fungera utmärkt i det att 
den alluderar så tydligt och kraftfullt på möte och konflikt, glädje och sorg, och på 
1900-talets historia. En lustig detalj i sammanhanget är att ungefär samma upplägg som 
finns i Haninge kulturhus också finns i riksdagshuset i Berlin – även där kan man se de 
folkvaldas arbete utifrån, om än i större skala. 

                                                 
188 Hela texten kan läsas på t.ex.:  http://www.lyricsdir.com/david-bowie-heroes-english-lyrics.html 

(Besökt 2005-09-12). Sidan finns som faksimil nr. 4. i bilaga till denna uppsats.  
189 Gillman, Peter & Leni 1986. Alias David Bowie: A Biography, s. 453f.  
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Låt oss så för en stund betrakta Widoffs konsterk. Verket består av fotografier 
tryckta på ett stort draperi i sju delar om totalt nästan 100 kvadratmeter. De fotografier 
som konstnären valt är alla sådana som skildrar 1900-talets historia, i stort som i smått. 
Men framför allt är det 1900-talets historia såsom den skildrats i pressen, förmedlad 
genom den fotografiska bilden. Det är lätt att föreställa sig att bilderna funnits med i 
1900-talets stora bildmagasin, som till exempel Life. Många av personerna på bilderna 
känner vi vid våra besök spontant igen: Anita Ekberg, Raoul Wallenberg, Anna-Greta 
Leijon (avbildas genom den låda i vilken hon skulle ha placerats i under den planerade 
men aldrig genomförda kidnappningen av henne), Marcus Aurelius (ryttarstaty) och 
Aldo Moro (italiensk jurist och politiker, samt premiärminister vid fem tillfällen, som 
kidnappades och mördades 1978). Här avbildas också händelser som vi känner igen, 
eller som är igenkännbara som någonting ur vårt kollektiva minne av vad 1900-talet var: 
båtflyktingar, kulturrevolutionen i Kina, kapsejsad oljeplattform, översvämmning, 
hängda män, Sverige-Sovjet i ishockey, en antik amfiteater, bilder av högteknologi, 
kampanilen i Pisa (lutande tornet). De är alla bilder av människor och händelser som 
kommit att bli en del av vårt gemensamma minne av 1900-talet, som ett de teknologiska 
landvinningarnas århundrande, men också som ett krigens, terrorismens, konflikternas 
och katastrofernas sekel. Om man så vill är det bilden av 1900-talet som presenteras för 
oss här. En av bilderna avviker dock från de andra och det är en bild som är placerad i 
ögonhöjd – bilden av ett ungt par som kysser varandra. Vi antar att det är detta par som 
får agera Bowies unga hjältar. 
 I de bilder som i hög grad varit med och format vår bild av 1900-talet är det i stor 
utsträckning ”kändisens” öde som skildrats – ”we can be heroes/just for one day”. I det 
demokratiska samhället kan alla vara hjältar – åtminstone för en dag. 
 Hur påverkar då detta stora konstverk bilden av kulturhuset? Ja, för det första kan vi 
givetvis i vår analys inte utgå från att alla lika intensivt som vi, tar verket i åskådande. 
Vi måste också ta i beaktande att verket är bakom glas, vilket i ganska hög grad stör 
möjligheten att se verket utifrån ordentligt. Bäst ser man det inifrån 
kulturrummet/sammanträdesrummet. Men detta innebär å andra sidan inte att vår 
tolkning av verkets bidrag till fasaden och huset som helhet är mindre giltig.  
 Det viktigaste bidraget är kanske inte det estetiska intryck som verket gör, utan de 
tankar, konnotationer, som det väcker. Konstverket slår an en ton som kan få oss att 
reflektera över den tid vi lever i och som Haninge kulturhus faktiskt också representerar 
med sin i viss mån  retrospektiva arkitekturstil – den modernistiska funktionalismen 
med sitt ursprung bland annat i det turbulenta tyska 1920- och 1930-talet. 

En av bilderna på draperiet föreställer en modellbyggnad av Ludwig Mies van der 
Rohe – en av funktionalismens mest betydelsfulla arkitekter. Modellen förverkligades 
dock aldrig. Att välja denna bild tycker vi är ett intressant val av konstnären Anders 
Widoff. Genom den konstnärliga utsmyckningen kan vi placera Haninge kulturhus i den 
funktionalistiska och modernistiska arkitekturtraditionen och därmed också i ett 
historiskt sammanhang – 1900-talet. 
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Ill. 18: Modell av Ludwig Mies Van der Rohe. Ur: Walter Gropius, Internationale Architektur 1925. 

Biblioteksdelen 

Biblioteket når man, som nämnts, genom en ganska trång passage, från entréhallen. 
Visuellt kan man som besökare förstå att detta är ett bibliotek genom att lånedisken 
sträcker sig ut ett stycke i passagen och därmed är synlig redan från entrén. I underlaget 
för arkitekttävlingen skriver man så här med anledning av biblioteksentréns placering i 
kulturhuset: ”Bibliotekets entré har en betydelsefull funktion och bör ges en utformning 
och placering som väl annonserar sig och på ett överskådligt sätt orienterar om och leder 
besökaren in i biblioteket.”190 Har detta lyckats? Det tycker vi. Biblioteket manifesteras 
visuellt i entrén då man ser en del av lånedisken sträcka sig ut i passagen in till 
biblioteket. Inte minst ser man bokhyllorna skymta inne i bibliotekshallen. Men också 
för att man som besökare redan på förhand är informerad om vart man är på väg genom 
de skyltar som finns på husets fasad, och därför medvetet söker efter tecken på 
biblioteket. 
 
Samma kalkstensgolv som finns i entrén fortsätter in genom passagen och används även 
som ytbeläggning i bibliotekets centrala del. Övriga golv i biblioteket är av ekparkett. 
Parketten ansluter både i färg och materialkänsla till den omkringliggande naturen. 
Detta gäller i viss mån även kalkstensgolvet. Taket är ljudisolerande och utfört med 
ganska enkla träribbor, vilket enligt Rangfast var ett både billigt och effektivt sätt att 
anordna ett ljuddämpande tak. De träribbor man har använt är av enkel kvalitet, vilket 
ger ett levande uttryck. Ribborna av furu är kvistiga och varierar ganska mycket i färg.191 
De träd som dominerar utanför huset är tall. Taket har också fyra stycken lanterniner 
som släpper in dagsljus ovanifrån – det finns även precis som på cafésidan ett ljusschakt 
som löper genom hela den centrala byggnadskroppen, längs mittskeppet.  
 

                                                 
190 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, s. 8 
191 Intervju med Martin Rangfast 2005-04-28. 



 

  
 

64 

 
Ill. 19: Biblioteksrummet. Till höger i bild mittskeppet med delar av personalens rum. Också rakt fram i 

bild ser man personalutrymmen i fonden. I bakgrunden syns sagopaviljongen sticka upp. 

 
På mittskeppsväggen är det infällt ekpaneler, detta gäller både för biblioteks- och 
entrésidan. På bibliotekssidan skulle man kunna säga att dessa infällda paneler fångar 
parkettgolvets färg.  
 Elva stycken kraftiga, men ändå visuellt slanka, pelare bär upp taket i biblioteket. 
Dessa pelare har som avslutning mot taket en trädkroneliknande utformning. Det hela 
gör ett mycket luftigt och lätt intryck. Arkitekten har här anslutit sig till ett stilgrepp i 
den ursprungliga funktionalismen – pilotis. Les pilotis är ett av de fem begrepp som 
myntades av arkitekten Le Corbusier.192 Detta innebar hus på styltor, ”...vilka förutom 
att erbjuda en fri interiörgestaltning, också möjliggjorde ett upplyftande av huskroppen i 
luften”.193 Haninge kulturhus står inte på styltor, men genom att låta taken bäras av 
pelare, så har arkitekterna vunnit en möjlighet till helt fri gestaltning av interiören, 
vilket av Le Corbusier kallades för le plan libre, den fria planlösningen.194 Detta att 
förlägga de bärande elementen i en byggnad innanför fasaden, gör det dessutom möjligt 
att uppföra en fasad helt av glas. 
 Vi upplever hela biblioteksrummet, liksom byggnaden i stort, som mycket lätt, luftig 
och öppen. För ett ögonblick kan vi dröja vid varför och hur denna effekt uppnås. 
Perceptionspsykologiskt förhåller det sig som Rudolf Arnheim skriver i Art and visual 
perception att vi upplever ett föremål som visuellt tyngre ju högre upp vi ser det. Ur det 
perspektivet är det alltså naturligt om man vill skapa byggnader som ser lätta ut, att 
bygga dem avsmalnande uppåt, precis som med gotikens kyrkobyggnader: ”Here the 
architect confirms for his viewers what they know from the muscle sensations in their 
bodies, namely, that things on our planet are pulled downward. Enough weight at the 

                                                 
192 Bodén 1991, s. 46. Övriga begrepp som skapades av Le Corbusier är: Takterrassen, den fria planen, 

fönsterbandet och den fria fasaden. 
193 Bodén, 1991, s. 47. 
194 Bodén 1991, s. 56. 
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bottom makes the object look solidly rooted, reliable, and stable.”195 Utgick man bara 
från denna förklaringsmodell så skulle ju ett hus som Haninge kulturhus se visuellt 
tungt ut, då ju en byggnad på stolpar har sin tyngd förlagd uppe och inte nere, men så är 
det inte.  
 För att överbrygga denna problematik använde funktionalismen ett antal grepp, där 
pilotis var ett. Men det fanns i funktionalismen också andra sätt att skapa en lätt och 
luftig känsla åt huskropparna – där den gravitationsupphävande horisontalen var den 
mest betydelsefulla.196 Från 1920-talet kom den funktionalistiska arkitekturen att 
framhäva horisontaliteten i arkitekturen. ”Denna kom inte bara till uttryck i platta tak, 
skärmtak, balkongutbyggnader och längsgående fönsterband, utan yttrade sig även i 
volymgestaltningen i stort ...”197 Betraktar vi Haninge kulturhus så stämmer dessa 
kännetecken väl in på den funktionalistiska traditionen. Christer Bodén skriver, och 
citerar Walter Gropius, att ”även Walter Gropius [var] inne på samma spår i samband 
med den stora Bauhausutställningen 1923. Så fastslår han bland annat att ’en ny 
horisontell jämviktslära’ var på väg att utvecklas, en dynamisk statik, som samtidigt 
verkade ’utjämnande på tyngdkraften’.”198 Den utjämnande kraften bestod i att frånvaron 
av synliga vertikala stöd i fasaden ger byggnaden en möjlighet att verka tyngdlös och 
svävande. Men dessutom fanns för de tidiga funktionalisterna politiska implikationer 
med ett horisontellt byggande, då de ansåg att den uttryckte en mer demokratisk anda än 
den kapitalistiska vertikaliteten.199 Likhetstecken sattes alltså av vissa av 
funktionalisterna mellan horisontalitet och demokrati. Ett annat sådant kännetecken för 
funktionalistiska hus var den putsade vita fasaden, som vi redan berört. 

Ett faktum som också bidrar till den lätthet som man upplever i biblioteksrummet, är 
att takets höjdnivå ansluter till den tallbeväxta kulle som inramar biblioteket. I samband 
med detta är det värt att notera att taket inte heller är symmetriskt, utan takfoten sträcker 
sig med varierande längd ut från yttervägg och tycks forma sig efter trädens kronor. En 
annan aspekt av detta är att biblioteksdelen på vad som förefaller vara ett naturligt sätt, 
ansluter till den omkringliggande naturens topografi. Huset liksom viker undan för 
bergknallar samtidigt som det med sin veckade form skjuter in i öppningar i naturen. 
Vare sig detta är en av dynamit skapad natur eller inte, så kvarstår intrycket av en husets 
anpassning till naturen och inte tvärtom. Hela biblioteksdelen gör på så sätt ett organiskt 
intryck. Vår absoluta övertygelse i detta sammanhang är att biblioteksrummet är starkt 
beroende av sin omgivning. Hade inte den omgivande topografin sett ut som den gör, 
haft de träd som den har, så hade inte heller biblioteksrummet fungerat visuellt som det 
gör idag. Omvänt uttryckt kan man säga att arkitekterna har tagit tillvara och förhöjt 
kvaliteterna i den omgivande naturen. 
 När det gäller Haninge kulturhus kan vi alltså ganska tydligt se hur arkitekterna 
utnyttjat dessa funktionalismens ursprungliga ”teser” för att ge huset dess tyngdlösa och 
lätta uttryck. Genom dessa funktionalistiska grepp har man även kunnat skapa  
en rumslig öppenhet som ger utrymme åt ett flexibelt utnyttjande av rummen. Den 
perceptionspsykologiska iakttagelse som Rudolf Arnheim beskriver, lyckades alltså de 
funktionalistiska arkitekterna kringgå genom pilotis och accentuerandet av de 
horisontella elementen i arkitekturen. Resultatet för såväl entrén som biblioteksdelen är 

                                                 
195 Arnheim, Rudolf 1974. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye, s. 31. 
196 Bodén 1991, s. 82 ff. 
197 Bodén 1991, s.82. 
198 Bodén 1991, s. 86. 
199 Bodén 1991. s. 86. 
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en lätthet och öppenhet som besökaren upplever och nästan fysiskt förnimmer när 
han/hon träder in i huset. 
 
Möblering 
Bibliotekets möblering präglas av bokhyllor, högre på vuxenavdelningen och lägre på 
barnavdelningen. Hyllorna är gjorda i björk med så kallat biblioteksgrönt i överkanten, 
en färg som återkommer i läslampornas skärmar och på flera andra ytor. I övrigt är 
inredningen i biblioteket en blandning av gamla och nya möbler, men mest nya.  
 

    
Ill. 20:. Till vänster stol av Alvar Aalto, till höger stolen Noomi av Vesa Damski från 2000. 

 
Man har behållit det gamla bibliotekets stolar med sits av sadelgjord av modellen ”Eva” 
av Bruno Mathsson, en stol som är ganska vanlig i bibliotek och som här skapar en 
luftig och ombonad känsla på samma gång. Stolar och runda bord står utplacerade längs 
med fönstren. Det finns även en grön soffa och några mjukare läsfåtöljer i samma färg. 
Datorbord finns också. Möblerna har en modern känsla och är av nordisk design, här 
finns till exempel flera stolar, bord och pallar av Alvar Aalto. Materialen härinne är ek, 
björk, formpressat limträ, sadelgjord, blästrat glas, klart glas och plast. Färgerna går i 
vitt, grått, rött och biblioteksgrönt. Den gröna färgen harmonierar fint med träd och gräs 
utanför fönstren.  

Som besökare får vi intryck av en ombonad och varm stämning som samtidigt är 
luftig och öppen. Det finns inget tungt möblemang här, det enda som tynger ner 
biblioteksrummet är, tycker vi, sagopaviljongen – en byggnad bakom 
barninformationsdisken. Den är stor i förhållande till övriga möbler och lite klumpig. 
Den gör också att utrymmet för bilderböcker på dess ena sida känns trångt och något 
ointressant.  
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Ill. 21: Barnavdelningens sagopaviljong. 

 
När vi betraktar inredningen kan vi konstatera att den ger ett påkostat intryck – det är en 
inredning med hög status, oavsett om man gillar möblerna eller inte. Det verkar som om 
man velat skapa en fin och elegant miljö för besökarna med en inredning som både är 
klassisk och modern. Den mer ombonade biblioteksstilen från 1970-talet med 
vardagsrumskänsla och heltäckningsmattor, som Sven Nilsson beskriver i ”När kulturen 
satte bo” känns inte aktuell här.200 Detta är ett rum i modern anda, i viss mån 
modernistiskt retrospektivt, men som ändå har ambitionen att inte bli för stramt. Det är 
ett rum gjort för att användas. Tanken slår oss att det inte bara är det offentliga 
biblioteksrummet som fått en modernare stil, även våra privata vardagsrum har ju 
ändrats sedan 1970-talet. De fyller samma funktion som förr, men är inredda på ett helt 
annat sätt än vad som var vanligt då. 

Hur harmonierar då denna inredningsstil med visionen och viljan att skapa en image 
av öppenhet och välkomnande? Vi tycker att den stämmer väl överens med kommunens 
vilja att visa att de är en framåtsträvande, positiv och medveten kommun som satsar på 
kultur och utbildning. Lena Wester menade att även det gamla biblioteket var fint inrett 
med vackra möbler, och man har lagt ner mycket omsorg även denna gång på att 
tillsammans med arkitekterna välja passande möbler och konstverk. De flesta i 
personalen är mycket nöjda med resultatet.201 Det verkar som om man följer en tradition 
av kvalitet, men samtidigt har haft, vad gäller biblioteket, ambitionen att skapa något 
nytt och fräscht med en modern känsla.  

Enligt visionen skulle huset vara en present till Haningeborna, vilket vi tycker att det 
är på många sätt. Inte minst biblioteket ser vi som en starkt bidragande orsak till detta. 
Men valet av dessa högstatusmöbler bidrar också till en för hela området förhöjd status. 

                                                 
200 Nilsson 2003a, s. 9. 
201 Intervju med Lena Wester 2005-01-27. 
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 Att uppföra en sagopaviljong går också i linje med att satsa på barnkultur som 
uttrycktes som vision och mål i tävlingsunderlaget, även om vi inte tycker att utseendet 
blev så lyckat. Valet stod, berättade både Staffan Holmberg och Martin Rangfast, 
mellan att göra en öppen spis mitt i biblioteket eller en sagopaviljong, att göra båda 
hade blivit för dyrt.202 Att man valde paviljongen visar ju på en vilja att främst satsa på 
barn. Ett annat uttryck för att man tar hänsyn till barnen i Haninge bibliotek är att 
barnavdelningen har en egen informationsdisk, som är så låg att barn kan nå upp. 
Disken är ett exempel på personalens vilja att anpassa sig till sina låntagare.  

Ovanför biblioteket i en öppning, in i det vi kallat för mittskepp, finns en studiedel 
med studierum och en lokalhistorisk samling. Studierummen är öppna på samma tider 
som biblioteket. Ursprungstanken var att studierummen skulle kunna vara öppna även 
andra tider, så att studenter skulle kunna sitta här även då den övriga verksamheten var 
stängd. Men det gick inte att genomföra på grund av säkerhetsfrågor. Studierummen 
kan man se som ett uttryck för att biblioteket, som också tidigare visat en vilja att 
medverka till den högre utbildningen i kommunen, även vill spela den rollen i 
framtiden.203 
 På samma nivå som grupprummen ligger personalens kontor. Personalen drev 
igenom att deras rum skulle vara glasade för arbetsrons skull, och inte helt öppna som 
arkitekten ville. Vad gäller personalrummen är den allmänna uppfattningen bland 
personalen att de blivit för få och för små. Dels blev personalgruppen större än vad man 
räknat med, dels blev det för dyrt med ytterligare utrymme.204  
 
Konstnärlig utsmyckning 
I biblioteket finns flera konstverk, till exempel ett av konstnärinnan Mari Rantanen – en 
målning med namnet ”All systems go” i modernistisk stil.  
 

 
Ill. 22: Mari Rantanen,”All Systems go”. 

 

                                                 
202 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03 och Martin Rangfast 2005-04-28. 
203 Vilket bland annat finns dokumenterat i skriften Bibliotekens roll i kunskapssamhället och det 

livslånga lärandet: Förslag till satsningar på biblioteken för att stärka dess roll i kunskapssamhället och 

för att fortsätta den positiva utveckling som högskoleprojektet inneburit  (2000?). 
204 Intervju med Lena Wester 2005-01-27. 
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Målningen föreställer Moskva och Mexico Citys kommunikationssystem. Dess färger 
går i grönt, rött, rosa och blått – det bildar en fint blickfång en bit upp på rummets högra 
vägg och passar dessutom utmärkt till den övriga färgskalan i biblioteket.  

I barnens del av biblioteket finns ett par konstverk som bidrar till att skapa en vänlig 
och trivsam atmosfär. En häst utförd i trä av Herman Lindgren är låg och tål att både 
sittas på och beröras av små nyfikna händer.  
 

 
Ill. 23: ”Häst” av Herman Lindgren. Detta verk stod tidigare på biblioteket i Handen. 

 

 
Ill. 24: ”Nigning” av Linnea Jörpeland. 
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Här står ytterligare en liten tankeväckande skulptur, ”Nigning” av Linnea Jörpeland.  
Den föreställer en nigande flicka som med denna gest tycks utplåna sig själv och sin 
egen kropp och bara återstår som ett klädesplagg. I ett blad som delas ut i kulturhuset 
om konsten där, beskrivs verket som: ”Ett tillskott av lekfullhet och sinnlighet för 
kulturhuset.”205 

Kulturhusets konstverk är överlag moderna i sitt utförande och samspelar därför med 
stilen på möbler och inredning. Det är samtidens konstnärer som får komma till tals här.  

                                                 
205 Konsten i Haninge kulturhus. Informationsblad om konsten i kulturhuset. 
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Biblioteket som symbol 

Följande analys av biblioteksdelen i Haninge kulturhus baseras framför allt på egna 
studier och analyser. Men vi kommer också delvis att utnyttja de slutsatser och 
tankegångar som Daniel Koch kommer fram till i sin lic-avhandling Spatial Systems as 
Producers of Meaning – The Idea of Knowledge in Three Public Libraries från 2004. 
Rummet, menar Koch, är i sig meningsskapande och man kan genom att studera 
rummet visa hur. Han studerar hur tre olika bibliotek kommunicerar kunskap och hur 
byggnaderna i sig beskriver vägen till kunskap.206 Som studieobjekt använder han 
Gunnar Asplunds stadsbibliotek i Stockholm, det om- och tillbyggda stadsbiblioteket i 
Malmö samt det om- och tillbyggda biblioteket i Växjö.  

Bibliotek har länge varit sinnebilden för kunskapen i sig. Men däremot har sättet att 
presentera denna kunskap för biblioteksbesökaren förändrats över tiden. Ur sin lic.-
avhandling drar Koch sex slutsatser om hur biblioteksarkitekturen har förändrats i 
relation till kunskapen över tiden. Han menar att de tre biblioteken beskriver en 
arkitekturhistoriskt kronologisk utveckling på detta tema.207 Genom att applicera dem 
kan vi få hjälp att förstå biblioteksdelens image och symbolik. På så sätt kan vi också 
närma oss en förståelse av hur och om biblioteksdelen bidrar till att förverkliga de idéer 
och den vision som programmet för byggnaden beskriver. Vi kan också bilda oss en 
uppfattning om hur biblioteket stödjer kunskaps- och informationsinhämtningen. 
 
Biblioteket som symbol 
Vilma Hodászy Fröberg menar att bibliotek i sig själva är mycket laddade symboler, då  
biblioteken i det moderna samhället kommit att symbolisera demokrati och öppenhet.208 
Hon ser det dessutom i detta sammanhang som intressant men också som en naturlig 
utveckling att folkbiblioteken, med sin alltmer innehållsrika verksamhet och 
mångsidighet, på allt fler platser blir en del av större kulturhus.209 

Hon skriver i Tystnaden och ljuset att den demokratisering som skett efter andra 
världskriget också avspeglats i biblioteksarkitekturen:  

Folkbiblioteket som en alltigenom öppen institution och ett redskap i folkbildningen 

krävde emellertid inte bara en funktionellt riktig interiör utan också en ny, med 

verksamhetens ideologi överensstämmande, utåtriktad arkitektur. Så kommer det sig att 

man i en medveten antimonumentalitet överger traditionen med ett bokens tempel och 

skänker folkbiblioteket en, i linje med begreppet, för folket attraktiv arkitektur. Man 

skapar en ny form av monumentalitet, återhållsamt artikulerade fasader med stora 

glasfönster och med en inbjudande öppenhet formade portaler och ingångar.210 

Vi har redan berört detta i samband med att vi diskuterade Jan Ristarps resonemang om 
bibliotekens fasader som uttrycksmedel för öppenhet och demokrati eller dess motsats. 
                                                 
206 Koch 2004 
207 Koch 2004, s. 153 f. 
208 Hodászy Fröberg 1998, s. 207 f. 
209 Hodászy Fröberg 1998, s. 210 f. Sven Nilsson (se kap. 4 i uppsatsen) menar alltså att det tvärtom är en 

ganska märklig utveckling med tanke på vårt lands politiska inriktning. 
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Ristarps artikel ansluter i ämnesval till den avsevärt mer avancerade analys som vi 
möter i Daniel Kochs lic.-avhandling. Koch skriver, och hänvisar till bland andra både 
Jan Ristarp och Vilma Hodaszy Fröberg, att med tiden har biblioteket kommit att bli 
symbolen för det öppna samhället och demokrati.211  

Koch menar att biblioteken har utvecklats från att i första hand vara till för böcker till 
att mer vara till också för möten mellan människor. Ett samtida bibliotek har idag mer 
att göra med integrering än segregering – det manar fram möten, snarare än att det leder 
via en strikt snitslad bana till kunskap på ett mer individuellt och ensamt sätt.  
 Detta stämmer väl in på biblioteksdelen i Haninge men framför allt på kulturhuset i 
allmänhet. Vi menar då själva placeringen av byggnaden vid torget med ett café och en 
tidningsavdelning, där man kan träffas över en kopp kaffe och diskutera dagens 
händelser. Biblioteket tillhandahåller också fyra grupprum en trappa upp på plan två, 
som besökarna enkelt kan använda. Hela huset andas öppenhet och möte.  

Koch menar också att vi har rört oss från en beskrivning av kunskapen som något 
man finner i böcker, via någonting som man finner i böcker och i social interaktion, till 
någonting där kunskapen inte finns i fast fixerbar bokform. Men samtidigt har boken 
som symbol för kunskapen stärkts. Kunskapen har därmed genomgått en förskjutning 
från någonting materiellt till någonting mindre påvisbart. Boken som artefakt har alltså 
kommit att bli, inte bara bärare av kunskap, utan dessutom fått en förstärkt symbolisk 
funktion för kunskapen. ”As such, they [böckerna] are exchangeable symbols, and one 
can wonder if, thus, libraries and museums have grown closer.”212  

Boken och tidskriften är idag långt ifrån ensamma bärare av kunskap, alltmer av den 
information och kunskap som sprids gör det i digitaliserad form, det vill säga helt 
oberoende av att det finns en byggnad som kan härbärgera kunskapen. Ur den aspekten 
är det naturligt att boken alltmer kommer att framstå som symbolen för kunskap, 
snarare än bärare av den.  

Biblioteket betraktat som rum för kunskapen i sig blir därmed mindre viktigt, det 
återstår snarast som viktig mötesplats. Ur just den aspekten är det möjligt, och kanske 
viktigt att fråga sig, om det inte ligger något otidsenligt i skapandet av storslagna 
förvaringsutrymmen för böcker. Men, på olika campusområden, i städer och samhällen, 
så återstår och byggs biblioteken alltjämt som mycket betydelsefulla mötesplatser. Det 
är därför lite intressant att man i programmet för kulturhuset betonar böckernas centrala 
roll för biblioteket, samtidigt som man i modern anda också har ambitionen att 
biblioteket skall vara en mötesplats.213  

Det här gäller ju generellt för bibliotek, men blir extra intressant för oss då vi 
behandlar Haninge kulturhus ur ett symbolisk-tolkande perspektiv. Boken har alltså 
genomgått en metamorfos vad gäller dess symboliska betydelse för bibliotekens 
symboliska roll i samhället. Haninge kommun som så tydligt satsar på att ta del av 
utbildningskakan i Sverige, genom att se till att få högskoleetableringar, väljer att bygga 
ett hus som till stor del är en symbol för kunskapen.  

Enligt bibliotekslagen skall ju varje kommun i Sverige hålla sina invånare med ett 
bibliotek, men lagen säger ju egentligen ingenting om omfånget av verksamheten. 
Haninge kommun väljer att efter år av besparingar satsa på kultur och utbildning. Skall 
och vill man vara en delregional kärna blir sådana inslag viktiga – man måste kunna 
erbjuda sina nuvarande och framtida medborgare en möjlighet till dels meningsfull 
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fritid, men också möjlighet att leva i ett livslångt lärande. I dag är dessutom var femte 
besökare till kulturhuset högskolestuderande.214 
 
Samlingarna 
Bibliotekets samlingar kan grovt delas upp i två delar, de elektroniskt åtkomliga och 
den tryckta litteraturen. Bland det elektroniskt åtkomliga materialet, som presenteras via 
hemsidan, finns e-böcker, e-ljudböcker och artikeldatabaser, varav någon enstaka med 
fulltext, samt förstås den egna bibliotekskatalogen. I biblioteksrummet är de 
elektroniska resurserna tydligt framhävda, då de datorer som finns i biblioteket har en 
central placering. 
 De tryckta samlingarna kan delas in i fyra delar: vuxen, barn, tidningar och 
tidskrifter, samt den så kallade Haningesamlingen. I stort sett allting finns tillgängligt i 
öppna samlingar. Detta sistnämnda är en sak som tillhör det moderna bibliotekets idé 
om öppenhet, i motsats till de tidiga folkbiblioteken som var mer fostrande och 
kontrollerande till sin karaktär. Mats Myrstener skriver att det tidigt fanns ett motstånd 
mot öppna hyllor då man från bibliotekens sida hävdade att det skulle leda till en 
onödigt stor utlåning av skönlitteratur, till förfång för facklitteraturen. Med slutna hyllor 
skulle biblioteken kunna utöva en starkare kontroll över valet av litteratur. Men trots att 
man så småningom alltmer övergav de slutna hyllorna förändrades inte låntagarnas 
lånemönster.215 Att använda öppna hyllor är idag legio. Men fortfarande kan man fråga 
sig vad biblioteken väljer att exponera främst – är det den mest populära litteraturen 
eller är det den typ av böcker som man anser att besökarna bör läsa? Det går också att 
fråga sig vad biblioteket vill ge för bild av den egna verksamheten utifrån det sätt på 
vilket olika delar av samlingarna framhävs?   
 Vad väljer man att lyfta fram i Haninge? Det första som möter en besökare är 
dagstidningarna i entrén, som därmed också manifesterar biblioteket i huset. Väl inne i 
biblioteksdelen så är den mest exponerade ytan den rakt fram och där finner vi de senast 
anlända tidskrifterna strax till höger. Här finns även några fåtöljer utplacerade, som i sig 
antyder en avspänd atmosfär i förhållande till kunskapen. 

Barn- och ungdomslitteraturen är placerad till höger in i biblioteket och omger den 
sagopaviljong som står placerad centralt i denna del av biblioteksrummet. Litteraturen 
för ungdomar och äldre barn finns till vänster om paviljongen, bilderböcker och sagor 
för de yngre barnen till höger om sagopaviljongen i ett ganska smalt utrymme. I 
paviljongens bakre vägg finns även ett mindre compactussystem installerat. Paviljongen 
är i sig mycket iögonfallande och kan därför sägas accentuera barn- och 
ungdomsavdelningens status i rummet. Att placera barnavdelningen som en egen 
avskild plats är ett sätt att särskilja barnen som en särskild grupp i biblioteket. All 
litteratur för barn finns ju enbart där – det går faktiskt att tänka sig helt andra lösningar. 
Barnens böcker i till exempel historia, skulle kunna stå tillsammans, eller i direkt 
anslutning till, de vuxnas historielitteratur. Att särskilja barnen på detta sätt har 
sannolikt att göra med att barnen generellt sett inte har den biblioteksvana som vuxna 
besökare har, utan gärna väsnas lite mer än vad vuxna besökare i gemen finner 
acceptabelt. 

Vuxenavdelningen är indelad i en fackavdelning, närmast ingången, och en 
avdelning för skönlitteratur som vetter mot skogsbacken. Att exponera facklitteraturen 
närmast ingången skulle möjligen kunna förstås som ett sätt att framhäva bibliotekets 
roll i kunskapssamhället. Hylluppställningen följer i övrigt, som nämnts, SAB-
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systemets ordning. SAB-systemet är dock, vilket förtjänar att noteras, i sig ett val av hur 
kunskapens olika fält förhåller sig till varandra – ett val som baseras på en västerländsk 
bildningstradition, där kunskapen delas upp i olika väl definierbara fält. När det gäller 
de tryckta samlingarna kan vi notera att det man väljer att exponera är tidningar och 
tidskrifter och därefter böcker. Vi fann att liksom de bibliotek som Koch har studerat, så 
framhäver också Haninge facklitteraturen, det vill säga, kunskapen, framför 
skönlitteraturen, alltså fiktionen.216 Men det allra första som möter biblioteksbesökaren 
är dock en grupp med sökdatorer.  

En intressant aspekt som Koch också tar upp är hur det tidigare var så att böckernas 
uppställning i äldre biblioteksarkitektur mer strikt följde arkitekturens form. Idag, 
skriver Koch, är det som om litteraturen och arkitekturen har frigjort sig från varandra.217 
Bokhyllor kan i ett samtida bibliotek stå placerade fritt, då bortsett från den 
ämnesmässiga och alfabetiska närheten, som ett bibliotek i ordning kräver. Som vi ser 
det, så är det en naturlig konsekvens av det som Le Corbusier benämnde Le Plan Libre, 
den fria planlösningen. Det är möjligen helt enkelt så att ytor i den modernistiska 
byggnadstraditionen kan disponeras friare, i jämförelse med tidigare epokers sätt att 
organisera ytorna, då väggarna i högre grad var konstruktiva element. Denna frihet som 
det moderna biblioteksrummet åtnjuter i sin form, är också det som bidrar till att man 
som tidigare nämnts kan föreställa sig också andra verksamheter här. En annan aspekt 
på det sista är, som nämnts, att boken har kommit att fungera mer som en symbolisk 
artefakt för kunskap, än som en verklig bärare av den. Boken får därmed också en något 
annorlunda funktion för biblioteksrummet – den blir det viktigaste betydelsebärande 
elementet för biblioteket som rum.  

En annan aspekt på detta är att bokhyllorna får en viktigare rumskapande funktion än 
i tidigare epokers bibliotek. Mellanrummen mellan hyllorna bildar rum i rummet, där 
olika funktioner kan finnas. 
 
Låne-, informationsdiskar och personal 
Haninge kulturhus bibliotek har tre servicediskar, varav en fungerar som lånedisk och 
reception. Låne- och informationsdiskar utgör centrala platser och funktioner i bibliotek. 
De är naturliga centra för upplevelsen av rummet. Diskarna fångar besökarens 
uppmärksamhet, och utgör ett slags fokuspunkter i användarens upplevelse av rummet. 
Det är hit besökaren vänder sig för att låna böcker eller för att få allmän information. 
Det sätt på vilket dessa diskar placeras i biblioteksrummet påverkar hur de kommer att 
användas och hur de kommer att uppfattas av besökarna. Den laddning som diskarna 
utstrålar är både positiv och negativ – besökaren både ser och upplever sig sedd. 
 Diskarna är de tydligaste markörerna som definierar till vilken sida man räknas – 
personal eller besökare. Individerna bakom disken är personal och framför befinner sig 
besökaren – diskarna upprätthåller på så sätt en hierarkisk uppdelning av de personer 
som befinner sig i rummet. Diskarna producerar en social mening, då de definierar 
besökare och anställd. Diskarna i sig betingar därmed också symboliskt besökare och 
personal att bete sig på särskilda sätt, i enlighet med vilka roller man förväntas spela i 
rummet. Man kan därmed säga att diskarna direkt styr hur vi agerar. Mary Jo Hatch 
skriver ju i just detta sammanhang att bibliotek är en plats som är känd för symbolisk 
betingning, i denna betingning spelar, menar vi diskarna en betydande roll. 
Föreställningen om bibliotek och bibliotekarier finns i det kollektiva medvetandet och 
är tämligen väl etablerade. Exakt hur och varför finns inte utrymme att fördjupa sig i 
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här, men förmodligen hänger det samman med en respekt för kunskap per se och för 
auktoritet i allmänhet i kombination.  

En lånedisk placeras ofta med fördel i anslutning till in- och utgången, vilket ju också 
är den traditionella och absolut förhärskande ordningen i de bibliotek som vi känner till 
och har besökt. Inom handeln, vi tänker då på konfektion, har vi kunnat iaktta en annan 
ordning, där kassorna, som motsvarar lånediskens funktion, kan vara placerade ganska 
långt in i butikerna, eller till och med ibland på ett annat våningsplan.  

Som vi ser det så symboliserar lånedisken i Haninge med denna placering kontrollen 
över besökarnas in- och utpassering. Men man skulle också kunna säga att placeringen 
är den mest funktionella och därmed symboliserar en anda av service och tillgänglighet 
– lånedisken finns där den behövs – på väg ut då vi ska registrera våra lån. En tendens i 
tiden skulle annars kunna vara att lånediskens funktion är på väg bort – i 
automatiseringens tidevarv, vem behöver då hjälp av personal vid varje lånetillfälle? 
Inte minst lär ju den aktuella RFID-tekniken komma att påverka detta. 
Automatiseringen kan också ses som en tilltro till låntagarnas egen förmåga, att hantera 
sina egna lån. Det behöver heller inte alltid vara så att någon måste se vad man lånar. 
Det kan ju vara så att den bok som en besökare lånar kan behandla ett känsligt ämne, då 
kan det kännas lättare att använda en maskin. Även om det troligen också i de flesta fall 
finns rent ekonomiska aspekter på övergången till en automatisering av lånehanteringen. 
Med det tänkesättet så förskjuts också fokus bort från lånediskens funktion, mot en mer 
central plats för informationsdiskarna.  

I Haninges bibliotek har informationsdiskarna fått en ganska framskjuten placering, 
på ömse sidor av bibliotekets centrala del. De bägge informationsdiskarna ligger 
placerade en bit in i rummet, bortom lånediskens cirkulations- och övervaknings-
symboliska placering vid utgången. Informationsdiskarna hör inte samman med 
transaktioner och kontroll utan med böckernas och kunskapens värld. 
Informationsdiskarnas funktion utgör en brygga mellan personal, besökare och kunskap. 
Personalen kan sägas fylla en dubbel symbolisk funktion, både som tecken för 
kunskapen, men också som en symbol för samtalet som vägen till kunskapen, vilket 
idag utgör en viktig del av vår föreställning om hur kunskapen kommer till. Diskarna 
bildar front för barn- respektive vuxenavdelningarnas samlingar. Det är med andra ord 
ganska lätt att ställa en fråga när man passerar respektive avdelnings disk.  
 
Bibliotekets personal har sina privata kläder, det enda yttre synliga tecknet på att de 
arbetar här är att de bär en namnbricka på bröstet. Men man kan samtidigt notera att 
besökare kan se vem som arbetar på biblioteket på mer informella sätt. Subtila saker 
som rörelsemönster i rummet avslöjar vem som arbetar där och vem som är besökare. 
Den som arbetar har oftast ett tydligt mål med både rörelser och rörelseriktning, medan 
besökaren rör sig mer trevande och sökande.  

Personalen i ett modernt bibliotek betraktas nog inte längre som auktoritär och 
styrande, i stället baseras interaktionen med besökarna på respekt och samtal, bägge 
begrepp som är antiauktoritära och andas demokrati och öppenhet. Detta skriver vi 
samtidigt som vi är medvetna om att föreställningen om bibliotekarien starkt varierar 
mellan olika individer.218 Motpolen till den öppna och samtalande bibliotekarien är ju 
den allvetande vägledande auktoritära bibliotekarien. I det här sammanhanget blir det 
därför intressant att fråga sig vilken av föreställningarna om bibliotekarien som stöds av 
den ganska traditionella form av diskar som finns i Haninge kulturhus bibliotek? Som 
en jämförelse kan vi nämna att en del andra bibliotek i stället har valt att använda sig av 
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informationsöar, det vill säga mindre diskar eller bord som inte så tydligt anger var och 
hur man som besökare eller personal ska stå i förhållande till varandra; tanken där är väl 
att relationen mellan besökare och personal inte underordnas en hierarkiserande disk 
som kan bidra till att bygga en mur i mötet. I fallet med den traditionella disken så 
accentueras hierarkin tydligt när vi ser vem som sitter på vilken sida av disken och 
dataskärmen, det vill säga vem som har tillgång till tangentbordet – vem som är aktiv 
och vem som är passiv. Är det enbart bibliotekarien som har tillgång till kunskapen i 
form av databaser, och som därefter delar med sig av resultatet av en sökning till 
besökaren? Den klyftan kan tonas ner om referensbibliotekarien vänder skärmen mot 
besökaren, så att denne kan ta del av och helst bli delaktig i sökprocessen. I vilken mån 
besökaren tillåts vara delaktig i sökprocessen handlar möjligen till sist om hur 
biblioteket och bibliotekarierna ser på sin roll som en del av det lärande samhället, på 
sin roll som förmedlare av informationskompetens som en vital del av det livslånga 
lärandet för individen. Förser biblioteket sina låntagare med färdiga kunskapspaket, 
eller lär man ut hur vägen till kunskapen kan beträdas? En traditionell disk stödjer, 
åtminstone symboliskt, bilden av den traditionella bibliotekarien. Det handlar om vilken 
relationen är mellan låntagare och biblioteket. På vems planhalva spelar man? Vem är 
styrande i relationen? En informationsö skulle ju kunna förstärka bilden av 
bibliotekarien som medarbetare i informationssökningsprocessen, snarare än en 
motspelare, just genom att den uppmuntrar andra typer av beteenden än vad en ordinär 
disk tillåter. 

Å andra sidan kan hävdas att en traditionell disk har den stora fördelen att den är 
tydlig – det råder ingen tvekan om att här kan besökaren få hjälp. Inte minst då man 
tänker på att bibliotekspersonalen ofta saknar tydliga yttre kännetecken som identifierar 
dem som just personal, kan en mer traditionell disk vara att föredra. Man skulle vidare 
kunna argumentera för att en traditionell disk är för bibliotekarien vad den vita rocken 
är för läkaren – det synliga attributet för kontroll och makt – därmed skulle en 
traditionell disk också fylla en viktig funktion för yrkesidentiteten. Den traditionella 
disken stödjer, hävdar vi, bilden av den auktoritära bibliotekarien, den allvetande 
polyhistorn.   

I anslutning till den centrala delen av Haninges bibliotek finns två sektioner med 
publika datorer, en för barn och ungdom och en för de vuxna besökarna, för sökning i 
de databaser som biblioteket tillhandahåller. Bägge söksektionerna är placerade relativt 
nära informationsdiskarna – ett sätt att utöva kontroll på men också ett sätt att uttrycka 
bibliotekets och personalens närvaro på ett mer positivt sätt: ”Vi finns här om du 
behöver hjälp”. Biblioteket tydliggör med detta att besökaren har möjlighet att välja 
mellan ett aktivt stöd i informationssökningen eller att genomföra den på egen hand. 
Lite mer pessimistiskt skulle tolkningen kunna lyda att i det informationssamhälle som 
växer fram är inte längre bibliotekarierna och inte heller biblioteken i frontlinjen – deras 
position har övertagits och övertas alltmer av digitala informationsresurser till vilka vem 
som helst har tillgång när som helst, helt utan bibliotekens förmedlande funktion, med 
eller utan förutsättningar att kunna utnyttja informationsresurserna fullt ut. 

Det finns även några katalogdatorer utplacerade i samlingarna för självhjälp. På plan 
två i studieavdelningen finns även några studiedatorer som de liksom de andra datorerna 
är bokningsbara i olika tidsintervall. 
 
Kontroll av besökare och kunskap 
Att gå in i ett bibliotek är att inträda i ett system, som strävar efter att få besökaren att 
bli delaktig i detta system, besökaren blir så att säga utsatt för rummets regler. 
Bibliotek, liksom andra typer av rum, är designade för att på olika sätt styra vårt 
beteende i rummet. Det påverkar därmed också hur vi kommer att finna den information 
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som finns i olika typer av media. Men hur rummet är utformat är också av betydelse för 
hur kontroll utövas över besökarna. Koch beskriver i detta sammanhang fyra typer av 
kontroll i biblioteksvärlden: Kontroll av media, uppförande, barn samt datorer.219  
 

 
 
Ill. 25: Ritning över Haninge kulturhus, med av författarna inritade streck som symboliserar var 

personalen i biblioteket kan utöva direkt visuell kontroll från låne- och informationsdiskarna. 

 
Hur förhåller sig Haninge kulturhus till att man låter arkitekturen stödja eller få en 

kontrollerande funktion gentemot besökarna? Vi frågade arkitekten om han funderat på, 
eller om hans uppdragsgivare önskat, en sådan funktion och svaret var jakande.220 Visst 
hade man tänkt på det – det framgår också av ritningen över biblioteksdelen, där de tre 
diskarna är placerade så att blickgångar skapas mellan bokhyllorna i rummet. I 
underlaget till arkitekttävlingen står dessutom: ”Biblioteket skall ha en in- och utgång 
med stöldskyddad kontrollpunkt”, samt ett stycke längre ner, ”[b]iblioteket skall vara 
lätt att överblicka i sin helhet.”221 Lite längre ner på samma sida skriver man på samma 
tema: ”Från diskarna skall personalen ha god översikt över den stöldskyddade [sic!] 
kontrollpunkten för in- och utpassage.”222 I underlaget nämns alltså uttryckligen bara att 
man vill ha kontroll över in- och utpassagen till biblioteket sannolikt för att kunna gripa 
in om stöldskyddslarmet löser ut. Daniel Koch talar i detta sammanhang om 
”bottlenecks”, ett slags flaskhalsar i biblioteken genom vilka besökaren måste passera 
och där denne blir särskilt utsatt för övervakning.223 Detta är inget som är unikt för 
Haninge, utan tvärtom är det ett mycket vanligt och ofta nödvändigt förhållningssätt – 
biblioteken skyddar sina samlingar så gott de kan visa av erfarenheten. Men som 

                                                 
219 Koch 2004, s. 130 f. 
220 Intervju med Martin Rangfast 2004-04-28. 
221 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävlingen, s. 8. 
222 Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävlingen, s. 8 
223 Koch, s. 102 f. 
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antytts, så finns det inbyggt med hjälp av hur man kan överskåda biblioteket från 
diskarna också viss möjlighet att övervaka biblioteksbesökarna inne i biblioteksrummet, 
inte enbart vid in- eller utpassering.  

När det gäller in- och utpassage så kan man jämföra med när man kommer in i en 
kameraövervakad affär – där vänds alltid en monitor mot besökaren i entrén som på så 
sätt blir informerad om att han/hon är sedd. Det är ett sätt att internalisera 
övervakningen till besökaren. Det är själva upplevelsen av att vara övervakad som är 
central – inte att man verkligen är det, på så sätt håller man sig själv i schack.224 På 
samma sätt fungerar det med larmbågar i affärer och bibliotek – de medvetandegör att vi 
är övervakade. Daniel Golling skriver apropå hur entré och biblioteksdel i Haninge 
kulturhus förhåller sig till varandra: ”Övergången till biblioteket är omärkbar, vilket 
delvis beror på att de annars obligatoriska stöldlarmen saknas. Möjligen ett misstag som 
kommer att rättas till, men frånvaron understryker byggnadens informella karaktär.”225 
Det är intressant att få ta del av hur starkt besökare faktiskt tycks påverkas av dessa 
larm, hur diskret utformade de än kan vara idag. 
 Men det skall i detta sammanhang framhållas att det också finns ytor i biblioteket där 
man kan dra sig lite mera undan och inte uppleva sig sedd, intimare delar om man så 
vill. Dessa återfinns samtliga på de ytor dit strecken på ritningen ovan inte når, det vill 
säga dit personalens blickar inte når. Av illustration 25 framgår att det är i de centrala 
delarna av biblioteket som kontrollen är som mest accentuerad. Kontroll kan också 
sägas vara en bieffekt av öppen planlösning – var om inte på en öppen plats är 
kontrollen som starkast? En annan sak att trycka på i det här sammanhanget är att det 
nog inte är möjligt att ha helt slutna eller ”osedda” utrymmen för besökarna, på grund 
av oron för ett ej önskvärt beteende. 
 En annan aspekt av övervakning är hur man placerar de publika datorerna. Tillåter 
biblioteken att en privat sfär uppstår mellan användare och dator. Svaret på detta är i 
allmänhet nej. I de bibliotek vi har besökt är det så att skärmarna är vända utåt mot 
andra besökare så att alla kan se vad användare gör med datorn – det är nog det allra 
mest effektiva sättet att avhålla otillbörligt bruk – men det är också de facto ett sätt från 
bibliotekens sida att utöva kontroll över besökarna – på gott och ont. 

Något som Koch tar upp, rör att det har skett en utveckling av hur kunskapens 
ordning tar sig uttryck i arkitekturen. Koch beskriver Stockholms stadsbibliotek som en 
tydlig trädstruktur, där all världens kunskap finns inskriven i arkitekturen genom de 
olika facksalarna. Denna tydliga struktur, har i senare tiders biblioteksarkitektur 
förändrats mot att mer vara av nätverkskaraktär som i exemplet Malmö stadsbibliotek, 
som erbjuder besökaren en räcka av möjligheter, med sin mycket öppna struktur, att 
röra sig i och orientera sig i rummen. Här är det mer upp till besökaren själv att hitta till 
kunskapen på egen hand.226 Det ligger ju även i linje med hur informationen idag inte i 
första hand återvinns med hjälp av tesaurer, utan ofta söks på ett mer ”fritextliknande” 
sätt. Informationen är ofta organiserad som i ett nätverk snarare än i en hierarkisk 
struktur. Ur just den aspekten har alltså biblioteken släppt på kontrollen, inte minst om 
vi erinrar oss vad Mats Myrstener skriver om äldre tiders folkbiblioteks motvilja mot att 
ens ha öppna samlingar. 

Besökaren blir orienterad om alternativt leds till kunskap, genom hur biblioteket är 
utformat. Haninge bibliotek har liksom Malmö en öppen struktur vad det gäller hur 
kunskapen är organiserad i och av rummet. Haninges bibliotek består med ett undantag 
                                                 
224 För den som är intresserad av den idéhistoriska bakgrunden till detta kan rekommenderas Michel 

Foucalts Övervakning och straff: Fängelsets födelse (2003). 
225 Golling, Daniel 2003. ”Ljuset i slutet av tunneln”, i Rum, s. 74. 
226 Koch 2004, s. 153f. 
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av ett enda rum i ett enda plan. De enda indelningarna som finns är i en barn- och 
ungdomsavdelning och i en vuxenavdelning, som i sin tur är indelad i en skön- och en 
fackavdelning. Dessa är i sin tur ytterligare finfördelade, men denna indelning styrs inte 
på något sätt av arkitekturen, utan de olika avdelningarna skulle ha kunnat ligga på 
vilken plats som helst.  
 Biblioteket i Haninge kulturhus ansluter sig till tidens anda. Den kunskapens idé som 
Haninge kulturhus ansluter till och representerar, tycker vi är i linje med Malmö 
stadsbiblioteks fria förhållningssätt. Man rör sig själv i samlingarna utan annan styrning 
än vad samlingarnas fysiska organisering anger, även om hjälp finns att få i 
informationsdiskarna närhelst man önskar. Samlingarnas delar förhåller sig fritt 
inbördes och det är lätt att röra sig mellan avdelningarna. Men som framgått, det är 
också en frihet under olika former av kontroll – det är också en frihet som ställer högre 
krav på besökarens egen förmåga att finna. 

Vi kan därmed urskilja två typer av kontroll som baseras på olika motiv från 
bibliotekets sida. Dels handlar det om ren social kontroll, inbegripet skydd av media. 
Dels har biblioteken också en vilja att kontrollera vilken information som besökarna ska 
få, och hur de finner den. Man skulle kunna säga att det är behov av övervakning och 
kontroll från olika perspektiv. Då det en gång i tiden var så att man inte tilltrodde 
enskilda individer förmågan att själva söka sig fram till kunskapen, så vill man i ett 
samtida samhällsklimat inte släppa övervakningen av säkerhetsskäl. Biblioteken har gått 
från att vara slutna rum till att vara öppna rum – i bägge fallen utövas kontroll, men på 
olika sätt och av olika skäl. Dessutom kan tilläggas att ett öppet rum är så mycket 
enklare att övervaka än ett slutet, medan det underlättar för besökaren att röra sig i. 
Detta ansluter också till det behov av kontroll som finns av barnens beteende i 
biblioteken, det behovet är dock inte enbart beroende av biblioteket, utan hänger också 
samman med att föräldrarna vill kunna ha tillsyn över sina barn – också detta är fullt 
möjligt i Haninges bibliotek. 
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Kulturrum och konsthall 

Till de utrymmen som i en mer varierande grad är publika utrymmen hör kulturrummen 
och konsthallen, och vilka vi därför endast ger denna summariska behandling. 
Kulturrummen kan man som besökare inte få tillträde till annat än vid föreställningar i 
någon form. Kulturrummen spelar därför inte en lika betydande roll som övriga delar av 
huset för denna analys, däremot spelar de naturligtvis en roll som en betydande del av 
huset symboliskt sett. Ett kulturhus utan rum för de sceniska konsterna skulle knappast 
kunna kallas för ett kulturhus. Kulturrummen används även för kommunfullmäktiges 
sammanträden, till vilka allmänheten har tillträde som åhörare vilket vi redan berört. 
Konsthallen däremot är öppen då man har utställningar, men stängd de gånger man 
hänger nya utställningar. Konsthallen är således mer tillgänglig än kulturrummen, 
åtminstone för spontana besök. Konsthallen är ett neutralt rum, som konsthallar ofta 
plägar vara. Den präglas alltså i hög grad av vilken utställning som för ögonblicket är 
hängd där. Ljuset är ett indirekt ovanljus. Konsthallen skulle egentligen ha varit lite 
större, då den ursprungliga idén var att den skulle kunna utnyttja taket till 
konstverkstaden som en extra utställningsyta.227 

 Också konsthallen ligger i linje med vad Sven Nilsson menar i sin artikel ”När 
kulturen satte bo” – att kulturhusen idag inte byggs så mycket för medverkan som för 
uppvisning av kulturell verksamhet såväl som av sig själva.228 Arkitekten Hans Erland 
Heinemans idéer om delaktighet i bemärkelsen att besökare skulle vara medskapande i 
verksamheten, och att kulturhus skulle kunna erbjuda flera aktiviteter, känns med andra 
ord inte så aktuella här.229 Värt att lyfta fram just i samband med konsthallen är dock att 
det också finns en konstverkstad för i huvudsak barns konstnärliga skapande, och den 
fungerar därmed som en medskapande arena. Detta torde också vara den enda del av 
kulturhuset som skulle kunna tillfredsställa herrar Nilsson och Heineman, ur just den 
aspekten. 
  

                                                 
227 Intervju med Martin Rangfast 2005-04-28. 
228 Nilsson 2003a, s. 11. 
229 Se s. 25f i uppsatsen. 
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Kulturhusets typografiska inramning 

Kulturhuset omges med allt från skyltar i gaturummet till fasadskyltar och smärre 
skyltar som berättar om och pekar på olika verksamheter i huset. Kulturhuset 
marknadsförs också av olika foldrar som informerar om dess program. Dessa utgör 
tillsammans en del av den fysiska struktur som skall främja husets image och stödja 
verksamheten.  

Tryckt material 

Kulturhusets typografiska program uppfattar vi som väl formgivet. Det har en tydlig 
profil och gör på inget sätt ett amatöristiskt intryck – tvärtom. Detta bidrar till att skapa 
en känsla av professionalism kring huset och dess verksamhet. Det ger en image av 
ordentliga satsningar, och att man kan förvänta sig bra kulturella upplevelser om man 
besöker kulturhuset. Det är annars ganska vanligt, enligt vår erfarenhet, att det 
typografiska ofta lämnas mer eller mindre åt slumpen när man etablerat en verksamhet. 
Inte minst är det vanligt förekommande i bibliotek att hyllskyltning lämnas åt 
personalen att sköta efter eget huvud, med ett blandat resultat.  
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6 – Diskussion och slutsatser 

I följande kapitel återknyter vi till teori och frågeställningar i de inledande kapitlen. På 
så sätt hoppas vi kunna tydliggöra vad vi kommit fram till. När det gäller 
frågeställningen om vad organisationens artefakter symboliserar egentligen, så ser vi 
den som besvarad genom svaren vi funnit på övriga frågeställningar. 
  
Varför valde man att bygga ett kulturhus i Haninge kommun, vilken vision låg bakom 
beslutet och hur väl samverkar resultatet, dvs. byggnadens image, med visionen? 

I visionen bakom kulturhusets tillkomst ingick att det skulle vara en symbol för en 
levande demokrati, spegla en kosmopolitisk kommun och uppvisa en vilja till dynamik 
och föränderlighet. Haninge kommun skulle av invånarna, med hjälp av bland annat 
kulturhuset, upplevas som en framtidskommun, som en ort där man väljer att stanna 
kvar, utbilda sig och vara verksam. Kommunen skulle erbjuda sina invånare utbildning, 
öppenhet, harmoni och kulturell och religiös mångfald. Ett av motiven bakom att 
kulturhuset byggdes var också att det skulle ses som ett plåster på såren för kommunens 
invånare, och att huset skulle ha en identitetsskapande verkan. 

Helt entydiga och klara slutsatser är vanskliga att dra ur det material som vi har hittat 
kring kulturhuset och dess tillkomst. Men det har ändå för oss under arbetets gång 
framstått som tämligen klart att kulturhuset har inneburit en hel del positivt för 
kommunen, samt är en del av en positiv process. Staffan Holmberg menade att det 
vände för kommunen 1995, och att man sedan dess gjort stora framsteg efter de svåra 
besparingar man tvangs till under 1990-talet.  

Vi menar därför att Haninge kulturhus är en medveten satsning på en förbättrad 
image för Haninge kommun, och att kommunen därmed också satsat på att förbättra sin 
organisations image. Möjligen skulle man kunna invända att den förbättrade imagen 
bara är en bisak till den substantiella förbättring av kommunal service som kulturhuset 
innebär, och visst kan det vara så. Men substans är inte per definition någonting som är 
en motsats till image. Haninge kulturhus har blivit en byggnad som bidrar till en 
förbättrad image för Haninge kommun, men kanske framför allt för den plats där den 
faktiskt fungerar som ett levande kulturhus med mycket verksamhet. En verksamhet 
som vi har märkt av varje gång vi besökt huset.  

Samtidigt kan vi erinra oss att kulturhuset också kan uppfattas som ett politiskt 
projekt initierat av ett socialdemokratiskt kommunalråd, men godkänt med acklamation 
av den styrande församlingen. Det är därför inte entydigt att tolka kulturhuset som ett 
partipolitiskt projekt utan snarast skall det nog ses som ett allmänpolitiskt. Man har 
gemensamt sökt skapa en bättre bild av Haninge kommun genom att genomföra en 
avsevärd förstärkning av kultur och utbildning i Haninge centrum. Samtidigt som 
kulturhuset presenterades som en present från politikerna i Haninge kommun, så fanns 
om inte en dold agenda, så åtminstone en inte alltid tydligt uttalad agenda för projektet, 
nämligen att förstärka kommunens image, menar vi. 

Endast ett smärre problem för Haninge kommuns varumärke är att huset blev dyrt. 
Det har parats med information om kommunens goda budgetresultat under det sena 
1990-talet och tidiga 2000-talet. Därför har huset fallit, trots att det var dyrt att bygga, i 
godast möjlig jord. Vi tycker därför att resultatet av bygget på många sätt samverkar 
med kommunens tänkta vision bakom huset. 

Kan man därför betrakta Haninge kulturhus som en del av ett förstärkt varumärke för 
kommunen? Ja, vill vi svara på den frågan! Är huset en del av ”brandingen” av Haninge 
som en kommun att räkna med? Ja, vill vi svara även på den frågan!  
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Vi har tidigare konstaterat att liknande projekt har genomförts i många andra 
kommuner och städer i Sverige (och i flera andra länder), där man också valt att satsa på 
kultur, och i många fall just kulturhus, för att förbättra sin kommuns eller stads status 
och image. Många av kommunerna har haft det ekonomiskt svårt under senare 
decennier och måste idag kämpa mer för att vara attraktiva som bostadsorter. 
Anmärkningsvärt med Haninge är att kommunen led av en osedvanligt dålig ekonomi 
under tidigt 1990-tal, vilket gör nysatsningen särskilt spektakulär. Om man sedan 
betänker vilken skada det ekonomiska läget troligen gjort på kommunens varumärke, så 
är det lätt att föreställa sig att varumärket Haninge kommun behövde ryckas upp 
ordentligt. Men det handlar alltså inte om en satsning som är unik. Sven Nilsson skriver 
att i en, vad som kallas för ”uppmärksamhetsbaserad ekonomi”, blir det allt viktigare att 
inte bara kunna erbjuda en stark produkt, utan även ett starkt varumärke som kunden, i 
det här fallet invånarna i Haninge kommun, kan ta till sig och identifiera sig med.230 Han 
beskriver också hur det har blivit allt vanligare att också kulturinstitutioner tänker i 
dessa banor, och för Nilsson markerar detta tänkande övergången mot en 
upplevelseindustri.231  
 

* 
 

Vi frågade oss också vilka geografiska, layoutmässiga, arkitektoniska och 
designmässiga aspekter stödjer visionen med byggnaden? 

När det gäller de geografiska aspekterna har vi frågat oss på vilket sätt Haninge 
kulturhus påverkas av sin geografi och vad det i sin tur betyder för platsen, det vill säga 
Haninge centrum och Haninge kommun som helhet. 

Först och främst så är husets placering ”mitt i byn” väl genomtänkt. Naturligtvis får 
huset fler besökare här med det naturliga flöde av människor som passerar, än om det 
legat längre bort. Den demokratiska tanken i visionen förstärks av att huset ligger på ett 
torg, den naturliga mötesplatsen i en demokrati. Placeringen av huset går väl ihop med 
visionen om ett lättillgängligt hus, dit alla är välkomna. Den geografiska placeringen 
stödjer även visionen om att vara identitetsskapande. I centrum finns nu handel, kultur 
och utbildning samlat på en och samma plats, vilket torde stärka imagen av ett centrum 
med ett stort och varierat utbud.  

Vi har ju i vår studie också kunnat se att kulturhuset är ett mycket viktigt startskott 
till en nysatsning och en ombyggnad av Haninge centrum, att huset är en del av en 
större process som inte bara berör Haninge kommun, utan hela storstockholm. Haninge 
centrum pekas ut som en delregional kärna. I det regionalpolitiska perspektivet blir 
därför Haninge kulturhus något mer än ett plåster på såren. Det är en satsning på ett 
förändrat Haninge, ett Haninge som satsar på att få ta del av en växande utbildningskaka 
i ett samhälle där utbildning allt oftare nämns som nödvändig för att vi ska kunna stå 
oss i den internationella konkurrensen med låglöneländer, som slår ut allt större delar av 
vår inhemska industri. Men denna internationella konkurrens leder inte bara till 
konkurrens nationerna mellan, utan även till en nationell konkurrens vad gäller 
etableringen av utbildningsanstalter.  

 Haninge kulturhus kan därför uppfattas som en del av en större regionalpolitisk 
satsning som syftar till att förstärka Haninge centrums läge i kampen om var 
satsningarna i storstockholm skall förläggas. Här finns alltså ett slags ”economic impact 
factor” att ta hänsyn till. I och med att man gör sig attraktiv som plats, kan man även bli 

                                                 
230 Nilsson, Sven (2003b), Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s. 

419. 
231 Nilsson 2003b, s. 421. 
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föremål för politiska satsningar av olika slag. Staffan Holmberg nämnde att ekonomiska 
effekter mycket väl kunde vara att räkna med i etableringen av ett kulturhus av denna 
dignitet.232 På längre sikt kan kulturhuset kanske också bidra till att invånarna i Haninge 
kommun i högre grad än nu väljer att utbilda sig och därmed blir en del av en alltmer 
kunskapsintensiv arbetsmarknad. Idag läser endast 30 procent vidare, vilket kan 
jämföras med riksgenomsnittets 39 procent. Möjligen kan invånarna också tänkas bli 
kommunen mer trogna, det vill säga att de inte kommer att flytta därifrån i samma 
utsträckning som nu, vilket i sin tur betyder ett mer stabilt skatteunderlag för 
kommunens verksamhet.  

Vad gäller byggnadens layout, frågade vi vilka layoutmässiga aspekter som stödjer 
visionen. Layout handlar ju om hur en organisations fysiska struktur är organiserad. Vi 
funderade kring hur man som besökare uppfattar huset som öppet eller slutet, dvs. hur 
väl det svarar på visionen om att vara lättillgängligt, och hur tydligt det talar om för 
besökarna hur de ska bete sig. 

Vi kom fram till att huset är uppbyggt av öppna och slutna volymer, och att huset 
samordnar sig väl med omgivningen och bidrar till att skapa det omgivande rummet. 
Glasfasaden mot Poseidons torg samverkar med och förbättrar torget. Genom att den 
bidrar till att bilda torget kan den också utgöra en lockelse för människor. Glaset utgör 
en genomskinlig fasad som det är lätt att se igenom. 

Biblioteksdelen samverkar med det lilla stycket natur bakom. En naturnära känsla 
har skapats med hjälp av glasfasaden som är organiskt anpassad till naturen bakom 
biblioteket. Vi har kommit fram till att husets olika delar har getts den funktion som de 
kräver och uppmuntrar besökarna att vara på olika sätt. Arkitekturen manar till exempel 
fram stillhet och koncentration hos besökarna i biblioteket. Huset uppfyller också 
visionen om att förtydliga torget och torde därigenom kunna fungera identitetsskapande 
för platsen. Arkitekturen lyckas i stor utsträckning med en layout som känns 
genomtänkt och lättillgänglig. Dock skapar de inglasade personalkontoren en känsla av 
kontroll över oss besökare, vilket skulle kunna motverka husets syfte.   

Ytterligare en av uppsatsens frågor var vilka arkitektoniska och designmässiga 
aspekter som stödjer visionen bakom byggnaden, och delvis har vi redan resonerat kring 
detta ovan. I visionen talades om öppenhet, demokrati och att huset skulle vara vackert 
och välkomnande. Mest tydlig är kopplingen mellan demokrati och öppenhet och hur 
det översatts av arkitekterna till det för 1900-talet så centrala arkitekturuttrycket – 
transparens. Glasfasaden och de många ljusinsläppen inuti ligger i linje med 
beställarnas önskan om ett transparent och välkomnande hus. Kulturhuset ansluter sig 
därmed till den symboliska tradition vilken utvecklats kring nya bibliotek- och 
kulturhusbyggnader under 1900-talet. Det är då i första hand öppenheten vi har i åtanke. 
Detta är hus som är öppna till sin attityd, som inte vill utestänga utan i stället bjuda in 
besökarna. 

 Huset är en ordentlig arkitektonisk satsning som knyter an till funktionalismens 
formspråk. Men det är inte bara i så motto en ordentlig satsning, utan kulturhuset i sig 
med sin formsäkerhet berikar hela platsen enormt. Haninge kulturhus pekar både bakåt 
och framåt i historien. Det är uppfört i modernistisk anda, men fastnar inte i ett 
retrospektivt historiserande. Lite paradoxalt kanske, men ändå logiskt, har arkitekterna 
utgått från en egentligen retrospektiv stil, funktionalismen, som fortfarande dock känns 
som stilen för vår tid. Huset pekar framför allt framåt mot en ny väg för Haninge 
kommun. En väg som man för att beträda måste låta kantas av kultur, bildning och 
utbildning. Man slår därmed an en ton av framåtanda och förhoppningar om att det ska 

                                                 
232 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03.  
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bli bättre. Man kan säga att huset manifesterar Haninge kommuns framtida planer. Man 
kan därför välja att se Haninge kulturhus som en symbol för en ny tid.  

Även inredningen i modern stil svarar väl mot organisationens önskan om ett hus 
med en välkomnande och öppen image. Man har helt enkelt velat skapa en vacker miljö 
för besökarna att vara i, en miljö med hög status och inredd med för svenska 
förhållanden klassiska statussymboler. Denna inredning tolkar vi som ett sätt att 
markera en ny stil, kanske också som en längtan bort från den mer intima, vardagliga 
inredningsstil som präglade kulturhus och bibliotek under 1960-1970-talen. Man visar 
också sitt nytänkande genom att välja konstnärlig utsmyckning som i huvudsak är 
modern i sitt utförande. 

Detta är i och för sig inget unikt, utan som vi tagit upp är det ganska vanligt med den 
sortens inredning i bibliotek och på kulturinstitutioner. Men det tyder icke desto mindre 
på ett stort medvetande om miljöns påverkan på oss människor. En tanke som också 
ligger i tiden. Design är ju högsta mode och blir sålunda också ett konkurrensmedel. 
Den höga inredningsstatusen understödjer alltså tydligt den önskade imagen och 
visionen om en vacker och välkomnande miljö. 
 

* 
 
Vi ville även veta hur bibliotekets symboliska egenskaper stödjer kunskaps- och 
informationsförmedlingen? 

För att besvara detta har vi studerat hur samlingarna är exponerade, hur låne- och 
informationsdiskarna är placerade och vad personalens närvaro signalerar till besökaren.  

I vår studie har vi sett hur man valt att låta biblioteket få en stark position i 
kulturhuset. Bibliotek är en stark symbolisk faktor att ta hänsyn till. Detta inte minst 
med hänsyn tagen till den symboliska laddning som en biblioteksbyggnad har som 
kunskapsmarkör. Med hjälp av Daniel Koch och hans slutsatser har vi försökt att förstå 
Haninge kulturhus biblioteksdels image och symbolik. På så sätt har vi närmat oss en 
förståelse för hur biblioteksdelen bidrar till att förverkliga de idéer och den vision som 
programmet för byggnaden bestämt. 

Boken har, enligt Koch, allt mer kommit att bli en symbol för kunskap mer än en 
bärare av kunskap. Därför är det intressant att Haninge valt att bygga ett hus som till 
stor del är en symbol för kunskap och detta i en tid kantad av ekonomiska problem. Man 
tycks alltså anse, trots ekonomin, att det är viktigt att våga satsa på kultur, kunskap och 
utbildning.  

I underlaget till arkitekttävlingen för kulturhuset betonar man biblioteket och 
böckernas roll samtidigt som man har ambitionen att huset ska vara en mötesplats. Detta 
märks både på biblioteksdelen och på Kulturhuset i allmänhet. Vi tänker då till exempel 
på själva placeringen av byggnaden vid torget med ett café och en tidningsavdelning. I 
biblioteket finns också studierum och bredvid biblioteket ett mötesrum. Hela huset 
andas öppenhet och möte.  

När det gäller hur Haninge bibliotek styr besökarens kunskapsinhämtning, så har vi 
sett att besökaren har en ganska fri väg till kunskapen, och man kan säga att Haninge 
därmed antagit ett lite friare och mer modernt sätt att leda oss till kunskapen. 
Biblioteksarkitekturen snarast framhäver möte och interaktion som viktiga aspekter på 
kunskapsinhämtningen jämfört med äldre traditionens mer styrande biblioteksarkitektur 
som ledde besökaren till samlingar och kunskap mer strikt.  
 Vi diskuterade också olika aspekter på kontroll av människor och kunskap, det vill 
säga hur övervakande arkitekturen är på besökaren och hur stor frihet man har som 
besökare att röra sig i samlingar och rum. I Haninge förhåller det sig så att arkitekten 
har varit medveten om att det är viktigt att personalen har kontroll över besökarna. 
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Diskarna är till exempel placerade så att personalen har översikt över entrén – något 
som inte är unikt för Haninge, utan ett vanligt och kanske också nödvändigt 
förhållningssätt för att skydda bibliotekens samlingar. Det finns också möjlighet att ha 
kontroll över biblioteksbesökarna inuti biblioteksrummet från diskarna. Larmbågarna i 
biblioteket gör besökaren medveten om att han/hon är övervakad, ett sätt att 
internalisera övervakningen till besökaren.  

Bibliotekens sätt att ge människor tillträde till kunskapen har förändrats till att bli 
mer öppet, också tack vare ny teknik med till exempel självutlåning, men man har ändå 
bibehållit sin kontroll över samlingar och över socialt beteende. Behovet av 
övervakning har därmed förändrats mot en större säkerhetsmässig kontroll och, ur vissa 
aspekter, mindre kontroll av hur vi hittar det vi söker och vad vi söker.  

En antiauktoritär hållning till besökarna signaleras i Haninge också genom 
bibliotekariernas informella klädsel, men man har däremot behållit de traditionella 
diskarna som tydligt signalerar vem som ger information och vem som får information, 
till skillnad från de ”informationsöar” som blir allt vanligare på många bibliotek.  

Vi har med vår uppsats kunnat visa att också moderna bibliotek är rika på symbolisk 
information – inte bara, som ibland påstås, ”mindre distinkta och uttrycksfulla i 
förhållande till funktionen.”233  Möjligen kan man säga att uttrycket är mindre distinkt, 
men likafullt finns en kraftfull symbolik som fyller en viktig funktion – en symbolik 
som är specifik för vår tid och som kanske inte är lika lätt att dechiffrera som äldre 
tiders ikonografiska arkitekturornamentik. I vår tid gäller det att aktualisera och 
formulera det symboliska språk som alltjämt kommer till uttryck, både i arkitektur och 
inredning, såväl som i konstnärlig utsmyckning. Hur man bygger och inreder är ett val – 
hur dessa val träffas berättar en hel del om vad organisationen bakom vill berätta om sig 
själv och sin verksamhet. Att funktionen inte är så tydlig är en konsekvens av 
funktionalismens betonande av formen före funktionen. Men den symboliska 
funktionen finns där likafullt vill vi hävda. Men, måste vi tillägga, det är också så att 
den symboliska funktion som ett samtida modernt bibliotek har, i mycket är avhängigt 
den inredning som det fylls med. Stafflikonsten, skulpturerna, möblerna som ofta är vad 
en bildad övre medelklass gärna omger sig med, finns där som tydliga symboler för en 
bildningstradition – med Bourdieu skulle man kunna tala om ett kulturellt kapital som 
biblioteket representerar.  

 
*  

 
Vidare har vi tittat på hur huset inordnar sig i ett historiskt perspektiv på 
kulturhusbyggnader och deras verksamhet? 

I viss mån kan vi dela Sven Nilssons analys att moderna kulturhus inte har 1970-
talets anda vad gäller att besökarna skall bli delaktiga på ett medverkande sätt, utan 
snarare anknyter till en äldre tradition med ett kulturhus för uppvisning. Men man ska 
nog fråga sig på ett lite djupare plan vad medverkan kan vara: att sitta i en teatersalong 
och se på en teaterföreställning är egentligen också att få medverka till pjäsen genom 
den interaktion som äger rum i mötet mellan skådespelare och publik. Men det sker 
också en medverkan genom att man går med sina vänner, eller ensam, till teatern. Man 
träffar helt enkelt andra människor – kulturhuset blir på så sätt en mötesplats dit alla 
som kommer faktiskt medverkar. Också den som ställer ut i konsthallen, vare sig det är 
en etablerad konstnär eller inte, är ju en aktivt skapande människa som valt att 
kommunicera med andra människor genom sin konst. Det förekommer också 
uppläsningar av författare i huset, vilket ju också är en medverkan som liknar den som 

                                                 
233 Bibliotek, Arkitektur. Nationalencyklopedin, bd 2. s. 526. 
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sker från en teaterscen. Medverkan är inget enkelt begrepp, som är lätt att avgöra om det 
förekommer eller inte.  
 Samtidigt delar vi alltså uppfattningen, och mycket talar ju också för detta, att 
Haninge kulturhus är ett av dessa hus som i hög grad kommit till för att som Sven 
Nilsson skriver ”Sätta X på kartan”.234 Som vi såg av det axplock pressklipp från det 
tidiga 1990-talet som vi funnit om Haninge, talade man då om kommunen som i det 
närmaste kulturfientlig. Tongångarna har varit mildare efter millennieskiftet.Vi har 
givetvis inte kunnat studera allt som skrivits om Haninge kommun efter invigningen av 
kulturhuset, men utifrån de artiklar vi sett så har imagen förbättrats.   
 
Förslag till vidare studier 
Om kommunledningens visioner för Haninge kommun och kulturhus går i uppfyllelse i 
framtiden, kan vi bara spekulera kring. Att undersöka hur Haninge och andra kommuner 
lyckas med sina nysatsningar på kulturen, skulle också kunna vara ett uppslag för vidare 
studier. Både Staffan Holmberg och Lena Wester menade också att Kulturhuset 
inneburit ett lyft för Haninge kommun, att statusen blivit bättre, och att huset är en 
positiv symbol och en stolthet för kommunen.235 Om verksamheten i huset också 
uppfyller de visioner man haft, har vi inte studerat. Men enligt dem vi intervjuat är huset 
välbesökt och verksamheten varierande. De flesta gillar det, även om vissa uttalat 
protester för att man är rädd att det stjäl för mycket pengar från annat. 
  Vi tror ändå att kulturhuset bara kan innebära positiva saker för kommunen och mot 
den bakgrund av den negativa spiral av händelser som var så ytterst nära att knäcka 
kommunen ekonomiskt, skulle kulturhuset kunna beskrivas som en nödvändig vision 
för Haninge kommun. Men då kanske inte i första hand för ekonomin, som säkerligen 
på lång sikt påverkas i positiv riktning, utan för kommunens varumärke på kort sikt. 
Denna ekonomiska påverkan, så kallad economic impact factor, skulle kunna vara 
föremål för vidare studier kring de svenska kulturhusen. 

Det skulle, tror vi, också vara av ett stort intresse att studera denna företeelse ur ett 
diskursivt perspektiv, det vill säga att mer renodlat än vi gjort ställa frågor som rör 
dessa byggnaders ideologi. Ytterligare en aspekt att fundera vidare över skulle kunna 
vara om detta är en företeelse som har gemensamma nämnare i annat än ideologin. Är 
det till exempel så att det är vissa typer av kommuner som gör dessa satsningar? Byggs 
kulturhus till exempel oftare i förortskommuner till större städer än i mer självständiga 
”kommuner”, eller är dessa orter styrda av en specifik politisk majoritet? 

Ytterligare en möjlighet vore att studera en byggnad av denna typ ur ett ”Space 
syntax”-perspektiv. Man skulle då få fundera ur ett delvis annorlunda perspektiv på hur 
husets status inte avgörs av utseende, design och inredning, utan hur ytorna mellan 
husen i närområdet, samt hur relationen mellan rummen inom huset skapar mening och 
status. Här skulle också frågor om både kulturhusens och bibliotekens roll och funktion 
i stadsplaneringen kunna aktualiseras. Men sådana aspekter lämnar vi till framtida 
studenter och forskare att fundera över.  

En annan fundering är på vilket sätt biblioteken med hjälp av arkitekturen styr vad 
som läses. Koch skriver ju om "primacy of fact", det vill säga att biblioteken framhäver 
fakta före fiktion. Det skulle ju här kunna vara intressant att se historiskt på om 
samlingarnas placering och exponering också har påverkat valet av läsning i stort i 
Sverige. Påverkar bibliotekens exponering lånebilden och läsbilden? Finns det en 
historisk utveckling på detta tema? Lånades det förr ut mer fiktion än fakta? Kan det i så 
fall knytas till vad man under olika tider valt att exponera i biblioteksrummet? 

                                                 
234 Nilsson 2003a, s. 10. 
235 Intervju med Staffan Holmberg 2005-02-03 och Lena Wester 2005-01-27. 
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7 – Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att med utgångspunkt i ett organisationsteoretiskt 
perspektiv undersöka vilken vision som låg bakom uppförandet av Haninge Kulturhus 
och hur byggnaden uppfyller och svarar på visionen.Vi har under senare år kunnat se 
både många nya kulturhus- och biliotekssatsningar i Sverige och utomlands. Att valet 
föll på just Haninge beror på att vi tycker att satsningen är särskilt intressant mot 
bakgrund av kommunens tidigare så usla ekonomi. 

 I syftet ingick också att undersöka vilken image organisationen ville att huset skulle 
ge uttryck för, om och hur det gör det samt byggnadens och dess föremåls symboliska 
betydelser. Dessutom ville vi förankra huset i ett historiskt perspektiv på 
kulturhusbyggnader, både vad gäller utseende och verksamhet.  

För att kunna närstudera byggnaden och dess interiörer, har vi använt ett fysiskt 
strukturellt perspektiv inom organisationsteorin. På så sätt har vi kunnat bilda oss en 
uppfattning om främst byggnaden men också om dess organisation, det vill säga 
Haninge kommun. 

Våra frågeställningar handlar om varför man byggde huset, vision och image; vad 
man vill att det ska säga till och vara för besökarna, och hur det svarar på detta. Vi har 
tittat på husets exteriör och interiör och utgått från begrepp som design, layout och 
geografi och försökt att koppla dem till visionen. Vi har också ställt frågor kring 
byggnadens symboliska aspekter och, som sagt, hur den inordnar sig i ett historiskt 
perspektiv. Hur bibliotekets symboliska egenskaper stödjer kunskaps- och 
informationsförmedlingenhar har vi också velat veta. 

 Vår metod har varit kvalitativ. Vi har studerat ritningar och skriftlig dokumentation 
kring huset och dess tillkomst, men framför allt har vi analyserat, studerat och tolkat på 
egen hand utifrån vår valda teori. För att fördjupa och komplettera vår egen analys har 
vi även intervjuat tre olika företrädare för huset – en politiker, en bibliotekarie och en av 
de ansvariga arkitekterna.  

När vi sökte efter tidigare forskning kunde vi konstatera att mycket har skrivits om 
biblioteksarkitektur i allmänhet, mindre om kulturhus, och utomordentligt lite om detta 
ämne utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv.  
 
I vår undersökning har vi kommit fram till att byggandet av kulturhuset är en stor 
satsning. Den handlar inte enbart om kultur utan syftar också till att förändra Haninge 
efter många år av mycket dålig ekonomi med dålig image som resultat. I denna satsning 
ingår även satsning på utbildning, utbyggnad och en förändrad stadsbild. Man vill 
genom detta bygge bidra till att förbättra kommunens image och status och på så sätt 
göra den mer mer attraktiv att bo i.  

 Genom sitt kulturhusbygge liknar Haninge många andra kommuner och städer som 
väljer att satsa på kultur och i synnerhet kulturhus för att stärka sitt namn och skapa sig 
ett slags varumärke, så kallad ”branding”. Man vill helt enkelt sätta sig själv på kartan 
genom att satsa på kultur. Verksamhetsmässigt anknyter Haninge kulturhus till en äldre 
tradition av kulturhus med hus för främst uppvisning snarare än eget skapande (vilket 
var 1960- och 1970-talens kulturhusideal). 

Vi har också i uppsatsen ägnat oss särskilt åt hur biblioteksdelen, som utgör en 
betydande del av byggnaden, stödjer informations- och kunskapsinhämtandet. Vi har då 
funnit att biblioteket ansluter sig till andra moderna bibliotek i detta avseende. Den 
kontroll man utövar över sina besökare är i linje med andra bibliotek. Sättet som 
samlingarna ämnesmässigt är organiserade på, och hur man som besökare kan orientera 
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sig i dem, är öppet och av en slags nätverkskaraktär – besökaren kan röra sig mellan 
olika ämnesfält utan att styras på olika sätt. Samlingarna är uppställda enligt SAB-
systemet, vilket dock i sig redan det är en styrning av hur västerlandet ser på 
kunskapens indelning. Personalens närvaro uttrycks främst genom bibliotekets olika 
diskar, som har en kombinerad funktion av övervakning och service. Vi har också 
kunnat visa på att biblioteket i Haninge har en stark symbolisk funktionalitet, även om 
det är byggt i en modernistisk anda, utan tydlig och enkelt dechiffrerbar ornamentik. 
  
Arkitektoniskt är byggnaden också en stor lokal satsning på Haninge centrum med 
tydliga referenser till funktionalismens formspråk. Byggnaden höjer torgrummets status 
väsentligt. Den anknyter till funktionalismen med sin glasade fasad, sina rena linjer och 
släta vitputsade ytor, men också på andra sätt. Dessutom är visionen om demokrati och 
öppenhet direkt tydlig och tolkad av arkitekten som arbetat med ett av de verkligt 
centrala uttryckssätten inom 1900-talets arkitektur – transparens, en transparens som får 
bli symbolisk bärare av tanken på huset som ett uttryck för demokratin. Valet av plats, 
form, fasad, design och inredning svarar väl mot visionen. Kulturhuset utgör en 
välkomnande och fin miljö, ett vackert hus att vara i. Detta gäller även den interiöra 
gestaltningen, som präglas av öppenhet och möjligheter för besökarna att röra sig 
tämligen fritt i huset. 
 
Vad kulturhuset på längre sikt kommer att föra med sig för Haninge kommun är svårt 
att säga och kräver en egen undersökning, men vi tror att det kan bidra till flera positiva 
effekter. Det kan till exempel bidra till kommunens attraktionskraft, men även till att 
förbättra andelen av befolkningen som går vidare till högre studier. Haninge kulturhus 
kan ju också ses som en del i ett regionalpolitiskt nätverk med högskola och handel. 
Detta visar att man strävar efter vara något mer än en sovstad till Stockholm och önskar 
utveckla ett annorlunda Haninge med annan ekonomisk bas än en rent industriell. Sedd 
mot denna bakgrund uppfattar vi verkligen kulturhuset som en ”symbol” för ett nytt 
Haninge. 
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Källor 

Intervjuer 

Staffan Holmberg, Kommunalråd i Haninge kommun. Initiativtagare till kulturhuset. 
Ordförande i styrgruppen. Ordförande i juryn under arkitekttävlingen. Intervjun ägde 
rum i Haninge kulturhus i biblioteket 2005-02-03. Vi var båda med och antecknade 
under intervjun. 
 
Lena Wester, Chef för vuxenavdelningen på biblioteket. Ordförande i projektgruppen 
under byggtiden. Intervjun gjordes 2005-01-27 i ett av Kulturhusets personalrum. Vi 
deltog båda och intervjun finns antecknad. 
 
Martin Rangfast, arkitekt vid Thealaus Michelsen. Huvudansvarig för kulturhuset. 
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Haninge kommun. Haninge: Haninge kommun.  
 
Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Haninge kulturhus våren 2004. Rapport 
2004-07-30. Sammanställd av: Lena Wester och Ann-Marie Lundström. 
 
Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, daterad 1999-10-26 
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Kulturhus i Haninge: Underlag för arkitekttävling, daterat 1999-10-26. Haninge: 
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Manus till första-maj tal av Staffan Holmberg. 1999. 
 
Svar på flera kärnor (PM 7:2004). Stockholm, Regionplane- och trafikkontoret 
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Verksamhetsplan 2004: Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan för Bibliotek 
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Verksamhetsplan 2005: Bibliotek och Kultur. Haninge kommun: Kultur & Fritid. 
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Bildförteckning 

Där inte annat anges är författarna fotografer. 
 
Figurer 
1 –  ur Hatch 2002, s. 34. Copyright Studentlitteratur AB. Återgiven med tillstånd av 
Studentlitteratur AB. 
2 – ur Hatch 2002,  s. 274. Copyright Studentlitteratur AB. Återgiven med tillstånd av 
Studentlitteratur AB. 
 
Illustrationer 
1 – Karta över Haninge kommun. Copyright, Cartesia AB, www.cartesia.se. Återgiven 
med tillstånd av Cartesia. 
2 – Återgiven med tillstånd av KHR Rundquist arkitekter AB, Campus Haninge, 
parallella uppdrag, 2001. 
3 –  Ritning över Haninge kulturhus, plan ett. 
4 – Bibliotekssidan av huset. 
5 – Utsikt från studiedelen av biblioteket. 
6 – Haninge kulturhus, från norr. 
7 – Haninge kulturhus, fasad mot Poseidons torg 
8 – Del av kulturhusets fasad mot Poesidons torg, 
9 – Fasad från (norr) Busshållplats vid Haninge centrum 
10 – Sekundärentré från busshållplatser utanför centrum. 
11 – Stora entrén sedd uppifrån sekundärentrén. 
12 – Axel Kandells stolar. 
13 – Kulturrum med fördragna draperier. 
14 – Entré in till biblioteket. Passagen in har lägre takhöjd än kringliggande rum. 
15 – Skylt till konsthall målad direkt på putsen. 
16 – Stolpar för besöksmätare. 
17 – Linnea Jörpeland, ”Fotvänlig”.  
18 – Ludwig mies Van der Rohe. Ur: Internationale Architecture 1925.  
19 – Biblioteksrummet. Till höger i bild mittskeppet med personalens rum. 
20 – Stol av Alvar Aalto, till höger stolen Noomi av Vesa Damski från 2000. 
21 – Sagopaviljongen. 
22 – Mari Rantanen,”All Systems go”. 
23 – ”Häst” av Herman Lindgren. 
24 – ”Nigning” av Linnea Jörpeland 
25 – Ritning över Haninge kulturhus, med inritade pilar.. 
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Bilagor 

Intervjufrågor:  

Staffan Holmberg  

1. Vilken roll hade du i projektet? 

2. Varför valde ni att bygga ett kulturhus i Haninge kommun? Vilket var syftet och 

hur gick diskussionen innan? 

3. Vilken var din/er vision med huset och tycker du att den har förverkligats? Hur i 

så fall och om inte, varför? 

4. Hur kom det sig att ni valde denna plats för huset? 

5. Vilka för- och nackdelar finns med att ha ett kulturhus som erbjuder plats för 

flera verksamheter i samma hus. 

6. Vilken slags kultursyn ligger bakom byggandet? 

7. Vad tror du att detta kulturhus betyder för kommunen? 

8. Vad är du mest nöjd/missnöjd med? 

9. Vilka intentioner fanns bakom utformningen av byggnaden, utvändigt och 

invändigt. Vad tycker du t. ex. om planlösningen och fasaden? 

11. Tycker du att formen motsvarar förväntningarna? 

12. Hur vill du att kommuninnevånarna ska uppfatta kulturhussatsningen och huset 

som det är idag. 

13. Vad vill du att huset ska förmedla till besökaren? 

14. Vad symboliserar detta hus för dig? 

 

Lena Wester, bibliotekarie och projektledare för kulturhusprojektet 

 

1. Vilken roll hade du i projektet?  

2. Varför (tror du att ni) valde att bygga ett kulturhus i Haninge Kommun? 

3. Vilken vision hade du och kulturhuspersonalen inför projektet? Har er vision 

blivit förverkligad eller inte? På vilka sätt? Om inte, varför? 

4. Vad tycker du om valet av plats? 

5. Vilka för- och nackdelar finns det med att ha ett kulturhus där flera 

verksamheter kan existera sida vid sida. 

6. Vad är du mest nöjd/missnöjd med? 

7. Vad tror du att kulturhuset betyder för kommunen?  
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8. Vilken slags kultursyn ligger bakom byggandet av kulturhuset?  

9. Hur tycker du att relationen mellan de publika och privata ytorna fungerar? Har 

man satsat mer/mindre på någon av de två? 

10. Hur gick tankarna och diskussionen bakom val av inredning, det vill säga 

möbler, färger, material, textilier m.m. Blev det som man tänkt?  

11.  Är inredningsstilen en annan nu än innan? I så fall, på vilket sätt? Vilka 

intentioner finns bakom de val man har gjort tror du? 

12.  Hur tror du att den del av organisationen som du tillhör, (det vill säga Haninge 

kommun) vill att besökare ska uppfatta kulturhussatsningen och huset som det är 

idag? 

13. Vad symboliserar huset för dig? 

14.  Vad vill du att huset ska förmedla till besökaren? 

 

Arkitekten Martin Rangfast 

1. Vilken roll i projektet hade du? 

2. Vad har du/ni tagit fasta på i uppdraget? Vad har ni utgått ifrån? 

3. Vilken vision hade du/ni med projektet, och tycker du att den har förverkligats. 

Iså fall hur och om inte, varför? 

4. Hur ser du på valet av plats? 

5. Hur har huset anpassats till omgivande geografi och arkitektur 

6. Hur ser du på resultatet?  

7. Hur pass fria händer har du som arkitekt haft genom projektets gång? 

8. Vilka inspirationskällor har du/ni haft? 

9. Vilken kultursyn ligger bakom projektet? 

10. Vad är du mest nöjd/missnöjd med? 

11. Entréns placering och utseende. Berätta om den? Varför der den ut som den gör? 

12. Delarnas -bibliotek, café, konsthall etc -uppdelning, placering och utformning. 

(Vi tittar på ritningen tillsammans och frågar.) 

13. Vilka beslut ligger bakom ytornas färg- och materialval, utvändigt och 

invändigt? 

14.  Hur vill du att huset som helhet och de enskilda lokalytorna/delarna ska 

kommunicera med besökaren? 

15. Vad vill du/arkitekten att huset ska förmedla till besökaren? Hur vill du att 

besökaren ska uppfatta huset? 
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16. Valet av bokhyllor och deras placering?  

17. Placering av infodisk, läsplatser, barnavdelning m.m. 

18. Tankar kring ljus/mörker och öppet/slutet i byggnaden? 

19. Vad tror du att detta hus betyder för Haninge Kommun? 

20. Vad symboliserar detta hus för dig? 
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Besökta webbsidor i faksimil 

1 – Faksimil av: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____25836.asp. 
Befolkningsutvecklingen i Sveriges kommuner i femårsintervall med start 1950. Sista 
kolumnen gäller 2001. Besökt 05-09-23. 

 
 
2 – Faksimil av: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____117343.asp,  
Befolkningsförändring i Haninge kommun under 2004. Besökt 05-09-23. 
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3 – Faksimil av: http://www.haninge.se/templates/Page.asp?id=2692. Besökt 05-09-23. 

 
 
 
4 – Faksimil av: http://www.lyricsdir.com/david-bowie-heroes-english-lyrics.html. 
David Bowies text förekommer också i en något längre variant. Besökt 05-09-23. 

 
 




