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Foto: Henning Lindblad
Inledning
”Som ett magiskt snölandskap. Få svenska publika projekt kan mäta sig med interiören i det nya
högskolebiblioteket i Falun.” Så beskrivs högskolan Dalarnas bibliotek i Falun i tidskriften
Arkitektur (2014:5 s 44-51). Samma år belönades biblioteket, i konkurrens med projekt från ca 40
länder, med första pris i kategorin ”Higher education and research” vid ”World Architecture
Festival 2014”. Biblioteket har till och med figurerat med ett eget kapitel i en japansk bok om
europeisk arkitektur. Det är alltså ett bibliotek som rönt en hel del uppmärksamhet och
uppskattning. Den här rapporten beskriver de tankar och processer som ligger bakom det nya
biblioteket, med resonemang kring vad som blev lyckat och vad som hade kunnat göras bättre.
Bakgrund
Högskolan Dalarnas gamla bibliotek i Falun invigdes så sent som i början av 1990-talet, men var
redan från start illa lämpat för biblioteksverksamhet. Det var lågt i tak, mörkt och med
stillastående luft, och därtill alldeles för litet. I takt med att högskolan växte blev bristerna alltmer
uppenbara. För att ge utrymme åt böcker och bibliotekspersonal byggdes det tidigt om, med
resultat att såväl grupprum som tyst läsesal försvann. Till detta kom att högskolans campus i
Falun led stor brist på utrymmen för studenter att studera och vistas i mellan föreläsningar och
seminarier. Redan före millennieskiftet höjdes många röster för att bygga ett nytt bibliotek, och
på samma gång skapa en bättre lärmiljö.
Under de följande tio åren inleddes flera projekt i denna anda. Vid åtminstone ett tillfälle i början
av 2000-talet var ärendet nära beslut, men drogs tillbaka av ekonomiska skäl. År 2009 beslutade
högskolestyrelsen äntligen att bygga ett nytt bibliotek. Det lokalprogram som då antogs var ett
bantat förslag, där utrymmen för biblioteksbesökare prioriterades, men där all bibliotekspersonal
skulle sitta kvar i den gamla huvudbyggnaden, som det nya biblioteket skulle byggas samman
med. Eftersom det nya biblioteket skulle byggas och förvaltas av kommunen och hyras av
högskolan, tillsattes en styrgrupp för projektet med representanter för dessa båda intressenter.
Med utgångspunkt från de idéer som biblioteksorganisationen arbetat fram, och som vi
återkommer till nedan, inleddes en arkitektupphandling. Efter en öppen inbjudan valdes fem
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arkitektbyråer ut för att skissa på var sitt förslag. En bedömargrupp tillsattes, med representanter
för högskolans ledning, fastighetsavdelning och bibliotek, liksom för kommunen. Den
kompletterades med ett par externa experter. Gruppen valde att gå vidare med ett förslag från ett
konsortium bestående av den danska arkitektbyrån Adept, den japanske arkitekten Sou Fujimoto,
de danska inredningsarkitekterna Bosch & Fjord, samt de tyska landskapsarkitekterna Topotek1.
I praktiken utfördes huvudparten av arkitektarbetet av Adept och det var också helt och hållet
deras representanter som kommunikationen fördes med. Arkitekternas namn på det vinnande
förslaget var Dalarna Media Arena.
Det nya biblioteket öppnade i mars 2014 och den officiella invigningen ägde rum 15 maj 2014.
Idéerna
Biblioteksprojektet utgick från ett antal tankar som arbetades fram under en flera år lång process.
Dessa idéer presenterades främst i det lokalprogram som låg till grund för arkitekternas arbete,
men de förtydligades och vidareutvecklades också i den muntliga kommunikationen med
ADEPT:s arkitekter.
Grundantaganden
Många äldre, traditionella högskolebibliotek har byggts utifrån tanken att lärande är något som i
första hand sker i enskildhet. I dessa bibliotek prioriteras tystnad och avskildhet.
Grundantagandet i detta biblioteksprojekt har varit att lärande i lika hög grad sker kollaborativt,
d v s i aktivt samspel med andra. Biblioteket har därför planerats för att främja detta lärande, utan
att därför göra avkall på möjligheten att även studera enskilt och i lugn och ro.
En annan utgångspunkt har varit att individer fungerar olika och att människors lärstilar varierar,
samt att samma person kan ha skilda behov vid olika tillfällen. Det har därför varit viktigt att i
biblioteket skapa så många typer av lärmiljöer som möjligt.
Det har under många år siats om det tryckta mediets nära förestående död. Det är heller ingen
tvekan om att antalet e-böcker i biblioteket hittills ständigt ökat och att e-tidskrifterna näst intill
konkurrerat ut de tryckta tidskrifterna. I detta projekt har vi utgått från att den tryckta boken
ändå kommer att spela en roll under åtskilliga år framöver och att det inte finns någonting som
tydligt visar att den helt kommer att försvinna. Därför har biblioteket planerats utifrån tanken att
båda dessa medieformer ska kunna leva tillsammans, men att byggnaden även ska kunna fungera i
en eventuell framtid med färre tryckta medier. Det vi har velat bygga är alltså vad som ibland
brukar kallas ett hybridbibliotek.
Ett välkomnande bibliotek
Det var viktigt för oss att bygga ett välkomnande bibliotek, i bemärkelsen att där inte skulle
finnas några onödiga förbud. I det gamla biblioteket hade personalen fört en ojämn kamp mot
mobiltelefoner, högljudda samtal och kaffekoppar, en kamp som sällan ledde till några segrar. I
det nya biblioteket var tanken att det inte skulle behövas några förbudsskyltar eller något
hyschande. Tvärtom skulle man här möta ett kafé centralt placerat i biblioteket, som en tydlig
signal om att detta förvisso är en plats för studier, men även för samvaro och avkoppling.
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Zonindelning
För att det skulle fungera med en tillåtande och ljudlig central yta i biblioteket, var det viktigt att
här även fanns andra och lugnare miljöer, för de som så önskade. Biblioteket skulle därför delas
in i tre zoner, en tillåtande, en lugn och en tyst. Vår förhoppning var att rummets gestaltning i
kombinationen med de signaler som inredning och möblemang ger, skulle vara tillräckligt för att
visa vilken typ av aktivitet som förväntades försiggå i de olika miljöerna.
Studenternas arbetsplats
En av bibliotekets viktigaste funktioner var att det skulle fungera som studenternas arbetsplats,
såväl för enskilt som kollaborativt lärande. För att stödja detta formulerades olika typer av
lärmiljöer som biblioteket skulle innehålla. Här är några exempel:
•

•

•
•
•

•

Att sitta i grupp i bekväma möbler, med låga bord, där kaffekoppen och laptopen har en självklar
plats. Det här är en miljö där ljudliga diskussioner är tillåtna och önskvärda, och där man såväl
syns som ser andra.
Att sitta i grupp i ”vanliga” stolar kring ett sammanträdesbord. Detta är en mer arbetssignalerande
miljö. Här finns ett högre behov av avskildhet och arbetsro. Det kan vara ett slutet grupprum,
men även skapas med hjälp av andra rumsavskiljare, så som t ex bokhyllor eller skärmar.
Att sitta i en mindre grupp på 2-4 personer kring en av bibliotekets fasta datorer. Detta skapar
automatiskt en ljudlig miljö och kräver ett anpassat möblemang och kanske t o m dubbla skärmar.
Att sitta två och två tillsammans och diskutera eller arbeta på annat vis. Detta kräver små
grupprum, eller på annat sätt avgränsade platser i relativ avskildhet.
Att studera enskilt och avskilt. Kan ske i en tyst läsesal, eller vid avskilt placerade läsplatser runt
om i biblioteket. Denna typ av platser bör finnas dels i form av ”klassiska” ganska formella
studieplatser, dels i form av bekväma fåtöljer.
Att studera enskilt men inte avskilt. Studieplatser av såväl klassiskt som bekvämare snitt, placerade
i den ljudligare och livligare delen av biblioteket, med god utsikt över människor som kommer
och går. Kan placeras såväl flera tillsammans, som enskilt.

Mötesplats och vardagsrum
Förutom den rena lärandeaspekten fanns, som redan nämnts, även ett behov av en plats på
campus där studenterna skulle kunna tillbringa tiden före, mellan och efter sina schemalagda
aktiviteter och där såväl studenter som högskolepersonal skulle kunna vistas och mötas. Tanken
var att detta hus skulle kunna lyfta hela miljön på campus. Inte minst därför var det viktigt att ett
kafé placerades centralt i biblioteket. Vi ansåg inte att det räckte att det fanns i närheten av
biblioteket.
Synliggöra högskolan
Högskolan Dalarnas övriga byggnader på campus i Falun har en lågmäld karaktär och ligger dolda
bakom Scandic Hotel, en hög och anslående byggnad. Detta har inneburit att högskolan rent
fysiskt fört en aningen anonym tillvaro. Även detta förväntades det nya biblioteket råda bot på,
genom att vara en spektakulär och uppseendeväckande profilbyggnad med stor lyskraft.
Biblioteket skulle också vara en plats med möjlighet att visa upp högskolans inre liv. Här skulle
finnas en utställningsyta och en arena för öppna föreläsningar och andra evenemang.
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Synliggöra det digitala i det fysiska
Mer än 95 % av tidskrifterna och ungefär hälften av böckerna var, när biblioteket planerades, i
elektronisk form. Vi trodde inte att biblioteksanvändarna riktigt fått upp ögonen för detta. Ett
uttalat mål var att synliggöra det digitala biblioteket i det fysiska rummet.
Överblickbarhet och pedagogik
Biblioteksarbetets ledstjärna har länge varit principen ”hjälp till självhjälp”, d v s att studenter och
högskolepersonal själva ska ta ansvar för sin användning av biblioteket, medan
bibliotekspersonalen ska stå för stöd och utbildning. Det var alltså viktigt att det fysiska
biblioteket gestaltades på ett sådant vis att överblickbarhet och tydlighet underlättade för
besökarna att finna de funktioner och resurser de behövde. Endast för besökarna öppna och
tillgängliga magasin skulle finnas. Stor vikt lades även vid skyltningen av biblioteket.
För att stärka bibliotekets pedagogiska roll planerades en egen undervisningssal, något som inte
fanns i det gamla biblioteket.
Bibliotekspersonalens arbetsplatser
Till en början var meningen att all bibliotekspersonal skulle ha sina arbetsrum i den gamla
huvudbyggnaden, till vilket det nya biblioteket skulle dockas. Det nya biblioteket skulle inrymma
ett ”Språkcentrum”, vilket var en verksamhet knuten till högskolans språkutbildningar. Ganska
sent under planeringsfasen visade det sig att språkprojektet inte hittade någon finansiering och att
det plötsligt fanns ett antal rum över, där delar av personalen skulle kunna placeras.
Hur blev det?
De utvärderingar som hittills gjorts visar att det nya biblioteket i allt väsentligt blivit precis det lyft
för högskolan som man hoppats på. Många fler besökare söker sig till det nya biblioteket än till
det gamla och merparten av dessa är mycket nöjda. Förutom att biblioteket rent funktionellt blivit
som det var tänkt, så bidrar den spektakulära arkitekturen till detta. Biblioteket är byggt i formen
av en spiral i två varv med ett öppet atrium i mitten. Runt ytterväggarna ligger flera ”lager” av
hyllor ända upp till taket, vilket i dessa delar ger en småskalig känsla med många olika typer av
miljöer och vrår, samtidigt som det öppna atriet, med sina taklanterniner för ljusinsläpp, bidrar
med ljus och rymd. Att såväl studenter som högskolepersonal trivs här är helt uppenbart.
Studenternas arbetsplats
Kravet på så många och så olikartade lärmiljöer som möjligt tycker vi har infriats. Enligt de
enkäter som gjorts tycker merparten av studenterna att det är en bra plats att studera på. De 17
grupprummen fylls ofta redan ganska tidigt på dagen och besökarna sprider sig i övrigt runt om i
hela biblioteket, där många tycks ha sina favoritpositioner dit de återvänder dag efter dag. De rum
där det är glesast besatt är de två tysta läsrummen, även om det oftast sitter åtminstone några
personer där. Det tycks som om de flesta studenter väljer att sätta sig där de kan se och ses och
där det är liv och rörelse, så som på det galleri som går i spiral runt den öppna ytan i centrum.
Högskolan har ett flertal utbildningar inom mediaområdet. Dessa är lokaliserade till det gamla
regementet som ligger ca femton minuters promenad från biblioteket. Särskilt för dessa
studenters skull finns ett par studierum med möjlighet att hantera ljud och bild i olika format.
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Det finns flera olika slags möbler att välja bland, allt från kontorsstolar och traditionella, ganska
stela stolar och skrivbord, till bekväma låga fåtöljer med loungebord. Alla dessa används i ungefär
lika hög grad.

Vi har fått några få klagomål på ljudnivån i bibliotekets atrium och vi misstänker att vissa
besökare som känner sig störda inte har hittat till de tysta läsrummen. Vi försöker nu göra reklam
för dessa på våra TV-skärmar och de flesta som klagat och som blivit uppmärksammade på de
tysta rummen verkar ha blivit nöjda.
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Mötesplatsen
Biblioteket som mötesplats är ett av de koncept som verkligen fungerar. Att placera ett kafé i
biblioteket har medfört en något högre ljudnivå, men har samtidigt varit helt nödvändigt för att
ge biblioteket rollen som nav och centralpunkt på campus. Det är uppenbart att biblioteket är en
plats inte bara för studier och forskning utan även för social samvaro, något som inte gäller
enbart studenter, utan i lika hög grad högskolepersonal. Biblioteket är en plats där man stämmer
träff för att ta en kopp kaffe eller för att prata en stund. Många lärare har också kommit på att
biblioteket är ett trevligt ställe att förlägga sin uppsatshandledning till.

Skyltfönstret
Som tidigare nämnts har avsikten med det nya biblioteket även varit att visa upp vad som händer
på högskolan, för allmänhet och potentiella framtida studenter. Tanken har varit att det känns
lättare att komma in i ett bibliotek för att sätta sig och lyssna på en öppen föreläsning, än att
öppna dörren till en föreläsningssal och slå sig ner där, även om föreläsningen också där skulle
vara öppen för allmänheten.
Det som vi i den tidiga delen av planeringsfasen såg framför oss som en mindre utställningsyta,
med en liten scen i anslutning till kaféet, blev till slut betydligt större och utgörs nu av en slags
läktare, centralt placerad i byggnaden. I anslutning till denna finns en yta som kan användas till
utställningar eller som scengolv, men som till vardags är möblerad med bord, stolar och fåtöljer,
och som då används till allt från enskilt läsande och grupparbete, till social samvaro. Denna yta,
som helt enkelt döpts till Bibliotekstrappan, har blivit väldigt populär. Under det första läsåret,
2014/2015, hölls här ca 45 evenemang av olika slag, varav de flesta var öppna även för
allmänheten. Det rörde sig t ex om öppna föreläsningar av forskare från såväl Högskolan Dalarna
som andra lärosäten, presentationer av examensarbeten, paneldiskussioner, presskonferenser i
samband med skid-VM, boksläpp och konserter. En mindre undersökning som gjorts, ger vid
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handen att studenterna uppskattar att biblioteket används även till sådana aktiviteter och att
mycket få anser att de blir störda av att något sådant pågår i centrum av biblioteket.
Antalet besökare på de olika evenemangen har varierat stort. Vi har insett att marknadsföringen
är oerhört viktig och att vi behöver utveckla fungerande rutiner för detta tillsammans med
högskolans informationsavdelning. Eftersom Bibliotekstrappan blivit så populär får vi också
förfrågningar om att hyra eller låna ut den till sådant som bara har liten eller ingen anknytning till
högskolans verksamhet. När det gäller detta provar vi oss ännu fram för att finna en fungerande
praxis.

Foto: Hans Danelid
När det gäller att göra högskolan synligt rent fysisk, så kan man nog säga att även detta lyckats
väl. Biblioteket är storleksmässigt inte särskilt imponerande, men har en exteriör som drar
blickarna till sig. Den består av ett raster av bockat, spegelblankt, rostfritt stål framför en fasad av
lärkträ. Konstruktionen av stål är ett konstverk skapat av den danske konstnären Jeppe Hein i
nära samarbete med ADEPT. Tanken är att det ska förändras i takt med årstiderna, vädret och
ljusets förändringar över dagen. Verket är, liksom den övriga konsten i biblioteket, finansierat av
Statens Konstråd, och som det brukar vara när det gäller god konst råder det mycket olika åsikter
om dess förtjänster. Byggnaden syns och den diskuteras, precis så som vi önskade oss.
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Att hitta i biblioteket
Ett av de uttalade målen för biblioteket var att det skulle vara överblickbart och lätt att hitta i,
eftersom bibliotekets pedagogiska grundidé är ”hjälp till självhjälp”, vilket betyder att
bibliotekspersonalens uppgift är att lära studenter och högskolepersonal att söka vetenskaplig
information och att använda biblioteket, inte att utföra arbetet åt dem.
Biblioteket har, som redan nämnts, formen av en spiral i två varv. Bokhyllor, i flera mer eller
mindre parallella lager, följer denna spiral upp genom biblioteket. Detta innebar många och svåra
val när det bestämdes hur boksamlingarna skulle placeras. I ett tidigt skede fanns planer på att
placera böckerna temavis, som fem olika bibliotek i biblioteket, och att markera skillnaden mellan
dessa bibliotek med hjälp av t ex färgsättning, inredningen och skyltning. Detta förslag övergavs
efter teoretiska provinplaceringar och efter diskussioner med arkitekterna. Det visade sig bli svårt
att göra en tydlig skillnad mellan de olika delbiblioteken. Idén riskerade snarare att öka än att
minska svårigheten att hitta. Det beslutades alltså att böckerna så långt det lät sig göras skulle
ställas upp i en enda svit.
Våra diskussioner om hyllplacering skedde under samma period som många svenska bibliotek
gick över från SAB till Dewey som hylluppställningssystem. Vi beslöt att behålla SAB, dels för att
vi insåg att vi inte skulle mäkta med att klassificera och märka om alla böcker samtidigt som vi
planerade för det nya biblioteket och genomförde flytten. Att, som vissa andra bibliotek, försöka
leva med två sviter av böcker, en äldre uppställd enligt SAB och en yngre enligt Dewey var aldrig
aktuellt, eftersom vi tror att browsing av hyllorna fortfarande är ett viktigt sätt för många att söka
information och att en sådan uppdelning bara leder till förvirring. Dessutom kom vi fram till att
det fanns relativt få vinster för ett bibliotek av vår sort att övergå till Dewey som hylluppställning,
åtminstone jämfört med den stora arbetsinsats som skulle krävas. Böckerna är ändå sökbara på
Deweykod i Libris, för den som önskar utnyttja den möjligheten. Beslutet innebar inte ett nej till
Dewey för all framtid, utan snarare ett konstaterande av att det fanns viktigare frågor för oss just
då.
När beslutet om att fortsätta med SAB var taget gjordes ytterligare nya inplaceringsmodeller till
dess att ett tillräckligt bra alternativ arbetats fram. Enligt detta kan man, enkelt uttryckt, säga att
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bibliotekets avdelning A finns längst ner i biblioteket och att avdelningarna sedan vandrar
alfabetiskt uppåt för att avslutas med avdelning V högst upp.
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Nästa steg var att utarbeta ett skyltsystem för biblioteket. Vi hittade inget färdigt på marknaden
som vi tyckte passade bibliotekets design, så vi lät arkitekterna från ADEPT utveckla ett eget i
nära samarbete med oss. Alla skyltar är på såväl svenska som engelska. Systemets största
beståndsdelar, de stora skyltar som visar de olika huvudämnesavdelningarna, konstruerades som
lådor som exakt får plats i en hylla och som enkelt kan flyttas runt i biblioteket, allteftersom
avdelningar växer eller krymper. Denna idé användes sedan även för olika typer av
hänvisningsskyltar som är tydligt läsbara även på relativt långt håll från olika positioner i den
centrala delen av biblioteket, t ex från informationspunkterna och Bibliotekstrappan. Sådana
skyltar visar t ex var toaletter och skrivare finns, men även vägen till ämnesavdelningar som inte
är direkt synliga. De stora skyltarna kompletteras av hyllkantskyltar vid alla ämnens
underavdelningar. Dessa är tillverkade av bockad vitmålad metall, och även dessa lätt flyttbara. Vi
insåg ganska tidigt att det fanns ett visst antal positioner där det var extra svårt att intuitivt förstå
var fortsättningen på en hylla fanns. I dessa positioner uppfann vi en egen typ av skylt, enligt
samma modell som hyllkantskyltarna, som i text och med hjälp av enkla symboler meddelar
sådant som att man ska fortsätta ”runt hörnet”, ”på motsatta sidan”, ”på andra sidan dörren”
eller liknande. I något enstaka desperat fall kom vi inte på något mer exakt än ”fortsätter i hörnet
bortom datorerna”.
Som ett komplement till skyltsystemet införskaffades en digital karta som även är kopplad till vår
bibliotekskatalog. Med hjälp av denna kan man se var en bok eller en ämnesavdelning finns. Det
är inget fel på kartan och dess system i sig, men det är ändå tveksamt hur mycket hjälp besökarna
har av den. På grund av bibliotekets form tycks det vara svårt att översätta den digitala kartan till
fysisk verklighet.
Sammanfattningsvis kan man säga att biblioteket i sig inte är helt lätt att hitta i, men att det ändå
verkar som om de flesta besökare tar sig fram utan större problem och vi tror att vårt skyltsystem
bidrar till detta. Mest nöjda är vi med de stora skyltarna som syns från mitten av biblioteket och
som gör att man redan på håll kan se i vilken riktning man ska gå.
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Det digitala biblioteket

En viktig tanke var att synliggöra det virtuella biblioteket i det fysiska. Under planeringsfasen drev
vi ett flertal olika projekt för att försöka finna sätt att göra detta. Vi diskuterade idéer internt och
tillsammans med arkitekterna, vi samarbetade med högskolans NGL-centrum och vi gjorde
studiebesök. Vi fick även medel från rektors strategiska fond för att utveckla tankar kring detta
tillsammans med SICS, Swedish Institute of Computer Science.
De flesta av de idéer vi hade eller fick hjälp med, gick vi inte vidare med, i de flesta fall därför att
det skulle bli för kostsamt, men i vissa fall också för att det rörde projekt som vi bedömde endast
skulle vara intressanta en kort tid, men sedan kräva mycket tid, pengar och kompetens för att
underhålla och vidareutveckla.
Det som överlevde alla våra tankeverkstäder var en relativt enkel lösning som består av två delar.
Dels en förhållandevis stor och visuellt synlig närvaro av skärmar av olika dimensioner i
biblioteksbyggnaden, dels ett egenutvecklat system för exponering av i första hand bibliotekets
e-böcker, ute bland hyllorna tillsammans med de fysiska böckerna. Systemet bygger på att det för
varje enskild skärm skickas en sökning till vårt discoverysystem, Summon, varefter omslagsbilder
hämtas från Syndetics och visas på skärmen i form av en boksnurra. Innehållet varierar på de
drygt 20 skärmarna och är anpassat till den ämnesavdelning där skärmen är placerad. Det går inte
att läsa hela bokens text på skärmen, däremot kan man oftast se en sammanfattning och sedan
antingen mejla en länk till sig själv, eller läsa av en QR-kod för att snabbt och enkelt få upp boken
på en surfplatta eller liknande. Systemet är helt automatiskt när väl en sökfråga lagts in i den
administrativa delen av systemet och det är inte särskilt komplicerat att byta fråga. Vi har inte
gjort någon formell utvärdering av systemet, och det levererar heller ingen sökstatistik. Vårt
intryck är dock att det kanske inte används aktivt särskilt ofta, men att det ändå bidrar positivt till
intrycket man får av biblioteket, och att det hjälper till att synliggöra den stora mängd av e-böcker
som vi äger.
På vissa skärmar finns, tillsammans med e-böckerna, även innehållsförteckningar från några
viktiga tidskrifter inom de aktuella ämnesområdena. Det visade sig dock mer komplicerat att
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automatisera denna del av systemet, främst på grund av att det var svårt att hitta bilder av
tillräckligt god kvalitet på tidskriftsomslag, vilket ledde till att vi endast kunde använda så små
bilder att applikationen rent visuellt inte blev särskilt intressant. Vi tvingades även utesluta många
kärntidskrifter helt, på grund av att vi överhuvudtaget inte kunde hitta bilder på omslagen.

Klimat och miljö
Eftersom ljusinsläppet till byggnadens centrala delar primärt sker via lanterniner i taket, fanns
vissa farhågor om att det skulle kännas mörkt och instängt i denna del av byggnaden, men dessa
har fullständigt kommit på skam. Här härskar ljuset och vi har vid flera tillfällen hört besökare
säga att det är som ljusterapi att komma till biblioteket.
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När det gäller ventilation och temperatur har det däremot varit en del klagomål. Biblioteket har
ibland varit för kallt, samtidigt som det vid evenemang med många besökare har haft en tendens
att bli för varmt. Delvis har detta varit en fråga om att trimma in de tekniska systemen, så det har
blivit bättre, men det är fortfarande inte riktigt bra.
Akustiken
Det som varit mest bekymmersamt är akustiken. De akustiker som deltog i projektet trodde inte
att det skulle uppstå akustiska komplikationer, men det har det ändå gjort. I den öppna delen av
byggnaden har ljudet en lång efterklang, ungefär som i många äldre kyrkor. Det gör att det ibland
kan vara svårt att höra vad som sägs för den som arbetar i informationen och det gör också att
det behövs mikrofoner för den som pratar vid Bibliotekstrappan. Till detta kommer vissa
whispering gallery-effekter, d v s fenomenet att sådant som sägs på en viss plats i biblioteket kan
höras klart och tydligt långt borta i en helt annan del av byggnaden. Den andra sidan av myntet är
att det, så att säga av ett lyckosamt misstag, har blivit en mycket bra konsertsal för akustisk musik.
Vi har haft besök av såväl körer som stråkensembler, alltid med fantastiskt resultat rent
ljudmässigt. Detta gör att vi är tveksamma till att alltför drastiskt försöka åtgärda det som är
akustiskt problematiskt, eftersom vi är rädda för att då även förändra det som är bra.
Tillgänglighet
I det ursprungliga arkitektförslaget bestod merparten av biblioteket av en försiktigt lutande,
spiralformad ramp, avbruten av några horisontella vilplan. Det var också det förslag som det
arbetades utifrån under större delen av planeringsprocessen. När det var dags att söka bygglov
ifrågasatte Byggnadsnämnden om tillgängligheten för funktionshindrade var tillfredsställande och
om byggnaden, vad gällde den delen, verkligen följde svensk byggnorm. Kommunens
projektledare hade vid olika tillfällen pekat på skriften ”Bygg ikapp handikapp”, som är mer
långtgående på detta område än vad byggnormerna är, så för oss blev överraskningen därför stor
när det visade sig att byggnaden faktiskt inte uppfyllde dessa krav och att den måste ritas om.
Detta medförde en ca ett år lång försening och resulterade i att byggnaden nu består av ett antal
horisontella halvplan med trappor och hissar däremellan. Den uppfyller nu alla formella krav,
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men det går att diskutera om den i praktiken verkligen blivit tillgängligare. Förmodligen beror
svaret på vilken typ av funktionshinder man har.
Arbetsplats för bibliotekspersonalen
Från början var det meningen att bibliotekets ordinarie personal, bestående av ett dussintal
personer, skulle ha sina arbetsrum utanför det nya biblioteket, men i en korridor i det hus som
ligger vägg i vägg. Eftersom den språkverksamhet som hade planerats till det nya biblioteket inte
lyckades hitta någon finansiering, förändrades förutsättningarna plötsligt och sent. Egentligen
ville vi inte att bibliotekspersonalen skulle splittras på två håll, men heller inte att det skulle flytta
in någon annan verksamhet i de överblivna lokalerna. Till slut bestämdes att 8 personer i
bibliotekets personal skulle ha sina rum i nya biblioteket och de övriga i den anslutande
byggnaden, där det också finns ett lunch- och kafferum med pentry. Här finns även ett rum för
posthantering och kopiering som ligger ganska långt från t ex återlämningsautomaten i nya
byggnaden. Det hade varit praktiskt om dessa hade funnits närmare varandra. Eftersom
arbetsrummen i biblioteket egentligen ritades för en annan verksamhet har de alla olika form och
storlek på såväl rum som fönster, inte så praktiskt kanske, men ganska trevligt. I ett par av
rummen sitter två personer, de övriga är till för en person. Att ha personal i nära anslutning till
den publika delen av biblioteket är bra, men att ha personalen uppdelad är inte helt optimalt. Det
bästa hade varit om hela personalen hade suttit i biblioteket.

Informationspunkterna
Biblioteket har två kvadratiska informationspunkter i anslutning till varandra i centrum av
biblioteket. Tanken bakom dessa var att försöka få bort den traditionellt ganska stela relationen
mellan bibliotekspersonal och besökare. Meningen var att det inte skulle finnas någon fram- och
baksida på punkterna så att personal och besökare skulle kunna söka information tillsammans. Så
har det tyvärr inte blivit. Ett av skälen till detta är att golvet vid informationspunkterna är den
enda delen av biblioteket där golvet fortfarande lutar, på det vis som större delen av biblioteket
var tänkt att gör i sin första version. För att det i längden inte ska vara skadligt för personalen att
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stå på ett lutande plan har det byggts ett litet horisontellt golv vid ena sidan av
informationspunkterna. Detta har i sin tur lett till andra problem. Denna upphöjning har gjort att
det blivit en kant på några centimeter som är svår att se, vilket medfört att besökare vid några
tillfällen snubblat, varför vi nu inte gärna vill att de går på den sidan. Dessutom har denna plana
yta gjort att bibliotekspersonalen i princip alltid står på den sidan, vilket gör att punkterna trots
allt väldigt tydligt fått en fram- och en baksida. Detta har cementerats ytterligare eftersom man
ibland också ställer en stol på denna sida av informationspunkterna. Så i praktiken beter vi oss
alla nu som i en traditionell informationsdisk, med besökare på ena sidan och personalen på den
andra.

Magasinsböckerna
Arkitekternas lösning på vårt krav på öppna magasin, blev att placera magasinsböckerna ovanför
de ordinarie samlingarna. Eftersom biblioteket skulle ha hyllor från golv till tak av designmässiga
skäl, var detta en idé som låg nära till hands och som skulle lösa problemet utan att ta någon extra
yta i anspråk. För att nå dessa sällan använda böcker en bit upp på väggarna skulle ett system med
väggfasta, men flyttbara stegar på räls användas. Dessa skulle förses med breda fotsteg och
handtag på båda sidor och uppfattades av merparten av personalen som en tillfredsställande
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lösning. Vi skulle i praktiken som mest inte behöva klättra högre än 80 cm. Den stora
utmaningen var snarare av pedagogisk art. Hur skulle användarna förstå att böckerna på de två
översta hyllorna vara något annat än på hyllorna nedanför? Skulle detta medföra att ett bibliotek
som redan genom sin form inte var helt lätt att hitta i, skulle uppfattas som ännu mer
förvirrande? Någon riktigt bra lösning på detta har vi fortfarande inte hittat, något som heller inte
varit nödvändigt. Det visade sig nämligen att Arbetsmiljöverket, av något för oss obegripligt skäl,
inte tyckte att vår lösning med stegarna var tillräckligt säker och förbjöd oss därför att använda
oss av den. Detta har inneburit att vi fortfarande har en stor del av vår äldre litteratur kvar i de
gamla, slutna magasinen.
Sådant som kunde ha blivit bättre
Biblioteket känns på de allra flesta vis mycket lyckat och det uppfyller utan tvekan de viktigaste
kraven. Det är en inspirerande och estetiskt tilltalande lärmiljö som används som träffpunkt för
såväl studenter som högskolepersonal, och det är en arena som används för att visa upp vad som
händer runt om på högskolan. Ändå finns det naturligtvis sådant som skulle kunna ha gjorts
annorlunda om vi fick möjligheten att börja från början igen.

Något som inte alls fungerar bra är de golvboxar som finns infällda i golvet runt om i biblioteket
och vars uppgift är att förse besökare och bibliotekspersonal med elektricitet, och i vissa fall
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datanät. Dessa är av en modell som visat sig inte hålla för vardagligt bruk. Användarna förstår
inte hur man öppnar och stänger dem, utan tar i för hårt, varvid de lätt deformeras. Vi håller nu
på att byta ut vissa av dessa mot en modell som förhoppningsvis ska vara hållbarare.
Det har också visat sig att placeringen av toaletterna inte blivit helt tillfredsställande. Nu finns
merparten längst ner i biblioteket, förutom en handikapptoalett som placerats högt upp i
byggnaden. Däremot finns inga toaletter alls i närheten av kaféet, där många besökare rör sig.
Detta är olyckligt.
Storleken på bibliotekets dator- och undervisningssal minskade något under planeringsfasen utan
att vi reagerade tillräckligt på detta, med följd att de 16 datorer som nu finns där är alltför tätt
placerade.

Foto: Victoria Törnqvist/Åsa Härstedt
Det finns ett stort magasin under Bibliotekstrappan. Syftet med detta var att dit kunna rulla stora
utställningsskärmar på hjul, när dessa inte används för någon utställning. Under en period av den
långa planeringsprocessen tillsatte kommunen en projektledare, som inte var särskilt intresserad
av att kommunicera med bibliotekets personal eller ledning. Under denna period ritades en brant
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trappa av betong in mellan Bibliotekstrappan och det aktuella förrådet. Detta fick vi veta första
när trappan var på plats. Det säger sig självt att det inte går att rulla otympliga skärmar upp och
nerför branta trappor, så det förrådet kan nu inte användas för det avsedda
syftet.
Lärdomar
Den tydligaste lärdomen vi dragit av denna fleråriga planerings- och byggprocess är kanske hur
viktigt det är att kommunicera, och hur svårt det är. Egentligen skulle detta ämne kräva en egen
artikel.
Intressenter i detta projekt har varit många; högskola, kommun, arkitekter, byggentreprenör,
externa konsulter m fl. Även inom vissa av dessa organisationer och företag har det funnits olika
aktörer som inte alltid dragit åt samma håll. Kunskapen om vad ett bibliotek är och vilka specifika
krav man måste ställa har, utanför biblioteksorganisationen, heller inte varit särskilt god. Många
av aktörerna har haft en bild av vad ett bibliotek är, i värsta fall baserad på egna erfarenheter
tiotals år bakåt i tiden, och eftersom man trott sig haft tillräckliga kunskaper, har man inte alltid
tyckt sig behöva kommunicera med oss mer än nödvändigt. Detta har gjort att vi fått kämpa en
hel del för att göra oss hörda. Processen har också påverkats starkt av de olika aktörernas
relationer och personligheter. Tydligast har detta varit i vår kontakt med det kommunala
fastighetsbolagets representanter. Under slutfasen av projektet var den mycket god, men tidvis
var den rejält ansträngd, till stor del beroende på personalförändringar hos bolaget. Detta var
något som tydligt påverkade dynamiken i processen.
När det gäller just kommunikation har den riktigt positiva upplevelsen varit relationen med
arkitekterna från ADEPT, som hela tiden varit lyhörda, kreativa och lätta att ha att göra med. De
har hela tiden velat lyssna och de har tagit fasta på våra idéer och i de flesta fall omarbetat dem till
något ännu bättre än vad vi själva tänkt. Även byggbolagets projektledare uppfattade vi som en
kreativ och lyssnande person, även om han naturligtvis hade sin budgetram att följa och vi långt
ifrån alltid var ense.
Även när det gäller kommunikation inom bibliotekets egen organisation finns en del att diskutera.
Processen innehöll en del vägval som gällde hur mycket medarbetarna skulle involveras.
Bibliotekets ledning ville att personalen skulle vara och känna sig delaktig, men det gällde
samtidigt att se till att projektet hade styrfart och att de bärande idéerna behölls, även om det
emellanåt fanns delade åsikter inom personalgruppen. Biblioteksprojektet leddes av en styrgrupp
bestående av bibliotekschefen, biträdande bibliotekschefen och den biblioteksinterna
projektledaren. Särskilda arbetsgrupper tillsattes under olika faser för specifika uppgifter. Riktigt
alla frågor diskuterades inte av all personal, och det är möjligt att somliga inte kände sig tillräckligt
involverade. Vissa beslut måste fattas med kort varsel och en del grundläggande idéer var helt
enkelt inte förhandlingsbara. De allra flesta frågorna diskuterades dock tillsammans med hela
personalen och de besluten följde personalmajoritetens åsikt.
En annan fråga som kanske även den delvis har med kommunikation att göra, men i ännu högre
grad med kompetens, är hur man ser på de i projektet deltagande experterna och konsulterna.
Det rör sig i ett stort projekt som detta om en ganska imponerande mängd personer. Det gäller
sådant som el- och belysning, data, ventilation, akustik, tillgänglighet, larm, konstruktion m fl. Vi
inser i efterhand att vi borde, mer än vad vi gjorde, ha dubbelkollat dessas arbete och resultat. Vi
trodde nog i alltför hög grad att de var de som visste bäst, vilket i och för sig säkert var sant, men
det innebar inte att de inte kunde tänka fel. Det finns flera exempel på detta. Vissa saker kunde vi
vara med och rätta till, men vissa förstod vi inte konsekvenserna av. I andra fall fanns vi helt
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enkelt inte med i de sammanhang där besluten togs. Naturligtvis finns här ett kompetensproblem
även på högskolans sida. Varken fastighetsavdelningen eller biblioteket hade den tekniska
kunskap som hade behövs för att bedöma vissa lösningar. I den bästa av världar borde biblioteket
ha haft en egen teknisk konsult som följde projektet. Detta skulle säkert betraktas som en dyr och
onödig lösning, men i vårt fall gjordes misstag som kostade pengar att rätta till, om de alls kunde
åtgärdas.
Överhuvudtaget är nog den tydligaste lärdomen att bibliotekets organisation, som är den enda
parten i ett projekt som detta som har reell kompetens att förstå vad ett bibliotek är, måste finnas
med i alla sammanhang, även på tekniska möten där ingen annan anser att det är nödvändigt.
Avslutning
När det gäller projekt av den här storleken stöter man förmodligen alltid på svårigheter av olika
slag. I förhållande till biblioteket i sin helhet och den betydelse det idag har för högskolan är
misstagen som gjordes ändå små. Den helt övervägande delen av våra besökare, såväl de från
högskolan som de utifrån, är entusiastiska. Merparten av oss som arbetar på biblioteket är också
mycket positiva och tycker att vi fått ett bibliotek som till och med blivit bättre än vad vi hade
hoppats. Det känns upplyftande att tillbringa sin arbetsdag på en så vacker arbetsplats, särskilt
tillsammans med så många nöjda och glada besökare. Den kanske vanligaste kommentaren vi
hört om vårt bibliotek är inte särskilt analytisk och nyanserad, men den är tydlig: ”Wow!”
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