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Det finns få andra platser i staden som har samma öppenhet och tillgänglighet som bibli-
oteken. Det är viktiga platser för samhället som samlar olika typer av människor och erb-
juder en trygg och tillåtande miljö för möten, utveckling och reflektion utanför hemmet. 

I Sverige har man genom folkbiblioteken skapat ett offentligt rum med väldigt låga 
trösklar. Detta har man lyckats med genom att se till att biblioteken finns tillgängliga 
oavsett vart man bor i staden. I  Stockholm är dessa lokala folkbibliotek ofta förknippade 
med tunnelbanestationerna och centrumen i anslutning till dem. Under tunnelbanans 
framväxt placerades de lokala biblioteken i anslutning till centrumet, ofta i egna offent-
liga byggnader som gav biblioteken en egen plats i sammanhanget. Det vi ser idag är att  
biblioteksbyggnaderna ersätts av att biblioteken istället integreras med andra centrala 
funktioner som tunnelbanor och gallerior för att öka intresset och tillgängligheten för 
biblioteken. 
Genom att strategiskt placera biblioteken på mer centrala och tillgängliga platser up-
pdateras bibliotekens relevans och attraktion. Däremot förlorar de i många fall sin syn-
lighet i stadsbilden och blir ofta underordnade andra funktioner. 

I Skärholmen placerades biblioteket på första våningen i en byggnad som ligger mellan 
centrumet och andra offentliga funktioner. Vid invigningen 1968 kritiserades Skärhomen 
när de kommersiella funktionerna stod i fokus medan de offentliga eftersattes och tog 
längre tid att färdigställa. Skärholmen har sedan dess mer och mer utvecklats med styrn-
ing av de kommersiella krafterna och redan 1987 glasades ena delen av centrumgatorna 
in. I och med inglasningen av Bredholmsgatan 2008 blev även biblioteket en del av 
gallerian som idag endast nås genom gallerian.

En nyfikenhet för hur folkbiblioteken gestaltas i stadsbilden och hur de allt oftare un-
derordnas andra funktioner har format detta projekt som syftar till att undersöka hur 
folkbiblioteket i Skärholmen skulle kunna uppdateras och få ett nytt och eget uttryck i 
anslutning till Skärholmstorget.
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Förslaget innebär att biblioteket flyttas ut ur gallerian och placeras i en befintlig bygg-
nad i anslutning till Skärholmens mest aktiva offentliga rum, Skärholmstorget. Torget 
omsluts idag av fyra fasader, kyrkan, gallerian, kontorshuset och terassbyggnaden. 
Terassbyggnaden som jag har valt att arbeta med karakteriseras av en spännande be-
tongmur som skapar ett skärmtak mot torget. Byggnaden innehåller idag tunnelbanan 
med biljetthallen som behålls i projektet samt butiker och restauranger som ersätts av 
biblioteket. Det nya biblioteket får en yta på ca 3000 kvm fördelat på tre plan, torgplanet, 
tunnelbaneplanet och terassplanet. Terassplanet får en ny påbyggnad som tillsammans 
med den befintliga muren skapar en ny fasad mot torget. Projektets utgångspunkt har 
varit besök och observationer av 11 befintliga bibliotek. Programmet har utgått från 
Kista bibliotek och har utvecklats under projektets gång

Konceptet för påbyggnaden har handlat om att skapa en svävande volym ovanför den 
befintliga muren. Tillsammans skapar den nya och gamla fasaden en ny fasad mot torget 
som markerar bibliotekets existens och betydelse. Genom att låta volymen sväva ovan-
för muren behålls också utsikten från terassplanet som idag är en fin kvalitet. Den nya 
fasaden utförs i frostat glas med integrerad belysning som lyser upp torget när solen går 
ner.

I projektet är biblioteket
En offentlig yta som får ta plats och synas
En enkel plats att besöka med låga trösklar
En del av vardagen som på samma sätt som torget blir en plats man naturligt passerar 
mellan andra vardagliga platser, till exempel arbetet, tunnelbanan, bostaden och torget
En förlängning av Skärholmens mest aktiva offentliga rum, Skärholmstorget
En plats för många olika aktiviteter och möten men samtidigt också för ro, studier och 
reflektion

Biblioteket behöver även vara
Flexibelt med ytor som kan användas för olika aktiviteter som ständigt förändras
En trygg plats där alla kan hitta ro och lugn
En bra arbetsplats med ytor som är lättöverskådliga
Tillgänglig för alla, dvs handikappanpassning i hela lokaler med tillräckliga avstånd 
mellan möbler för att alla ska kunna röra sig fritt i biblioteket

Bibliotekens roll i samhället har utvecklas och förändras. Det är inte längre bara en plats 
för information men också för möten, aktiviteter, ro och reflektion. Bibliotekets förän-
derliga roll med många olika varierande aktiviteter förutsätter också föränderliga och 
flexibla lokaler. Biblioteket har därför delats upp i tre plan. Torgplanet som innehåller 
de huvudsakliga biblioteksfunktionerna syftar till att skapa en öppen och tillgänglig yta 
för spontana besök. Tunnelbaneplanet innehåller främst möteslokaler som används vid 
organiserade aktiviteter. Terassplanet syftar till att bland annat skapa en plats för ro med 
utsikt över torget och ytor för studier och tystnad.
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Torgplanet rymmer de huvudsakliga biblioteks-
funktionerna. Ytan ligger i anslutning till tun-
nelbanans biljetthall och Skärholmstorget vilket 
gör att biblioteket blir en naturlig förläggning av 
Skärholmstorgets offentliga rum. 

Barn Barnytan placeras i ena änden av biblioteket som 
tillåter högre volym utan att besökare i andra delar av 
biblioteket störs. Här slingrar sig bokhyllorna genom 
den öppna ytan och skapar spännande utrymmen för 
läsning. Vid barnavdelningen finns även den andra 
mindre infodisken. 

Barnboksakademin Unikt för Skärholmens bibliotek 
är att det agerar huvudsäte för barboksakademin som 
består av 13 barnboksförfattare. Författarna har sina 
årliga möten på Skärholmens bibliotek och har därför 
fått en egen volym i biblioteket med mötesbord och 
13 stolar. När akademin inte använder rummet kan det 
användas för andra möten och aktiviteter. På baksidan 
av volymen finns ett utrymme för att visa upp aktuella 
barnböcker. 

Barntrappan Barn älskar att klättra. Trappan fungerar 
som en flexibel möten som kan användas som sittplats, 
scen eller klättervägg.

Barnvagnsparkering Längst väggen finns barn-
vagnsparkering och en yta för att hänga av sig yt-
terkläder.

Bokväggen Längst hela bibliotekets bakre vägg finns 
bokväggen som täcks av bokhyllor som går från golv 
och nästan upp till tak. Bokväggen rymmer bibli-
otekets flesta böcker och möjliggör en mer flexibel yta 
genom resten av biblioteket. De övriga bokhyllorna 
som placeras på golvet är lägre vilket möjliggör en 
bättre överblick över hela biblioteket. 

Cafeét Cafeét har blivit en del av biblioteket och är 
en viktig del av de sociala aktiviteter som biblioteket 
skapar möjligheter för. Det placeras mellan biljetthal-
len och biblioteket och fungerar som ett mellanrum 
mellan den aktiva biljetthallen och det lugnare bibli-
oteksutrymmet. 

Citrusgården En innergård som släpper ner ljus till 
biblioteket och som har fått sitt namn från citrusträden 
som planteras på gården. 

Datorer En viktig del av biblioteket i Skärholmen är 
datorerna. Datorerna används idag flitigt av besökarna. 
De placeras i närhet till entrén, infodiken, personal och 
kopiatorer för att främja aktiviteterna kring datorerna. 

Det 100 år gamla bordet En möbel som jag har tagit 

med mig från det befintliga biblioteket är det 100 år 
gamla bordet som fanns i Sveriges första barnbib-
liotek. Bordet finns idag i den tysta läsesalen men 
fungerar dåligt som arbetsbord och mötesbord då det 
är smalt och avlångt. I det nya biblioteket har det fått 
ett eget utrymme och fungerar som ett nyhetsbord. 

Hörnet I anslutning till torget finns hörnet som är ett 
utrymme som går att boka för olika aktiviteter. Till 
exempel stickklubb, språkstudio, bokcirkel eller poe-
siuppläsning. Den centrala placeringen ut mot torget 
visar bibliotekets aktiviteter utåt på ett bra sätt. 

Kopiatorhörnan Kopiatorerna är ännu en viktig funk-
tion i Skärholmens bibliotek. De används mycket och 
kräver ofta personalens närvaro. De har därför placer-
ats nära personalutrymmen och datorer. 

Litteraturgången En gång där böckerna ligger i 
fokus. Här kan man promenera i lugn och ro mellan 
bokhyllorna och sätta sig i en av de bekväma fåtöljerna

Lån, återlämning och reservation Intill torget 
finns lån- och återlämningsautomater. Här finns även 
bokhyllor för reservationer. Dessa centrala funktion-
er placeras i anslutning till entrén och i anslutning till 
personalutrymmen. 

Mindre barn De mindre barnen får en egen yta som 
markeras med hjälp av en rund matta. 

Personalingång Personalen har sin ingång från torget. 
Volymen rymmer personalkommunikationen med hiss 
och trappa som når samtliga plan.

Sekundär ingång Den sekundära ingången används 
när tbaneplanet används utanför bibliotekets öppetider. 

Torget Det första man möter när man kommer in i 
biblioteket från Skärholmstorget är bibliotekstorget. 
Här finns infodisk och nyhetsbord, från torget kan man 
blicka ut över resten av biblioteket. Torget markeras 
med hjälp av en tydlig cirkel i taket där halva cirkeln 
är öppen mot övre våningen och den andra halvan 
fungerar som belysning.

Ungdom Ungdomsytan placeras på ett sätt som skapar 
avskildhet samtidigt som ytan blir överblickbar. Det 
långa bordet skapar förutsättning för sociala aktiviteter 
som läxhjälp och spel samtidigt som det omsluts av 
bokhyllor vilket skapar intimitet och avskildhet. 

Ungdomsscen I anslutning till ungdomsytan finns 
ungdomscenen som uppmuntrar aktiviteter som initi-
eras av ungdomarna till exempel framträdanden, film-
visning och playstation turneringar. 

Litteraturgången En gång där böckerna ligger i 
fokus. Här kan man promenera i lugn och ro mellan 
bokhyllorna och sätta sig i en av de bekväma fåtöljerna
Utblicken Längst den glasade fasaden finns sittplatser. 
Här man man sitta och se ut över torget. 

Vardagsrummet Vardagsrummet är den första ytan 
man möter när man kommer in i biblioteket från 
tunnelbanans biljetthall. Här finns tidningarna och 
sittplatser i bekväma fåtöljer. 

Vinterförvaring Under vintern tas citrusträden in och 
placeras i ett glasat förråd som möjliggör åskådning 
från utsidan.

Återlämningsrobot och personalkontor Centralt i 
biblioteket finns en kvadratisk volym som innehåller 
återlämningsroboten och personalkontor. Att person-
alen ska kunna ha översikt över biblioteket är viktigt, 
det ökar tryggheten i biblioteket och skapar bättre ar-
betsvillkor för de anställda. Personalutrymmet för den 
personal som jobbar på torgplanet har därför placerats 
på ett sätt som ger personalen god överblick över bib-
lioteket  och närhet till funktioner där personalen ofta 
behövs. 

Tunnelbaneplanet ligger i anslutning till tunnelba-
nan vilket skapar möjligheten att öppna upp väg-
gen mellan perrongen och biblioteket för att skapa 
en synlig kontakt. Planet ligger även i anslutning 
till en befintlig lastkaj där leveras och sopphämt-
ning sker till biblioteket, cafeét, pressbyrån och 
SL. Tunnelbaneplanet är tänkt att kunna användas 
separat från biblioteket som flexibla möteslokaler 
för olika aktiviteter. 

Aktivitetstorg Aktivitetstorget är en flexibel yta som 
kan användas för till exempel temporära utställningar 
eller disco. Aktivitetstorget har fönster ut mot tunnel-
baneperrongen vilket skapar synlighet för de aktivi-
teter som sker på torget. 

Café Leveras, förvaring och tillagningskök för caféet.

Förråd Förråden skapar möjlighet för ett föränderligt 
bibliotek. Olika aktiviteter kräver olika typer av mö-
bler och inredning som kräver förvaring när de inte 
används. 

Mediateknik Ett aktivt bibliotek kräver mycket digital 
teknik som möjliggör användning av tex projektorer, 
ljud och anpassad belysning. 

Sortering och personalkontor Ett bibliotek får re-
gelbundet leveranser av böcker, tidningar och annan 
media som måste sorteras och märkas. Mellan person-

alkontoret och aktivitetstorget finns en glasad vägg 
som gör att personalen kan ha överblick över ytorna 
samtidigt som de sitter på kontoret vilket skapar en 
tryggare miljö. 

Utbildning Utrymme för utbilding och möten. 

Terassplanets ytor skapas genom tillbyggnaden. 
Idag är denna yta en park med grönska mot torget 
vilket begränsar utsikten över torget och skärhol-
men. Kvalitén med de befintliga terassbyggnaderna 
är just att de skapar en utsiktsplats över skärhol-
men. Den kvalitén har jag i mitt förslag velat 
bevara. Terassplanet har genomgående fönster 
längs hela planet där bröstningshöjden mot torget 
blir 110 cm med undantag för fem ytor där glaset 
sträcker sig till golvet. Detta skapar utsiktsplats-
er från terassplanet där man kan sitta i det lugna 
biblioteket medan man ser ut över Skärholmen. 
Terassplanet är lugnare och tystare än resten av 
biblioteket med möjlighet för studier och reflektion. 

Ateljé En av de större funktionerna på terassplanet är 
ateljén som placeras i en separat mindre byggnad som 
byggs ihop med huvudbyggnaden med ett glastak. At-
eljén kan användas separat från biblioteket och har en 
egen ingång vilket underlättar besök av till exempel 
skolor och förskolor. Utrymmet är endast tillgängligt 
för planerade aktiviteter men kan också användas av 
till exempel boende för olika aktiviteter eller möten. 

Personalutrymmen De huvudsakliga personalutrym-
men i biblioteket finns på terassplanet. Här finns 13 
skrivbord, ett större mötesrum, personalskåp och ett 
pausrum som blickar ut över torget och mot bostäderna 
vid terassplanet. Personalutrymmet har glasade väggar 
ut mot biblioteket vilket skapar öppenhet och över-
blickbarhet i biblioteket. 

Studieplatser 18 öppna studieplatser. 

Tyst läsesal Tyst läsesal med  12 platser och glasade 
väggar.

Uteplats I anslutning till ateljén finns en upphöjd 
terass som blir som en utvändig förläggning av bib-
lioteket och som kan användas för utomhusaktiviteter. 
Från uteplatsen kan stå och se in i biblioteket och även 
se ända ner till tunnelbaneplanet. 

Utsikten Det genomgående glaspartiet på terassplanet 
möjligör en utsikt över torget och Skärholmen. 
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Skärholmens bibliotek

Nästa, Skärholmen. På perongen i Skärholmen pågår 
byggarbeten, rulltrappan är avstängd så jag tar den 
vanliga trappan upp mot biljetthallen. Jag möts av 
en påtaglig matlukt, förmodligen från den nyöppna-
de restaurangen Happy Chicken som olyckligtvis har 
placerat sin ventilation mot torget och som får hela 
torget att lukta friterad kykling. Jag fortsätter genom 
biljetthallen, förbi pressbyrån och pizzerian, och se-
dan ut på torget. På torget är frukthandeln igång, jag 
ser människor som samlas, pratar och sedan sätter sig 
på någon av bänkarna vid fontänen, det är precis som 
vanligt tänker jag. 

Jag följer strömmen längst kyrkan och går mot den 
högra entrén till gallerian. Jag tittat upp mot biblioteket 
som har fönster ut mot kyrkan och torget, klockan är 
10.00 och biblioteket har precis öppnat. Jag fortsät-
ter in mot centrumet genom de roterande dörrarna. I 
centrumet är det lugnt. Jag går förbi det nyöppnade 
caféet Le Croissant och Skärholmens barberare för att 
sedan ta höger in mot dörren som leder till Biblioteket. 
Ovanför dörren sitter en liten anspråkslös skylt med 
texten Bibliotek. Jag går in och möts av en lång kor-
ridor som leder till ett trapphus. Idag ser jag däremot 
en ny ingång. En man i arbetskläder frågar sin kollega 
om det här är biblioteket, ja svarar kollegan. Jag följer 
med dem in genom dörren till vad som ser ut att vara 
ett tidningsrum. Längre in i rummet ser jag det nya 
caféet som jag passerade tidigare i centrumgången. 
Jag går upp för trappan som jag förmodar leder upp 
till biblioteket. Jag möter upp bibliotekarien som jag 
hade bestämt träff med, han berättar att den nya entrén 
endast har varit öppen i några veckor och att det fort-
farande pågår arbeten i biblioteket. Denna morgon är 
det elektriker på plats som fixar med taket. 

Vid infodisken finns två Ikeasoffor i rött konstläder. 
Bibliotekarien berättar att utrymmet fungerar som en 
reception, en yta där det är tillåtet att prata lite högre 
än i resten av biblioteket. Till vänster om entrén finns 
en toalett och ett rum för film, teater och möten. På 
toalettdörren finns en skylt, GRATIS står det. En för-
skoleklass kommer ut ut rummet och börjar klä på 
sig ytterkläderna, det blir snabbt smått kaotiskt i det 
trånga utrymmet. Bibliotekarien berättar att barnen 
har tittat på film. En gång i veckan kommer förskol-
eklasserna till biblioteket för olika aktiviteter. Vid in-
fodisken finns även tre stationer för lån av böcker, en 
återlämningsstation och två kopiatorer. Bibliotekarien 
berättar att hantering av kopiatorer är en mycket viktig 
del av biblioteksverksamheten, många behöver hjälp 
med att kopiera och skriva ut olika dokument och ytan 

som finns idag är något liten och fungerar inte så bra. 
Vidare påpekar bibliotekarien att det skulle behövas 
en återlämningsrobot på biblioteket, en maskin som 
sorterar återlämnade böcker. 

Jag sätter mig vid avdelningen för unga och tittar ut 
mot centrumet och Bredholmsgatan. Jag ser Zocalo, 
Svea ekonomi och Elgiganten. Nedanför mig går män-
niskor längst centrumgatan och genom fönstret hör jag 
ett svagt ljud av mumlande röster från utsidan. I bibli-
oteket hör jag hur en ung pojke frågar en av biblioteka-
rierna om skräckböcker. Han har läst alla som finns på 
hyllan och vill ha fler berättar han. Två bibliotekarier 
hjälps åt för att hitta läskiga böcker till pojken som 
insisterar på att de som föreslås inte är läskiga nog. I 
bakgrunden går människor fram och tillbaka genom 
biblioteket, jag hör rörelser, röster, utskriftsautomater 
och kölappssystem. En skolklass kommer in i bibli-
oteket, lärarna försöker säga till barnen att vara tysta 
men det är lite hopplöst. Barnen pratar högt om vilka 
böcker som de ska låna, vilka som är bra, vilka som är 
mindre bra. 

Jag går ner och sätter mig en stund i tidningsrummet. 
Här sitter fyra personer och läser tidningar, tre äldre 
män och en yngre kvinna. Ytan är ganska liten men 
ligger i anslutning till caféet Le Croissant vilket gör 
den rymligare. Bibliotekarien berättar att biblioteket 
har ett samarbete med caféet och föreningen Folk i 
Skärholmen som anordnar gratis kulturaktiviteter. På 
septemberprogrammet som annonseras både i caféet 
och i biblioteket läser jag: Onsdag 6/9 Debatt, För 
macho för att plugga? Södra sidan leder samtal, 17.00 
på Café Le Crossiant. Onsdag 13/9, Musik. Hank of 
Sweden, akustisk rock, 18.00 på Café Le Crossiant. 
Onsdag 20/9, Konst. Edmond Khalil, samtal med 
månadens konstnär, 18.00 på Café Le Crossiant. Pro-
grammet fortsätter; film, dans och storytelling. Bib-
liotekarien berättar att det finns en scen i caféet som 
används för olika evenemang. Det är gratis för alla och 
bibliotekets yta gör att man kan delta i evenemangen 
utan att handla något i caféet. 

Studieytorna börjar nu fyllas på. Efter kl 15 är det 
svårt att hitta en sittplats berättar bibliotekarien. Jag 
sätter mig på en av studieplatserna i studierummet. 
Det finns även två bokningsbara studierum samt 
en tyst läsesal. I läsesalen finns ett 100 år gammalt 
bord. Det stod på barnavdelningen i det ursprungliga 
stadsbiblioteket berättar bibliotekarien, det är väldigt 
opraktiskt, smalt och avlångt men vi får inte kasta det, 
det är för värdefullt. I studierummet hör jag prassel, 

musik från någons örlurar, barn från barnavdelningen 
och småprat från någon annan dela av biblioteket. 
Akustiken i bibliotek är inte den bästa. Bibliotekarien 
berättar att de brukar få klagomål på att det är för högl-
jutt, han berättar även att det är viktigt med zoner på 
ett bibliotek. Det behöver finnas utrymmen och ytor 
för olika ljudnivåer där man kan välja hur tyst man 
vill att det ska vara. I studierummet är det majoriteten 
unga, jag gissar på gymnasie- eller universitetsstu-
denter. Två unga killar hälsar på varandra, vad pluggar 
du frågar den ena. Till läkare, svarar den andra, jag går 
andra året bror, det är svårt. 

Jag öppnar en broschyr. Välkommen till Skärholmens 
Bibliotek står det på framsidan. Låna böcker, läs tid-
ningar, låna film, internet, tyst avdelning för studer-
ande, kopiator och scanner, datorhjälp, ny i Sver-
ige, läxhjälp, filmvisning, sagostunder, filosoficafé, 
läsecirklar och författare på besök annonseras i bro-
schyren. Biblioteket har varit på samma plats sedan 
centrumet byggdes berättar bibliotekarien. Fördelen 
med att ha biblioteket i centrumet är att man alltid har 
tillgång till väktare om det skulle behövas, men det är 
en stor nackdel att det ligger en trappa upp. Fler hade 
nog besökt biblioteket om det låg i gatuplan.

På eftermiddagen fylls barnavdelningen med barn och 
föräldrar och i läsesalen pågår läxhjälp. Biblioteka-
rien berättar att Svenska barnboksakademin har sina 
möten i läsesalen. Varje stol är numrerad efter en av 
barnboksförfattarna vars porträtt hänger på väggen 
i rummet. Utanför läsesalen har Skärholmens kon-
stförening en utställningsmonter. Jag tänker på hur 
många olika kulturaktiviteter som finns i Skärholmen, 
det är väldigt många. Jag hör att bibliotekets anställda 
diskuterar möbelarragemang i biblioteket. Det pågår 
upprustning av vissa ytor berättar bibliotekarien för 
mig. Här kan vi ha en mysig läshörna säger en av de 
anställda, med fåtöljer och läslampor, då signalerar det 
att det ska vara tyst och mysigt. 

Dagen börjar närma sig sitt slut. Utanför är gallerians 
gångar lika upptagna som vanligt. Biblioteket stänger 
en timme tidigare än gallerian. Jag promenerar ner för 
trappan och ut genom caféet. Jag går ut mot torget och 
fortsätter runt byggnaden till baksidan av biblioteket. 
På en av stadsteaterns fasader som vätter mot bibli-
oteket har en stor målning uppförts. Ur en spricka i 
betongen växer en solros. Vid sprickan finns 5 skivhus 
med paraboler. Vid skivhusen stiger sig en regnbågs-
färgad trappa. På trappan står tre ungdomar, två av 
dem håller en vattenslag som är kopplad till vattentor-

net i Sätra, de vattnar den växande blomman. 

Jag fortsätter gå mot tunnelbanan. Torget är fort-
farande lika upptaget som innan. Jag bestämmer mig 
för att inte gå in i biljetthallen utan tar istället trappan 
upp mot bostadshusen. Här uppe känns det annorlun-
da. Det är fortfarande många som rör sig fram och till-
baka längst bostadshusen men ytan känns mer privat 
och intim. Jag går mot Flamingoparken och tar mig 
till änden av terassen ovan tunnelbanan. Jag blickar 
ut mot torget och gallerian som jag ser framför mig. 
Jag tittar på människorna som rör sig från tunnelba-
nan mot gallerian, från gallerian mot tunnelbanan. 
Jag vänder mig om och ser en man som står lutad mot 
räcket på sin balkong och tittar ut mot torget. Vilken 
härlig utsikt tänker jag, att titta på torgets rörelser. Här 
uppe känner jag mig på något sätt avlägsen från det 
som sker på torget. Jag är en del av det som sker på 
torget, men samtidigt är jag inte det. 

Jag sätter mig på tunnelbanan mot Ropsten och läm-
nar Skärholmen. Jag reflekterar över platserna jag har 
besökt i Skärholmen. Jag tänker att biblioteket är en 
viktig plats i Skärholmen, lika viktig som torget, gal-
lerian, människorna, målningen, skivhusen, terassen, 
betongen och frukthandeln. Och jag funderar över 
varför biblioteket i Skärholmen alltid har legat bakom 
en anonym fasad, anspråkslös entré och har varit un-
derordnad gallerian. Jag tänker att biblioteket är för 
viktigt för att inte synas. 



8. Studierum - 2 x 5 kvm
9. Aktivitetsrum - 47 kvm
10. Teaterrum - 73 kvm
11. Tidningsrum - 62 kvm
12. WC - 5 kvm
13. Teknik/drift - 12 kvm
14. Café - 252 kvm

1.  Entré/lounge - 150 kvm
2. Personal - 178 kvm
3. Barn - 93 kvm
4. Ung - 69 kvm
5. Litteratur - 318 kvm
6. Öppet studierum - 45 kvm
7. Tyst läsesal - 22 kvm 

Total yta inkl. café - 1336 kvm
Total yta exkl. café - 1084 kvm

Antal bokhyllor - 234 st
Antal studieplatser - 35 st
Antal datorplatser - 9 st
Antal arbetsplatser - 10 anställda
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Kista bibliotek

Jag tar tunnelbanan från T-centralen mot Akalla och 
går ut i Kista. Klockan är 9.30 och gallerian som jag 
leds in i från tunnelbanan har ännu inte öppnat. I gån-
garna rusar människorna fram, troligtvis till jobb och 
möten. Jag bestämmer mig för att gå och titta på det 
gamla biblioteket först och går ut genom glasdörrarna 
mot Kista torg. På torget håller frukthandlarna på att 
ställa upp dagens varor. Torget är tyst och lugnt. Jag 
ser den gamla skylten fortfarande hängandes på den 
låga tegelbyggnaden. Bibliotek står det, följt av sam-
lingslokal och utställning. I byggnaden finns idag Kis-
ta träff, folkhögskolan och Khadidjes cafe. I anslut-
ning till den låga tegelbyggnaden finns ett bostadshus 
som höjer sig ovan torget. Jag söker mig tillbaka in i 
gallerian, entrén belyses av en stor ljusskylt med inne-
hållet Kista Centrum.

Det blanka golvet, ljuset från takfönstren och de höga 
glasväggarna bländar mig nästan. Gallerian är ljus 
och öppen. Butikerna står uppradade längst gångarna 
och jag börjar att leta efter Biblioteket. Jag promener-
ar förbi butik efter butik tills jag se två stora orangea 
skyltar med texten Bibliotek ovanför Kappahls butik. 
Utifrån blänker glasväggarna och är lika kristallklara 
som butikernas, men istället för skyltdockor pryds 
fönstret med hängmattor. 

Klockan ska strax slå 10.00 och vid Espresso house 
som ligger i anslutning till biblioteket står det män-
niskor i väntan på att glasväggen ska öppnas upp, 
bland andra finns en förskolegrupp som har tagit sig 
hit denna morgon. Jag väljer att istället gå ner en trap-
pa och ta rulltrappan upp till biblioteket. Rulltrappan 
översvämmas av ljus från takfönstret och jag möts av 
fyra skärmar som annonserar bibliotekets aktiviteter, 
Ateljeklubben för dig mellan 9 och 15 år, språkcafe, 
bokcirkel. 

Det första rummet jag möts av är loungen. Biblioteka-
rien som jag möter berättar att det fungerar som ett 
vardagsrum. I hela biblioteket är det tillåtet att prata 
och äta så länge man inte stör andra. I loungen finns 
flyttbara konstutställningsboxar där olika utställning-
ar visas. Där finns även en möbel med nyheter och 
boktips, sittmöbler och så hängmattan. Hängmattan är 
väldigt populär. Många ligger och läser böcker medan 
man då och då hör att någon har slumrat till. I loungen 
finns många ljud, det konstanta ljudet från rulltrappan, 
musiken som spelas från någons telefon, samtalen 
mellan olika människor och så plingljudet från infor-
mationsdiskens kösystem. Det finns ett lugn i rummet 
trots de ca 2000 besökare som passerar här varje dag. 

Intill Loungen finns en gul konstruktion som omsluter 
ett långt bord med datorer. I ena änden finns ett mindre 
rum som används bland annat för film och musikin-
spelning berättar bibliotekarien. Nästan alla datorer är 
upptagna och när jag försöker slå mig ner i loungen 
är det svårt att hitta en ledig plats. Det är tydligt at 
biblioteket har många besökare, även en måndagför-
middag som denna. 

Jag tar mig sedan till andra sidan av den gula kon-
struktionen och hamnar vid skönlitteraturen. Under 
takfönstret lyser böckerna som står uppradade i 
bokhyllorna. Jag sätter mig i en av fåtöljerna vid 
lp-skivorna. Här finns en lp-spelare som man kan 
låna för att lyssna på skivorna. De flesta platser-
na i biblioteket är vid den här tiden upptagna. Vid 
böckerna är det betydligt lugnare, en grupp ungdomar 
sätter sig på fåtöljen mitt emot mig. Vi sätter oss 
här så länge säger en av dem. Det visar sig att det 
inte fanns plats någon annanstans i biblioteket. Det 
tränger sig på fåtöljen ett tag men går snabbt därifrån. 
Det blir tyst igen. De flesta här sitter själva, de tittar i 
telefonen eller läser. Småprat hörs i bakgrunden men 
ett lugn dominerar fortfarande i rummet. En kvinna 
som sitter på en pall precis brevis mig frågar mig vart 
jag har köpt min dator, hon berättar att hon studerar 
svenska och skulle behöva en mindre dator som hon 
kan ha med sig. Vi har ett trevligt kort samtal och 
sedan återgår till att titta i varsin skärm.

När jag tar mig vidare mot ungdomsytan blir känslan 
av ett vardagsrum tydligare. Här finns en röd soffa, 
fåtöljer och tre större sittmöbler. Sittmöblerna pryds 
av konst skapade av ungdomar berättar bibliotekarien 
för mig. På en skylt står att man kan låna olika spel 
från biblioteket, ett schackspel finns uppställt på ett 
av borden. Ytan uppmuntrar till umgänge och sociala 
aktiviteter men de flesta sitter idag med läxor.

Förskoleklasserna besöker ofta biblioteket på förmid-
dagarna. I anslutning till barnbiblioteket finns barnens 
ateljé med möjlighet för skapande. Väggarna pryds av 
teckningar och lerfigurer prydligt uppradade på hyllor. 
Vid barnbiblioteket finns BlackBox. Det är en gammal 
5D biograf som biblioteket ärvde vid ombyggnaden. 
Det kvadratiska rummet har målats i svart, i BlackBox 
brukar biblioteket bland annat ha filmvisning och oli-
ka föreställningar initierade av medborgarna berättar 
bibliotekarien. 

Jag sätter mig på den platsbyggda sittmöbeln vid bar-
navdelningen. Den platsbyggda möbeln är populär 

bland barnen och jag ser att den även lockar vuxna. 
Bredvid mig sitter ett barn med sin mamma och tränar 
högläsning. Här är det betydligt mer högljutt och ytan 
fungerar mycket mer som en informell mötesplats. 
Kanske på grund av den informella möbeln som 
dominerar ytan men som inte riktigt definierar rum-
mets funktion. Ovan möbeln finns en inbyggd ljusin-
stallation som skapar ett mjukt och dagsljus liknande 
ljus. 

Jag fortsätter in mot studiedelen av biblioteket. Här 
finns 23 bokningsbara studierum. Nästan alla är 
upptagna. I änden av rummet finns ett större rum som 
går att skärma av. Bibliotekarien berättar att rummet 
ofta används av vid bland annat arbetsplatstäffar och 
läxhjälp. Denna eftermiddag är rummet fullt av unga 
som har kommit dit för läxhjälp. Då jag inte hittar 
någon plats fortsätter jag tillbaka till ungdomsytan. 
Här ser jag en ledig plats vid ett mindre bord. Vid bor-
det sitter en äldre man, jag frågar om det går bra att jag 
sätter mig vid samma bord och det gör det givetvis. 
Några minuter senare sätter sig en även en ung tjej vid 
bordet, de ska ha läxhjälp och den äldre mannen förk-
larar ivrigt matteformler och ekvationen för tjejen. 

I scenrummet har det nästan hela dagen suttit umgän-
gen med unga män. Kl 13 då det var det Baby på 
Svenska i rummet. En aktivitet för föräldrar med små 
barn som vill träna på sin svenska. Vanligtvis används 
rummet för filmvisning och olika uppträden berättar 
bibliotekarien för mig. Jag sätter mig en stund i scen-
rummet. Det är pratsamt och socialt, ett bra ställa att 
sitta lite undangömt från resten av biblioteket.

Intill scenrummet finns konstrummet. Här brukar det 
vara en digital utställning på väggen berättar bibli-
otekarien. Idag är projektorn tyvärr avstängd men 
istället har två bord ställts in som har använts flitigt 
hela dagen. Möblerna i ett bibliotek är väldigt viktiga 
berättar bibliotekarien, det gäller att de är hållbara och 
lätta att underhålla. De måste hålla länge. Ingen vill 
ju sitta på en smutsig soffa. Möblerna som har plac-
erats ut runt om i biblioteket har en stor påverkan på 
funktionen av ytorna och ljudnivån. Jag märker att 
besökarna gärna flyttar runt möblerna själva för att 
hitta sin plats i rummet.

Dagen börjar närma sig sitt slut men biblioteket i Kis-
ta har fortfarande gott om besökare. Biblioteket har 
anpassat öppettiderna till gallerian och har nu öppet 
varje dag till 21.00 vilket uppskattas av besökarna. 
Bibliotekarien jag pratat med under dagen berättar att 

antalet besökare i biblioteket har tredubblats sedan det 
nya biblioteket i gallerian öppnade 2015. Jag lämnar 
biblioteket precis innan stängning med en mycket 
positiv känsla, jag har sett så många olika typer av 
människor här, alla lika bekväma med att ta sin plats 
i biblioteket. Möblera om, flytta stolar och pallar för 
att hitta ytor att sätta sig vid som man själv aldrig hade 
tänkt på. 

Jag tar slutligen rulltrappan ner till gallerian som nu 
känns som en helt främmande värld, lugnet jag har 
känt under dagen försvinner. Här nere är det en an-
nan värld, snabbare tempo, fler intryck och allt som är 
tvärt emot lugnet i biblioteket. Kontrasten är påtaglig. 
Jag sätter mig på tunnelbanan och åker hem med en 
fundering om kontrasten mellan biblioteket och gal-
lerian.



10. Black Box - 75 kvm
11. Tidningsrum - 59 kvm
12. Personalutrymme - 55 kvm 
13. Teknik/drift - 63 kvm
14. Café - 78 kvm
15. Förråd - 16 kvm
16.  Scen - 84 kvm
17. Konstrum - 18 kvm
18. Återlämningsrobot/kontor - 72 kvm

1.  Entré/lounge - 471 kvm
2. Kontor - 135 kvm
3. Barn - 270 kvm
4. Ung - 110 kvm
5. Litteratur - 520 kvm
6. Mötesrum - 35 kvm
7. Barnatelje - 27 kvm
8. Studierum - 10 x 2 kvm
9. Grupprum - 66 kvm

19. Öppet studierum - 63 kvm
20. Vilorum - 7 kvm
Total yta inkl. café - 2244 kvm
Total yta exkl. café - 2166 kvm

Antal studierum - 10 st
Antal grupprum - 14 st
Antal datorplatser - 12 st
Antal arbetsplatser - 22 anställda
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En helg i oktober promenerar jag längst hamnen och 
vattnet i Århus. Jag är påväg till Dokk1. Hamnen har 
under de senaste åren transformerats till stora och öp-
pna offentliga platser längs vattnet. Jag närmar mig 
Dokk1 och ser hur byggnaden öppnar upp sig mot alla 
sidor och blir en central punkt i kopplingen mellan 
vattnet och staden. 

Entréplanet ligger upphöjt från gatunivån och för att 
komma till entrén tar jag mig upp för branta trappor. 
Första gången kommer jag upp på baksidan som tittar 
ut mot vattnet. Jag går på terassen som omsluter en-
tréplanet. På terassen finns lekplatser, en stor björn, 
en stor apa och en stor fågel som används flitigt den-
na lördagsmorgon. Jag följer glasfasaden runt bygg-
naden och letar efter ingången. Tillslut kommer jag 
fram till huvudentrén, roterande dörrar som vänder sig 
mot staden. Ingången är anonym i fasaden och jag blir 
förvånad över hur liten ingången är i relation till  den 
stora byggnaden. 

När jag tar mig genom de roterande dörrarna kommer 
jag in till en stor och väl tilltagen entréhall. Rakt fram-
för mig ser jag informationsdisken. Bakom den finns 
skåp och toaletter och till vänster om informations-
disken finns en yta som heter demokrateket där det för 
tillfället pågår en utställning. Till höger om ingången 
finns medborgarkontor och till vänster biblioteket. 
Bokhyllorna sprider ut sig över hela entréplanet. Jag 
sätter mig en stund vid ungdomsavdelningen som lig-
ger närmast entrén. Jag ser ut mot terassen och trappan 
som leder ner mot staden. Människor kommer och går. 
Här hör jag rulltrapporna som leder garaget i nedre 
plan. Biblioteket är otroligt välbesökt tänker jag.

Jag tar mig vidare från ungdomsavdelningen, jag går 
förbi det tysta studierummet och tar mig till rampen. 
Rampen leder upp till andra våningen och blir ett ak-
tivt kommunikationsutrymme. Mellan ramperna finns 
sittplatser, stolar, soffor och bord. När jag sitter på 
rampen hör jag människor som pratar och barn från 
övervåningen. Barnen springer ner längst ramperna 
och barnvagnar rullas upp och ner. Vid rampens sista 
avsats finns en yta som för tillfället är tillägnad den 
kommande folkomröstningen, här finns lappar man 
lans skriva på och information om vilka man kan rösta 
på. 

Jag tar mig ner till entréplanet och går längst rampens 
vänstra sida, här fortsätter bokhyllorna och sittplatser 
längst glasfasaderna. Från fönster längst rampens sida 
ser jag konstverket som pryder rampens undersida och 

garagets tak. Magic Mushrooms heter konstverket och 
är en upplyst upp och nervänd stad. 

I ena hörnet av byggnaden finns en yta som heter hör-
net. Idag är det stickkafé som står på schemat. Från 
hörnet tar jag mig vidare in mot en yta där biblioteka-
rierna har sina informationsdiskar, här kan man fråga 
om bibliotekets verksamhet. I det andra hörnet finns 
en yta som heter vardagsrummet, här finns samlingar 
av olika tidskrifter och reserverade sittplatser för de 
som vill bläddra i tidningarna. Från vardagsrummet 
tar jag mig vidare till caféet som följs av mötesrum 
och utbildningssalar. Idag pågår förberedelser för en 
kurs i en av salarna. 

I mitten av Dokk1 finns storla salen och lilla salen. De 
är större auditorium som använd till olika evenemang. 
Idag pågår en sammankomst till minne av oktoberrev-
olutionen. Ytorna i biblioteket är stora och besökarna 
är många.

När jag har tagit mig runt hela nedre planet fortsätter 
jag upp i rampen. Århus är Europas kulturhuvudstad 
2017 och till vänster om rampen på andra våningen 
sitter huvudkontoret fram till årets slut. På andra vå-
ningen är det betydligt mer ljud tänker jag. Här är det 
fokus på familj och barn. 

När man kommer upp för rampen finns Gongen, 
världens största rörformade klocka. När ett barn föds 
på Århus universitetssjukhus kan föräldrarna välja att 
trycka på en knapp på sjukhuset som gör att klockan 
ringer. På klockan finns en sol ingraverad som sym-
boliserar nytt liv.

Jag fortsätter in till vänster mot en utställningsyta, för 
tillfället pågår en utställning som handlar om fram-
tidens hållbara stad - designat av barn. Det är svårt 
att hitta en sittplats på övervåningen idag. Längs fön-
stret står omslutande fåtöljer och soffor uppradade 
och ser ut över havet och hamnområdet. Utsikten är 
betydelsefull och avslappnande. Jag sätter mig tillslut 
vid studieplatserna till höger som ser ut över rampen. 
I bakgrunden hör jag barn leka och sedan hör jag Gon-
gen ringa. Den skapar uppmärksamhet i biblioteket 
och människorna ser sig nyfiket omkring.

Jag fortsätter promenera runt andra våningen och 
kommer till scentrappan. En oregelbunden trappa som 
skapar avslappnade sittplatser. Jag sätter mig en stund. 
Bakom mig hör jag barn leka och framför mig ser jag 
utsikten över hamnområdet. Ytan framför scentrappan 

Dokk1

är odefinierad och jag tänker att den här ytan enkelt 
kan förändras. Jag går vidare in mot barnens del av 
byggnaden. I ena hörnet finns pusterummet, en tyst del 
av barnavdelningen som är avsedd för läsning och ro. 
Barnlabbet är ett rum för olika typer av organiserade 
aktiviteter för barn. Sedan finns ett lekrum för barn 
som är 0-3 år och så minirampen, ett rum i rummet 
som består av en ramp som barnen kan springa upp 
och ner för. Barnbiblioteket ligger placerat under ett 
atrium. Låga bokmöbler varvas med sittplatser, leky-
tor och kryp in. Invid barnbiblioteket finns et rum som 
kallas för det lekande biblioteket. Här fins plats för 
lek och spring. Rummet är inrett med pingisbord och 
andra spännande lekredskap. Utanför finns en yta för 
spel. Här kan barnen spela tv-spel och åndra digitala 
och interaktiva spel. Invid spelytan finns en yta som 
kallas för the marketspace här finns ett digitalt labb 
med 3d skrivare och ytor för andra skapande aktivi-
teter.

När jag lämnar Dokk1 tar jag rulltrappan ner till gatu-
planet. Här finns ett helt automatiserad parkeringshus 
och en ny spårvagn som åker under biblioteket. Jag 
reflekterar jag över biblioteket och byggnaden. Bibli-
oteket blir en ny målpunkt i staden dit många tar sig 
bara för att besöka just biblioteket. Man kan spend-
era en hel dag i byggnaden och helat tiden upptäcka 
nya utrymmen och aktiviteter som pågår. Promenaden 
mellan bokhyllorna blir dynamisk och varierande och 
de många olika aktiviteter som byggnaden är skapad 
för smälter naturligt samman på de stora ytorna. Det 
känns spännande att just biblioteket får ta så stor plats 
och bli en viktig central punkt i staden.



Kulturhusets bibliotek

På pendeltåget är det tomt vid den här tiden. Jag är 
påväg till Stockholm City. Den nya stationen är luftig 
och det tar mig fem minuter att komma upp till gatu-
mark. Jag promenerar längst Klarabergsgatan ner mot 
plattan. Till höger ser jag kulturhuset. Trappan leder 
mig ner mot plattan och jag promenerar över torget. 
Klockan är 10.30. Kulturhusets huvudentré läser jag 
och går in genom de roterande glasdörrarna. Innanför 
glasfasaden står modedockor prydligt uppradade. Det 
är Borås textilhögskola som har en utställning. Här 
brukade biblioteket ligga tänker jag. Jag går fram till 
en grupp bänkar som står i en halvcirkel kring vad som 
ser ut att vara en liten scen. Ett antal personer sitter på 
bänkarna, några pratar i telefon och andra bara sitter.

Jag tar rulltrappan upp till våning 1. På en skylt står 
att våning 2-5 öppnar kl 11. Biblioteket ligger på 
våning 2 läser jag på skylten. Jag går till utrymmet 
vid hissarna, här finns ett flertal schackspel. På väggen 
står ordningsreglerna. Vid rulltrappan som leder till 
våning 2-5 har det börjat samlas människor. Klockan 
slår 11.00. Jag tar mig upp för rulltrappan och möts 
av Café Biblo. Här sitter det redan fler med datorer 
och arbetar. På en skylt står det att sittplatserna endast 
är till för betalande gäster i caféet. Jag går vidare in 
mot biblioteket. Det känns nytt och modernt. Svarta 
bokhyllor följer väggarna och trägolvet är bitvis täckt 
med mjuka gula mattor. Bokhyllorna är färgkoordin-
erade. Grönt för musik, svart för litteratur och konst 
och oranget för serieteket. Kulturhusets bibliotek är 
profilerat med fokus på kultur berättar Åsa som är chef 
för biblioteket för mig. Jag sätter mig i en stor färg-
glad fåtölj framför Celsings trappa och blickar ut mot 
Hötorgsskraporna. Det är lugnt och skönt här bakom 
glasen. Utanför ser jag hur människor rusar fram och 
tillbaka längst gatorna. Jag ser hur en man öppnar en 
dörr i nedre delen av statyn i Sergelfontänen och förs-
vinner sedan in i den, lustigt tänker jag.

I biblioteket är det mycket lugnt. Jag hör skolbarn pra-
ta i barnbiblioteket TioTretton som ligger i anslutning 
till det vanliga biblioteket. I bakgrunden hör jag amer-
ikansk countrymusik som spelas. De flesta sittplatser 
är redan upptagna. Varför snålar man med sittplatser 
på biblioteken undrar jag. Mot eftermiddagen sätter 
mig i en av de två stora fåtöljerna. Jag ser hur personal 
från teaterbaren rullar vagnar med mat genom bibli-
oteket, förmodligen catering till något event tänker 
jag. Ovanför mig verkar det finnas en vattenledning, 
med jämna mellanrum spolas vatten högljutt i rören.

Kungliga biblioteket

När jag går mot Kungliga biblioteket en tisdagsmorgon 
funderar jag på att jag endast har varit här en gång tidi-
gare. Jag öppnar den tunga dörren och känner mig lite 
osäker när jag möter en securitavakt som sitter i recep-
tionen. Hon möter inte min frågande blick utan tittar 
ner. Jag börjar fundera på om biblioteket faktiskt är öp-
pet för allmänheten. Får jag vara här? Jag går in mot 
caféet och ser en skylt där det står att man ska lämna 
ytterkläder och väskor i skåpen. Jag ser att andra lägger 
sina tillhörigheter som de ska ta med in i biblioteket 
i en genomskinlig plastpåse så jag gör detsamma. Jag 
tar min plastpåse och börjar vandra in mot biblioteket. 
Jag möts av ännu en reception, receptionisten slänger 
en blick på min påse och jag går igenom glasspärren. 

Väl inne i biblioteket lockas jag av ett ljust rum. Det 
är tillbyggnaden vid ena långsidan av biblioteket. Till-
byggnaden ligger främst under mark men ansluter till 
huvudbyggnaden genom en glasbyggnad som släpper 
ner ljus. Jag sätter mig under glastaket. I biblioteket 
sitter främst vuxna, universitetsstudenter skulle jag gis-
sa. Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. 
Trots att det är öppet för allmänheten riktar sig bibli-
oteket främst till forskarvärlden vilket kanske förklarar 
den väldigt annorlunda känslan jag får i det här bibli-
oteket jämfört med andra bibliotek. I hörsalen nedanför 
strömmar det ut ett 50-tal personer. För en stund blir det 
väldigt högljutt. Här är det mycket ljud och rörelser och 
jag märker att det är en arbetsplats för många. När jag 
tillslut blir hungrig måste jag ge mig iväg. Jag tar mig 
förbi spärrarna och lämnar biblioteket.

Klockan slår 10.00. Det är måndag morgon och jag 
står utanför stadsbibliotekets huvudentré. Här finns 
redan ett 20-tal personer som väntar på att biblioteket 
ska öppna. Trapporna mot entrén är djupa och låga. 
Det tar tid att ta sig upp och de skapar verkligen en 
speciell känsla, en känsla av längtan över att slutligen 
komma fram till entrén. Väl vid entrén tar jag mig gen-
om en mycket liten roterande dörr. Kanske den minsta 
jag har sett. Endast en person får plats åt gången vilket 
gör att man är tyst när man stiger in i biblioteket. Det 
ger effekt. Framför mig ser jag de långa trapporna som 
leder till rotundan. Jag bestämmer mig för att vänta 
med den och går istället till höger mot caféet.

På borden vid caféet står en skylt ”Reserverat för kaf-
éets gäster. Studerande hänvisas till programhörnan 
eller till läsplatser på övervåningen.” Jag sätter mig 
i programhörnan. Här finns fem mindre bord och två 
större. När klockan blir 10.25 är alla borden redan 
upptagna. Jag hör kaffemaskinen, återlämningsband-
et, toalettdörren och människor som pratar och disku-
terar. Runt mig sitter främst studenter, vissa ensamma 
andra med grupparbeten.

Jag tar mig upp för trapporna och kommer in i ro-
tundan. I det här rummet hyllas böckerna. Jag lägger 
märke till människorna som befinner sig i rummet. 
Majoriteten ser ut at vara turister. Många fotar, andra 
sitter och observerar. Jag går upp för trapporna och 
går till andra nivån och sedan tredje. Jag tar mig runt, 
längst väggarna och böckerna. I det här rummet är 
böckerna väggarna. Jag känner mig nästan yr. Jag tar 
mig vidare in i facksal 3. Det här rummet är kalare 
än resten av biblioteket. Jag tar mig ner för de smala 
spiraltrapporna och sedan in i facksal 2. Här sätter jag 
mig en stund. Framför mig sitter en yngre kille och 
skriver på notpapper. Jag reflekterar över biblioteket, 
över rytmen som skapas, över känslorna som fram-
kallas, över rummen, över höjderna och över bredder-
na.

Stadsbiblioteket



Tranströmerbiblioteket

Tranströmerbiblioteket är under ombyggnad. Bibli-
oteket har provisoriskt inrymts i Söderhallarna. Jag 
tar mig dit en lördagsmorgon. Jag går längst Söder-
malmsallén och upp mot Medborgarplatsen. Bibli-
oteket är litet. Jag möter först en yta med datorer, ljud-
böcker och bord som har inplacerats i ett atrium. Här 
finns också en utställning. Den handlar om vardagsliv-
et på ett boende för ensamkommande barn. Jag sätter 
mig i en fåtölj. Nedanför mig är lunchrusningen igång, 
Sushi Yama, Panini och Bun Meat Bun konkurrerar 
om gästerna. Jag hör mycket ljud, men inget konkret. 
Ljudet studsar upp i atriumet och försvinner. Det jag 
hör är rester av röster jag inte kan urskilja. Framför 
mig sitter ett ungt par vid en dator. De har kommit 
hit för att skriva ut någonting ser jag. Den gången jag 
har varit i det här biblioteket tidigare var också för att 
skriva ut tänker jag. 

Jag tar mig in i biblioteket. Här är det tystare. En av 
bibliotekarierna kommer fram till mig och frågar om 
jag vill gå tipspromenad. Ja tack, svarar jag. Tipsprom-
enaden var alldeles för svår, bibliotekarien förklarar att 
hon inte ville att man skulle kunna googla fram svaret. 
Idag är biblioteket välbesökt. Det provisoriska bibli-
oteket är litet men väl använt. Det finns en barnavdeln-
ing, en ungdomsavdelning och en vuxenavdelning. På 
väggen läser jag ett citat ”Den klara himlen har ställt 
sig på lut mot väggen”. På en av undertakets plattor 
läser jag ”Det kanske hjälper att släppa ut sanningen 
ur böckerna. Det är nödvändigt att gå vidare.” Lju-
det utifrån tränger in i den lilla bibliotekslokalen. 
Jag sätter mig en stund på en bänk mellan två hyllor, 
framför mig går människor fram och tillbaka, de letar 
efter böcker. Jag känner lukten från hamburgarstället 
en trappa ner. Jag kommer inte att hitta någon ro här 
tänker jag och börjar istället gå mot pommesen. 

Jag går ner för Sankt Eriksgatan. Bilar och lastbi-
lar åker förbi. Det är bullrigt och livligt. Klockan är 
12.00. Jag börjar vända mig om för att se att jag inte 
har missat biblioteket. Jag vet att det ligger här någon-
stans. Längre ner på gatan ser jag en smal flaggskylt, 
bibliotek står det på den. När jag går igenom de au-
tomatiska skjutdörrarna möts jag av tidningsavdelnin-
gen. Här är nästan alla platser redan upptagna. Bibli-
otekets entré ligger i gatuplan  och har både entré och 
skyltfönster mot gatan. På entréplanet finns datorer 
med internet, återlämningsmaskin, barnavdelning, un-
gdomsavdelning och så en större yta med soffor, bord 
och stolar. Jag sätter mig en stund i en röd klippan 
soffa, en likadan som de hade i Skärholmens bibliotek. 
Från min plats i soffan ser jag entrén. Jag sätter timern 
på 1 min. Under en minut kommer sex personer in i 
biblioteket, fyra äldre personer och en yngre kvinna 
med barnvagn. Med lite överslagsräkning kommer jag 
fram till att om det varje minut kommer in sex person-
er kommer biblioteket idag att få 2520 besökare.

På en vägg till vänster om var jag sitter hänger sju 
akvarelltavlor. En på en ko, en på ett får och en på 
en fågel. Det är en konstutställning läser jag på en 
skylt. Jag går mot de anspråkslösa trapporna som led-
er till plan ett. Vid infodisken hör jag att en man blir 
förvånad över att biblioteket tar betalt för toaletten. 
Det gör man inte på andra bibliotek menar han. På 
plan 1 är det betydligt lugnare, här finns mest skön-
litteratur och några få sittplatser. Det är något med det 
här biblioteket som inte tilltalar mig, jag känner inte 
att jag vill vara kvar här, sitta en stund i lugn och ro, 
som andra bibliotek har fått mig att känna. Det kanske 
är de utspridda ytorna, den slumpmässiga inrednin-
gen, den låga takhöjden, den smala byggnaden med 
höga fönster och trånga vyer. Kanske är det känslan 
av obetydlighet som lokalen påvisar, en känsla av att 
man har inrymt ett bibliotek här bara för att det måste 
inrymmas någonstans. 

På plan två finns en möteslokal, ett tyst studierum 
och ett studierum där samtal är tillåtet. Även dem är 
slumpmässigt inredda med möbler som uppenbart inte 
var avsedda för rummen. Det här biblioteket känns 
annorlunda. Här uppe känns det isolerat och oviktigt. 
När jag tar mig ner för trapporna och går mot utgån-
gen tar jag med mig dessa reflektioner. Det är viktigt 
att bibliotekets lokaler känns viktiga tänker jag. 

En regnig lördagseftermiddag sätter jag mig på tun-
nelbanan och åker till Bredäng. När jag tar mig ner för 
trappan från perrongen hinner jag inte gå ut från sta-
tionen innan jag upptäcker en diskret dörr som leder 
in i biblioteket. När jag går in i lokalen hör jag många 
samtalande röster. Jag ser mig runt, från min plats vid 
entrén kan jag se hela lokalen, den är mycket liten. Jag 
går fram till bibliotekarien som sitter bakom en da-
tor. Han berättar att biblioteket endast finns på den här 
ytan, det gamla biblioteket som låg en trappa upp och 
som var mycket större har stängt. Det som finns kvar 
är riktat till barn och ungdomar. Biblioteket är också 
känt som PUNKT 127.

I det här biblioteket är det inte tyst. Denna eftermiddag 
är det många som har tagit sig hit. I barhörnan sitter en 
grupp yngre killar och pratar. De sitter på varsin låga 
barnstol och diskuterar vart de ska dra. En pojke och 
en flicka har kommit till biblioteket med sin pappa, de 
tittar i en stor faktabok och pratar högt om solen och 
om olika länder. I ett hörn av biblioteket finns en plats-
byggd soffa, där sitter en yngre pojke och läser. Två 
äldre män kommer in i biblioteket och ställer sig fram-
för mangaböckerna. De berättar om hur de älskade de 
här böckerna när de var yngre.

I hyllan med biografier finns det sju exemplar av Zla-
tans bok. Biblioteket är trevligt att vara i, det är ett 
bibliotek man spontant besöker men där man kanske 
inte stannar så länge. Med sin storlek och ljudvolym 
skapas en lokal och familjär känsla och jag ser att bar-
nen känner sig fria att ta plats. Vid fönstret finns tre 
datorer, vid en av datorerna sitter tre flickor och tittar 
på bilder. När klockan närmar sig stängningsdags ber 
bibliotekarien dem att avsluta. Jag ska bara skriva ut 
en bild säger en av flickorna, datorerna stängs av au-
tomatiskt vid stägning svarar bibliotekarien.  

Kungsholmens bibliotek Bredängs bibliotek



Högdalens bibliotek

Med tunnelbanans gröna linje åker jag till Högdalen. 
Från perrongen skymtar jag tidskrifter. De står uppra-
dade bakom ett atrium som växer upp en våning ovan-
för biljetthallen. Jag går genom spärrarna och ser en 
stor grön skylt, bibliotek läser jag på den. Jag ställer 
mig på rulltrappan som tar mig upp i det runda atriu-
met och in i biblioteket.

När jag kliver in i biblioteket hittar jag två biblioteka-
rier sittandes bakom var sin skärm. Jag går förbi dem 
och fortsätter in i vad som känns som en labyrint av 
bokhyllor. De höga bokhyllorna står utplacerade på ett 
sätt som gör att biblioteket känns stort. Jag går ny-
fiket fram genom bokhyllorna och upptäcker enstaka 
fåtöljer och stolar som står utplacerade mellan bokhyl-
lorna. Jag fortsätter sedan förbi ungdomsavdelningen 
och barnavdelningen för att återigen komma ut till 
atriumet. Här sätter jag mig en stund. Då och då skakar 
golvet av förbipasserande tunnelbanor nedanför. I tid-
ningshyllan ser jag att vissa tidningar är borttagna. På 
en av lapparna står det att på grund av stölder förvaras 
Sköna hem i informationen. Teknikens värld, Time 
och Vi föräldrar står däremot kvar i hyllan. 

Jag tar mig in i biblioteket igen, här är det svårt med 
sittplatser upptäcker jag. Jag hittar till slut en stol 
mellan två bokhyllor som jag sätter mig på. Utanför 
fönstret ser jag att Happy Chicken även har öppnat i 
Högdalen. På andra sidan bokhyllan hör jag ett antal 
ungdomar. De sitter i ungdomshörnan som omsluts av 
höga bokhyllor som skapar rumslig avskildhet men 
ingen ljudbarriär. Ungdomarna pratar högt om skolan, 
vänner och kokosolja. 

Jag fortsätter vidare mot baravdelningen, här finns 
en stor matta där man endast får gå utan skor och en 
stor hylla med fack i genomskinlig plast. I facken 
finns teckningar ritade av barn, väldigt fint tänker jag. 
Några av datorerna som är placerade i ett litet rum vid 
barnavdelningen är bokade för emedborgarveckan. En 
yngre man sitter och förklarar för en äldre dam vad 
com betyder. På en lapp läser jag titta gärna in hos oss 
och lär dig mer om nätet och utforska e-tjänster.
På något sätt följde tunnelbanans snabba miljö även 
upp i biblioteket. Jag tänker på att man kanske be-
höver en mer tydlig övergång mellan de två miljöerna 
för att skapa den önskvärda lugna stämningen. Det här 
biblioteket som många andra bibliotek jag har besökt 
är inrymt i befintliga lokaler vilket inte alltid skapar 
möjligheter för en bra rumslig sekvens. Rummen blir 
istället en kompromiss mellan befintliga väggar, funk-
tion och kvalitet. 

Sture bibliotek

En dag bestämmer jag mig för att promenera till Sture 
bibliotek, genom humlegården och förbi biblioteksga-
tan. Jag tar en liten omväg och bestämmer mig för att 
gå in i Birger Jarlspassagen. Gången är vacker. Från 
det schackmönstrade golvet och de mörka snickerier-
na till de frostade takfönstren som släpper ner precis 
lagom mycket ljus. Jag tar mig ut på Birger Jarlsga-
tan och går mot Östermalmstorgs tunnelbana. Ner 
för trapporna och och in i den underjordiska gången. 
Längst väggarna finns reklam för moderna museets 
nya utställning. Det är som en egen liten värld här nere 
tänker jag.

Precis innan tunnelbanespärrarna ser jag entrén till 
Biblioteket. När jag går genom de elektriska skjutdör-
rarna tystar bruset från människorna bakom mig. Och 
när jag tar mig upp för spiraltrappan tystar det ännu 
mer. Jag möts av informationsdisken. Bibliotekarien 
bakom disken hälsar och jag hälsar tillbaka. Till vän-
ster om informationsdisken hittar jag en liten barn-
hörna med sittpuffar och en enormt stor Alfons. Jag 
vänder mig om och fortsätter in i biblioteket. På väg-
gen hänger T-påsar. Ett snabbt sätt att låna bra böcker 
står det på en skylt. På varje påse finns en lapp, på lap-
parna står det: ingå i ett relationsdrama, färdas bakåt 
i tiden, ta del av ett liv, följ med på en resa, lös en 
kriminalgåta. Välj en påse och lägg den på utlåning-
sautomaten för att låna står det på lappen. Utlåning 
anpassad för dagens upptagna invånare tänker jag. 

Biblioteket är mycket litet. Jag sätter mig på en soffa. 
Framför mig finns två fåtöljer och till vänster om mig 
finns fyra flyttbara studiebord. Utanför fönstret rul-
lar reklamfilmer på en stor skärm. Biblioteket ligger 
i anslutning till en Espresso house. Från min plats i 
soffan hör jag kaffemaskinen, musik från högtalarna 
och surrande samtalsröster. En kvinna ber två per-
soner att vara tysta. Jag tycker om det här biblioteket. 
Trots alla ljud och intryck finns ett lugn. Kanske är det 
glasväggarna som skapar en distans till den upptagna 
utsidan, eller de bekväma möblerna eller de få antal 
människor som vistas i biblioteket samtidigt. Jag tit-
tar på alla människor som skyndar ner i tunnelbanan 
nedanför och jag känner att det här är en bra plats för 
paus och reflektion och det är precis det ett bibliotek 
ska vara tänker jag.



Peckham library, London, 
Alsop and Strömer, 2000
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