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Abstract: This paper aims to apply a specific architectural theory onto 
Lund City Library in order to achieve a better understanding 
of how the physical concept of the library is affecting our 
knowledge and our production of meaning; and furthermore 
how it suggests a certain form of usage. This paper discusses 
the ways in which architecture is affecting us when we use 
the library. The paper attempts to answer the following 
question:

– Which one of Koch’s spatial structures could apply to Lund 
City Library, and in which ways could this spatial structure 
be a producer of meaning? 

The specific architectonical theory used is developed by 
Daniel Koch in his paper Spatial Systems as Producers of 
Meaning: the Idea of Knowledge in Three Public Libraries. 
This theory is the method of the paper as well. In order to 
answer the main question certain parts have been chosen and 
analyzed. The distribution of space in the building as well as 
some of the functions in the library, such as the seating, the 
system of the bookshelves, placement of public computers, 
and the social interaction, are in focus. The analysis shows 
that the spatial structure in Lund City Library is of the 
network type. The library is focusing on supporting the social 
interaction, which is an important producer of meaning for 
our own part in society. The collections and the functions are 
well integrated in the library, the seating and the placement of 
public computers supports the social interaction as well. 
Their construction and placement agrees with and encourages 
human interaction.

Nyckelord: Bibliotek, Arkitektur, Biblioteksbyggnader, 
Kunskapsproduktion, Daniel Koch.
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1. Inledning

Arkitektur berör oss alla, vi kan inte stänga ute känslor och intryck som väcks av 
arkitektur i stadsmiljö och i byggnader. För det är ju så att var och en av oss blir 
påverkad vare sig vi vill eller inte. Vi mår bra i en fysisk miljö som stimulerar känslor 
och upplevelser, vi kan tänka kreativt, vi stimuleras och inspireras till nya tankar och 
idéer. 

Utformningen av våra offentliga miljöer och byggnader speglar det samhällsklimat de är 
uppförda i. Offentliga bibliotek blir exempelvis ofta märkesbyggnader. De kan fungera 
som symbol för en stad eller bli ett flaggskepp i en kommun. 

Biblioteksbyggnaden har länge uppfattats som en symbol för kunskap och lärdom. Bara 
det att det finns en särskild plats och byggnad reserverad för läsande och böcker i 
samhället visar på kunskapens betydelse. Liksom med andra institutioner i samhället går 
det att dra paralleller mellan verksamhetens betydelse och byggnadens storlek. Jämför 
de ekonomiska och politiska institutionerna i vårt samhälle. Ju mer makt de har desto 
större är byggnaderna. Utvecklingen av biblioteksbyggnaderna följer samhällets 
utveckling ganska väl (se t ex Hodászy Fröberg, 1998 och Andersson, 1998).

En fysisk byggnad och verksamheten som bedrivs där är intimt förknippade med 
varandra. Verksamheten påverkar utformningen av huset, men kan husets utformning 
påverka verksamheten? Byggnaden kan sägas vara ett biblioteks ansikte utåt, men kan 
formen eller själva arkitekturen påverka upplevelsen av ett biblioteksbesök? Hur 
påverkar arkitekturen låntagaren när denne besöker biblioteket? 

Vi kan se, att biblioteken under de senare decennierna har utvecklats från bokförvaring 
till öppna bokhav, från studiecirkel till kunskapskafé. Kunskapen har flyttat från 
böckerna till den vardagliga diskussionen i soffan, det påstår arkitekt Daniel Koch i 
Arkitekten1 (2006:04). 

Biblioteket fungerar inte på ett bra sätt, om det inte gestaltats med tanke på den 
verksamhet som ska bedrivas där. Det kan utformas som förvaringslokal eller ett 
vardagsrum att mötas i eller någon annan funktion man vill ha det till, oavsett vilket så 
måste verksamhetens art tas med i beräkningen när huset utformas. Arkitektens roll är 
att skapa ordning i det som annars skulle vara kaos – han eller hon ska anpassa 
byggnadsutformningen för att underlätta för alla, både personal och användare. 
Utformningen, det vill säga hur rum, biblioteksfunktioner, inredning och medier 
organiseras i byggnaden, innebär fler möjligheter för huset än att bara vara en plats för 
möten mellan människor. Bibliotekets utformning blir också en del av verksamhetens 
egen profil, som hjälper till att påverka dess roll och ställning i samhällets kulturliv.

Idén till uppsatsen kom, när jag läste om Daniel Koch i Arkitekten och förstod att jag 
hade hittat mitt ämne - jag fick både teori och metod på ett bräde. Tanken är att ta reda 
på vad man med hjälp av Kochs teori kan läsa ut ur ett vanligt folkbibliotek. Uppsatsens 
fokus ligger på utformningen av biblioteket som ett kunskapsförmedlande offentligt 

                                               
1 Arkitekten är medlemstidning för Sveriges Arkitekter.
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rum. Jag ställer frågan om hur utformningen av biblioteksmiljön kan påverka vårt sätt 
att skapa mening när vi är på biblioteket, genom att teoretiskt analysera arkitekturens 
påverkan på användningen av biblioteket. Daniel Koch, arkitekt och arkitekturforskare, 
gör en analys av biblioteksbyggnader i sin licentiatavhandling Spatial Systems as 
Producers of Meaning: The Idea of Knowledge in Three Public Libraries. Den går ut på 
att konstruera en metod, som gör det möjligt att studera arkitektur som 
meningsproduktion eller med andra ord, hur arkitekturen påverkar vår kunskap. 

Koch förklarar, hur vi kan förstå varför just bibliotek skulle kunna ge bilden av vilken 
kunskapssyn, som råder i samhället och då vara meningsskapande för oss. Om vi ser på 
vår egen bokhylla hemma, så säger den en hel del om oss som personer, vilka vi är och 
vilka värderingar vi har. Vi har systematiserat innehållet på olika sätt, efter SAB-
systemet eller efter bokryggarnas färg. Oavsett hur vi har gjort det, kommunicerar 
bokhyllan våra system för andra. Vi har skapat en idé om hur saker hänger ihop för oss 
själva och vi kommunicerar därmed våra värderingar och vår identitet i våra bokhyllor. 
Om flera är med och bestämmer över bokhyllan så inkluderas en förhandlingsprocess 
om vad som är viktigt, vilka värderingar vi har. I det offentliga rummet blir den här 
förhandlingsprocessen en hela tiden pågående beskrivning av vilket samhälle vi lever i 
(Koch, 2007, s. 102 f). Mening, i ett brett, samhälleligt perspektiv, är kopplat till 
kunskap och därför studerar Koch bibliotek. Han analyserar rumsstrukturens 
meningsskapande, för att förstå hur synen på kunskap kan utläsas i 
biblioteksbyggnaden.

Jag ser meningsskapande som en process där människor strävar efter ordning och 
begriplighet i sin tillvaro. De reflekterar och jämför sina egna erfarenheter och 
förväntningar med de erfarenheter och förväntningar, som kommuniceras i 
omgivningen. I den här uppsatsen använder jag mig av Kochs teori och den är också 
min metod.

1.1 Syfte

Min uppsats är en undersökning av hur biblioteket som byggnad kan påverka 
meningsskapandet för användarna. Studien görs med utgångspunkt i teorier om rum och 
plats som meningsskapande faktorer. Relationen mellan människan och biblioteket är ett 
spännande område och jag tror att det rumsliga systemet faktiskt påverkar vårt sätt att 
tänka. Jag gör även antagandet att kunskapen som sådan kan uppfattas olika, eller 
användas på olika sätt, beroende på biblioteksarkitekturen. 

Syftet är att tillämpa en specifik arkitekturteori på Lunds stadsbibliotek för att bättre 
förstå hur den fysiska utformningen i biblioteket påverkar vår kunskap och vårt 
meningsskapande och hur den uppmanar oss till en viss sorts användning. Den specifika 
arkitekturteori jag använder är utvecklad av Daniel Koch i hans licentiatuppsats Spatial 
systems as producers of meaning: the idea of knowledge in three public libraries.
(Koch, 2004, se kap 3). Kochs teori är i första hand arkitekturteoretisk men den är också 
av intresse för den del av biblioteks- och informationsvetenskapen som studerar
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folkbiblioteket som institution2. Alla organisationer, även biblioteket, påverkar och 
påverkas av sin omvärld, skriver Hansson i Tidskrift för dokumentation (Hansson, 2001, 
s. 83). Därför kan bibliotekets kontext, och till den hör i högsta grad byggnaden,
arkitekturen och bibliotekets närmaste omgivning, tas med i en studie i det 
tvärvetenskapliga ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatsen fokuserar på 
vad som händer när man använder Kochs teorier på byggnaden i Lund, den undersöker 
om arkitekturen styr vårt användande av biblioteket.

Uppsatsens frågeställning är: 

– Vilken av Kochs rumsliga strukturer kan appliceras på Lunds stadsbibliotek, och på 
vilket sätt kan denna rumsliga struktur vara meningsskapande?

Genom att applicera Kochs teorier på Lunds stadsbibliotek visar jag hur rumsliga 
system på olika sätt kan producera och reproducera mening i biblioteket. Jag följer 
Kochs resonemang i görligaste mån och undersöker på plats i Lunds stadsbibliotek hur 
hans teorier kan utläsas i denna biblioteksbyggnad och vilken struktur byggnaden har. 
Huset i sig själv är mitt studieobjekt, men det kommer att kompletteras med 
planritningar och tryckt material. Jag utvecklar resonemanget ytterligare i kapitlet 
Metodologiska utgångspunkter.

1.2 Avgränsning

Undersökningen avgränsas till att omfatta Lunds ombyggda bibliotek, så som det ser ut 
idag. Historiska aspekter i uppsatsen är till för bakgrund och referens. Jag använder inte 
något annat instrument utan jag utgår ifrån Kochs sätt att läsa byggnaden. Med hänsyn 
tagen till uppsatsens omfång är det inte möjligt att göra en fullständig analys enligt 
Kochs modell. Jag kommer att fokusera på de första två dimensionerna i modellen, detta 
förklaras utförligare i metodkapitlet. Jag vill även påpeka att uppsatsen inte syftar till att 
kartlägga användandet av biblioteket utan är en teoretisk analys av arkitektoniska 
förutsättningar och deras inverkan på användandet. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 1 med en introduktion av själva forskningsproblemet, mitt 
syfte med uppsatsen, frågeställningar och avgränsningar samt definitioner. Därefter, i 
kapitel 2 beskrivs tidigare forskning som berör byggnader och bibliotek i det rumsliga 
perspektivet samt den teoretiska utgångspunkten för arbetet, med fokus på kunskap ur 
olika perspektiv. Kochs teorier får ett eget kapitel, nummer 3. Kapitel 4 är en 
redogörelse för mina metodologiska utgångspunkter. I det därpå följande kapitel 5 
beskrivs Lunds stadsbibliotek och dess historia. Kapitel 6 är uppsatsens analysdel och i 
kapitel 7 diskuterar jag mina resultat. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i 
kapitel 8.
                                               
2 Se exempelvis Hansson, Joacim, (1999) Klassifikation, bibliotek och samhälle – en kritisk hermeneutisk 
studie av Klassifikationssystem för svenska bibliotek.
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1.4 Definitioner 

Arkitektur kan sägas vara den estetiska, kreativa sidan av byggandet, men kan i vidare 
mening inrymma alla byggnader skapade av människan. Det är denna definition som 
används i den här uppsatsen.

En space syntax-analys är ett inom arkitekturanalysen använt begrepp för teorier och 
metoder kring rumsliga strukturer. Den klargör den rent rumsliga strukturen i det 
område man utforskar. Den analyserar främst tillgängligheten mellan de olika delarna i 
det analyserade området.



9

2. Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras tankar och teorier som formar bakgrunden till uppsatsen och 
här redovisas också reflektioner över begreppet kunskap.

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen finns flera uppsatser publicerade som 
berör bibliotekens fysiska påverkan på användarens upplevelse. Ett annat ämne är hur 
man planerar för nya bibliotek och om vem som har störst inflytande över den 
processen. Exemplen nedan kommer från BHS.

Hur nittiotalets arkitektoniska tänkande manifesteras i två byggnader tar Anna Lena 
Pemer upp i sin magisteruppsats från 2001: Mot det gränslösa biblioteksrummet: 
visioner och funktioner i 1990-talets biblioteksarkitektur med utgångspunkt i Malmö 
stadsbibliotek och Bibiliotéque national de France. Hon analyserar varför planering, 
hänsynstagande till användarvänlighet och estetik samt relationen mellan 
bibliotekspersonal och arkitekt är väsentliga för ett bra resultat. Pemer bygger 
undersökningen på sina egna observationer och intervjuer gjorda ur ett arkitektur-
historiskt perspektiv. Uppsatsens fokus är arkitekturen; hur arkitektens vision påverkar 
det slutgiltiga biblioteksrummet och hur användandet av rummet beror på vem som har 
bestämt utformningen. 

Hon menar att de nya biblioteken inte bara har byggts för att ge mer plats för de allt 
större samlingarna och ny teknik. Byggnaderna manifesterar även ett symboliskt värde 
för sina städer vilket har stor betydelse inom kultur- och arkitekturvärlden, delvis på 
bekostnad av byggnadernas funktion. Detta beror på ett bristande samarbete mellan 
arkitekt och personal under planeringen. I Paris har, enligt Pemers intervjuer, ingen 
hänsyn tagits till personalens önskemål och dessutom förstärktes den stränga hierarkin 
bland personalen av den nya byggnaden. I Malmö däremot samarbetade man bättre, 
även om en hel del tvister uppstod. Uppsatsen visar hur glappet mellan bibliotekets 
användarvänlighet och den arkitektoniska funktionen kan ge oönskade effekter. 

Maria Brännmark studerar universitetsbiblioteket i Luleå i magisteruppsatsen från 2005, 
Tempel eller torg? – forskningsbibliotekets funktion som offentligt rum. Exemplet Luleå 
universitetsbibliotek. Hon analyserar sina intervjuer och observationer med 
utgångspunkt i Habermas3 definition av det offentliga rummet, som innebär att rummet 
antingen är statens eller folkets plats beroende på den tid och rum man placerar det i. 
För att förtydliga bilden av Habermas teori jämför hon Luleås universitetsbibliotek med 
Uppsalas Carolina Rediviva. Slutsatsen är att biblioteket i Luleå uppfattas som en 
offentlig plats eftersom det är modernt utformat och erbjuder en social plats för alla. De 
äldre lokaler som exemplifieras med Carolina Rediviva är inte lika inbjudande för 
socialt umgänge besökare emellan och skulle därmed vara ”statens plats” (Brännmark, 
2005, s. 48). Maria Brännmark poängterar att det är besökarens användande av och 
upplevelse av det fysiska rummet som bestämmer dess funktion.

                                               
3 Jürgen Habermas, tysk sociolog och filosof, född 1929.
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2.1 Kunskap och tid

I den här uppsatsen är kunskap ett av de grundläggande begreppen, syftet är att 
undersöka rummets betydelse för vår kunskapsproduktion. Kunskap påverkar oss 
genom hela livet, vi söker kunskap i alla sammanhang för specifika behov eller för att 
skapa mening i tillvaron. Koch menar att bibliotekets rumsliga utformning anmodar ett 
visst sätt att söka kunskap, hans metod går ut på att förstå hur själva tolkningen av 
arkitekturen skapar mening, därför är kunskap centralt i uppsatsen. Det är ett filosofiskt 
äventyr att försöka definiera kunskap och jag tänker inte fördjupa mig i förklaringar, 
men det finns några försök i den riktningen som är mycket intressanta. Berger & 
Luckmann gör i sin Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet (1998) generaliseringar när de ska förklara resonemangen i sin bok. De 
definierar ”verklighet” som ”en egenskap tillhörande fenomen som vi erkänner existerar 
oberoende av vår vilja” och ”kunskap” förklarar de så här: ”vissheten att fenomenen är 
verkliga och att de äger specifika kännetecken”. De erkänner att det är en stark 
förenkling men påstår samtidigt att det är i den betydelsen som termerna har relevans 
för det dagliga livet. För sociologin är kunskap socialt relativ, ”all mänsklig kunskap 
utvecklas, vidarebefordras och bevaras i sociala situationer” och därför är det den 
”verklighet” som tas för given som gäller (Berger & Luckmann, 1998, s. 10 ff). Alltså 
den verklighet som vi alla uppfattar som vår gemensamma. Det är ju verkligheten 
sociologer studerar och forskar kring. 

Sven-Eric Liedman är professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet och inflytelserik 
debattör. I boken Ett oändligt äventyr (2002) skriver han om människans kunskaper. 

Den som säger att kunskapen i dag är en färskvara har inte 
rotkunskaperna i åtanke utan snarare det lövverk som träden faller varje 
höst. De ser kunskapen som i princip liktydig med information, alltså 
identisk med allt det som slungas emot oss så snart vi beger oss ut på 
Internet, öppnar en tidning, läser av börsens piruetter på en reuterskärm 
eller söker förstå bruksanvisningarna för en ny apparat (Liedman, 2002, 
s. 17).

Verklig kunskap4 tar det tvärtom tid att tillägna sig, menar Liedman. Kunskap är en 
process där saker och tings sätts i ett sammanhang och integreras med vår personlighet, 
blir en del av vår kropp och vårt liv. Kunskap måste smältas och kunskapsinhämtning 
förutsätter intresse och kreativitet. Informationsinhämtningen har effektiviserats, men 
den mänskliga kunskapsinhämtningen är fortfarande en tämligen långsam process 
(Liedman, 2002, s. 19). Mellan teori och praktik finns det en skiljelinje, men den är inte 
helt oproblematisk. Alla sysselsättningar är i grunden praktiska, och inget arbete är i sig 
teoretiskt; vi arbetar alla med kroppen, hjärnan inbegripen (Liedman, 2002, s. 41).

Bibliotek har alltid åskådliggjort bilden av begreppet kunskap, men hur människor har 
tillgodogjort sig denna kunskap har varierat. I det moderna samhället har biblioteket 
också kommit att symbolisera demokrati och öppenhet skriver Vilma Hodászy Fröberg5

                                               
4 Kunskap - definieras i Nationalencyklopedins ordbok som ”välbestämd föreställning om (visst) 
förhållande eller sakläge som ngn har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier” (http://ne.se).

5 Vilma Hodászy Fröberg levde 1936-1997. Hon avled strax innan hennes bok kom ut.
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i Tystnaden och ljuset (1998). Hon arbetade som bibliotekarie med inriktning på 
arkitektur och analyserar i boken bibliotekens arkitekturhistoria ifrån handskrifternas 
välbevakade förvaring till våra moderna öppna mötesplatser av idag. Den 
demokratisering som skedde efter andra världskriget avspeglades också i 
biblioteksarkitekturen. Den tidens nya öppenhet krävde en ny byggstil, med bland annat 
stora glasytor som kunde visa att det inte fanns något att dölja och entréer som formades 
på ett för folket inbjudande sätt (Hodászy Fröberg, 1998, s. 207).

Koch fokuserar på synen på kunskap så som den kan läsas i biblioteksbyggnader. Under 
1900-talets senare hälft skönjer han ett mönster i hur bibliotek har utvecklats, från det 
att kunskap är någonting som kan hittas i böcker, till någonting som kan hittas genom 
social interaktion och i böcker. Vidare ser han hur biblioteken utvecklas mot en tredje 
fas där böckerna spelar en mindre roll och mer har funktionen av bakgrund till den 
kunskap som produceras i interaktionen människor emellan (Koch, 2004, s. 152).

Vi lär oss saker genom möten med människor likaväl som i mötet med texter. Begreppet 
kunskap förklaras nu snarare i termer av abstrakta processer eller kommunikation6. 
Produkten bok som symbol för kunskapen har blivit mycket starkare. Den digitaliserade 
information vi har idag är inte beroende av en byggnad, texter kan finnas på andra 
ställen än i böcker och det är en av anledningarna till att boken blir alltmer reducerad till 
en symbol för kunskap. Boken kan då sägas ha förvandlats från en kunskapens källa till 
att representera kunskap (Koch, 2004, s. 153). Den sociala interaktionen blir allt 
viktigare för vårt meningsskapande av omvärlden och bibliotekens arkitektur följer med 
i den utvecklingen. Biblioteken byggs nu som mötesplatser för människor och 
information, information som då inte nödvändigtvis är hämtad ur böcker. Bibliotekets 
uppgift har förändrats och det inverkar direkt på det rumsliga systemet. Nu samsas 
böcker, datorer, personal och användare på gemensam yta till förmån för användaren 
snarare än för boken.

2.2 Kunskap och byggnad

Genom alla tider har biblioteken representerat kunskapen. För att förstå vår egen syn på 
kunskap är det viktigt att ta del av bibliotekens historia. Biblioteksbyggnaden är ett 
uttryck för den plats som boken, kulturen och vetandet har i samhället skriver Stefan 
Andersson i artikeln ”Biblioteksbyggnader ur ett socialt perspektiv” (Biblioteksbladet, 
1998:2, s. 12-13). I denna intervjuas den franska biblioteksexperten Anne-Marie 
Bertrand, som delar in bibliotek i två typer. Dels de som präglas av en spatiös volym 
och där olika medier blandas på de sätt som lokalerna tillåter. Typiskt för de här 
byggnaderna är stora magnifika entréer och de nu så moderna glasade fasader som 
försöker utplåna gränsen mot yttervärlden. Dels finns det ”inåtvända bibliotek” som är 
utformade som en odelbar enhet och som inte har någon visuell kontakt med 
omgivningen. De här två typerna står också för olika skolor. Den ena hävdar att alla 
bibliotekets medier har samma värde och ingen ska framhållas mer än någon annan. 

                                               
6 Jag menar att kunskap definitionsmässigt numera ligger närmare begreppet kompetens, erfarenhet 
fångad i en interaktiv och social process.
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Den andra skolan hävdar i sin tur att boken är det viktigaste, eftersom den har så stor 
påverkan på den mänskliga utvecklingen. Egentligen, påpekar Bertrand, utgör det 
moderna demokratiska biblioteket en självmotsägelse. Å ena sidan ska det finnas logisk 
klassificering med hierarkier och avgränsningar och å andra sidan har man en stor 
öppen lokal som verkligen inte underlättar ordning och avgränsningar. Här ska man 
kunna tillgodose så skilda behov som kunskapsinhämtning och avkoppling (Andersson, 
1998, s. 12). 

Också Vilma Hodászy Fröberg pekar på att bibliotekens status och samhällets syn på 
deras verksamhet tar sig uttryck i byggnaden. I Tystnaden och ljuset (1998) hävdar hon 
att människans kontinuerligt förändrade världsbild och livsuppfattning, i ett ständigt 
växelspel med samhällets syn på boken och kunskapens värde, kan utläsas i bibliotekens 
arkitektur och utformning. Det är grundtanken i hennes redogörelse för utvecklingen av 
”det skrivna ordets förvaringsrum”, från det gamla Egypten till våra dagars tekniskt 
imponerande biblioteksskapelser. Det äldsta kända är från farao Osymandias bibliotek i 
Memfis på 1200-talet f Kr, dess ingång sägs ha krönts med orden ”Läkedom för själen”. 
Biblioteket var en beståndsdel i ”Livets hus”. En högskola och ett tempel var andra 
delar i detta egyptiska kulturcentrum. Då var det bara prästerna som kunde konsten att 
skriva och det gjorde de på papyrusrullar som sedan förvarades i lerkärl. I grekernas 
mer demokratiska samhälle7 blev biblioteken tillgängliga för fler människor. Men de var 
fortfarande fysiskt bundna till templen, ofta via en kolonnad, liksom det berömda 
Alexandrinska biblioteket vid den kungliga akademien Museion. Detta grundades på 
200-talet f Kr, och lär ha omfattat cirka 700 000 volymer. Under slutet av det romerska 
riket, kring år 300, fanns flera av biblioteken vid badanstalterna, de så kallade termerna 
och fungerade som en sorts folkbibliotek (Hodászy Fröberg, 1998, s. 12 ff).

Hodászy Fröberg berättar vidare om den medeltida kulturen som dominerades av 
kyrkan och där biblioteken var mörka inåtvända rum i anslutning till klostrens 
skriptorier. Föreståndaren för librarierna, som ofta var inhysta i kyrkornas torn, kunde 
kallas både bibliothecarius, antiquarius, armarius eller custos librorum, d v s böckernas 
väktare. Han (för det var naturligtvis alltid en man) var alltså väktare av kunskapen, han 
stod för vägen till vetandet8 (Hodászy Fröberg, 1998, s. 32).  Hodászy Fröberg fortsätter 
med renässanshumanisterna och vad hon kallar en ”intellektuell demokratiserings-
process” som hon menar tar sig uttryck i de europeiska renässansfurstarnas utsmyckade 
profana bibliotek. Michelangelos Biblioteca Mediceo-Laurenziana i Florens från 1571 
blir ett bibliotek för borgerligheten. För första gången sedan det romerska rikets fall 
skapas ett offentligt bibliotek i Västerlandet (Hodászy Fröberg, 1998, s. 49). 
Galleribiblioteket, med öppna hyllor från golv till tak kommer från 1600-talet, som 
Biblioteca Ambrosiana i Milano. Här fungerar böckerna också som en sorts kuliss9, en 
arkitektonisk beståndsdel, som utvecklades vidare i borgerliga miljöer under 16–1700-
talen (Hodászy Fröberg, 1998, s. 55). Nya naturvetenskapliga upptäckter leder till en 
förändrad världsbild och furstarna strävar nu efter universalitet i sina bibliotek, 
drömmen är att samla allt mänskligt vetande på ett ställe. 

                                               
7 Cirka 400 f Kr.
8 Enligt Hodászy Fröberg är skildringen av ett medeltida klosterbibliotek och bibliotekariens ställning i 
Umberto Ecos Rosens namn mycket trovärdigt skildrad. 
9 Jämför med Stockholms stadsbiblioteks rotunda, den är ett galleribibliotek med bokhyllor i flera 
våningar.
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Byggandet av dessa stora konstnärligt vackra bibliotekssalar når sin kulmen under 
barockarkitekturen på 1700-talet. Universitetsstädernas bibliotek, som Radcliff Library i 
Oxford från 1749, blir mer och mer betydelsefulla från 1700-talet och framåt. 
Boktryckarkonsten blir till bokindustri och biblioteken förvandlas under 
funktionalismen till det som kallas ”varuhusbibliotek” (Hodászy Fröberg, 1998, s. 9-
14). Varuhusbibliotek karakteriseras av att de är flexibelt utformade jämfört med de 
galleribibliotek, som var vanliga dessförinnan. Vägghyllorna ersattes av fristående 
hyllor som också kunde fungera som rumsavskiljare eller rumsskapare. Det utmärkande 
för varuhusbiblioteken var att det skulle vara lika naturligt och alldagligt att gå till 
biblioteket och låna böcker som att gå och handla mat (Statens kulturråd, 1990, s. 4).

Nu i vår tid är vi tillbaka i det som påminner om den gamla tanken på 
universalbibliotek, i modern elektronisk teknisk tappning, jag syftar på Google Book 
Search, Europeana eller Million Book Project, projekt som försöker digitalisera och 
samla alla tryckta skrifter i databaser. De monumentala biblioteksbyggnader vi har fått 
de senaste decennierna visar återigen att arkitekturen följer människors idé om vad 
kunskap är (Hodászy Fröberg, 1998, s. 14). Även inomhus kan man avläsa vilken tid vi 
lever i. I Åttiotalets bibliotek: Svenska folkbiblioteksbyggnader 1980–89 (1990) skriver 
Statens kulturråd: 

Avsikten är inte i första hand att skapa det vardagsrum som man så ofta 
talar om i bibliotekssammanhang, snarare ett rum som kan ge en förhöjd 
livskänsla, som i sig har något av den rikedom och den poesi som finns på 
hyllorna. Biblioteket skall vara en byggnad, som gör kulturen synlig 
(Statens kulturråd, 1990, s. 6).  

De båda danska forskarna Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen 
undersöker i Gør biblioteket en forskel? (2000) biblioteksanvändares föreställningar om 
och attityder till folkbiblioteket som institution. Det visar sig att biblioteket fortfarande 
spelar en stor roll i de flesta användares vardag. Informationssökning sköter vi numera 
ofta hemifrån vår egen dator, men ändå har biblioteket inte spelat ut sin roll som plats 
för kunskap och information. Flera faktorer bidrar till att människor behöver biblioteket 
som ett ställe att kunna gå till. Det ”livslånga lärandet” ökar antalet studerande, 
distansstudier och distansarbete är en annan faktor, mångkulturell befolkning och en 
kraftig ökning av antalet enpersonshushåll är ytterligare omständigheter som gör att vi 
vill behålla biblioteket som ett fysiskt ställe att gå till (Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen, 2000, s. 161). 

2.3 Kunskap och rum

Synen på rum som något socialt producerat introducerades av den marxistiskt 
orienterade filosofen Henri Lefebvre10. Hans teorier används för övrigt flitigt i Kochs 
avhandling. Vi lever i tid och rum, uppfattar rummet, skapar och formar rummet utifrån 
våra föreställningar om hur samhället ska ordnas och vi existerar i rummet utifrån de 
förutsättningar vi har byggt upp. Lefebvres tes är att rum är en social produkt och att 
sociala relationer i sig är spatiala. I det här sammanhanget blir maktstrukturerna tydliga 
genom rumsproduktionens beroende av produktionsmedlen och de ägarskap och 

                                               
10 Lefebvre var också sociolog och levde 1901-1990.
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ideologier, som ligger bakom. Detta påverkar i sin tur dem som använder rummet. Vem 
som äger rummet, vad som är tillåtet i rummet, uttryckligen eller implicit genom 
utformningen, hur stor del av rummet som tilldelas olika personer, typer av aktiviteter 
och så vidare, allt detta är faktorer som påverkar ett samhälles rumsproduktion 
(Lefebvre, 1991, s. 11 ff). Det finns enligt Lefebvre en stark koppling mellan de sociala 
koder som existerar i samhället och det sociala rummet.

Henri Lefebvre har en trialektisk rumsuppfattning åskådliggjord i begreppen ”spatial 
practice”, ”representations of space” och ”representational spaces”. Med detta koncept 
påstår Lefebvre att rum alltid är både mätbara och synliga (spatial practice), 
begreppsligjorda och kodifierade (representations of space) samt upplevda, levda och 
symboliska (representational spaces) (Lefebvre, 1991, s. 38-39). Den trialektiska 
utgångspunkten innebär att dessa tre begrepp är likvärdiga, det finns ingen tes-antites-
syntes. Dessa tre rumsliga dimensioner måste förstås som olika delar av samma sak.
Med detta menar jag att Lefebvre ser sättet på vilket ett rum kan uppfattas i enlighet 
med en tredelad skala utifrån begreppen ”det uppfattade rummet”, ”det utformade 
rummet” och ”det levda rummet”. 

Det uppfattade rummet är det vanliga pragmatiska intrycket av rummet, så som 
människor ser, upplever och orienterar sig i rummet genom sina vardagliga rutiner, 
interaktioner och nätverk.

Det utformade rummet är det teoretiska och abstrakta rummet som planerare, ingenjörer 
och arkitekter ser det, man kan kalla dem rummets makthavare. De skapar det som 
Lefebvre kallar för ”representationer av rum”, knutna till bakomliggande föreställningar 
om hur världen, och därmed relationerna bakom produktionsmedlen, är ordnad. 

Det levda rummet är detsamma som hur rummet används och hur det förstås direkt 
genom upplevelsen av det. Rummet tas i besittning av sina användare och förändras till 
en del genom denna användning. Det handlar inte bara om hur man uppfattar avståndet 
mellan väggar, artefakter och andra avgränsande ytor, som i det uppfattande rummet, 
utan en breddad varseblivelse av rummet som involverar människans känslostämning 
och fantasi (Lefebvre 1991, s. 33, 38-40). Hur vi upplever biblioteket som plats beror 
till stor del på den fysiska utformningen av biblioteksbyggnaden som sådan. Det har 
arkitekturhistorikern  Abigail Van Slyck kommit fram till i artikeln “Managing 
pleasure: library architecture and the erotics of reading”(2007). Hon har studerat hur 
biblioteksbyggnaders utformning påverkar samspelet mellan användaren och 
litteraturen. Det första och viktigaste intrycket ger redan exteriören, trappor, dörrar eller 
portar ger intryck av åtkomlighet eller oåtkomlighet för besökaren. Inomhus är det 
planlösningen och inredningen, som avgör vilken interaktion som är möjlig med 
böckerna, personalen eller andra användare. Biblioteksrummets design med sin 
möblering, sitt ljus och rymd bildar en scen som erbjuder och till och med inbjuder 
besökarna att spela vissa roller medan andra roller i stället blir nästan omöjliga att 
genomföra (Van Slyck, 2007, s. 221).

Biblioteket är en vanlig mötesplats. Hur kan man förklara begreppet plats? 
Kulturgeografi är ett ämnesområde som behandlar samspelet mellan människan, 
samhället och naturen kring oss. Kulturgeograferna forskar i flera vetenskapliga 
problemområden, bland annat den rumsliga analysen. Denna handlar om hur människan 
organiserar och utnyttjar jordytan och dess resurser, det vill säga även rum och platser. 
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Deras forskning gäller människans sociala, ekonomiska och kulturella aktiviteter, var de 
äger rum och hur de binder platser och rum till varandra. Sedan 1970-talet betonas ofta 
platser som sociala konstruktioner, en plats är unik och avgränsad, materiellt, 
symboliskt eller sociokulturellt. Plats är därför ett specifikt rum som har en egen 
identitet, oavsett om detta rums omfång är mentalt eller fysiskt (Gren och Hallin, 2003, 
s. 138 ff). Plats hos Lefebvre extraheras som en särskild sort av rum, det kan skapas 
genom namngivning eller genom de specifika aktiviteter, som förknippas med särskilda 
sociala rum. Begreppet plats gränsar därmed till det levda rummet.

Platser medverkar, genom fördelningen av människor, funktioner och ställen för 
interaktion i rummet, i meningsskapandet, både för den särskilda platsen och i samhället 
i stort (Koch 2004, s. 24). Biblioteket är inte bara en plats, ett hus eller ett rum vilket 
som helst. För att förstå det behöver vi anlägga ett perspektiv och det finns flera att välja 
på. I den kulturgeografiska antologin Library as place föreslår John Buschmann och 
Gloria Leckie att vi lånar deras betraktelsesätt. Bibliotek är delar av det kulturella 
landskapet i stort. Sättet att konstruera dem har varierat över tiden och har alltid varit 
föremål för debatt.  Buschmann & Leckie har till exempel ett marxistiskt synsätt där 
bibliotekets del i ett kapitalistiskt rumsbygge studeras. 

Med ett humanistiskt synsätt på biblioteket som plats blir det rimligt att studera frågor 
som kan relateras till hur bibliotek fungerar som platser i människors vardag. Hur de 
används och uppfattas och vilken symbolisk innebörd de har för det samhälle de 
betjänar. Bibliotek studeras ofta i sin egenskap av offentligt rum. Ett perspektiv influerat 
av Habermas teorier om det offentliga rummet som arena för det fria samtalet är det 
vanligaste sättet att arbeta med teorier om biblioteksrummet (Buschmann & Leckie, 
2007, s. 12 ff).

Samma teori kan man säga att den norske biblioteks- och informationsvetaren Ragnar 
Audunson håller sig till. Hans artikel i Journal of Documentation, ”The public library as 
a meeting-place in a multicultural and digital context: The necessity of low-intensive 
meeting-places” (2005) behandlar biblioteket som mötesplats. Audunson menar att 
denna tanke utgår ifrån idén om biblioteket som en demokratifrämjande institution. När 
man slår fast den här rollen i offentliga dokument är det troligtvis rotat i ett synsätt som 
är inspirerat av Habermas teorier om den offentliga platsen som en arena för en 
oberoende kommunikation. När konsumtion tar över den offentliga diskursens plats får 
biblioteket ofta stå som en demokratisk arena utanför marknadens påverkan. Audunson 
delar in mötesplatserna i lågintensiva och högintensiva, det vill säga dels där vi möter 
andra människor med andra intressen och värderingar utan att behöva göra något aktivt 
socialt. Dels är det de ställen där vi deltar aktivt med våra intressen och där delar dem 
med andra. Dessa högintensiva arenor är viktiga för vår utveckling och vårt personliga 
meningsskapande men om det bara fanns den typen skulle det leda till en 
fragmentisering av samhället och en utarmning av vår kultur där vi bara möter 
likasinnade, som bekräftar våra värderingar. Biblioteken fyller alltså ett stort behov 
menar Audunson. Där finns den lågintensiva arena som motverkar ytterligare 
fragmentisering. Han tänker då särskilt på digitaliseringen som ytterligare delar in oss i 
grupper med likasinnade (Audunson, 2005, s. 434 ff).

Inom den humanistiska geografin, åtminstone de sista 40 åren, betonas vikten av 
subjektivt vetande. Ett geografiskt rum är inte bara en objektiv spatial struktur utan 
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också en meningsfull social upplevelse. Forskarna studerar nu det sociala rummet och 
inte som tidigare fysiskt eller objektivt rum (Hubbard, Kitchin, Valentine, 2004, s. 5 ff).

2.4 Kunskap i samhället

2.4.1 Värderingar

Överallt i tillvaron möter vi människor som kanske har andra intentioner och behov än 
vad vi själva har. Vi måste förhålla oss till dem och det gör vi med mängder av olika 
tysta överenskommelser. De här sociala koderna omger oss överallt för att vår samvaro i 
det offentliga rummet ska fungera smidigt.  Dessa överenskommelser kallar Lefebvre 
för en spatial ekonomi, som yttrar sig exempelvis i att man i möjligaste mån försöker 
hålla ett respektfullt avstånd till andra, att man inte beter sig störande och att man håller 
offentliga utrymmen fria. Detta system göder särskilda relationer mellan människor på 
specifika platser som till exempel kaféer, butiker och biografer. De relationer, som 
uppstår på det här sättet, genererar i sin tur konventioner för hur olika platser ska 
fungera, till exempel att man talar tystare på ett museum än på ett kafé och så vidare 
(Lefebvre, 1991, s. 56 f). 

Joacim Hansson påstår att det finns ”...gott stöd för tanken på folkbiblioteket som en 
institution som i första hand har att förmedla vissa etablerade värderingar och på så sätt 
bidra till en samhällsutveckling och en institutionell struktur, som gagnar en rådande 
elit” (Hansson, 1998, s. 142). Bibliotekens klassifikationssystem som sådana är en 
produkt av den tid och det samhälle ur vilka de är sprungna, detta är en tes som Hansson 
driver i avhandlingen Klassifikation, bibliotek och samhälle (1999). Det sätt på vilket 
kunskap organiseras och indelas i klasser och hierarkier uttrycker en syn på världen och 
samhället och de speglar därmed både sin samtid och sin samhälleliga kontext 
(Hansson, 1999, s. 31). Klassifikationssystemet SAB grundar sig i en uppdelning av 
världen i en fallande skala med en början och ett slut. Hansson anser att SAB har en 
inneboende naturlighet. De olika huvudavdelningarna placeras i systemet utifrån en 
närhetsprincip där huvudavdelningar, som kvalitativt och innehållsligt är likartade, också 
placeras i närhet till varandra i ordningen (Hansson, 1999, s. 142). Därmed kan man säga, 
att klassifikationssystemet också organiserar själva biblioteket, att det bidrar till den 
rumsliga logiken.

Koch menar, att när man plockar ut delar av bibliotekets utbud och placerar det på andra 
ställen, skiljer man också ut delar av bibliotekets användare. Det görs en primär 
urskiljning av vad som är bibliotekets väsentliga litteratur (the main body of literature) 
och en sekundär urskiljning av övrig media och litteratur (other kinds of media or 
literaure), som får en mer avsides plats. Detta förfarande är olika från bibliotek till 
bibliotek, men där urskiljningen görs, görs också en urskiljning av bibliotekets 
användare. Vanligast och tydligast är hur barnens litteratur avskiljs, som en mycket 
specifik genre, som vänder sig till en specifik målgrupp och det är nästan alltid så att 
barnavdelningen är skild från det övriga biblioteket.

Genom att separera barn och oftast också deras föräldrar från det övriga biblioteket 
signalerar man att de inte är önskvärda på övriga avdelningar. Barn är störande och bör 
hålla sig på sin avdelning. Det är visserligen motiverat med denna separering när det 
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gäller barn, anser han. Blandad litteratur hade varit mycket förvirrande särskilt för de 
vuxna, så barnavdelningar är på gott och på ont. Mer problematiskt är det för 
talboksavdelningen, precis som barnavdelningen separeras den ofta fullständigt från 
resten av biblioteket. Ofta får den en undanskymd eller svår plats. Talboksavdelningen 
placeras alltid i närheten av någon informationsdisk, men det kan ändå vara svårt för en 
människa med nedsatt syn att hitta in till denna undanskymda plats (Koch, 2004, s. 127-
129).

De grundläggande mänskliga värdena frihet, välfärd, samhällelig och personlig 
utveckling betonas i Unescos Folkbiblioteksmanifest från 1994 (i samarbete med 
IFLA)11. De värdena förverkligas genom att välinformerade medborgare kan utöva sina 
demokratiska rättigheter och därmed påverka samhällslivet. Manifestet säger:

Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av 
en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, 
tankar, kultur och information.

Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap 
och information lätt tillgänglig för sina användare.

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, 
nationalitet, språk eller samhällsklass.

Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att 
biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för 
läsning och studier, försedda med lämplig teknisk utrustning och ha 
tillräckligt öppethållande för att passa användarna. (Kulturrådet.se)

2.4.2 Institutioner

Folkbibliotek är en mycket uppskattad samhällsinstitution även bland dem som inte 
nyttjar bibliotekets tjänster. Ofta hör man att det är den offentliga service man är mest 
nöjd med i kommunen. Biblioteket kan ses som ett öppet fritt torg för alla och det 
betyder mycket för att bevara och vidareutveckla ett demokratiskt samhälle. Det är en 
miljö som av de flesta upplevs som vardaglig men som ändå har en offentlig och 
officiell prägel och uppfattas som neutral och objektiv, en institution man litar på. Hur 
går det då för biblioteket med tanke på att samhällelig information finns att få hemma 
vid datorn? Författarna Jan Ristarp och Lars G. Andersson säger så här: 

...det virtuella biblioteket kommer aldrig att kunna ersätta biblioteket som 
fysiskt rum. ... Därför är det viktigt att bevara biblioteken inte bara som 
idé och fenomen utan som fysiska lokaler, ja att slå vakt om dem som 
något av det som ger sammanhang och mening åt en stadsdel eller ett 
samhälle (Ristarp & Andersson, 2001, s. 241).

                                               
11 Antaget 1949 och reviderat 1994. IFLA - International Federation of Library Associations and 
Institutions.
.
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Inom kunskapssociologin förklarar man institutioner på i huvudsak två sätt. För det 
första liknar man dem vid relativt självständiga strukturer som utgår från sociala, 
politiska och ekonomiska förhållanden, t ex bibliotek. Med detta sätt att se kan man 
säga att institutionerna är inriktade på bestämda uppgifter, de finns på bestämda platser 
och de och dess medlemmar delar samma normer och värderingar. För det andra 
beskrivs institutioner som processer, som skapas och ständigt återskapas genom 
människors göranden och låtanden. Dessa räknas då som rutinmässiga handlingar, som 
också utvecklas och förändras över tid. Enligt Peter L. Berger och Thomas Luckmann 
förutsätter institutioner historicitet och kontroll likaväl som en typologi för rollspecifik 
kunskap och auktoritet för att kunna reproduceras i socialt samspel (Berger & 
Luckmann, 1998, s. 71).

Kunskapens institutioner i vårt samhälle har alla nästan alltid sina namn och även vissa 
traditioner med sig långt tillbaka från antika eller medeltida inrättningar, exempelvis 
universitet, akademien, gymnasiet och biblioteket. Men i dagens stadsrum med sina 
många dominerande byggnadskomplex för den immateriella kunskapen nästan en 
undanskymd tillvaro. Förr uttryckte biblioteken makt och överhöghet på ett övertydligt 
sätt, byggnaden slöt sig kring läsandet och kunskapen och den var endast tillgänglig för 
ett fåtal. Enligt Jan Ristarp var bibliotekens uttryck av exklusivitet och utestängning den 
dominerande tradition, som präglat biblioteken både som idé och byggnad. Biblioteken 
visualiserade maktens föreställningar och tankar om världen. På det sättet fungerade de 
också som kontrollinstrument för de tankar och regler som styr en människas liv 
(Ristarp, 2002, s. 51). Ristarp nämner också flera nutida exempel på byggnader med 
samma maktuttryck, t ex det franska nationalbiblioteket, Bibliothèque Nationale12 och 
även den danska motsvarigheten ”Den sorte diamant”13. Han finner som sagt dessa 
byggnader majestätiska, oåtkomliga och ogästvänliga. Många nybyggda bibliotek 
demonstrerar sin öppenhet med ett enkelt formspråk, generösa glasväggar och 
lättillgängliga, inbjudande entréer. British Library i London har dessutom ett vänligt 
tilltal, som understryker det lika värdet hos alla som träder in i Byggnaden. Ristarp 
konstaterar att demokratin kan synas utanpå biblioteken. Malmö stadsbibliotek anser 
han stå för öppenhet på ett nästan överväldigande sätt. Han upplever att parkens stora 
träd befinner sig inne i biblioteket tack vare de stora glasväggarna. ”Det är som om 
biblioteket finns både innanför och utanför de väggar som skiljer det från den 
omgivande staden” (Ristarp, 2002, s. 55). När man talar om arkitektur använder man 
ofta uttrycket god arkitektur i motsats till dålig. Sven Nilsson, f d stadsbibliotekarie i 
Malmö, skriver om det han kallar våra biblioteks ”överdrivna lågmäldhet” och berättar 
om ett gäng utländska gäster som 1990 besökte ett antal svenska folkbibliotek. De 
upplevde dem som alltför “soft and nice” och var förvånade över hur mycket de 
försöker smälta in i omgivningen, även inomhus (Nilsson, 1997, s. 37). Men måste god 
arkitektur vara stilbildande och utstickande från omgivningen? Owe Torgny svarar på 
frågan med exempel från professor Sven Hesselgrens ”tio budord” i ämnet arkitektur. 
Det är bland annat teser som ”Eftersträva helhet”, ”Undvik monotoni” och ”Bygg 
vackert” (Torgny, 1987, s. 8 ff). Tankar om vad som är vackert handlar naturligtvis om 
individuella preferenser, men Torgny förklarar: ”Det som kanske framför allt skiljer en 
bra byggd miljö, d v s god arkitektur, från en dålig är det faktum att den duktige 
arkitekten tar hänsyn till hur människor av olika slag kan väntas uppleva husen” 
(Torgny, 1987, s. 11 f).
                                               
12 Bibliothèque Nationale invigdes 1996.
13 Danmarks nationalbibliotek, den svarta diamanten, invigt 1999, är byggt i glas och svart marmor.
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2.5 Kunskap och social kontroll

Offentliga platser är tillgängliga vid alla tidpunkter för alla. Oberoende av din bakgrund, 
din tro, dina kläder eller den status du har i samhället får du lov att beträda den 
offentliga platsen. Om en plats skall tolkas som offentlig måste den inte bara vara 
disponibel för alla vid alla tidpunkter, den måste också användas på ett sådant sätt att 
alla känner sig välkomna. Tillgängligheten till offentliga byggnader däremot kan 
begränsas av öppettider eller restriktioner i vem som har tillträde. Ålder kan vara en 
anledning till utestängning, klädsel, läge eller entréavgift en annan. 

Institutionen uppfattas som objektiv, den står för det förgivet tagna, det vanemässiga. 
Den legitimeras av normer och traditioner. Dock blir inte institutionen en varaktig sådan 
förrän den legitimerats av de enskilda aktörer, som delar de institutionella 
föreställningarna. Institutionerna ligger både till grund för och begränsar socialt 
handlande i praktiken. Tanke- och handlingsmässig normalisering och inarbetande av 
rutiner utgör viktiga komponenter i institutionaliseringen. Institutionen är en form av 
social kontroll, men till den institutionella kontrollen kan också tillföras ”ytterligare 
kontrollmekanismer” såsom olika lagar och förordningar (Berger & Luckmann, 1998, s. 
71).

Förmedlar biblioteket en känsla av kontroll och övervakning? Kontrolleras kunskapen i 
biblioteken? En del av folkbibliotekens historia går tillbaka till den gamla 
folkbildningstanken och den bottnar i sin tur bland annat i en idé om att en bildad 
allmänhet bidrar till ett lugnt och stabilt samhälle. På det sättet kan man säga att 
biblioteket medverkar till en social kontroll i samhället. Som tidigare nämnts är 
biblioteket att betrakta som en institution och enligt sociologerna Berger och Luckmann 
kontrollerar institutioner genom sin blotta existens. De har i förväg uppställda regler och 
handlingsmönster som kontrollerar det mänskliga handlandet i en bestämd riktning. En 
institution i samhället blir alltså en form av social kontroll (Berger & Luckmann, 1998, 
s. 73).

I äldre biblioteksutrymmen följde böckernas uppställning rigoröst arkitekturens form. 
Bokhyllorna stod uppställda längs väggarna eller så var de till och med väggfasta. Nu är 
det som om arkitekturen och litteraturen har frigjort sig från varandra. Hyllor används 
som rumsavdelare och skapar också rum i rummet (Koch, 2004, s. 135). Då var det 
samlingarna som skulle kontrolleras, vilket var ganska lätt då ingen utom personalen 
fick komma i närheten av hyllorna, den önskade boken fick hämtas ut vid lånedisken. 
Nu är det besökarna som kontrolleras. Alla medier är larmade och service- och 
lånediskar är strategiskt placerade, så att personalen har uppsikt över användarnas 
rörelser i lokalerna. Det är själva kunskapen som kontrolleras, menar Koch. Det finns så 
mycket mer än böcker i ett bibliotek idag, datorer till exempel. Man placerar alltid 
datorer strategiskt så att de, som använder dem, är väl exponerade för andra besökare 
och självklart även för personalen. Du ser inte bara vilka som sitter vid datorerna utan 
även vad de gör, skärmarna är alltid vända utåt mot dem som passerar bakom 
användarnas ryggar. Denna kontroll är effektiv: “the use of the computers is placed 
under a social control perhaps stronger and more effective than any control possible 
through technical means” (Koch, 2004, s. 132).
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3. Kochs teorier

I det här kapitlet redogör jag för de tankar, som Koch presenterar i sin avhandling. Jag 
har valt ut delar som dels ger en bakgrund och dels förklarar vad de olika strukturerna 
karaktäriseras av. För att fördjupa framställningen något tar jag också med några andra 
skribenters framställningar i samma ämne. 

Om man utgår ifrån tanken att biblioteken representerar idén om kunskap kan man 
också säga att dess rumsliga system14 där är ett uttryck för denna idé. Då blir också 
bibliotekets rumsliga system en beskrivning av kunskapens struktur oberoende av de 
föremål och funktioner, som finns utplacerade i rummen. Om ett biblioteks rumsliga 
system är uppbyggt som ett nätverk eller som ett träd, kommer detta att påvisa hur man 
ser på kunskapens struktur och hur den utövas (Koch, 2004, s. 104 ff). Han menar att 
logiken i verksamheten svarar mot logiken i den rumsliga strukturen. Som jag tidigare 
har nämnt går Daniel Kochs avhandling Spatial Systems as Producers of Meaning: The 
Idea of Knowledge in Three Public Libraries (2004) ut på att konstruera en metod som 
gör det möjligt att studera arkitektur som meningsproduktion. Han vill visa hur kunskap 
kan struktureras och presenteras genom fördelningen av/i/genom de fysiska, sociala och 
mentala rummen. Platsers rumsliga utformning och ordning bygger på existerande 
föreställningar om samhället och hur det ska ordnas (Koch, 2004, s. 30). Koch utgår i 
sin forskning från att biblioteksbyggnader kan ses som en bild av ett samhälles 
kulturella intentioner. Han anser, att biblioteken alltid varit representanter för begrepp 
som kunskap, information, demokrati och lärande. I biblioteksbyggnader från olika 
epoker kan man avläsa förändringar i synen på bibliotekets roll. Koch fokuserar i sin 
studie på hur kunskap kan avläsas i biblioteksbyggnader. Han beskriver bibliotekens 
utveckling på så sätt att kunskap var något som förr kunde hittas i böcker men nu har 
blivit något abstrakt och flytande, snarare en process än påtagliga fakta. Böckerna har 
utvecklats från att vara kunskapens ursprung till att bli en symbol för kunskap. Numera 
handlar biblioteken inte främst om böcker utan om människor och bibliotekens 
uppgifter blir att möta deras informationsbehov. Med utökade sociala funktioner som 
kafé, bättre och fler studieplatser har biblioteksbyggnaderna utvecklats från platser för 
privat sökande i samlingarna, till platser där kunskap produceras i möten mellan 
människor.

Koch utgår från Lefebvres rumsteorier i sin avhandling. Han lutar sig mot Lefebvres idé 
om rummet som samtidigt är både en produkt, en producent och ett produktionssätt 
(Koch, 2004, s. 29). Hur man har ordnat ett bibliotek rent rumsligt och var i rummet 
olika artefakter och verksamheter placerats är en produkt av ett sätt att förhålla sig till 
kunskapen. Våra existerande föreställningar om världen, alltså sättet att relatera till 
kunskap, påverkar hur rummet utformas. Produktionssättet syftar till människors 
spatiala beteende, deras sätt att förflytta sig i och använda sig av en byggnad, det som 
Koch kallar fördelning genom rummet. 

Koch hävdar att fysiska miljöer och sociala strukturer är sammanbundna eftersom 
rummet dels är en följd av existerande sociala normer och dels ett sätt att reproducera 
och formulera dessa. I det här sammanhanget är rummet en viktig medspelare i den 
process där detta utövas. Det är inte bara en fond eller en kuliss. Om man ser rum, som 

                                               
14 Det rumsliga systemet anser jag vara byggnadens alla rum och de passager som håller ihop dem.
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producenter av sociala relationer, ser man också ett samband mellan arkitektur och 
samhälle. Förhållandet mellan människa och rum är inte enkelt utan mycket komplext. 
Rum uppmanar oss att förhålla oss på vissa sätt, uppfatta och använda det som finns i 
rummet, inte genom ett direkt tvång utan genom just uppmaningar. Detta görs genom 
att: “…space carries meaning through signifying do’s and dont’s, and this meaning is 
continiously reproduced by social practice” (Koch, 2004, s. 36 ff). Detta gör att det blir 
särskilt intressant att analysera ett bibliotek där vi befinner oss frivilligt och alla med 
egna förutsättningar och ärenden. 

Vi tolkar och uppfattar kunskap och information olika beroende på hur rummet ser ut. 
De vanliga tolkningarna, fysiska, mentala eller sociala rum finns med, men Koch gör 
ytterligare en uppdelning. Om man tittar på hans modell (figur 1) från vänster till höger 
är det först arkitekten som i samarbete med sina uppdragsgivare bestämmer hur rummet 
bör fungera och uppfattas. Ett exempel på detta är att ett stort pampigt hus uppfattas av 
de flesta människor som vördnadsbjudande eller till och med avskräckande. Det kan få
många att känna sig små och enkla. Se till exempel på många av våra gamla slott eller 
de stora universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund. En byggnad i motsatt stil, låg, 
öppen och ljus tolkas i stället som vänlig och inbjudande. Sedan följer nästa skikt i 
Kochs modell där det är bibliotekets personal, som genom att fördela funktionerna i sin 
verksamhet, påverkar vår tolkning. Det spelar till exempel stor roll vad som placeras 
närmast entrén och vad som förpassas till de innersta utrymmena. Här kommer också 
hela klassifikationssystemet in via hyllplaceringarna. Till sist är det då användarna, som 
genom sitt beteende i lokalerna utformar presentationen eller tolkningen av biblioteket. 
De kan välja eller välja bort sittplatser eller tänkta gångstråk och så vidare.

Koch har studerat tre stadsbibliotek, i Stockholm, Växjö och Malmö, och skapar en 
metod för att kunna studera hur själva upplevelsen och tolkningen av arkitekturen 
skapar mening. Han visar hur biblioteken förmedlar kunskap och hur byggnaderna som 
sådana framställer vägen till kunskap. Det sker genom tre olika perspektiv på rumslig 
fördelning: fördelningen av rummet (distribution of space), fördelningen i rummet 
(distribution in space) och fördelning genom rummet (distribution through space).  
Dessa dimensioner bildar alltså tre aspekter av ett objekt, tre olika perspektiv att studera 
detta utifrån (Se figur 1).

Figur 1. Modell av Daniel Kochs metod, inklusive relationen till mer traditionell terminologi som form, 
funktion och användning (Koch, 2004, s. 165).
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3.1 Fördelningen av rummet

Koch anser att rummets utformning (distribution of space) återspeglar den 
bakomliggande synen på samhälle, kunskap och makt. Även om det inte finns något 
direkt samband mellan den rumsliga och den sociala organiseringen i ett samhälle är 
vissa rumsliga uttryck inte möjliga i alla samhällen. Exempelvis tyder en starkt 
hierarkisk organisering av rummet på en motsvarande hierarkisk social ordning. Även 
förekomsten av sådant, som avskärmade ”privata” utrymmen och rumsliga flaskhalsar, 
kan säga något om synen på privat kontra kollektivt respektive behovet av övervakning 
(Koch, 2004, s. 30). Fördelningen av rummet är det perspektiv där rummet som sådant 
analyseras, hur byggnadens olika rum och rumsligheter hänger ihop i det rumsliga 
systemet. Fördelningen av rummet (se ”Form” i figur 1, vid triangelns bas) uttrycks i 
spatial skala och struktur och där har arkitekten själv störst påverkan. I Stefan 
Anderssons artikel i Biblioteksbladet (1998:2) ”Biblioteksbyggnaden ur ett socialt 
perspektiv”, om Anne-Marie Bertrands arbete Ouvrages et volumes -finns ett citat som 
beskriver hur svårt det är för en arkitekt att åstadkomma en miljö som tillgodoser många 
skiftande behov:

Nödvändigheten av att tillgodose motstridiga behov i en och samma lokal 
har gjort den moderne biblioteksarkitekten till en sorts trädgårdsarkitekt: 
utifrån en idé om helheten anlägger han stigar och alléer, busksnår och 
rabatter, grottor och terrasser, partier för så väl sol som skugga (Andersson, 
1998, s. 13).

Störst inflytande på fördelningen av rummet har, som syns i figuren, offentliga 
byggherrar, ekonomer och arkitekter (Koch, 2004, s. 31).

3.2 Fördelningen i rummet

Människors, funktioners och artefakters fördelning i rummet (distribution in space) 
speglar de sociala relationerna dem emellan, till exempel deras funktion och status. 
Fördelningen i rummet fokuserar på var saker och ting är lokaliserade i rummet. Det är 
betydelsebärande hur hyllplaceringen ser ut, var informationsdisken är placerad i 
förhållande till entrén och så vidare. Hur medierna, bibliotekets primära artefakter, 
arrangeras i rummet är av stort intresse för en analys av bibliotekets rumsliga struktur 
(Koch, 2004, s. 121). Vad som avgör hur man väljer att göra hylluppställningen kan 
skilja mellan olika bibliotek. Det kan vara en noggrann uppställning i enlighet med 
klassifikationssystemet eller en vidare indelning av ämnen som bygger på erfarenheter 
av användarnas sökbeteende och deras sätt att orientera sig bland bibliotekets 
informationsutbud (Rowley & Farrow, 2000, s. 336 ff). Problemet med alternativa 
hylluppställningar är att de inte tillfredsställer behovet av att varje dokument har en unik 
plats i samlingen så att man kan hitta den, inte bara genom browsing, utan också när 
man söker ett specifikt dokument. Rowley och Farrow konstaterar: 

Although document arrangement has limitations, it is important not to forget 
its popularity, and therefore to attempt to make document arrangement as 
effective as possible as a document retrieval device. Guiding is important in 
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enhancing the effectiveness of document arrangement (Rowley & Farrow
2000, s. 335).

Kochs studie visade en stark tendens bland folkbibliotek att skilja på kategorierna 
facklitteratur och skönlitteratur. Fackböcker grupperas vanligen i tre eller fyra 
kategorier, där till exempel konst-, musik- och litteraturvetenskapliga böcker utgör en 
grupp. Koch anser att bibliotekens rumsliga placering av fack- respektive skönlitteratur 
visar på en syn där facklitteraturen är överordnad skönlitteraturen. Hans undersökning 
av stadsbiblioteken i Malmö, Växjö och Stockholm visar att facklitteraturen placeras i 
de mest prestigefyllda delarna av biblioteken. Fackböcker får därmed högre status i 
förhållande till skönlitteratur, barnböcker och talböcker. Biblioteket blir en plats för 
inhämtning av fakta snarare än för läsning. Detta framhävs av att det oftare finns 
läsplatser i anslutning till fackboksavdelningar än bland skönlitteraturen. Skönlitteratur 
framstår, påstår Koch, som något ”which you are supposed to fetch and go home, read 
somewhere else, in privacy. Not something you do in a library” (Koch, 2004, s. 124-
125).

Fördelningen i rummet styrs både av planerare och av rummets användare, framför allt 
av dem som har det som arbetsplats (Koch, 2004, s. 30-32). Här fungerar rummet som 
producent när Koch applicerar Lefebvre i sin modell. Detta perspektiv studerar Koch 
genom att jämföra hur olika funktioner, det vill säga människor i det här fallet, och 
artefakter är placerade i biblioteken (Koch, 2004, s. 60). Fördelning i rummet handlar 
till exempel om hur vi styrs av möbleringen. Hur stolarna är placerade kan avgöra om vi 
interagerar med andra människor eller inte. Läsplatser kan skapas både för att främja 
och för att motverka social interaktion. De som är grupperade i rader och vända åt 
samma håll eller placerade långt ifrån varandra inspirerar inte till samtal människor 
emellan på samma sätt som sittplatser ordnade i små grupper. Detta gäller även för 
läsplatser som är placerade så att ett samtal skulle kunna höras, och kanske störa 
människor i närheten. Koch använder i sin analys en uppdelning av studie- eller 
sittplatser mellan vad han kallar sociofugala och sociopetala sådana. Detta begreppspar 
beskriver en funktions sätt att fungera socialt. Den sociofugala sittplatsen förhindrar 
mellanmänsklig kommunikation, såsom i den traditionella skolsalens bänkar på rad 
vända i en riktning. Den sociopetala sorten stödjer interaktion, exempelvis som i en 
grupp med ett bord där stolarna är placerade mot varandra (Koch, 2004, s. 126).

3.3 Fördelningen genom rummet 

Fördelningen genom rummet utövas av dem som använder rummet, vare sig de är 
besökare, personal eller någon annan som vistas i utrymmet (Koch, 2004, s. 29 ff). 
Rumsliga förhållanden har även stor betydelse för omfattningen och typen av social 
interaktion, det vill säga människors rörelsemönster och rumsliga beteende (distribution 
through space). Rörelse är en förutsättning för att social interaktion överhuvudtaget ska 
äga rum. Den sociala interaktionen i sin tur sätter sin prägel på rummets funktion i 
meningsproducerande processer (Koch, 2004, s. 32). Förr var bibliotekens rumsliga 
utformning något som höll användare åtskilda och värnade det privata15. Nu har det 
                                               
15 Kunskapsinhämtandet var en sak mellan läsaren och boken. Det skulle vara så tyst som möjligt och det 
fanns många ställen att vara ostörd på.
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blivit spatiala system, som bidrar till att integrera människor i samhället. Genom att 
rummet utformas så att människor i biblioteket leds till varandra eller till ytor där man 
kan förvänta sig att många andra uppehåller sig, skapas en ökad socialisation (Koch, 
2004, s. 152 f). En nödvändig medhjälpare till meningsskapandet är den estetiska 
upplevelsen. Färg, form, associationer och referenser till konst och kultur framkallar 
känslor som ger rummet en egen karaktär (Koch, 2004, s. 24). Fördelningen genom
rummet undersöks med jämförelser av besökarnas användning och deras rörelser och 
interaktion med bibliotekets delar16 (Koch, 2004, s. 60). 

3.4 Rumsliga system som träd eller nätverk

Koch delar in de rumsliga systemen i två grundtyper eller två olika strukturer, träd- eller 
nätverksstrukturen. De fungerar både som metaforer och motpoler både rent fysiskt och 
vad gäller den kunskap de förmedlar. I de helt olika biblioteksbyggnaderna i Stockholm
och Malmö finns också två diametralt motsatta manifestationer av kunskapssyn. 
Stockholms stadsbibliotek har en uttalad trädstruktur, medan Malmös är uppbyggt som 
ett nätverk.

Trädstrukturen kan illustreras med ett flerfamiljshus, gärna högt, där trapphuset är roten 
och stammen medan lägenheterna är grenarna. För att röra dig från den ena grenen till 
den andra måste du först ut i trapphuset och längst ut på grenen ligger det mest privata, 
det som inte berör så många människor och inne i lägenheten brukar sovrummen vara 
placerade längst bort. Tänker man så är det lätt att förstå Kochs resonemang om att 
trädstrukturen i biblioteket innebär en gammaldags syn på kunskap. Ämnena är noga 
uppdelade i olika grenar i den rumsliga strukturen. Längst ut på grenen ”Kemi” träffar 
du bara de som är intresserade av kemi och du hittar bara den litteraturen. Du kommer 
aldrig förbi ”Historia” av en händelse. Där, längst ut på grenen, kan du vara privat med 
din bok och din läsning, inte många ser vad du gör där, inte många stör dig heller. Den 
strukturen bevarar den klassiska ämnesindelningen. Den ger dig inte många chanser att 
upptäcka och forma din egen kunskap. Du upptäcker inte hur du skulle kunna 
kombinera kemi och historia.

I Stockholms stadsbibliotek, byggt 1928, med sin hierarkiska trädstruktur är den sociala 
sållningen tydlig. Den börjar redan vid entrén, barnen får gå till vänster och 
talbokslånarna till höger. Övriga besökare fortsätter uppför den långa trappan mot den 
centrala rotundan, här uppe finns ljuset och den förmodade kunskapen. Rotundan är 
roten i trädet, här måste allt passera. Från roten sträcker sig grenarna, de olika 
facksalarna. Har du gått till en facksal och vill till en annan måste du först gå tillbaka till 
rotundan. Få människor förväntas röra sig upp i rotundan, ju högre upp desto lägre 
status har böckerna. På plan två hittar man fantasy, lyrik och böcker på andra språk. På 
plan tre finns det öppna arkivet, det vill säga äldre böcker. Koch tolkar skönlitteraturen i 
rotundan som en kuliss, en tapet. Han ser den som en bild av boken med sina täta rader 
av bokryggar vända ut mot rummet (Koch, 2004, s. 154).

Här presenteras kunskap som privat, utvecklad i enskild och tyst interaktion mellan 
användaren och boken. Böckerna och byggnaden skapar tillsammans med 
                                               
16 Jämför med Lefebvres Produktionssätt, om människors spatiala beteende, deras fördelning genom 
rummet.
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organisationen en bild av en stabil och väldefinierad kunskap. Trädstrukturen visar de 
olika ämnena som helt separata delar i kunskapens träd, de kopplingar som finns är 
enkla och tydliga. Varje gren är separerad från de andra, det vill säga varje gren, varje 
ämne har sin kunskap och influenser från andra är oviktiga. Vad som är kunskap 
bestäms av någon annan och individen ska inte själv upptäcka eller skapa samband 
mellan de olika kunskapsfälten. Kunskapen är överblickbar men statisk. Trädstrukturen 
innebär en större isolering och färre möjligheter till kontakt. Kunskapsförvärvande 
utgörs av samspelet mellan människa och bok (Koch, 2004, s. 107). Biblioteket 
beskriver världen som hierarkisk, ordnad i stabila och tydliga positioner och relationer
med klara skiljelinjer och kontrollpunkter. En värld där privatlivet respekteras och 
möten mellan människor sker på särskilt avsedda platser (Koch, 2004, s. 155). 
Människor kontrolleras lätt i rotundan där man som låntagare vänder ryggen mot 
rummet och letar efter en bok. Alla ser vad du gör men du ser inte vem som tittar på dig.
                                                                                            
En som går tvärt emot Kochs teorier om den stränga och hierarkiska byggnaden 
Stockholms stadsbibliotek är Karin Winter som beskriver samma byggnad som 
demokratisk och tillgänglig. Enligt henne hade Asplund en idé om att huset var en 
skattkammare innehållande en hel del av västerländsk litteratur. Han ville att husets 
form skulle förmedla en känsla av stolthet över sitt innehåll till besökare och låntagare. 
Här vill jag också nämna hur Jan Ristarp talar om öppenheten i Gunnar Asplunds 
byggnad:

Det storslagna i öppenheten, tycker jag också man kan finna i det nu mer än 
sjuttio år gamla Stockholms stadsbibliotek, så modernt och framåtsyftande 
för sin tid, både som idé och som byggnad för ett bibliotek. Den 
monumentalitet som Gunnar Asplunds verk rymmer är inte en maktens och 
överhetens monumentalitet. Det är det monumentala i den mänskliga 
tanken, i idéernas och ordens storhet. Och den tystnad som Asplunds 
bibliotek inbjuder till i sitt milda överljus är inte en vördnadens och 
underkastelsens tystnad utan en nyfikenhetens koncentration. (Ristarp, 
2002, s. 54).

På 1920-talet ville man gärna demonstrera sin europeiska tillhörighet och samtidigt 
uttrycka en demokratisk arkitektur. Detta gjorde att man gärna hämtade inspiration från 
klassiska Medelhavsbyggnader. Biblioteket skulle vara en seriös värld men tillgänglig 
för alla. Ett tecken på detta är de två våningar höga portarna, som öppnar huset åt tre 
håll. Från början var det dock meningen att de skulle separera olika användare, vuxna, 
barn och personal (Winter, 2002, s. 156). Den långa trappan, eller trapporna, upp från 
Sveavägen som Koch finner avskräckande och hierarkiska, påstår Winter tvärtom leda 
besökaren in i huset och redan från trottoaren på Sveavägen ge kontakt med ljuset uppe 
i rotundan (Koch, 2004, s. 75, Winter, 2002, s. 158).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Det betydligt nyare stadsbiblioteket i Malmö, invigt 1997, representerar det som Koch 
kallar nätverksstruktur. Det har en mycket öppen planlösning, där besökarna har en 
mängd olika valmöjligheter, när de rör sig mellan de olika avdelningarna. De behöver 
inte gå tillbaka samma väg som de kom och biblioteket kan därför kallas flanörvänligt. 
Det ger utrymme för nya oväntade upplevelser. Rummen med alla sina passager formar 
ett mönster liknande ett nätverk. Ett väldigt komplext rumsligt system gör att de olika 
delarna integreras på ett flertal ställen och därför finns det flera vägar att gå från ett 
ställe eller snarare ett ämnesområde till ett annat (Koch, 2004, s. 102).
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Nätverksstrukturen är sammansatt och komplicerad och ger en bild av kunskap som en 
helhet där olika kunskapsfält har flera beröringspunkter med varandra. Här blir 
kunskapen svårare att överblicka. Kunskapens struktur är rörig och svårförståelig, 
helheten är inte enkel att tillgodogöra sig. Det är upp till varje besökare att skapa sin 
relation mellan de olika ämnesdelarna. Det är individen och inte rummet som 
bestämmer hur de relationerna ska definieras. I Malmö fokuseras på ytor som möjliggör 
kommunikation mellan människor. Kunskap förvärvas här genom social samvaro och 
möten mellan människor (Koch, 2004, s. 106 f). Kontrollen över rörelserna i biblioteket 
blir svårare då det finns flera val och i jämförelse med trädstrukturens hierarkiska 
uppdelning är nätverket snarare platt.



4. Metodologiska utgångspunkter

Jag vill betona att det i den här uppsatsen fokuseras på de befintliga arkitektoniska 
förutsättningarna i Lunds stadsbibliotek för att kunna förstå hur rumsliga system på 
olika sätt producerar och reproducerar mening i biblioteket. Uppsatsen behandlar 
således både idén om hur rummen ska användas och hur de sedan faktiskt används. 

Med mitt syfte har jag kommit fram till att en tolkande metod lämpar sig bäst i mitt 
arbete. Med en hermeneutisk ansats blir min tolkning och mina reflektioner de 
viktigaste hörnpelarna i arbetet. Reflexiv tolkning17 utgör största inspirationskällan till 
mitt metodologiska tillvägagångssätt. Min reflexiva tolkning ska fungera som en 
flexibel ram för kvalitativ forskning i min uppsats, där kärnan ligger i ett reflexivt 
förhållningssätt och inte i att strikt följa en procedur. I en tolkande studie ligger 
tyngdpunkten på att komma fram till en insiktsfull tolkning, som avslöjar en 
underliggande betydelse (Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 12-13). Vid tolkningen kan 
man inte utgå ifrån att det finns endast en väg att gå mellan verkligheten, det empiriska 
materialet och forskningsresultaten. Reflektionen medför att fokus flyttas från 
hanterandet av det empiriska materialet till att begrunda analysens förutsättningar. 
Viktiga faktorer att beakta är de förhållanden som tolkningen utarbetas ifrån (Alvesson 
och Sköldberg, 1994, s. 12-13). Forskaren har en aktiv roll i skapandet av vetenskap och 
att det är oundvikligt att resultaten påverkas. Forskaren blir en uttolkare av empirin. 
Metod kan inte frikopplas från teori eftersom antaganden och begrepp bestämmer 
tolkningar och gestaltningar av studieobjektet (Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 15).

Förförståelsen är en viktig del i arbetet med den här metoden, den utgör en 
bakgrundsrelief till själva tolkningen. Min förförståelse handlar om att jag är jag mycket 
intresserad av arkitektur och dessutom har jag länge varit användare på Lunds 
stadsbibliotek. Jag har redan före den här undersökningen en uppfattning om hur 
biblioteket fungerar arkitektoniskt i ett större perspektiv, större än det som uppsatsen 
omfattar. Dessutom påverkar mina biblioteksvetenskapliga kunskaper min tolkning av 
biblioteket.

Den reflexiva tolkningen som jag har valt att använda, gör att empirin i min uppsats är 
integrerad med analysen, eftersom ett material inte kan presenteras utan att samtidigt också 
tolkas på något sätt. Min beskrivning av Lunds stadsbibliotek är min tolkning, mitt sätt att 
läsa byggnaden.

Min metod är tillämpning av Kochs teorier med Alvesson och Sköldberg i bakgrunden. 
Den del av analysen som kallas Fördelningen av rummet, kartläggs utifrån Space 
Syntax Theory, som är ett begrepp inom arkitekturanalysen och används för teorier och 
metoder kring rumsliga strukturer. Rummet studeras konfigurativt, vilket innebär att det 
huvudsakligen definieras utifrån de enskilda delarnas relativa position i förhållande till 
varandra, med fokus på gestaltning snarare än metriska avstånd. De enskilda delarnas 
egenskaper bestäms till stor del av deras position i systemet som helhet. 

Människors, funktioners och artefakters (till exempel böckernas) fördelning i rummet 
analyseras för att identifiera olika funktioner och klassificera olika typer av föremål och 
                                               
17 Metoden som är utarbetad av Alvesson och Sköldberg, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod (1994).
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deras position i det rumsliga systemet. Syftet är inte att beskriva människors användning 
av särskilda utrymmen eller funktioner, utan syftet är att beskriva dessas avsedda 
funktion. Det gäller också kartläggning av böckernas rumsliga klassificering och 
fördelning. Detta åstadkoms genom studier av planritningar och övrigt relevant material 
samt av observationer på plats (Koch, 2004, s. 59). Människors rumsliga beteende eller 
fördelningen genom rummet studerar Koch med hjälp av tre observationstekniker, som 
han sedan kombinerar för att skapa en samlad bild av hur olika rum är integrerade med 
varandra och av den rumsliga meningsproduktionen (Koch, 2004, s. 61).

4.1 Material

Mitt studieobjekt är det fysiska biblioteket – Lunds stadsbibliotek. Närmare bestämt de 
rumsliga systemen och de relationer som uppstår mellan rummets artefakter och 
funktioner. Mitt material är insamlat för att svara på konkreta frågor jag ställer för att nå 
fram till svaren på uppsatsens frågeställning (se s. 6). Mina anteckningar från de 
observationer jag har gjort på plats svarar på följande frågor: 

På vilket sätt är sittplatserna arrangerade?
Hur är hylluppställningen ordnad?
Hur är datorerna placerade? 
Stöds social interaktion?

Till detta kommer också litteratur, planritningar och fotografier som ytterligare 
illustrerar min analys.

4.2 Tillvägagångssätt

Mitt tillvägagångssätt är studium på plats i biblioteket vid fem tillfällen och vid olika 
tidpunkter. Med min förförståelse som bakgrund läser jag den valda teorin och söker 
svaren på mina frågeställningar. Kochs analys av rummets utformning (fördelningen av
rummet) kräver speciella datorbaserade verktyg, som jag inte har haft möjlighet att 
använda. Jag gör istället en översiktlig arkitektonisk beskrivning och diskuterar den. 

När fördelningen i rummet undersöks analyseras en kategori i taget, till exempel 
sittplatser. Dels studeras de enskilda förhållandena i kategorin, dels relationen till andra 
funktioner och artefakter och till sist utbredningen och placeringen i det rumsliga 
systemet. Analysen blir till en ”arkeologi” där funktionerna och artefakterna och deras 
relationer uttolkas (Koch, 2004, s. 119-120). I Lunds stadsbibliotek granskar jag 
fördelningen i rummet med hjälp av planritningar och observationer i biblioteket. Till 
exempel räknar jag sittplatserna i anslutning till facklitteratur respektive skönlitteratur 
och jag analyserar sittplatsernas utformning, inbördes och i relation till andra sittplatser. 
Jag kartlägger böckernas rumsliga klassificering och fördelning, hur väl 
hylluppställningen följer klassifikationssystemet och möjligheten att logiskt orientera 
sig fram till respektive hylla. De publika datorerna utgör en av bibliotekets funktioner 
och jag studerar hur de är placerade i förhållande till övrig verksamhet och med tanke 
på den kontroll som personalen måste ha över datorerna. Förutsättningarna för social 
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interaktion undersöker jag genom att koppla ihop svaren på de första tre delfrågorna och 
därmed se på hur biblioteket fungerar som mötesplats.

Jag analyserar det empiriska materialet, hur kopplingarna mellan sociala och rumsliga 
aspekter tydliggörs utifrån byggnadens struktur. Jag beskriver den kunskapssyn Lunds 
stadsbibliotek företräder i enlighet med Kochs teorier och metoder. 

Som jag tidigare nämnde under rubriken ”avgränsning” analyserar jag inte 
användningen av rummet, det som Koch kallar fördelning genom rummet. Undantaget 
är den del som innefattar den sociala interaktionen, som är en naturlig del av 
fördelningen i rummet och som därför tas med här. Alla tre nivåerna samverkar och 
påverkar varandra. Ibland är det en samstämmig process, ibland disparat. Min analys 
bygger därför på de båda nivåerna; fördelning av rummet och fördelning i rummet. I 
den förstnämnda analyserar jag det rumsliga systemets karaktär, i den andra behandlar 
jag ett antal funktioner som är betydelsebärande för tolkningen av rummets 
meningsskapande. De funktioner jag har valt ut är sittplatserna, hylluppställningen och 
datorernas placering.
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5. Lunds stadsbibliotek

I det här kapitlet har vi kommit fram till mitt studieobjekt, Lunds stadsbibliotek. Vi har 
hittills sett på kunskapen ur några olika perspektiv och hur synen på kunskap förändrat 
bibliotekets byggnader genom tiderna. Vi har sett, att biblioteket som institution är 
mycket nära relaterat till begreppet kunskap och även hur uppfattningen att rumsliga 
uttryck kan spegla sociala värderingar och sätt att förstå verkligheten. Jag inleder med 
en presentation av och en bakgrund till biblioteket. Jag presenterar också kortfattat 
bibliotekets lokalisering i stadsrummet.

5.1 Presentation av biblioteket och dess historia

Lunds akademiska miljö är till stor del sammanhängande inne i centrum, många äldre 
hus från det gamla lasarettsområdet har sedan 1960-talet tillhört universitetet. Dessa har 
både byggts om och byggts till och den blandningen av gammalt och nytt ger Lund en 
egen identitet som akademisk lärdomsstad. Alldeles intill Universitetshuset ligger 
Lunds stadsbibliotek, uppsatsens objekt, en grå betongbyggnad med stora guldfärgade 
glasfönster. Som visas i figur 2, kan man utifrån se ett närliggande korsvirkeshus 
speglas i den moderna exteriören på ett raffinerat sätt – det gamla speglar sig i det nya.

Biblioteket invigdes 1970, efter en lång konflikt om var byggnaden skulle placeras. 
Universitetet, som ägde marken, ville från början inte gå med på att bibliotekets entré 
skulle placeras ut mot Petriplatsen, vilken tidigare var en kyrkogård, som mynnar intill 
själva universitetshuset. Redan 1937 hade man i biblioteksstyrelsen börjat arbeta för att 
få helt nya större bibliotekslokaler men det dröjde alltså över 30 år, innan de blev 
verklighet (André, 1990, s. 16). Huset är ritat av den danske arkitekten Flemming 
Lassen som levde 1902 – 1984 (Weilbachs kunstnersleksikon). Stadsbibliotekarie på 

Figur 2.  Lunds stadsbibliotek med guldfärgade fönster.
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60-talet var Kerstin Osborne och hon berättar att Lassen valdes, eftersom det var ett 
känsligt uppdrag där det gällde att integrera ett nytt bygge med en gammal miljö 
(Biblioteksbladet, 1972, s. 177).

Biblioteket är byggt i modernistisk funktionalistisk stil som arkitekten också har gjort 
sig känd för i flera danska projekt. Den befintliga tomtens krav, det vill säga storlek, 
utbredning (den är 120 meter lång) och förekommande hus och träd förde med sig att 
det blev en mycket långsträckt byggnad. I figur 3 syns tydligt hur den horisontella 
karaktären framhävs av fasadens kopparbeklädnad och de guldfärgade fönsterna. 

Trots all betong kan byggnaden tyckas ge ett intryck av lätt japansk estetik, tänk 
rispappersväggar, kanske beror det på garagevåningens smala lameller som går igen i 
övervåningens fönsterrad. Det är viktigt att en byggnad och dess omgivning utgör en 
helhet, en samlad komposition. Arkitekten själv berättar (Arkitekttidningen, 1973:16, s. 
32) om hur det i Lund var självklart att den vackra parken med sina levande, ständigt 
skiftande bilder skulle utgöra utsmyckningen. 

Figur 3.  Lunds stadsbibliotek är en långsträckt byggnad.
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Figur 4. Lunds stadsbibliotek har stora fönster mot parken i norr.

Därför är glasväggarna så generösa i biblioteket. Som man kan se i figur 4 gör de stora 
fönsterpartierna att parkens grönska inomhus nästan kan upplevas som en del av 
biblioteket, åtminstone sommartid. Inredningens färgskala i grått och milda gröna toner 
har anpassats efter parken utanför och efter bokryggarnas färgprakt.

Den långvariga konflikten mellan kommunen och markägaren (Lunds universitet) förde 
det goda med sig, att när huset till slut byggdes så kunde 60-talets alla nya idéer kring 
bibliotek tas tillvara. Biblioteket var tänkt att också fungera som kulturhus. Därför fanns 
det musikavdelning, språklaboratorier, plats för utställningar och framför allt fanns 
nymodigheten på ett bibliotek – en cafeteria (André, 1990, s. 21). Nu är huset ombyggt 
och språklaboratorierna är helt borta, medan cafeterian har blivit väsentligt mycket 
större. Det var under 1990-talet som trångboddheten blev så påtaglig, att man beslöt att 
omorganisera både verksamheten och lokalerna (Alsmark, 1999, s. 17). 

Då var det 1970 och det nya stora 
biblioteket hyllades för sina stora 
luftiga lokaler (se figur 5) i ”ett 
hus med trivsam atmosfär trots att 
huvudkonstruktionen består av 
betong och glas”, så uttryckte sig 
Kerstin Osborne, stadsbiblio-
tekarie 1973, alltså tre år efter 
invigningen18. I samma tidning 
har arkitekten själv skrivit om sitt 
arbete, han redogör för de fysiska 
förutsättningarna och detaljerat 
för bygget och dess olika material 

                                               
18 Arkitekttidningen 1973:16, s. 29.

Figur 5. Lunds stadsbibliotek som det såg ut 1970.
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men tyvärr nästan ingenting om sina tankar kring verksamheten och funktionen 
bibliotek. 

Lunds stadsbibliotek byggdes under en tid när bibliotekets främsta uppgift var att 
förvara böcker och göra dem tillgängliga för kommuninvånarnas behov. Antalet band 
var 1972 cirka 200000, det var långt innan vi visste något om all elektronisk 
information som skulle komma att skölja över oss. Siffror från 2007 visar att biblioteket 
har cirka 560 000 böcker, cd-skivor, videor och andra medier, man prenumererar på 
cirka 700 tidningar och tidskrifter. Antalet anställda är 93 heltider. Under 2008 uppgick 
antalet besök till 1 287 865 stycken (www.lund.se). 

5.1.1 Den rumsliga strukturen

Jag presenterar i det följande hur bibliotekets rum är fördelade, det vill säga den spatiala 
utformningen av bibliotekets utrymmen. Vi rör oss här på den nivå som Koch kallar 
fördelning av rum, det vill säga hur rummet är utformat i fråga om öppenhet, brytningar, 
kontroll och så vidare. 

Figur 6. Lunds stadsbiblioteks entrétrappa.

Det stora trappartiet utanför entrén är en nödlösning av arkitekten för att klara tomtens 
nivåskillnad på två och en halv meter. Dessutom fanns ett krav från kommunens sida att 
ordna parkeringsplatser och man valde att bygga ett parkeringsplan under huset för att 
kunna bevara den vackra parken på baksidan. Nedfarten till parkeringsplanet syns i 
figur 6, mellan de båda trapporna. Den totala bruttoarealen uppgår till cirka 4000 
kvadratmeter. Stadsbibliotekets långsträckta västra del av skiljer sig till karaktären från 
den östra. Väster om entrén finns en stor sammanhängande rektangulär yta som endast 
bryts av pelare och en hiss med trappa till galleriet en våning upp. Förutom läsplatserna 
däruppe är all publik biblioteksverksamhet koncentrerad till bottenvåningen. På 
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galleriets cirka 50 kvadratmeter fanns tidigare bibliotekets café, nu är det en läsesal med 
plats för 40 studerande.

Den stora utlåningshallen dominerar 
biblioteket med sina nästan 800 
kvadratmeter. När det var nybyggt 
upplevdes den här delen som så stor, 
att den kallades bokhangaren. Det 
förstår man när man i figur 7 ser de 
många bokhyllorna stå på led. 
Väggar och bärande konstruktioner är 
tillverkade i obehandlad slät armerad 
betong. Invändiga snickeriarbeten i 
fönster, dörrar och så vidare är 
utförda i oregon pine, ett rödaktigt 
träslag. Fasaderna mot söder och 
väster, som alltså är helt uppglasade 
har försetts med speciella termoglas. 
Avsikten med dem är att de ska 

dämpa solvärmen och minska 
bländningen inomhus.

All vuxenlitteratur finns samlad i de tvärställda, höga och öppna hyllorna som är fyllda 
ända ner till golvet. Här finns också gott om småhyllor och utställningsmontrar med 
aktuella böcker i olika ämnen. De särskilda informationspunkterna, så kallas de små 
avdelningar där man har samlat information kring ett ämne, finns utspridda bland 
hyllorna i den stora bokhallen. Dessa informationspunkter består av ett antal hyllor med 
utvalda medier exponerade på ett informativt sätt. En bibliotekarie är utsedd att ha hand 
om den verksamheten och kan svara på allmänhetens frågor. Till den informationspunkt 
som kallas Företagsservice ingår ett par datorer och dessutom finns det länksamlingar 
att tillgå på nätet kring det aktuella ämnet. En av punkterna kallas Hälsopunkten och ska 
vara en mötesplats för den som vill söka information kring hälsa och välbefinnande.
”Hälsopunkten ger dig möjlighet att skaffa kunskap så att du själv kan påverka ditt liv 
för att må så bra som möjligt” (www.lund.se).

En hel dubbelhylla har avsatts för information om Lund och litteratur med 
lundaanknytning. Där finns kommunal information av alla möjliga slag, insatt i pärmar 
eller upphäftade på anslagstavlor. En annan informationspunkt är Lunds stadsbiblioteks 
Företagsservice som vänder sig till den som vill starta eget, eller som redan driver ett 
eget företag. Man säger sig ge kvalificerad hjälp i att söka och sammanställa 
information om företag, branscher, marknader, handel, lagstiftning, export och import 
med mera. På hyllan finns relevant litteratur, tidningar och tidskrifter och i datorerna 
flera användbara databaser. Det finns ett samarbete med de offentliga aktörerna i Lunds 
kommun samt med andra bibliotek som har särskild företagsinformation i Sverige.

En kommunal verksamhet som ligger utanför bibliotekets ansvar är Lunds 
Vägledningscentrum. Det vänder sig till alla som vill diskutera och få hjälp med sin 
utbildning, arbetsmarknad eller studiefinansiering. Den upptar en betydande del av 
lokalytan norr om receptionen. Inte heller kommunens Konsumentvägledning är någon 

Figur 7. Lunds stadsbiblioteks stora bokhall.
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biblioteksuppgift. Det är en rådgivande verksamhet som gratis hjälper alla, som bor i 
Lunds kommun, med konsumentfrågor. Man säger sig hjälpa till att ta tillvara 
konsumentens rättigheter. Rådgivningen sker per telefon. Sedvanlig 
konsumentinformation och gratisbroschyrer finns på en hylla, som kallas 
konsumenthyllan. Den har för övrigt placerats bland referensböckerna. Där finns också 
böcker, tidskrifter och referensmaterial i samma ämne.

Längst västerut ligger avdelningen för konst och musik, som är den del av biblioteket 
som ligger lite avskilt med en vägg från den stora bokhallen. Det är ett rum i hela 
byggnadens bredd som tidigare innehöll referensavdelningen och läsesalen. Det var ett i 
det nybyggda biblioteket tilltalande rum med lite lägre takhöjd och nålfiltsmatta som 
gav ett behagligt ljudklimat. Grönskan utanför i parken bidrog till det vackra ljuset i 
rummet.

Rakt fram när man kommer in genom entrén ligger den stora receptionen eller 
upplysningen som man kallade den från början. Där sker allt det som användarna inte 
själva kan göra via det automatiserade utlåningssystemet, lånekortsärenden och 
ekonomiska transaktioner till exempel. Här finns också en personalhiss med dörrarna 
vända mot atriumgården, hissen används för transport mellan uppackningsrum i 
källarplanet via receptionen upp till administrationsutrymmena på andra våningen.

Den östra delen är uppdelad i separata avgränsade byggnadsdelar, som inte går att 
sammanföra i en stor sammanhängande yta. Rummen har olika karaktär och är löst 
sammanfogade. I mitten ligger den tidigare atriumgården som nu har blivit ett innetorg. 
Det fungerar mestadels som en passage mellan bokhallen och receptionen västerut och 
cafeterian i öster, även om den används vid vissa aktiviteter som föredrag eller 
uppträdanden. Norr om denna mittpunkt ligger två rum för äldre tidskrifter,
släktforskning och ett utbildningsrum. Det smala utrymmet däremellan, som egentligen 
är en passage, har blivit tidskriftsrummet. Där finns förutom tidskriftshyllorna två smala 
bord med pallar att sitta på. 

Barnavdelningen, söder och öster om atriumgården är stor och tydligt avgränsad från 
övrig verksamhet. Förutom den öppna utlåningshallen möblerad med många 
bilderbokslådor och fyra röda soffor, finns ett sorts klassrumsliknande utrymme för 
barnverksamhet. Längst bort i hörnet står det blå sagoskåpet som egentligen är en dörr 
in till sagorummet.

Ungdomsavdelningen är däremot liten och inklämd mellan atriumgården och ingången 
till cafeterian. Här finns endast bokhyllor och två datorarbetsplatser. Det som tidigare 
var studiecirkelrum har blivit ombyggt till café med tidningsavdelning19. I och med att 
det är avskilt från resten av byggnaden och har egen ingång kan man ha särskilda 
öppettider här. Nu öppnar man tidigt för alla som vill läsa dagstidningar på morgonen. 
Dessutom kan caféet hålla öppet vid särskilda tillfällen när extra aktiviteter genomförs. I 
den gamla hörsalen20, belägen längst österut i byggnaden och med egen ingång från en 
annan gata, huserar nu ett teatersällskap och de har ibland kvällsföreställningar med 
möjlighet till förtäring i caféet.

                                               
19 Finns inte med på översiktskartan.
20 Finns inte med på översiktskartan.
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Figur 8. Översiktskarta över Lunds stadsbibliotek.
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6. Empiri och analys

Stadsrummet i städer som präglas av kunskapsproduktion, utbildning och universitet får 
sin rumsliga gestalt formad av dessa verksamheter. Lund är en sådan stad med centralt 
samlad kunskapsproduktion, universitet, universitetsbibliotek och stadsbibliotek ligger 
ganska nära varandra. Koch menar att användningen av platser i hög grad är ett resultat 
av deras rumsliga läge i stadens spatiala nätverk. Platser deltar i produktionen av 
mening, genom fördelningen av människor, funktioner, möten och platser för 
interaktion i rummet, både för den specifika platsen och i samhället som helhet. I detta 
kapitel studerar jag en del av det som leder till meningsskapande i Lunds stadsbibliotek, 
på det sätt som Koch avser i sin analys.

6.1 Fördelning av rum

Stadsbiblioteket nås via en hög utvändig entrétrappa och trots att huset inte är något 
monumentalt tempel som signalerar att man träder in i kunskapens värld så ger trappan 
ett motstånd. Den är inte användarvänlig, man slinker inte in snabbt och lätt. Trappan 
ger en känsla av kontroll när man går in, det tar tid att gå uppför den och man är väl 
synlig både från gatan och inifrån huset. Den ligger en bit in från trottoaren och trappan 
är delad i två delar med en garagenedfart i mitten (se figur 6). Det signalerar att det är 
bilarna som är viktigast och andra får ha omaket att gå uppför en trappa. För det är med 
Van Slycks tes den fysiska utformningen av biblioteksbyggnaden, som gör hur vi till 
stor del upplever biblioteket som plats. Exteriören ger det första intrycket, trappor, 
dörrar eller portar kan ge besökaren intryck av åtkomlighet eller oåtkomlighet.

När Lunds stadsbibliotek var nytt präglades det av en spatiös volym, och som vi minns 
är det en av de två kategorier Anne-Marie Bertrand delade in bibliotek i. Till den 
kategorin hör också de bibliotek som blandar olika medier på de sätt som lokalerna 
tillåter. När Lunds stadsbibliotek stod inför sin stora ombyggnad 1999, valde man att 
inte bygga ut utan att istället bättre utnyttja de befintliga lokalerna. Det förkastade 
förslaget innebar en utbyggnad i garageplanet och det ansåg man skulle bli alltför 
belastande för personalen, bättre var att ha all verksamhet i ett plan (Alsmark, 1999, s 
162). Numera har samlingarna vuxit så att volymen inte upplevs som så spatiös längre.
Hyllorna i stora rummet står uppställda som för att ge plats till så mycket bokförvaring 
som möjligt. De fulla hyllorna fungerar som väggar eller rumsavskiljare, ett faktum som 
förstärks av att de annars öppna hyllorna nu inte släpper igenom mycket ljus. Det stora 
rummet upplevs som väldigt många små rum men inget av dem är en återvändsgränd, 
du kan alltid gå vidare till nästa, det rumsliga systemet är komplext och kan därmed 
karaktäriseras som ett nätverk.

Av de kategorier som Koch använder sig av i sin analys innebär nätverksstrukturen en 
komplex sammansättning av olika rum och passager och där man kan förflytta sig på 
flera olika sätt emellan dem. Vilket innebär att användaren själv bestämmer hur han/hon 
vill utforma sin kunskap. Med flera valmöjligheter kan vi själva upptäcka samband 
mellan ämnen vi annars inte skulle ha haft möjlighet till. Vi kan flanera runt i 
biblioteket, vi kan integrera oss med andra människor, spontana möten kan uppstå på 
oväntade platser och bidra till vårt kunskapsinhämtande. I Lunds stadsbibliotek finns 
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inga slutna rum (det vill säga rum som bara har en ingång) förutom de två små rummen 
för släktforskning och utbildning. Inte ens själva byggnaden är sluten på det viset, du 
väljer själv vilken av de tre utgångarna du vill använda när du har flanerat färdigt.

Figur 8 föreställer en översiktlig bild av det rumsliga systemet och det tydligaste i 
bilden är den plottriga planlösningen och det faktum att de flesta rum samtidigt är både 
rum och passage. Integreringen av bibliotekets olika delar beror på rummens öppna 
karaktär, det är mycket högt i tak och de flesta väggarna består av bokhyllor. Visuellt är 
biblioteket däremot inte välintegrerat. Min uppfattning är att det beror på detaljer som 
hör hemma i kategorin fördelningen i rummet, saker som att mörka gardiner har hängts 
upp runt den glasade atriumgården, att bokhyllorna proppats fulla och därmed blir 
heltäckande och att man överallt har satt upp småhyllor avsedda för skyltning.

Om det rumsliga systemet är en metafor för kunskapen och biblioteket platsen där 
samhället utrycker sin syn på kunskap, kan vi komma fram till att Lunds stadsbibliotek 
via det rumsliga systemet uppvisar en komplex, icke-hierarkisk kunskapsbild. Det har 
formen av ett nätverk och skapar som sådant inga hierarkier. Undantaget är det rum som 
ligger längst västerut och som innehåller ”konst-musik-film” och för att komma dit 
måste du passera genom hela den stora bokhallen. Det är det rum som ”ligger längst in”, 
det som Koch betecknar som typiskt för trädstrukturen, å andra sidan finns här två 
in/utgångar, det är således möjligt att flanera igenom. Men rummet har andra kvaliteter, 
som ger det en särställning i förhållande till resten av biblioteket, golvet har matta, taket 
är sluttande och ljudnivån är mycket lägre. Det är som om ”konst-musik-film” har fått 
en ”finare” inramning än övriga ämnen, rummets utformning signalerar att den är 
upphöjd över de andra. 

6.2 Fördelning i rummet

Här ringar jag in vissa funktioner och artefakter som är lokaliserade i det rumsliga 
system som är Lunds stadsbibliotek. Till att börja med undersöks de olika former av 
studieplatser som finns, följt av ett kortare avsnitt om biblioteksdatorerna och deras 
spatiala utbredning. Sist analyseras hur hylluppställningens spatiala karaktär förmedlar 
en bild av kunskapen.
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Figur 9. Lunds stadsbibliotek har sittplatser längs med fönstren.

6.2.1 Sittplatserna

De stora fönsterpartierna mot parken på norra sidan har sittplatser utplacerade längs 
med hela vägen. Några platser består av bord och stol och används ofta till studier för en 
person. Ljuset och grönskan inbjuder till att slå sig ned här och jag har vid mina besök 
kunnat observera att det verkar vara de populäraste platserna i biblioteket. En del av 
biblioteksrummet upptas av det som Koch kallar sociofugala läsplatser. Sittplatserna är 
utspridda väldigt långt ifrån varandra och de slungar oss bort ifrån det spontana mötet 
med andra människor. Här finns de formationer, som man brukar kunna se i tysta 
läsesalar, där alla säten är vända framåt, så att användarens fokus riktas mot ryggen 
framför dem, på det sätt som syns i figur 9. När man studerar sittplatsernas utformning i
biblioteket blir det ändå tydligt att de flesta stolarna är placerade på ett sätt som 
underlättar interaktion med andra användare. I atriumgården, den som ska likna ett torg 
och vara en samlingsplats, är sittplatserna också sociofugala. Det är parkbänkar som är 
placerade runt i utrymmet men så långt ifrån varandra att de inte kan fungera socialt.

Utanför atriumgården huserar tidskrifterna, sittplatserna där är fyra pallar vid två höga 
bord vända ut mot ”torget”. Nu är de mörka gardinerna oftast fördragna där vilket gör 
att man inte har någon utsikt alls, man ser rakt ”in i väggen” Då kan man istället välja 
att sätta sig i någon av de sex bekväma stolar, som står runt hörnet. Detta är tyvärr en 
illa vald plats att sitta och läsa på, eftersom det är mitt i en passage och med hissdörrar 
bakom ryggen är störningsfrekvensen hög. Stolarna blir endast sittplatser, eftersom de 
inte lockar till privat läsning och inte heller inbjuder direkt till social interaktion, 
eftersom de står på rad. Här sitter man en liten stund för att bläddra i en tidskrift men 
kanske inte för att fördjupa sig i en artikel. 

Längs med de stora söderfönsterna ut mot gatan står sittplatser utplacerade en och en, 
det är ett bord och en eller två stolar vid varje. Platserna är väldigt exponerade, som i ett 
skyltfönster samtidigt som man inne i biblioteket är lite avskärmad där man sitter 
mellan bokhyllorna, se exempel i figur 10.
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Både planerad interaktion 
mellan människor och spontana 
möten möjliggörs genom 
läsplatsernas interna 
utformning. Skapade 
halvprivata rumsligheter, 
genom bokhyllornas placering 
understödjer detta ännu mer.

Grupparbetsplatserna är ganska 
få i biblioteket. De utgörs av 
runda bord med fyra stolar, tre 
platser i den stora hallen och en 
inne i Konst- och musik-
rummet. Den rymliga 
cafeterian har blivit en populär 
plats att grupparbeta på. Här har 
man möjlighet till trådlös 
informationsinhämtning, vilket är en stor fördel jämfört med platserna inne i biblioteket. 
Intressant är också att läsplatserna och grupparbetsplatserna alla är lokaliserade i 
anslutning till eller mitt i den fysiska samlingen. Inriktningen på social interaktion 
genom funktionernas rumsliga distribution är tydlig i hela biblioteket. Detta stödjer 
tanken att kunskap är något som skapas mellan människa och skriven text, men 
framförallt i interaktionen mellan människor. Distributionen av hyllor och sittplatser är 
utförd så att den skapar möten mellan användarna snarare än ostörd arbetsro, på så sätt 
att varje nisch delas mellan användare, som sitter och läser eller grupparbetar och 
användare, som letar i samlingarna.

6.2.2 Hylluppställningen 

I denna del undersöker jag en del av det som skapar rumslig logik i biblioteket21

nämligen klassifikationssystemet. Detta abstrakta system blir i och med 
hylluppställningen konkret och skapar en karta eller åtminstone en röd tråd att följa runt 
i ett bibliotek. Klassifikationssystemet strukturerar inte bara bibliotekets litteratur utan 
också själva biblioteksbyggnaden. Enligt min tolkning är detta system viktigt för hur 
man uppfattar ett biblioteks logiska uppbyggnad. Om jag försöker bortse från min 
förförståelse och tänker mig att jag kommer in i biblioteket för första gången, så skulle 
klassifikationen vara nödvändig för orienteringen i byggnaden. Klassifikationssystemet 
hade fungerat som en logikskapande faktor i stadsbibliotekets stora bokhall. Det är svårt 
att navigera i en byggnad som är ett enda stort rum, mängder av likadana hyllor gör det 
inte lättare. SAB-systemets alfabetiska, linjära och hierarkiska ordning skulle kunna 
fungera lite som en kompass här. Generellt kan man säga att klassifikationssystemets 
bild av kunskapen blir en pendang till det rumsliga systemet.

I Lund tillämpas SAB-systemet men en hel del utbrytningar görs. Den största är hela 
avdelningen H (skönlitteratur) och också G (litteraturvetenskap) som upptar en tredjedel 
av ytan. Även I (konst, musik, teater, film) samt X (musikalier) och Y 

                                               
21 Här är det endast vuxenavdelningen som avses. 

Figur 10. Lunds stadsbibliotek har halvprivata rumsligheter.
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(musikinspelningar) som flyttats in i det rum som gränsar till stora bokhallen är 
utbrytningar. I övrigt är hylluppställningen distribuerad från öster till väster och tillbaka 
igen i två rader från huvudavdelning A (bok- och biblioteksväsen) till V (medicin). Men 
här har man valt att mitt emellan dessa rader ställa upp referensbokhyllorna, vilket 
självklart komplicerar bilden. Jag kan inte se att man har utnyttjat det 
navigeringsinstrument som klassifikationssystemet erbjuder här. Det hade annars varit 
det självklara valet, eftersom vår kulturs läsriktning är från vänster till höger och då blir 
det naturligt att följa en rörelse från A till V. Hanssons (1999) tankar om SAB:s 
inneboende naturlighet har inte uppfattats i Lund. Den syn på kunskapens olika grenar 
som förmedlas i SAB-systemet, reproduceras och tydliggörs när den får sitt rumsliga 
uttryck. Genom detta visas att ämnen är besläktade med varandra såsom den ena 
långsidans G och H, eller kortsidans I, Y och X. 

För en besökare är det naturligt att börja vid hylla A, eftersom den ligger närmast 
entrén. Redan vid avdelning G uppstår det emellertid problem, den hyllan är placerad en 
bra bit bort och det finns ingen hänvisning till den. Man behöver vara insatt i SAB-
systemet för att gissa att G nog har placerats nära den skönlitterära avdelningen. Den 
avdelningen är i sin tur stor och det blir en stunds letande innan man hittar rätt. 
Dessutom är H uppbruten i flera underavdelningar, i första hand efter Hc respektive Hce 
och därpå efter böckernas utgivningsår. Längst fram finns de nyaste - de senaste fem 
åren - svenska böckerna och i raden bredvid finns de utländska i svensk översättning, 
från A till Ö. Sedan följer fler hyllor med de äldre verken. Du måste inte bara veta 
vilken författare boken har, du måste också veta när den gavs ut, om du inte vill gå 
vägen om katalogen först. 

Det rumsliga systemet har som sagt strukturen av ett nätverk, vilket gör att man är fri att 
hitta sin egen kunskap. Man har möjlighet att själv välja vilka relationer man vill skapa 
mellan de olika delarna. Det är inte rummet som definierar relationerna, det är man själv 
som gör det22. Detta eftersom alla rum eller de av hyllor skapade rumsligheterna, är 
sammanbundna med varandra (Koch, 2004, s. 106). Avsaknaden av klassifikations-
systemets fasta grund i orienteringen av biblioteket förstärker känslan av att man är fri 
att hitta sin kunskap på sitt eget sätt. Koch diskuterar inte de skönlitterära avdelningarna 
i sin analys men jag anser, att det vore intressant att föra in skönlitteratur i Kochs 
resonemang om att skapa kunskap. Hansson visade i sin avhandling 1999 att sättet som 
kunskap organiseras på, och även hur den delas in i klasser och hierarkier, uttrycker en 
syn på samhället och speglar därmed sin samtid och samhälleliga kontext. I Lunds fall 
kan man med fog påstå att man gör sitt bästa för att leda användarna till modern svensk 
litteratur. Och som Koch visade är det rimligt att anta att mediernas rumsliga fördelning 
ger uttryck för en syn på kunskap och samhälle. I vårt ombytliga samhälle är det ofta det 
nya som premieras och framhålls på många sätt. Den skönlitterära hylluppställningen 
här bekräftar detta. För den användare som har ett särskilt mål och som vet vad han eller 
hon letar efter, framstår biblioteket som både rörigt och svåröverskådligt. Å andra sidan 
kan man ju resonera som Koch: 

Om man alls ska ha hus som man fyller med böcker så kan man 
inte fokusera på att människor vet vad de vill ha, i sådana fall kan 
man lika gärna ha ett hål i väggen där boken matas ut (Arkitekten
4:06, s. 39).

                                               
22 Jämför här med resonemanget kring Stockholms stadsbibliotek och dess trädstruktur.
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6.2.3 Datorerna på biblioteket

Det finns 33 stycken publika datorer utspridda i lokalerna. Några tillhör de specifika 
avdelningarna eller informationspunkterna, som de också kallas. Det finns en särskild 
dator för de som vill släktforska och även en dator som är anpassad med speciella 
program för personer med läshandikapp. På stadsbiblioteket finns möjlighet till trådlös 
uppkoppling endast i cafeterian. Det är ett privat företag i Lund som har installerat en så 
kallad hotspot där. Inne i själva biblioteket finns inte något trådlöst nät.

Datorarbetsplatserna är främst 
utformade för ensamt arbete. Alla är 
lokaliserade på det sätt som Koch talar 
om som typiskt för datorer på 
bibliotek. En strategisk placering så att 
de som använder dem är exponerade 
för andra besökare och för personalen, 
givetvis. Du ser vilka som sitter vid 
datorerna och också vad de gör. 
Skärmarna är alltid vända utåt mot 
dem som passerar bakom användarnas 
ryggar. Koch anser att denna kontroll 
är starkare än någon teknisk dito som 
kan byggas in i datorerna. I Lund är 
ingen av datorerna direkt placerad 
intill receptionen eller 
informationspunkterna, där personalen 
mestadels uppehåller sig, men 
kontrollen sköts lika bra av andra 
användare. Den sociala interaktionen 
underlättas av att datorerna är så 
utspridda, se figur 11. Det uppstår 
lättare spontana möten där än i en stor 
datasal. Här befinner sig alltså 
läsplatserna, grupparbetsplatserna och 
datorplatserna i samma avgränsade 
rumslighet (jämför figur 11 med 
översiktskartan i figur 8) och har i det 
närmaste ingen åtskillnad. Detta betyder att 
alla tre funktionerna har ett starkt samband. 

Det finns en kraftig länk mellan kunskapsinhämtning och kunskapsproduktion, mellan 
läsning och textproduktion. Kunskapsförvärvandet som möjliggörs och understöds 
rumsligt är en process där de olika delarna, att producera och inhämta kunskap, inte är 
två skilda moment utan snarare en del av samma process. Även katalogdatorerna är 
utspridda relativt frekvent runt bibliotekets samlingar, de är upphängda på pelare och 
manövreras stående. Biblioteket blir inte alltid källan till kunskap utan istället ett medel 
för att finna den. Koch kom till slutsatsen att biblioteket blir en portal mot all världens 
information, snarare än en källa till den.

Figur 11. Placering av publika datorer 
på Lunds stadsbibliotek.
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6.2.4 Den sociala interaktionen

Social interaktion är inte bara samtal utan även allt annat som utspelar sig mellan
människor i rummet såsom korta tysta möten, upplevelsen av ensamhet kontra 
sammanhang, eller bara något så enkelt som att man ser andra eller själv blir sedd. Den 
sociala interaktionen blir allt viktigare för vårt meningsskapande av omvärlden och 
bibliotekens arkitektur följer med i den utvecklingen. Som vi nu har sett är biblioteket 
utformat för att underlätta mötet mellan människor och information, både om man ser 
till den rumsliga strukturen och till fördelningen i rummet. Öppen planlösning och 
möjligheter att flanera efter eget behag i byggnaden, sittgrupper utplacerade bland 
samlingarna underlättar både planerade och spontana möten, man har valmöjligheten att 
sitta ner tillsammans med andra. Tidningsläsrummet, som är en del av caféet, har två 
stora bord med 10 stolar runt varje bord. Vid dessa sitter du hela tiden vänd emot en 
annan människa. Det är till läsesalen på andra våningen man får bege sig om man vill 
vara ”privat med sin text”, som Koch uttrycker det. Där råder denna gammaldags syn på 
kunskap, som innebär att kunskapsinhämtning är en privatsak mellan läsaren och texten. 
Läsesalen kan som rum betraktat sägas motverka social interaktion. Den ligger på andra 
våningen och är ett slutet rum. Det finns ingen passage genom och alla platserna är 
sociofugala, vända åt samma håll. Datorernas spridning runt omkring i biblioteket 
medför att det alltid är nära att slå sig ner och hitta information elektroniskt, vilket 
underlättar möten både människor emellan och mellan människa och information. 
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7. Diskussion

Syftet med uppsatsen är att tillämpa Kochs arkitekturteorier på Lunds stadsbibliotek för 
att bättre förstå hur den fysiska utformningen i biblioteket påverkar vårt 
meningsskapande och hur den uppmanar oss till en viss sorts användande. Uppsatsen 
fokuserar på om arkitekturen styr vårt användande av biblioteket. Jag formulerade 
följande frågeställningar: 

Vilken rumslig struktur kan appliceras på Lunds stadsbibliotek, och på vilket sätt kan 
denna rumsliga struktur vara meningsskapande?

För att kunna svara på dessa övergripande frågeställningar har jag i uppsatsen ställt 
följande konkreta delfrågor.
På vilket sätt är sittplatserna arrangerade?
Hur är hylluppställningen ordnad?
Hur är datorerna placerade? 
Stöds social interaktion?

Det hermeneutiska perspektivet utgör tolkningsramen för analysen, denna grundas på 
Kochs arkitekturvetenskapliga metod, som bland annat hämtat inspiration från Space 
Syntax Theory. Jag utgick ifrån hans sätt att läsa byggnaden, men en begränsning låg i 
att det i uppsatsens omfattning inte är möjligt att fullt ut följa den metoden. Jag valde att 
analysera två av metodens dimensioner, den som behandlar rummets utformning och 
den som rör funktioners och artefakters placering i rummet. Uppsatsen kartlägger alltså
inte användandet av biblioteket utan är en teoretisk analys av arkitektoniska 
förutsättningar och deras inverkan på användandet. 

I uppsatsen har jag tagit upp ett flertal aspekter som ligger bakom de tankar som kan 
förklara varför biblioteken ser ut som de gör. Jag har sökt mig tillbaka i historien för att 
belysa biblioteksarkitekturens utveckling i stora drag. Även Lunds stadsbibliotek har en 
historia och jag valde att beskriva den nuvarande byggnadens historia. 

Biblioteken har alltid representerat kunskapen. För att förstå vilken syn vi har på 
kunskap - och varför, har det varit viktigt att ta del av bibliotekens historia, biblioteken 
som ju alltid har representerat kunskapen. Jag har haft stor glädje av Vilma Hodászy 
Fröbergs bok Tystnaden och ljuset. Om bibliotekens arkitektur (1998), en bok som i 
detalj berättar om biblioteksarkitekturens utveckling genom tiderna. Jag har sökt mig 
tillbaka till texter om hur vi hanterar kunskap och hur vi bär oss åt när vi försöker hämta 
in den. När det gäller den nyare biblioteksarkitekturen har det varit viktigt att ta del av 
de tankar om bibliotekets förändringar som har fått stort utrymme i media.

En del av uppsatsen belyser de teorier som finns om rummet och om varför vi beter oss 
som vi gör i olika rum. Arkitektur handlar ju mycket om det tomrum som finns mellan 
väggarna i rummet. Lefebvre framhåller att rum är en social produkt och att 
maktstrukturerna bakom rummet påverkar oss människor. Hans trialektik, det 
uppfattade rummet, det utformade rummet och det levda rummet, är ett sätt att förstå 
rummet ur flera aspekter.
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I Kochs modell verkar, liksom hos Lefebvre, tre olika rumsliga dimensioner i ett 
dynamiskt förhållande med varandra för att generera mening och identitet åt byggnader. 
Rummets utformning (fördelning av rummet) samt funktioners och artefakters 
positioner (fördelning i rummet) påverkar de sociala relationerna i byggnaden. Dessa 
återfinns i den tredje dimensionen som formas av människors rumsliga beteende i 
byggnaden (fördelning genom rummet). Alla tre samverkar för att ge rummet innebörd 
och identitet (Koch, 2004, s.161). Jag har valt Kochs modell eftersom den även är en 
metod och ger praktiska förhållningssätt inför en undersökning av rummets spatiala 
påverkan på vårt kunskapande. Min undersökning är gjord på plats i biblioteket och 
fokuserar på de två första dimensionerna i modellen.

7.1 Fördelningen av rummet

För att förstå en byggnad behöver man strukturera upp den, förklara det rumsliga 
systemet, det vill säga hur rummen är ordnade i sig. Det som kallas fördelningen av
rummet. I Lund är stadsbiblioteket en mycket avlång byggnad med många rumsligheter 
men väldigt få helt slutna rum. Om man går in på biblioteket med Kochs bilder av träd 
och nätverk (se kapitel 3.4) i bakhuvudet slås man genast av nätverkstanken. Det finns 
ingen klar riktning att följa från entrén. Du måste nästan stanna upp och ta in rummet 
för att få en smula orientering. Du kommer med detsamma in i mitten av byggnaden, 
som också är centrum för verksamheten. Här finns spindeln i nätet. Receptionen är stor 
och dominerar bilden och här kan du naturligtvis få hjälp men det kanske inte är det 
allra första du vill göra. All vuxenlitteratur finns i den stora bokhallen till vänster men är 
det barnböcker du är ute efter måste du gå till höger och förbi receptionen innan du 
upptäcker barnavdelningen. Det tar med andra ord tid att överblicka lokalerna och ännu 
längre tid att hitta rätt. Om du inte bara vill flanera och se vad du kan hitta utan letar 
efter en särskild titel, bör du först konsultera katalogen. Anna Lena Pemer påvisade i sin 
uppsats direkta olägenheter på grund av diskrepanser mellan den arkitektoniska 
funktionen och bibliotekets användarvänlighet.  I min undersökning är effekten av detta 
framför allt svårigheten att orientera sig som ny användare.

7.2 Fördelningen i rummet

Analysen av fördelningen i rummet gjorde jag genom att välja ut tre funktioner, 
nämligen sittplatserna, hylluppställningen samt de publika datorerna och närmare 
studera dem och deras relation till varandra och till fördelningen av rummet. 

7.2.1 Sittplatserna

Sittplatserna i Lunds stadsbibliotek är utspridda över hela lokalen och de är placerade på 
ett sådant sätt att social interaktion underlättas. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 
(2000) poängterade att det ”livslånga lärandet” ökar behovet av ett fysiskt bibliotek, 
liksom distansstudier, mångkulturell befolkning och många enpersonshushåll. 
Möbleringen i Lund är flexibel och svarar mot de här behoven. Analysen av den 
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rumsliga distributionen av sittplatser och platser för informationssökning visar att 
kunskap skapas socialt genom möte mellan människor likaväl som genom mötet 
människa och text. Den stora spridningen av studieplatser i biblioteket, och särskilt 
spridningen av datorarbetsplatser och även grupparbetsplatserna, gör biblioteket till en 
plats där kunskap utövas, det är inte bara en källa till kunskap. De olika funktionerna är 
rumsligt integrerade i en miljö. Denna integrering är ett resultat av de båda 
dimensionerna: fördelning av rummet respektive fördelning i rummet. 

Flertalet sittplatser stödjer social interaktion, både genom utformningen och genom 
placeringen av dem i rummet. Utformningen kan varieras så att sittplatserna möjliggör 
att människor möts eller att de avskärmas från varandra. Sittplatserna kan till stor del 
karakteriseras med Kochs begrepp som sociopetala. Vissa sittplatser är dessutom 
placerade i semiprivata rumsligheter, nära passager där människor rör sig och med vilka 
man har visuell kontakt med varandra. Den tysta läsesalen på andra våningen skiljer sig 
helt från detta mönster.

7.2.2 Hylluppställningen 

Hylluppställningen är ovanlig, lite gammaldags skulle jag kalla den. Den skönlitterära 
avdelningen är uppdelad i Hc, svensk skönlitteratur och Hce, utländsk skönlitteratur i 
svensk översättning. Detta är något som många bibliotek har frångått för länge sedan 
men i Lund är det systemet istället återinfört. Övriga utbrutna skönlitterära genrer är 
lyrik, dramatik, deckare och fantasy. Det som ytterligare komplicerar återfinnandet är 
alla de många småhyllor som är utplacerade överallt mellan alla egentliga/stora hyllor. 
Här hittar man sådant som ”nästan nytt”. ”Snabblån” finns på två olika ställen, 
småhyllorna som hänger på de stora hyllornas gavlar kallas ”aktuellt” och ännu fler 
exempel på småhyllor finns. Problemet med dessa varierande hylluppställningar är, som 
Rowley och Farrow betonade, att de inte ger en unik plats i samlingen för varje 
dokument. Det blir svårt hitta ett specifikt dokument. 

Det rumsliga systemet i Lunds stadsbibliotek kan som jag redan har konstaterat, liknas 
vid ett nätverk, i den stora bokhallen är det bokhyllorna som bildar väggarna till de små 
”rummen”. Alla dessa smårum ger ett rörigt intryck. Den komplexa rumsstrukturen 
förstärks av att SAB-systemet inte följs utan är uppbrutet på så många sätt. Det ger inte 
en röd tråd att följa i biblioteket. Det går inte att tänka logiskt för att hitta till exempel 
hylla I (konst, musik, teater, film) eftersom den finns i ett helt annat rum. 
Facklitteraturen är uppdelad på så sätt att mitt emellan de två raderna bokhyllor står alla 
referensbokhyllor (utmärkta med rött på översikten, se figur 8). I verkligheten är alla 
bokhyllor likadana och ger ingen vägledning när man letar, förutom naturligtvis signum 
som finns på alla gavlar. 

Den rumsliga placeringen av fack- respektive skönlitteratur i biblioteken i Kochs 
undersökning visar vilken litteratur som är överordnad den andra. Han förklarar 
facklitteraturens högre status med placeringen i de mest prestigefyllda delarna av 
biblioteken. När det gäller Lund finns det en tydlig åtskillnad mellan skönlitteratur och 
facklitteratur. Den mest centrala placeringen har facklitteraturen vars första hylla 
återfinns strax innanför entrén, skönlitteraturen börjar lite längre in och är delvis skymd. 
I Lund är den prestigefyllda delen det rum som är avskilt med en vägg från resten av 
biblioteket. Där har man samlat SAB-systemets avdelningar I (konst, musik, teater, 
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film) samt X (musikalier) och Y (musikinspelningar). Detta rum är tystare än de övriga 
tack vare att det inte är ett genomgångsrum samt det faktum att golvet är mattbelagt. Jag 
ger Koch rätt i hans påstående att placeringen är avgörande för hur vi uppfattar 
böckerna. Det avskilda mattbelagda rummet ger böckerna där en högre status och hans 
tanke att biblioteket blir en plats för inhämtning av fakta framför läsning av 
skönlitteratur framhävs även av att det finns fler och skönare läsplatser här än bland 
skönlitteraturen

7.2.3 Datorerna på biblioteket

En aspekt av kontrollbehov som Koch tar upp, gäller bibliotekens publika datorer. Han 
konstaterar att de alltid är placerade så att man lätt kan se vem som gör vad på 
datorskärmarna. Så är det också här, datorerna är placerade på öppna platser i hela 
biblioteket. På Lunds stadsbibliotek verkar det vara så att användarna ofta väljer att läsa 
sin egen medhavda bok eller arbeta med egen dator, de väljer att sitta på biblioteket 
framför att sitta hemma. En annan undersökning visar att en mycket stor andel av 
studerande på bibliotek uteslutande läser medhavda böcker (Brännmark, 2005, s. 47). 
Det talar för att biblioteket har eftertraktade egenskaper, förmodligen finns det ett 
socialt värde i att sitta och läsa eller arbeta i en offentlig miljö. Detta får stöd av 
Audunsons tankar om att vi behöver offentliga lågintensiva arenor att mötas på. Jag vill 
här påpeka att det rumsliga systemet och fördelningen av funktioner i rummet gör 
biblioteket till en lågintensiv mötesplats som också kan vara högintensiv på samma 
gång. Användare har möjlighet, anser jag, att ägna sig åt sina intressen med andra 
likasinnade samtidigt som de kan möta människor ur andra grupper. 

7.3 Social interaktion

Bibliotekets uppgift har förändrats och det märks på fördelningen i rummet i Lunds 
stadsbibliotek. Nu samsas böcker, datorer, personal och användare på gemensam yta till 
användarens fördel snarare än bokens. Omgivningen har stor betydelse för 
kunskapsinhämtandet, Berger & Luckmanns tes att ”all mänsklig kunskap utvecklas, 
vidarebefordras och bevaras i sociala situationer” (1998, s. 10 ff) understryker vikten av 
att rummet underlättar sociala möten. För Lefebvre är rummet inte bara en enkel kuliss 
för sociala relationer, utan till och med en integrerad del. 

Som vi har sett i kapitlet om kunskap och tid anser Koch att det finns en 
utvecklingstrend i hur biblioteken utformas. Den trenden går mot rum där allt fler av 
rummets möjliga stråk leder användaren till andra användare istället för in till 
samlingarna i ett djupt system som separerar medier och användare. Den trenden finns 
även i Lunds stadsbibliotek. Man kan också säga att vägarna till andra användare leder 
in i samlingarna.

Ett biblioteks rumsliga distribution präglar byggnadens sociala identitet och den 
påverkar även mönstren för läsning och inlärning i biblioteket. Byggnader som främjar 
möten och social interaktion vinner en stark social identitet. Den rumsliga fördelningen 
av bestånden ger också effekter på vad besökarna väljer att låna och läsa. Medier 
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placerade i rum med hög integration och där många användare rör sig lånas oftare än 
andra. Det gäller också för medier som får en mer iögonfallande skyltning än andra. 
Den rumsliga distributionen av bestånden har störst betydelse för den oerfarne läsaren 
eller användaren. Detta handlar om maktutövning från bibliotekets personal eftersom de 
på det här sättet kan påverka användarnas läsvanor, och som en konsekvens av detta 
deras föreställningar, värderingar och åsikter. Det går naturligtvis inte att dra några 
slutsatser i den här uppsatsen om det är så som Koch (2004, s. 145) påstår, att den 
rumsliga fördelningen faktiskt påverkar vad vi läser eftersom jag inte har studerat 
läsvanorna hos låntagarna vid Lunds stadsbibliotek. 

7.4 En meningsskapande struktur

Lunds stadsbiblioteks rumsliga system har formen av ett nätverk, men på vilket sätt är 
den strukturen meningsskapande? Med mitt perspektiv och min förförståelse håller jag 
inte med Koch om att byggnadens struktur och därmed fördelningen av rummet har lika 
stort inflytande på vårt meningsskapande som fördelningen i rummet. Det är den del av 
Kochs modell (se figur 1) som i figuren kallas ”distribution in space” och där 
”Function” har störst påverkan, det vill säga i första hand personalen, som har planerat 
hylluppställning och sittplatsernas placeringar. Jag anser att det finns en större 
flexibilitet i människorna själva och deras användning av byggnaden, de kan påverka 
mer än strukturen kan. Jag vill ändå koppla tillbaka till Kochs bild av bokhyllan i 
hemmet som kommunicerar våra värderingar (se inledningen, s. 6). När vi ilar mellan 
hyllorna på Lunds stadsbibliotek på jakt efter den sökta boken får vi chanser till ny 
kunskap via de hyllor vi passerar, tack vare närverksstrukturen. Vi får möjlighet till ny 
kunskap via social interaktion med andra användare, både de som liksom vi letar bland 
hyllorna och de som sitter vid läsplatserna. I och med personalens inbrytning av 
referenshyllorna mitt ibland all facklitteratur kommer hela raden hyllor från P till V att 
hamna utmed fönstret där flest människor sitter och läser. Denna fördelning i rummet 
gör att vi leds mot andra människor snarare än mot medierna. Lunds stadsbibliotek 
kommunicerar en kunskapssyn som är komplex och full av möjligheter.

7.5 Avslutande reflektion

Hermeneutik är en kvalitativ metod vars huvudtema är att man endast kan förstå 
meningen hos delarna om de sätts i samband med helheten. Denna tolkningsprocess 
brukar beskrivas som en cirkel, där det ständigt sker ett växelspel mellan del och helhet 
och där tyngdpunkten ligger på tolkning och reflektion. ”Ett huvudtema för 
hermeneutiken har ända från början varit att meningen hos en del endast kan förstås om
den sätts i samband med helheten. ... Omvänt består ju helheten av delar och kan därför 
endast förstås ur dessa. Vi står alltså inför en cirkel, den s k hermeneutiska cirkeln.” 
(Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 115).

Det är min egen roll i den här processen, som är viktig i tolkandet av mitt empiriska 
material. Som i allt arbete med hermeneutiska premisser är det en dialektisk process, 
som pendlar mellan förförståelsen och förståelsen av materialet. Tanken är att det 
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empiriska materialet genom att stärka eller försvaga den teoretiska referensramen skall 
ge en större förståelse för helheten (Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 114).

Min referensram, det vill säga mina teoretiska utgångspunkter och min förförståelse, 
som jag använde för att analysera rummet, smalnade av mitt seende till en variabel men 
förståelsen för just denna variabel blev så mycket större. Med den kunskap jag har, 
studerade jag mitt objekt och kunde då tolka saker som jag annars inte skulle ha förstått. 
I analysen av den rumsliga logiken kunde jag se att klassifikationssystemet inte stöddes 
av hylluppställningen. En fullständigt genomförd analys enligt Kochs modell skulle                                                                                                                                                    
ha resulterat i en mer heltäckande bild än jag har kunnat ge här. De tre dimensionerna i 
modellen samverkar till helheten och att utesluta den som kartlägger användningen har 
gett ett magert resultat. Min undersökning ledde istället till en bild av den sociala 
interaktion som uppstår under påverkan av såväl fördelningen av rummet som 
fördelningen i rummet. Jag tolkar den bilden som en del i den eftersträvade helheten, 
den genomsyrar hela analysen och den utgör en viktig del av mitt resultat. Lunds 
stadsbibliotek har strukturen av ett nätverk. Den strukturen möjliggör med sin 
flexibilitet en stor del av den sociala interaktion som i sin tur påverkar vårt 
meningsskapande.

Beståndens rumsliga fördelning påverkar vad användarna väljer att låna med hem. Blir 
vi på det här sättet påverkade av bibliotekets personal i våra läsvanor? Det skulle vara 
spännande att i en fortsatt forskning ta reda på om det kan förhålla sig så. Det vill säga 
om bibliotekets personal med hjälp av fördelningen i rummet påverkar oss att låna och 
läsa mer facklitteratur.
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8. Sammanfattning

Arkitekturen påverkar oss människor på många olika vis. Enligt Daniel Koch, arkitekt 
och arkitekturforskare, påverkar biblioteksbyggnader vår strävan att skapa mening i 
tillvaron. I licentiat-avhandlingen Spatial systems as producers of meaning: the idea of 
knowledge in three public libraries (2004) konstruerar han en metod som gör det 
möjligt att studera arkitektur som meningsproduktion. Han studerar rumsstrukturens 
meningsskapande för att förstå hur synen på kunskap kan utläsas i biblioteksbyggnaden. 
Biblioteket uttrycker en syn på kunskap som gäller i det omgivande samhället. 

Uppsatsen analyserar teoretiskt arkitekturens påverkan på användningen av biblioteket. 
Kochs teori har varit utgångspunkten och den har också varit metoden. Kochs teori har 
applicerats på Lunds stadsbibliotek för att bättre förstå hur den fysiska utformningen i 
biblioteket påverkar vårt meningsskapande och hur den styr oss till en viss sorts 
användande. Det teoretiska ramverk på vilket uppsatsen bygger sina analyser, består av 
teorier om kunskap och kunskapsinhämtande och om rum och arkitektur.

Uppsatsens frågeställning är:
Vilken av Kochs rumsliga strukturer kan appliceras på Lunds stadsbibliotek och på 
vilket sätt är denna rumsliga struktur meningsskapande?

För att få svar på denna övergripande fråga har delar valts ut och studerats. Fokus har 
varit på fördelningen av rum i byggnaden samt på några funktioner i biblioteket, 
nämligen sittplatserna, hylluppställningen, datorernas placering samt om den sociala 
interaktionen stöds. 

Analysen av de utvalda funktionerna visar att Lunds stadsbibliotek fokuserar på att 
stödja den sociala interaktionen, som är viktig för vårt meningsskapande i vår 
samhällsroll. För den skull har man inte glömt samlingarna, tvärtom är de mycket 
levande och de fyra funktionerna är väl integrerade i biblioteket. Även sittplatserna och 
de publika datorernas placering stödjer den sociala interaktionen och deras utformning 
och placering medger och uppmuntrar till mellanmänsklig kommunikation. 

Analysen visar att Lunds stadsbibliotek har anammat en modern kunskapssyn. I den 
utvecklingstrend i bibliotekens utformning, som Koch definierar, ligger Lund närmare 
den kunskapssyn som är kännetecknande för mellanfasen, i vilken kunskap utgår från en 
kombination av medier och social interaktion. Biblioteken har till sin rumsliga 
utformning gått från att segregera människor i system, som håller dem isär och skyddar 
det privata till att integrera människor genom att utforma rummet så att människor på 
sina vägar genom biblioteket leds till varandra eller till ytor där man kan förvänta sig att 
många andra uppehåller sig. 

Vi påverkas av andra människor i vårt meningsskapande. Detta understöds av den 
rumsliga strukturen, som i Lunds stadsbibliotek är den nätverksliknande. Nätverkets 
rum är många och har flera möjliga passager emellan sig. Det betyder, att du kan 
komponera din egen kunskap i din vandring på jakt efter kunskap. Du kan själv 
influeras av olika ämnen, du leds inte direkt till det sökta. Rummet styr dig inte och du 
väljer själv din rutt genom biblioteket och kan socialisera dig med andra på vägen.
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9.2 Bilder

Figur 12. Modell av Daniel Kochs metod, inklusive relationen till mer traditionell 
terminologi som form, funktion och användning (Koch, 2004, s. 165).

Figur 13.  Lunds stadsbibliotek med guldfärgade fönster. (eget fotografi)

Figur 14.  Lunds stadsbibliotek är en långsträckt byggnad. (eget fotografi)

Figur 15. Lunds stadsbibliotek har stora fönster mot parken i norr. (eget fotografi)

Figur 16. Lunds stadsbibliotek som det såg ut 1970. (Lundaspegeln, Stadsbiblioteket 
Lund, 1970; maj.  Specialnummer utgivet till Nya stadsbibliotekets invigning. 1970.)

Figur 17. Lunds stadsbiblioteks entrétrappa. (eget fotografi)

Figur 18. Lunds stadsbiblioteks stora bokhall. (eget fotografi)

Figur 8. Översiktskarta över Lunds stadsbibliotek. (Stadsbibliotekets bildmaterial)

Figur 19. Lunds stadsbibliotek har sittplatser längs med fönstren. (eget fotografi)

Figur 20. Lunds stadsbibliotek har halvprivata rumsligheter. (eget fotografi)

Figur 21. Placering av publika datorer på Lunds stadsbibliotek. (Stadsbibliotekets 
bildmaterial)
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Figur 8 och figur 11 är hämtade från Lunds stadsbibliotek via bibliotekarie Helena 
Holmström, e-post 08-10-22. Modifierade av författaren.

Figur 5 är ett fotografi ur Lundaspegeln, Stadsbiblioteket Lund, 1970; maj.  
Specialnummer utgivet till Nya stadsbibliotekets invigning. 1970. 

Övriga fotografier är tagna av författaren.


