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Abstract 
This essay is a case study of the architectural competition for the Stockholm Public 
Library and accounts for the course of events from the first initiative in the early years 
of the 2000s until the project was cancelled in late 2009. The intent is to examine the 
reasons why the project was never implemented and what could have been done 
differently. This case study is viewed from a planning perspective.  
The architecture competition that was to become one of the world's largest ever was 
launched in 2006 with diverse purposes. The library had long been in need of more 
space, but it also soon became clear that the city wanted to use the competition and 
the new library building to put the city of Stockholm on the international architectural 
scene. In addition with the world famous Asplund’s library building and the cultural 
value of the composition, including the annexes, it became an extremely difficult 
assignment. The approach to in an early stage involve the public through a democratic 
process failed, which caused a debate to start after the competition was completed 
when the possibility of influencing the project was small. When the estimated costs of 
the project grew, it became increasingly difficult for the Stockholm politicians to 
defend the project against a growing adverse opinion. 

Sammanfattning 
Det här arbetet är en fallstudie av arkitekttävlingen om Stockholms stadsbibliotek och 
redogör för tävlingens förlopp från det första initiativet i början av 2000-talet fram till 
dess att projektet avbröts i slutet av 2009. Syftet är att från ett planeringsperspektiv 
utreda orsakerna bakom att projektet aldrig blev genomfört och vad som kunde ha 
gjorts annorlunda.  

Arkitekttävlingen som kom att bli en av världens största genom tiderna inleddes 2006 
med mångfacetterade syften. Bibliotekets verksamhet hade länge varit i behov av 
större ytor men även intentionerna att sätta Stockholm på den internationella 
arkitektoniska scenen med en märkesbyggnad blev tidigt tydliga. Tillsammans med 
platsens befintliga märkesbyggnad, Asplunds världsberömda biblioteksbyggnad, och 
de kulturhistoriska värden som kompositionen med annexbyggnaderna utgör, blev 
uppgiften svårlöst. Ansatsen att göra allmänheten delaktig i ett tidigt skede genom en 
demokratiskt präglad process misslyckades, vilket ledde till att en debatt började föras 
först efter att tävlingen var avslutad och möjligheterna att påverka projektet var små. 
När projektets bedömda kostnader dessutom ökade drastiskt blev det allt svårare för 
Stockholms politiker att försvara projektet mot en växande opinion.  
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Inledning 
Arkitekttävlingar är ett fenomen som har fascinerat människor genom historien. Det 
utpräglade tävlingsmomentet gör det till något unikt för arkitektkåren och det är en 
fortsatt levande och viktig företeelse inom den moderna arkitekturen. Kanske beror 
detta på dess starka anknytning till stora glamorösa projekt som konserthus och 
museer. En annan förklaring kan vara att arkitekttävlingar lika länge som de har 
fascinerat människor också varit en källa till uppmärksamhet och debatt.  
 
Stockholms starka tradition av arkitekttävlingar kan iakttas genom att deras resultat 
ståtar som några av Stockholms mest välkända hus, från 20-talets Stadshus och 
Konserthus till 90-talets Moderna museum. Men den kan också iakttas i den debatt 
som förs i tidningarna. Under 2000-talet har arkitekttävlingar återigen aktualiserats 
genom bland annat upprepade tävlingar om Slussens ombyggnad. Men nu har 
resultaten låtit vänta på sig.  
 
År 2006 utlystes en tävling om en tillbyggnad till Gunnar Asplunds välkända 
stadsbibliotek. Med över 1100 bidrag kom den att bli en av världens största 
arkitekttävlingar genom tiderna. Den 16 november 2007 utsågs förslaget Delphinium 
till vinnare, men förslaget genomfördes aldrig. I stället annonserade Stockholms 
kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt den 12 oktober 2009 i sin blogg att projektet 
läggs ner, vilket bekräftades en och halv månad senare av ett beslut i 
kommunfullmäktige (Sjöstedt 2009).  

Då Stockholms stad investerat mycket tid, pengar och inte minst prestige i projektet 
väcker beslutet frågor. Vad var det som föranledde ett så drastiskt beslut? Vad är 
historien bakom och vad hade kunnat göras annorlunda?   

Syfte 
Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie undersöka hur arkitekttävlingen om 
Stockholms stadsbibliotek gick till och grunden till att det vinnande förslaget aldrig 
genomfördes. Fallstudien syftar också till att i möjligaste mån undersöka vad som 
kunnat göras annorlunda ur ett planeringsperspektiv för att undvika historiens 
snöpliga slut.  

Disposition 
Arbetet bygger på att utifrån en grund av litteraturstudier utföra en fallstudie. Det 
inleds med en kortfattad genomgång om hur en arkitekttävling går till och fortsätter 
med en litteraturöversikt över svensk forskning som gjorts på ämnet. Efter det följer 
empiriavsnittet som redogör för fallstudien. I diskussionsavsnittet bedrivs en 
diskussion om fallet som till stor del grundas på nämnda litteraturöversikt. 
Avslutningsvis utmynnar diskussionen i några konkreta slutsatser som återkopplar till 
arbetets syfte.  
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Metod 
Allt forskningsarbete har som utgångspunkt att utifrån ett valt ämne formulera 
lämpliga frågeställningar. Men även valet av metod är viktigt. Metoden väljs utifrån 
ämne och frågeställningar men också ett ömsesidigt beroende framträder (Ejvegård 
2009). Materialet och resultatet av forskningen påverkas, likafullt som av 
problemformuleringen, även av metoden varför valet av metod bör ske med 
medvetenhet och försiktighet.  

Litteraturstudier 
För att få en bakgrund och överblick i hur en arkitekttävling vanligtvis går till avser 
jag att på ett deskriptivt sätt skildra förloppet och tävlingsreglerna. Vidare ska jag, för 
att ge ytterligare bakgrund samt sätta in arbetet i en kontext, redogöra för tidigare 
forskning. Jag har i det avsnittet studerat vetenskapliga studier utförda och författade 
av Charlotte Svensson, Reza Kazemian och Magnus Rönn.  

Fallstudiemetodik 
För att få ett kvalitativt resultat begränsas det vidare arbetet till en fallstudie. Genom 
en fallstudie kan ett större perspektiv beskrivas på ett begränsat utrymme (Ejvegård 
2009). Rolf Johansson beskriver fallstudiens angreppssätt som explikativt vilket syftar 
till att genom att inkludera så många relevanta variabler som möjligt förstå ett fall i 
sitt sammanhang (Johansson 2002). Antalet variabler begränsas inte utan förändras 
och preciseras under arbetets gång eftersom det inte från början står klart vad i 
sammanhanget som har betydelse för att förstå fallet. Jag avser att belysa fallet från 
flera håll genom datatriangulering, dvs. intervjua flera personer om samma sak, för att 
få en så klar och rättvis bild som möjligt (Johansson 2002). Kunskapen från 
intervjuerna kompletteras med fakta från tävlingens officiella dokument.  

Kritiker mot fallstudiemetodiken betonar att det inte går att generalisera utifrån 
fallstudier då de aldrig fullt ut kan representera verkligheten och ifrågasätter därför 
värdet av att studera en enda händelse eller företeelse (Bell 2000). Jag gör därför inte 
anspråk på att med denna studie representera arkitekttävlingar i Stockholm eller 
världen generellt. Målet är i stället att studera arkitekttävlingen om Stockholms 
stadsbibliotek på djupet för att ge så stor klarhet i fallet som möjligt.   

Intervjumetodik 
För att skapa denna djupare bild av förloppet har jag intervjuat personer som har varit 
insatta eller delaktiga i beslutsprocessen på olika sätt. Dessa personer är valda utifrån 
deras olika roller i processen för att få en så nyanserad bild som möjligt. 
Respondenterna är följande: Ola Andersson, arkitekt och arkitekturkritiker som har 
skrivit debattartiklar om tävlingen i Svenska Dagbladet; Gunnar Björkman, 
biträdande stadsdirektör, ansvarig för utredningen om projektets finansiering inför 
genomförandebeslutet; Inga Lundén, stadsbibliotekarie sedan år 2000 och en av 
initiativtagarna till projektet samt juryledamot i tävlingen; Katarina Nilsson, ansvarig 
för arkitektur- och professionsfrågor på Sveriges Arkitekter och juryns sekreterare i 
tävlingen.  

I min avsikt att bedriva en kvalitativ undersökning passar intervjuteknik på grund av 
sin djupgående karaktär (Bell 2000). Arbetets explikativa angreppssätt gör 
ostrukturerade intervjuer mer lämpade än strukturerade som istället lämpar sig till 
metoder som undersöker färre variabler i fler fall.  
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Ostrukturerade intervjuer ger möjlighet att inrikta intervjuerna mot respondenternas 
specifika kunskap i ämnet och ger därför mer kvalitativ kunskap. Risken med det är 
att datatrianguleringen blir mindre effektiv varför jag har försökt att kombinera de 
olika teknikerna för att på bästa sätt utnyttja dess respektive fördelar.  

Det råder alltid en risk att man får en viss skevhet i resultaten, till exempel genom att 
intervjuaren omedvetet påverkar respondenten (Bell 2000). Den risken är särskild stor 
vid ostrukturerade intervjuer då intervjuaren gör ett omedvetet urval av information 
(Ejvegård 2009). Det bästa sättet att undvika det är att hela tiden vara medveten och 
vaksam på risken.  

Avgränsning 
Fallstudien avgränsas i tid till perioden från att tävlingen initierades i början på 2000-
talet till att beslutet att avbryta projektet togs i kommunfullmäktige den 30 november 
2009. I avgränsningen utesluts variabler som har med rena design- och 
arkitekturfrågor att göra. Anledningen är att arbetet utgår från ett planeringsperspektiv 
och inte avser att utvärdera förslagens kvalitet utan fokuserar på arbetet med att 
förbereda och utforma tävlingen.  



 7 

Arkitekttävlingar 
För att ge en överblick över hur en arkitekttävling går 
till innehåller följande avsnitt en översiktlig 
genomgång av förloppet och tävlingsreglerna. En 
arkitekttävling kan delas upp i fyra huvudstadier: 
program, tävling, bedömning och avslutning, se figur 
1 (Sveriges Arkitekter u.å.).  

Program 
I en arkitekttävling tävlar arkitekterna utifrån ett av 
arrangören utarbetat program om ett utlovat uppdrag 
och/eller en prissumma (Sveriges Arkitekter u.å.). 
Programmet beskriver tävlingsuppgiften, redovisar 
utvärderingskriterier och reglerar skyldigheter.  

Tävling 
Tävlingsförslagen är anonyma för juryn vilket gör att 
bedömningen sker utan att andra faktorer än förslagen 
får inverkan på utslaget (Sveriges Arkitekter u.å.). De 
tävlande har därför ingen direkt kontakt med 
arrangören under tävlingsprocessen, eventuell 
kommunikation sker istället genom en 
tävlingsfunktionär. Anonymiteten bryts inte förrän 
bedömningen är avslutad och juryn har undertecknat sitt 
utlåtande.  

Det finns olika former av arkitekttävlingar. En allmän tävling är öppen för alla medan 
en inbjuden tävling endast är öppen för utvalda inbjudna. Vid en inbjuden tävling som 
arrangeras av en offentlig byggherre måste urvalet ske genom en prekvalificering i 
enlighet med Lagen om offentlig upphandling (Finansdepartementet 2007). En 
tvåstegslösning kan betraktas som en kombination av de två i vilken det första steget 
är allmänt deltagande som följs av en inbjuden tävling med utvalda från första steget.  

Utöver formen kan tävlingar också skilja sig åt till syftet. En projekttävling är enligt 
tävlingsreglerna ”(...) när syftet är att få fram ett förslag som grund för 
förverkligande, med anlitande av upphovsmannen för genomförande” medan 
idétävling tillämpas ”(…) när syftet i första hand är för att få belyst olika principer 
för lösning av en uppgift eller ett problem utan uttalad avsikt att tävlingen skall 
resultera i ett förverkligande eller uppdrag till vinnaren” (Sveriges Arkitekter u.å., s. 
9).  

Bedömning 
Juryn ska godkänna tävlingsprogrammet och sedan utse ett vinnande bidrag utifrån 
förutsättningarna i det (Sveriges Arkitekter u.å.). De ska i anslutning till det ge ett 
utlåtande som ska innehålla allmänt omdöme, individuell bedömning, beslut om 
fördelning av prissumman och en rekommendation till arrangören om vidare 
handläggning.  

Två av jurymedlemmarna ska i Sverige vara utsedda av Sveriges Arkitekter, övriga 
ledamöter utses av arrangören.  

Program 

Tävling 

Bedömning 

Avslutning 

Fig. 1. De fyra 
huvudstadierna i 
en arkitekttävling 
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Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer av de tävlande ska enligt Lagen 
om offentlig upphandling dessutom minst en tredjedel av juryn ha samma eller 
likvärdiga kvalifikationer (Finansdepartementet 2007). Juryns sekreterare och 
tävlingsfunktionär ska också utses.  

Avslutning 
Resultatet publiceras och dokumenteras och en prisceremoni och utställning av 
förslagen genomförs (Sveriges Arkitekter u.å.). Vinnarförslaget bearbetas vanligen i 
dialog med beställare, brukare och kommun. Efter att avtal slutits med vinnaren och 
genomförandebeslut fattats följer projekteringsfasen. Om ett vinnande förslag i en 
projekttävling inte genomförs så har upphovsrättsinnehavaren rätt till ersättning i 
enlighet med vad som angivits i programmet.  
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Litteraturöversikt 
I följande avsnitt utvecklas vilka teorier och slutsatser tidigare studier har kunnat 
bidra med på ämnet arkitekttävlingar. Detta för att ge ett sammanhang och en 
teoretisk bakgrund till fallstudien.  

Det finns idag inte mycket forskning om arkitekttävlingar. I Sverige är det framför allt 
forskning av Charlotte Svensson, Reza Kazemian och Magnus Rönn som är relevant 
som bakgrund till det här arbetet. Jag har därför valt att fördjupa mig i deras arbete i 
form av två forskningsrapporter skrivna av alla ovanstående författare samt en 
avhandling av Charlotte Svensson som till viss del är grundad på de två rapporterna. 
Den första rapporten ”Jämförande analys av arkitekttävlingar: erfarenhet från tre 
länder” behandlar arkitekttävlingar i Sverige, Norge och Danmark med en 
undersökande utgångspunkt i skillnader, likheter och erfarenheter. Den andra 
rapporten ”Arkitekttävlingar i Finland” undersöker hur arkitekttävlingar bedrivs i 
Finland och innehåller jämförelser med den första rapporten. Charlotte Svenssons 
avhandling ”Arkitekttävlingar: om konsten att hitta en vinnare” tar avstamp i dessa 
två studier men fokuserar på juryns process att hitta ett vinnande tävlingsbidrag. Den 
innehåller dessutom tre artiklar i närliggande ämnen: ”Bedömning av arkitektur: om 
användandet av grundkriterier i arkitekturtävlingar”, ”Arkitekturkritik i praktiken: en 
studie av utvärderingen av en arkitekttävling” och ”Kritik, bedömning, beslut: en 
studie av jurybedömningen i en inbjuden arkitekttävling” 

Arkitekttävlingens natur 
Åsikterna om arkitekttävlingar är många och skiftande. Vad som förefaller 
genomgående är att de ger upphov till nyfikenhet och uppmärksamhet. Detta kan 
enligt Charlotte Svensson till viss del förklaras av dess dubbelsidiga natur (Svensson 
2008a). Det finns en utåtriktning och medial karaktär på arkitekttävlingar då förslagen 
ställs ut offentligt. Den förstärks av att arrangören i tävlingsreglerna uppmanas att 
stimulera till debatt (Sveriges Arkitekter u.å.). Men också spänningsmomentet i det 
slutna bedömningsskedet då juryn överlägger utan insyn bidrar till lockelsen.  

Det finns även en rad andra förklaringar som bidrar till intresset kring 
arkitekttävlingar. Företeelsen är historiskt starkt förknippad med glamourösa och 
uppmärksammade projekt och stora offentliga märkesbyggnader såsom operahuset i 
Sydney och Guggenheimmuseet i Bilbao (Svensson 2008a). Att så många kända 
byggnadsverk har tillkommit genom tävlingar underbygger tilltron till tävlingars 
positiva inverkan på kvaliteten (Svensson 2008b). Arkitekttävlingars starka tradition 
illustreras av det stora antal förslag som ofta lämnas in i öppna tävlingar och av alla 
timmar gratisarbete arkitekterna lägger ner.  

Varför arkitekttävling? 
Det kan finnas många syften att välja arkitekttävlingar som upphandlingsform. 
Syftena kan vara att hitta den bästa arkitekten till ett projekt, hitta den bästa lösningen 
på en uppgift, få en bred belysning av ett ämne eller att kvalitetssäkra ett projekt 
genom jurybedömning (Svensson 2008a). Tävlingar ses dessutom inom arkitektkåren 
som ett värdefullt forum för arkitektoniska experiment och kreativt tänkande samt ett 
sätt att skola in unga arkitekter (Svensson 2007). En stor fördel är också den 
uppmärksamhet tävlingar för med sig. De kan användas som marknadsföring både för 
projektet och för arkitektbyråerna (Svensson 2008a).  
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Respondenterna i studien ”Arkitekttävlingar i Finland” vittnar om att marknadsföring 
är ett tävlingssyfte som vuxit i betydelse, både för privata företag och för städer och 
kommuner (Kazemian, Rönn & Svensson 2006). Charlotte Svensson hänvisar också 
till den så kallade ”Bilbaotanken” som refererar till att genom nyskapande arkitektur 
skapa intresse och öka attraktiviteten för platsen. Frank Gehrys uppmärksammade 
Guggenheimmuseum i Bilbao är det starkast lysande exemplet på detta (Svensson 
2008a).  

I artikeln ”Kritik, bedömning, beslut: en studie av jurybedömningen i en inbjuden 
arkitekttävling” refererar Charlotte Svensson till boken ”The Experimental Tradition: 
Essays on Competitions in Architecture” där Helen Lipstadt identifierar fyra olika 
tävlingssyften (Lipstadt 1989 se Svensson 2008a s. 5,6):  

1. Att välja en arkitekt eller design.  
2. Att urskilja excellens i utförande och funktion.  
3. Att dela ut uppdrag.  
4. Att utbilda arkitekter.  

Utifrån de nordiska studierna som ligger till grund för hennes avhandling 
identifierades ytterligare fem syften: 

5. Att få bred belysning av en uppgift.  
6. Att marknadsföra projektet och/ eller verksamheten.  
7. Att kvalitetssäkra projektet genom juryns granskning.  
8. Att driva arkitekturpolitik.  
9. Att samordna intressen.  

Det kan vara relevant att påpeka att det i studierna inte hittades några ekonomiska 
argument till stöd för tävlingsverksamheten (Kazemian, Rönn & Svensson 2005).  

Utformning av program 
Det finns flera dilemman och överväganden som kan innebära en svår balansgång när 
ett program utformas. Att programmet är tydligt formulerat är viktigt för att inte 
riskera att förslagen saknar preciserade svar på tävlingsuppgiften. Samtidigt är det 
viktigt att låta ett kreativt handlingsutrymme finnas för de tävlande för att inte missa 
överraskande lösningar och nya möjligheter. Även om syftet med en tävling kan vara 
att hitta ett nyskapande förslag innebär det alltid ett visst mått av otrygghet för 
arrangörerna eftersom det ligger i sakens natur att förslag som inbegriper nytänkande 
till viss del är oprövade (Kazemian, Rönn & Svensson 2006).  

Demokrati och medborgarinflytande 
En av slutsatserna från Charlotte Svenssons avhandling lyder:  

Trots att juryprocessen skall ske bakom lyckta dörrar påverkas 
kvalitetsbedömningen oundvikligen av den externa opinionen. 
Juryarbetet är således kontextberoende (Svensson 2008a, s. 29).  

Det är en motsägelsefull bild av demokrati som växer fram i de tidigare studierna. Det 
intygas i studien ”Jämförande analys av arkitekttävlingar: erfarenhet från tre 
länder.” Flera informanter återkommer i intervjuerna till att tävlingarnas utställningar 
ingår i en demokratisk process som vänder sig till allmänheten (Kazemian, Rönn & 
Svensson 2005). Samtidigt är utställningen inte avsedd som en del av 
beslutsprocessen.  



 11 

Vilket förslag som utses till vinnare avgörs genom diskussion inom juryn. Juryn ska i 
sin tur hävda sin integritet och inte låta sig påverkas av utomstående parter, utan 
bedöma förslagen med utgångspunkt från tävlingsregler och tävlingsprogrammet. 
Samtidigt som allmänheten kan få intrycket av att de deltar i en beslutsprocess så är 
det demokratiska inslaget begränsat till politikernas beslut att arrangera en tävling och 
hur arrangören är representerad i juryn (Kazemian, Rönn & Svensson 2006).  
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Stadsbibliotekets arkitekttävling 

Bakgrund till tävlingen 
Redan under 1970- och 80-talen uppmärksammades behovet av större 
verksamhetsytor för stadsbiblioteket i Stockholm (Stockholm stad 2006a). Vid ett 
flertal tillfällen diskuterades olika möjligheter att komplettera Asplunds 
biblioteksbyggnad och ett par konkreta förslag togs fram, men fullföljdes aldrig. I 
början av 2000-talet aktualiserades återigen behovet av större ytor, vilket resulterade i 
att verksamheten gradvis tog över de tre annexbyggnaderna väster om Asplunds 
biblioteksbyggnad.  

När Inga Lundén tillträdde som stadsbibliotekarie år 2000 hade hennes uppdrag ett 
klart fokus på utveckling, Stockholms stadsbibliotek skulle moderniseras (Lundén 
2010). Redan från början drev hon frågan om ett nytt stadsbibliotek. År 2003 gav 
kulturnämnden uppdraget till stadsbyggnadskontoret, markkontoret, 
fastighetskontoret samt kulturförvaltningen att göra en förstudie för att ta fram ramar 
och förutsättningar för en utbyggnad (Stockholm stad 2004). Under arbetet med 
förstudien, som presenterades 2004, konstaterades att det bästa vore att bygga det nya 
stadsbiblioteket i anslutning till det gamla. Dels för att Asplunds biblioteksbyggnad 
även i fortsättningen skulle kunna användas som stadsbibliotek, dels på grund av 
närheten till den planerade stationen till citybanan vid Odenplan.  

Behovet av större ytor motiverades av utvecklingen i bibliotekets verksamhet och 
arbetsformer (Stockholm stad 2004). Det fanns i bibliotekets befintliga lokaler inte 
plats att utveckla verksamheter som, i en internationell jämförelse, krävs av ett 
huvudbibliotek. En förutsättning för att Asplunds biblioteksbyggnad skulle kunna 
fortsätta att vara stadsbibliotek ansågs därför vara att lokalytan utökades.  

Men det fanns även andra aspekter som gjorde projektet intressant. Förhoppningarna 
om en byggnad utöver det vanliga märks redan i förstudiens förord med 
formuleringen:  

Det vore förödande att ytterligare försöka anpassa detta rum (Gunnar 
Asplunds biblioteksbyggnad) till samtida och framtida krav. Stockholms 
stadsbibliotek behöver därför kompletteras med ett ”kommunikatek”, en 
lika djärv och synlig byggnad men med ytor för kommunikation i form 
av studier, möten, program, utställningar, caféer och exponering 
(Stockholm stad 2004, s. 5).  

Vikten betonas också senare i förstudien av en kraftfull och speciell arkitektur som 
tydliggör tidens förändringar inom biblioteksverksamheten och samtidigt kan föra en 
dialog med Asplunds biblioteksbyggnad (Stockholm stad 2004).  

Samtidigt lades i förstudien också mycket vikt vid de redan existerande värdena på 
platsen. Vid en kulturhistorisk klassificering av Stockholms stadsmuseum bedömdes 
Asplunds biblioteksbyggnad och de två annexbyggnaderna närmast Odenplan som 
blåmärkta och den tredje annexbyggnaden som grönmärkt vilket motsvarar den 
högsta respektive näst högsta klassen av kulturhistoriskt värde (Stockholm stad 2004).  

Enligt PBL ska rivningslov normalt inte lämnas för blå- eller grönklassificerade 
byggnader.  
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Sådana byggnader får heller inte förvanskas och ändringar ska ”(...) utföras varsamt 
så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara” 
(Miljödepartementet 1987). 

Ändå rekommenderades i förstudien den nya byggnaden att ligga utmed Odengatan 
där annexbyggnaderna står i dag (Stockholm stad 2004). Anledningen var att 
kompositionen av Asplunds biblioteksbyggnad och den också av Asplund planerade 
parken söder om biblioteket 
ansågs utgöra än högre 
arkitektoniska och 
kulturhistoriska värden. Parken 
betraktades därför som en 
omöjlig placering av en 
tillbyggnad. Till höger syns det 
aktuella området. Det första 
området omfattar Asplunds 
biblioteksbyggnad med den 
anslutande parken utmed 
Sveavägen. Det andra området 
är tävlingsområdet och utgörs 
av annexbyggnaderna längs 
Odengatan och 
Observatorielundens 
nordsluttning.   

I förstudien redovisades också byggnadstekniska förutsättningar framtagna med hjälp 
av konsultföretaget WSP Samhällsbyggnad (Stockholm stad 2004). Redogörelsen 
bygger på Fastighetskontorets husgrundläggningsplaner, Stockholms geologiska 
kartblad samt tidigare utförda undersökningar. Inga nya undersökningar gjordes av 
grundläggningsförhållandena.  

Biträdande stadsdirektör Gunnar Björkman menar att redogörelsen var bristfällig 
(Björkman 2010). Eftersom det inte gjordes någon undersökning av mark- och 
grundläggningsförhållandena så fanns egentligen ingen vetskap om vad som fanns 
under marken när projektet inleddes. Han betonar vikten att lägga ner stor kraft och 
tid på undersökningarna i ett tidigt skede av projektet.  

Efter att beslutet om arbetet med en förstudie tagits byttes majoriteten i 
kommunfullmäktige 2002 från en borglig till en rödgrön koalition. Det rådde dock 
fortsatt politisk enighet om projektet vilket var en anledning till höga förväntningar 
om att det skulle kunna slutföras (Lundén 2010). I oktober 2005 beslutande 
kommunfullmäktige att utreda de ekonomiska förutsättningarna för ett nytt 
stadsbibliotek (Stockholm stad 2006a). Detta blev presenterat i en programförklaring 
med lokalprogram under våren 2006 och utgjorde underlag för den arkitekttävling 
som stadsbyggnadsnämnden samtidigt fick i uppdrag att genomföra (Stockholms stad 
2008).  

Varför arkitekttävling? 
Orsakerna till valet att ha en arkitekttävling var många och till viss del varierande 
beroende på vem man frågar.  

Fig. 2. Tävlingsområdets gränser. (Stockholms stad 2008) 
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Huvudanledningen var enligt arkitekten och arkitekturkritikern Ola Andersson att en 
så stor offentlig investering fordrar en utredning om olika alternativ för att lösa 
uppgiften. Det var också att få så stor belysning av problemet som möjligt som var 
stadsbyggnadskontorets motiv till att anordna en tävling (Lundén 2010). Formen av 
en allmän internationell tävling motiverades av projektets stora dignitet. Juryns 
sekreterare Katarina Nilsson utvecklar resonemanget: ”Vi förstod tidigt att projektet 
inte bara var en angelägenhet för Stockholm, Vasastan eller Stockholms bibliotek 
utan någonting som också hela arkitektvärlden skulle vara uppmärksam på” (Nilsson 
2010) 

Ola Andersson för ett liknande resonemang. Förutom att stadsbiblioteket är en 
offentlig byggnad som tillhör alla stockholmare så är det också en del av den 
internationella kulturhistorien som vi har ansvar för att förvalta, menar han.  
Även argumentet att arkitekttävlingar är bra för arkitekturens utveckling och en 
strategi för att få fram nya unga arkitekter nämndes (Lundén 2010, Andersson, O. 
2010). Att valet att ha en arkitekttävling skulle ha marknadsföringssyften anger ingen 
av respondenterna som huvudskäl, även om flera tror att det kan ha bidragit (Nilsson 
2010, Andersson, O. 2010).  

Demokrati och medborgarinflytande 
På grund av projektets kontroversiella karaktär och det stora förväntade intresset 
drevs projektet väldigt medvetet med stor öppenhet (Lundén 2010). Både Inga 
Lundén och Katarina Nilsson betonar behovet av en offentlig diskussion och den 
transparenta process det föranledde. Det var viktigt att människor skulle kunna 
komma till tals och att ingen efteråt skulle kunna påstå att de inte fått chansen att 
utrycka sin åsikt.  

Även om demokratiaspekten kan ses som motstridig anser Katarina Nilsson att juryn 
faktiskt bör väga in allmän och medial opinion samt politiska uppfattningar i sin 
bedömning. Att utställningen i tävlingens andra skede kombinerades med 
detaljplaneprocessens programsamråd är ett tecken på att det också var avsikten.  
Det garanterar en demokratisk insyn i processen och på det sättet håller Ola 
Andersson med om att tävlingen var exemplariskt genomförd.  

Juryn 
Juryn bestod av sju tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, stadsledningskontoret, 
kulturförvaltningen, fastighetskontoret, markkontoret och exploateringskontoret 
(Stockholms stad 2008). Utöver det fanns det representanter för Helsingfors 
stadsbibliotek och Malmö stadsbyggnadskontor samt tre arkitekter från respektive 
England, Norge och Finland. Adam Caruso från England och Kjetil Thorsen från 
Norge var utsedda av Sveriges Arkitekter. Nedan redovisas juryn, juryns sekreterare 
samt tävlingsfunktionär.  

Krister Schultz, Exploateringsdirektör och juryordförande, Exploateringskontoret 
 
Ingela Lindh, Stadsbyggnadsdirektör, Stadsbyggnadskontoret 
 
Per Kallstenius, Stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret 
 
Karin Jonsson, Projektledare, Stadsledningskontoret 
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Inga Lundén, Stadsbibliotekarie, Kulturförvaltningen 
 
Sven Wetterblad, Förvaltningschef, Fastighetskontoret 
 
Göran Långsved, Förvaltningschef, Markkontoret 
 
Maija Berntson, Stadsbibliotekarie, Helsingfors stadsbibliotek 
 
Jan Söderlund, Professor och arkitekt, Helsingfors 
 
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmös stadsbyggnadskontor 
 
Kjetil Thorsen, Arkitektkontoret Snöhetta, Norge 
 
Adam Caruso, Arkitektkontoret Caruso St James Architects, England 
 
Katarina Nilsson, juryns sekreterare, Sveriges Arkitekter 
 
Anders Malm, Tävlingsfunktionär  
 

Det fanns också en politisk referensgrupp med två representanter från varje parti i 
kommunfullmäktige som träffade juryn ungefär vartannat möte för att uppdateras och 
för att förankra arbetet politiskt (Nilsson 2010).  
  
Ola Andersson anser att det fanns brister i utformningen av juryn. Han menar att om 
det funnits experter på kulturhistoria och arkitekturhistoria i juryn skulle det vinnande 
förslaget förklarats omöjligt under bedömningsprocessen. Det är en kritik som 
Katarina Nilsson inte alls håller med om. Även om juryn inte innehöll sådan 
expertkompetens så pågick det en kontinuerlig dialog med de antikvariska 
myndigheterna både under programarbetet och under hela juryarbetet. Förslaget var 
enligt henne helt möjligt att genomföra i enlighet med Stadsmuseets utgångspunkter. 
Juryn hade också till sitt förfogande sakkunniga i bland annat grundläggnings- och 
markfrågor, översiktliga kalkyler, funktionella samband med övriga fastigheter och 
genomförandeplaner (Stockholm stad 2006b). 

Programmet 
Tävlingsprogrammet utformades av stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, 
kulturnämnden och marknämnden i samarbete med Sveriges arkitekter (Stockholms 
stad 2008).  

Investeringskostnaderna beräknas enligt programmet uppgå till 625-795 miljoner 
kronor räknat i 2006 års prisläge vilket 2009 som mest motsvarade knappt 900 
miljoner. I den totala kostnaden inräknades också en renovering av Asplunds 
biblioteksbyggnad som beräknades uppgå till drygt 40 miljoner kronor.  
 
Det är tydligt i tävlingsprogrammet att det åtminstone från politiskt håll fanns stora 
förhoppningar om att projektet skulle resultera i en byggnad med hög profil och 
högklassig arkitektur. Det åskådliggörs av inledningen till det officiella 
tävlingsprogrammet (här inte i sin helhet), undertecknat av dåvarande finansborgarråd 
Annika Billström i maj 2006:  
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Stockholms stad inbjuder till denna arkitekttävling för att kunna ge 
stadens invånare en publik och offentlig märkesbyggnad av högsta 
arkitektoniska kvalitet där Asplundbiblioteket ingår i en väl komponerad 
helhet. Vi hoppas på ett stort intresse från arkitekter både internationellt 
och nationellt och kommer att driva denna process med stor öppenhet för 
att tävlingen också ska bidra till att skapa en stimulans för en diskussion 
om hur ny arkitektur kan bidra till den växande stadens kvaliteter 
(Stockholm stad 2006b s. 3).  

Ola Andersson konstaterar att Billströms inledning kan ha haft stor inverkan på det 
slutliga resultatet. Projektets framtoning att vilja få fram en märkesbyggnad som kan 
marknadsföra Stockholm ökade dramatiskt riskerna för kontroversiella förslag.  
Den stora ytan som programmet fordrade utgjorde ytterligare svårigheter att bevara 
värden som fanns. Biblioteket skulle fyrdubbla sina publika lokaler och nästan dubbla 
den totala ytan (Stockholm stad 2006b). Den i programmet fordrade totala ytan var 24 
000 kvm mot dagens 14 000 kvm varav 7 500 kvm finns i Asplunds 
biblioteksbyggnad. Att programmet omfattade så stor yta torde vara en av de 
troligaste förklaringarna till att projektet till slut inte genomfördes, enligt Ola 
Andersson. En så stor byggnad riskerar att bli både dyr och kontroversiell menar han.  

Katarina Nilsson medger att vissa problemställningar i programmet kan tyckas 
svårlösta. Framförallt innebar det svårigheter att lösa problemet med de 
kulturhistoriska värden som innehas av de befintliga byggnaderna, deras komposition 
och relation till topografin. Det krävdes ett aktivt ställningstagande av de tävlande om 
hur de frågorna skulle hanteras. Det förkunnas i programmet att de befintliga värden 
som skadas måste motiveras och vägas mot dem som kan tillföras genom den nya 
bebyggelsen. Hon menar däremot inte att det var en svaghet i programmet i sig, 
eftersom det var det som utgjorde svårigheten med hela tävlingsuppgiften.  

Tävlingen och juryns bedömning 
Tävlingen genomfördes i två steg. Det första steget genomfördes i form av en allmän 
internationell tävling som syftar till att finna koncept och idéer att utveckla i steg två 
av tävlingen (Stockholm stad 2006b). Enligt programmet skulle sedan fem förslag 
väljas ut för att utvecklas vidare i ett andra steg. Första steget kan liknas vid en 
idétävling då syftet är att finna koncept och idéer medan andra steget syftar till att 
utveckla ett vinnande förslag till genomförande och alltså har karaktär av en 
projekttävling. Nedan redovisas den planerade tidplanen för projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Planerad tidplan (Stockholms stad u.å.) 
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Tävlingen utlystes med start den 1 juni 2006 och den 24 november presenterades de 
1170 godkända förslagen (Stockholms stad 2008). Efter juryns bedömning valdes den 
8 februari 2007 inte fem, som var angivet i programmet, utan sex förslag ut att gå 
vidare till andra steget för vidare bearbetning och bedömning. Förslagen var fortsatt 
anonyma, nedan är bilder på förslagen presenterade med upphovsman. 

Nosce te ipsum 
Nicola Braghieri 
Arcitetti Nicola Braghieri, Italien 

Delphinium 
Heike Hanada 
Laboratory of Art and Architecture, Tyskland 

Cut 
Rolandas Palekas, André Baldisiué 
Paleko Arch Studija, Litauen  

The Book Hill 
Jacob Steen Christensen, Jan Yoshiyuki Tanaka 
JAJA Architects ApS, Danmark 

Dikthörnan 
Mauri Korkka 
Arkkitehdi, Finland 

Blanket 
Stephen Taylor, Dirk Brockman 
Stephen Taylor Architects, Storbritannien  

Fig. 4. De sex finalförslagen 
(Sveriges Arkitekter 2007).  
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Under bedömningen i steg ett gjordes av fastighetskontoret översiktliga bedömningar 
av förslagens ekonomiska och konstruktionsmässiga konsekvenser. Juryns arbete blev 
också presenterat för stadsantikvarien och länsantikvarien (Stockholm stad 2007a).  

I tävlingens andra steg startade stadsbyggnadskontoret planprocessen genom att 
kombinera programsamrådets utställning med utställningen av de sex finalförslagen 
(Stockholm stad 2007a). Anledningen var att arrangörerna från processens början 
betraktade stadsbibliotekets tillbyggnad som en i högsta grad gemensam angelägenhet 
för Stockholms invånare. Ansatsen var återigen att ha en så transparant planprocess 
som möjligt för att genom dialog med allmänheten berika tävlingen och 
detaljplanearbetet med det vinnande förslaget (Stockholm stad 2007a).  

Strävan att genom tävlingens resultat placera Stockholm på den internationella 
arkitektoniska scenen återkom i juryns uttalanden efter steg ett: ”En enkel mindre 
utbyggnad bakom annexen mot kullen hade ur stadens synpunkt knappast fordrat en 
internationell tävling med denna uppmärksamhet och nivå” (Stockholm stad 2007a s. 
10).  

Genomförbarhet angavs som ett av de viktigaste utvärderingskriterierna i tävlingens 
andra steg (Stockholm stad 2007c). Det ansågs väsentligt att förslaget gick att 
genomföra inom de ekonomiska ramar som har angivits och bedömningar av 
förslagens kostnader skulle utgöra en viktig del av underlaget för juryns slutgiltiga 
beslut.  

Avslutningen 
Förslaget Delphinium av den tyska arkitekten Heike Hanada från arkitektbyrån 
Laboratory of Art and Architecture blev den 16 november 2007 av en enhällig jury 
utsett till vinnare. Juryn ansåg att förslaget ”(...) skapade en distans till Asplundhuset 
som möjliggör för två märkesbyggnader att ingå i en symbios på platsen med tydligt 
utrymme och respektavstånd för bägge” (Stockholm stad 2007b s. 10). Förslaget löste 
enligt juryns utlåtande de svårigheter som programmet inbjöd till i kravet att skapa en 
märkesbyggnad, men som ändå inte förtog värdet i Asplunds byggnad eller platsens 
komposition. Istället menade juryn att förslaget framhävde Asplunds byggnad genom 
att skapa en tydlig fond i vyn från Odengatan österifrån. Helhetslösningen innebar 
därför att nya kvaliteter tillfördes som motiverade rivandet av de tre kulturhistoriskt 
värdefulla 
annexbyggnaderna. 
Däremot är ingenting 
nämnt om förslagets 
genomförbarhet i juryns 
utlåtande. Detta trots de 
kompletterande 
bedömningskriterierna med 
fokus på genomförbarhet 
som återfanns i 
programmet till tävlingens 
andra steg. Till höger syns 
det vinnande förslaget 
Delphinium, bearbetat 
under tävlingens andra steg.  Fig. 5. Det vinnande förslaget Delphinium 

(Sveriges Arkitekter 2007) 
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Efter utnämningen bearbetades förslaget från januari till juni 2008 av Heike Hanada 
tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från fastighetskontoret, 
stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret (Lundén 2010). Den senaste 
kostnadskalkylen från fastighetskontoret konstaterade i september 2008 att förslaget 
skulle kunna genomföras inom ramen för den ursprungliga budgeten.  

Finansieringen 
I samband med att ärendet skulle tas upp för genomförandebeslut i 
kommunfullmäktige i slutet av 2008 uppdagades det att projektet blivit dyrare än vad 
som uppgavs i inriktningsbeslutet och i senare kostnadskalkyler (Björkman 2010).  
I budgeten för 2009 gavs därför följande uppdrag:  
 

Arbetet med det nya stadsbiblioteket har hittills främst fokuserats på den 
arkitektoniska utformningen. Under 2009 kommer det huvudsakliga 
målet vara att finna en ansvarsfull finansiering för ett kommande 
genomförandebeslut. Arbetet leds av en projektgrupp underställd 
kommunstyrelsen som rapporterar till finansborgarrådet och 
kulturborgarrådet (Björkman 2010).  

 
Biträdande stadsdirektör Gunnar Björkman fick ansvaret för att leda projektgruppen. 
Bedömningen som gjordes av projektgruppen med hjälp av konsultföretaget Öhrlings 
PricewaterhouseCooper var att de översiktliga antaganden som låg till grund för 
inriktningsbeslutet var undermåliga (Öhrling PricewaterhouseCoopers 2009). Den 
bedömda totalinvesteringen hade ökat med drygt 50 % från 885 miljoner kronor till 
1,35 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Även bedömda driftskostnader ökade 
väsentligt.  

Utöver de ökade kostnaderna uppdagades också stora risker, bland annat till följd av 
projektets storlek och komplexitet samt outredda grundläggningsförhållanden. Dessa 
risker hade tidigare inte hanterats vilket innebär att inriktningsbeslutet inte uppfyllde 
de krav som ställs från staden i anknytning till investeringsprocesser. Därför gick det 
inte heller att ta något genomförandebeslut (Björkman 2010). Rekommendationen 
som gavs till finans- och kulturborgarråden från projektgruppen var istället att ta fram 
ett nytt inriktningsbeslut på det uppdaterade underlaget.  

Gunnar Björkman sammanfattar bristerna som ledde till osäkerhet i kostnaderna i tre 
punkter. Att det inte gjordes någon undersökning av mark- och 
grundläggningsförhållande, att materialvalen var ovanliga och dyra samt att logistiken 
inte hade hafts i åtanke. Att starta ett stort bygge samtidigt som det så nära byggs en 
uppgång för citybanan ökar riskerna för merkostnader och tidsförseningar.  
Arbetet med att ta fram underlag till projektet var enligt Gunnar Björkman dåligt och 
han betonar tjänstemännens ansvar gentemot politiker.  
 

(…) tjänstemännen har ett oerhört stort ansvar inför politikerna att ta 
fram bra underlag, tjänstemännen måste vässas och bli bättre i det här 
avseendet! Där hamnande stadsbiblioteket i kläm för att det var så 
bristfälligt underlag (Björkman 2010).  

 
Utifrån rapporten som togs fram beslutade kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt att 
avbryta projektet.  
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Hon publicerade beslutet den 12 oktober 2009 i sin blogg (Sjöstedt 2009). Beslutet 
togs officiellt till följd av att finansiering saknades i kommunfullmäktige den 30 
november 2009 (Björkman 2010).  

Förslagets arkitekt Heike Hanada kallar reaktionen att lägga ner projektet på grund av 
att finansiering saknades för befängd (ABC 2009). Hon menar att de ursprungliga 
kalkylerna grundar sig på ett förslag med den högsta möjliga standarden och mycket 
dyra material. Därför fanns möjligheten att genom att skära i kostnaderna genomföra 
projektet inom de ursprungliga budgetramarna. Hon får dessutom medhåll från den 
dåvarande fastighetsdirektören Torbjörn Johansson som också hävdar att de problem 
som hade påpekats av projektgruppen hade kunnat lösas inom budgetramarna 
(Lundén 2010).  

Opinionen 
Under tiden närmast efter det att tävlingen var avslutad inleddes en debatt i medierna 
som till stor del drevs av dem som Inga Lundén benämner ”kultureliten” som tog 
ställning mot förslaget. Benämningen ”kulturelit” syftar till att det främst var 
arkitekter och andra experter i ämnet som kritiserade förslaget. En av dem var Ola 
Andersson, han anser att valet av Delphinium som vinnare var ett stort misstag och 
motiverar det med förslagets för stora skala och stora ingrepp i de kulturhistoriska 
värdena. Även FN:s organ för kulturmiljövård ICOMOS kritiserade förslaget. Med 
anledning av detta jämförde Ola Andersson i sin blogg i september 2009 Stockholms 
stad med talibanerna i Afghanistan då de 2001 sprängde Buddhorna i Bamiyan-dalen 
(Andersson, O 2009).  

Ett annat exempel är det upprop för att stoppa förslaget, publicerat i SvD i mars 2008, 
som bland annat kritiserar rivningen av annexbyggnaderna och undertecknades av en 
lång rad inflytelserika personer. Bland dem fanns förutom Ola Andersson och en rad 
andra arkitekter också bland annat professorer i arkitektur och arkitekturhistoria från 
flera universitet, Horace Engdal, sekreterare i Svenska Akademien, och Solfrid 
Söderlind, överintendent för Nationalmuseum (Svenska dagbladet 2008).  

Enligt Inga Lundén och Katarina Nilsson var debatten både osaklig och ensidig. Inga 
Lundén betecknar till och med debatten som kampanjjournalistik. Det hon syftar på är 
att debattartiklar skrivna av juryns medlemmar för att försvara och förklara juryns val 
nästan uteslutande blev refuserade i SvD och DN. Olika artiklar skrivna av 
arkitekterna och juryledamöterna Adam Caruso och Kjetil Thorsten, av 
stadsarkitekten och juryledamoten Per Kallstenius, av stadsbibliotekarien och 
juryledamoten Inga Lundén och av oppositionsborgarrådet Roger Mogert blev alla 
refuserade. Bara en artikel skriven av Inga Lundén och stadsbyggnadsdirektören och 
juryledamoten Ingela Lindh blev publicerad. Det fanns utöver dem få uttryck för 
positiv kritik. Katarina Nilsson förklarar det med att behovet att uttrycka sig är större 
när man vill protestera mot något; de som var positiva till förslaget kanske inte trodde 
att det behövdes eftersom beslutet redan var taget. Hon betonar också att det inte 
förekom någon stark folklig debatt och jämför med det massiva debatt om den 
planerade gallerian vi Odenplan som ägde rum vid samma tid. Då visades det stora 
folkliga missnöjet genom att Odenplanborna hängde ut röda skynken från fönstren.  
 
Både Inga Lundén och Katarina Nilsson beklagar att debatten satte igång först efter 
att förslaget var valt och tävlingen avslutad. Detta trots ansträngningar från arrangörer 
och jury att göra allmänheten delaktig tidigt i processen.  



 21 

De menar att förslagen mycket väl hade kunnat diskuteras utförligt i andra steget av 
tävlingen men att det var lågt deltagande på de offentliga debatter som hölls på bland 
annat Arkitekturmuseet. Det var bara ett fåtal arkitekturkritiker som tidigt motsatte sig 
projektet. Inga Lundén förklarar det med ”informationsdemokratidilemmat”: att när 
möjligheten att påverka är som störst, i början av en process, så är också intresset som 
lägst.  
 
Inga Lundén tror att politiker är påverkbara av opinion och att den negativa kritiken 
hade inverkan på kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedts beslut att avbryta projektet. 
Katarina Nilsson håller med och tillägger att det är ännu svårare för en politiker att 
försvara ett kulturprojekt som kostar pengar men inte ger några intäkter.   
 
Även om Madeleine Sjöstedt förklarade beslutet med för stora kostnader så kan 
inflytandet från debatten anas i några av hennes uttalanden samma dag som hon 
publicerade beslutet (Sjöstedt 2009). ”Naturligtvis har vi tagit intryck av den debatt 
som har varit” säger hon i en artikel i SvD och tillägger att hon som kulturborgarråd 
vill göra satsningar som uppfattas som positiva (Andersson, E 2009). Hon fortsätter: 
”Om man ska genomföra ett sådant här stort projekt så vill man ju att det ska ha ett 
starkt stöd av stockholmarna”. Såhär uttalade hon sig om kritiken i DN samma dag: 
”Den har inte spelat en avgörande roll, men projektet har haft många kritiker och få 
försvarare här i Stockholm. Och när Svenska Akademin uttalar sig emot det, då måste 
man börja fundera” (Tottmar 2009).  

De påståendena från Inga Lundén och Katarina Nilsson om debattens osaklighet 
byggs även på av Gunnar Björkman. Han hänvisar till en artikel i DN den 18 
december 2009 som han menar innehåller ett antal faktafel. I artikeln påstås att den 
nya kostnadsbedömningen inte var underbyggd och att någon konsultrapport inte 
existerade, detta trots att Gunnar Björkman erbjöd journalisten rapporten (Söderling 
2009). Rapporten existerar och är daterad den 17 december 2009 (Öhrling 
PricewaterhouseCoopers 2009).  

Avhopp från projektet 
Inga Lundén har en teori om en annan bidragande orsak till att projektet inte 
genomfördes. Många av de personer som hade jobbat med projektet försvann efter 
tävlingen. Det dåvarande finansborgarrådet Kristina Axén Olin hade ofta 
uppmärksammat projektet i sina tal men slutade strax efter tävlingen. Kort innan dess 
hade stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund också slutat. Även 
fastighetsdirektören Sten Wetterlund (som ersattes av Torbjörn Johansson) slutade vid 
samma tid och stadsbyggnadsdirektören Ingela Lindh, som dessutom hade varit 
juryledamot, slutade i april 2009.  
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Diskussion 

Varför arkitekttävling? 
För att förstå orsakerna bakom att projektet inte genomfördes bör vi först förstå valet 
att ha en arkitekttävling. Anledningarna går att spåra i förarbetet till tävlingen, det var 
också i förarbetet som många viktiga beslut och ställningstaganden avgjordes. Det 
kan som nämnts finnas många olika syften med att arrangera en arkitekttävling. Det vi 
kan konstatera utifrån fallstudien är att syftena också i tävlingen om Stockholms 
stadsbibliotek var mångfasetterade. Det fanns olika syften som till viss del varierar 
beroende på vem man frågar. Vi kan utifrån de syften som identifierades i Charlotte 
Svenssons avhandling utreda vilka som har haft störst betydelse i fallet med 
stadsbiblioteket.  

1. Att välja en arkitekt eller design.  
2. Att urskilja excellens i utförande och funktion.  
3. Att dela ut uppdrag.  
4. Att utbilda arkitekter.  
5. Att få bred belysning av en uppgift.  
6. Att marknadsföra projektet och/ eller verksamheten.  
7. Att kvalitetssäkra projektet genom juryns granskning.  
8. Att driva arkitekturpolitik.  
9. Att samordna intressen.  

I fallstudien kan de flesta av de ovanstående syftena spåras. Det mest centrala syftet 
för arrangören var att få en bred belysning av uppgiften, vilket flera av 
respondenterna nämner. Att utbilda unga arkitekter nämns också av flera respondenter 
som ett syfte.  

Förväntningarna om en arkitektur som kan placera Stockholm på den internationella 
arkitektoniska scenen vittnar om en medveten arkitekturpolitik då det från politiskt 
håll markeras en riktning för arkitekturen i Stockholm. Jag låter Annika Billströms 
inledning till programmet återigen stå som exempel:  

Stockholms stad inbjuder till denna arkitekttävling för att kunna ge 
stadens invånare en publik och offentlig märkesbyggnad av högsta 
arkitektoniska kvalitet där Asplundbiblioteket ingår i en väl komponerad 
helhet. Vi hoppas på ett stort intresse från arkitekter både internationellt 
och nationellt och kommer att driva denna process med stor öppenhet för 
att tävlingen också ska bidra till att skapa en stimulans för en diskussion 
om hur ny arkitektur kan bidra till den växande stadens kvaliteter. 

Dessa förväntningar kan också betraktas som ytterligare ett av ovanstående syften då 
marknadsföring kan urskiljas som en bakomliggande orsak till den önskade 
riktningen. Även om respondenterna inte ansåg att marknadsföring hade en avgörande 
betydelse för valet att ha en arkitekttävling så går det att ur programmet uttyda vad 
Charlotte Svensson i sin avhandling kallar ”Bilbaotanken”, nämligen att genom 
nyskapande arkitektur skapa intresse och öka attraktiviteten för platsen.  
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Vikten av att driva en öppen process och att genom en arkitekttävling låta 
allmänheten få god inblick kan också urskiljas som en av huvudorsakerna till valet att 
ha en arkitekttävling. Syftet var att underlätta en komplex intressebild med många 
intressenter och kan betraktas som ett sätt att samordna intressen.  

Sammanfattningsvis kan vi identifiera fem syften utifrån Charlotte Svenssons 
avhandling som hade större betydelse än de andra för valet att ha en arkitekttävling 
om Stockholms stadsbibliotek: 

1. Att få bred belysning av en uppgift.  
2. Att utbilda unga arkitekter.  
3. Att driva arkitekturpolitik.  
4. Att marknadsföra projektet och/ eller verksamheten.  
5. Att samordna intressen.  

Orsak och verkan 
De syften som funnits till att genomföra tävlingen har haft varierad inverkan på 
resultatet, som det visade sig inte alltid den önskade. Orsakssambanden är 
komplicerade och de ursprungliga syftena kan tillsammans ha fått effekter man inte 
väntat sig. Av de ovanstående syftena är det några som har haft mer inverkan än andra 
till att projektet aldrig genomfördes.    

Ola Andersson tror att ambitionerna att tävlingen skulle resultera i en märkesbyggnad 
ökade riskerna till kontroversiella och dyra förslag och på det sättet var en av de 
troligaste förklaringarna till att projektet till slut inte genomfördes. Dock menar han 
att tävlingen inte var helt förgäves, då det ibland kan behövas en tävling för att 
komma till slutsatsen att projektet inte är genomförbart. Han konstaterar dessutom att 
programmets omfattande yta ytterligare försvårade ett tillfredsställande resultat.  

Utöver ambitionen att driva arkitekturpolitik och att marknadsföra Stockholm var 
också samordningen av olika intressen problematisk. Aktörerna var många och 
intressena svåra att förena. Biblioteksverksamhetens intresse var framförallt att få 
utökade lokaler. Stockholms stads intressen var att skapa en märkesbyggnad som 
kunde marknadsföra staden och att stimulera nyskapande arkitektur, men också att ta 
till vara allmänhetens åsikter. Som om inte det var nog så fanns ett ovanligt stort 
intresse från arkitekturvärlden att bevara platsens arkitektur- och kulturhistoriska 
värden. Det visade sig svårt att skapa en märkesbyggnad med så mycket yta som 
behövdes till biblioteksverksamheten och samtidigt bevara de kulturhistoriska 
värdena på platsen.  

Det är samtidigt beklagligt att det inte gick att engagera alla aktörer tidigt för att 
underlätta den komplexa intressebilden. Traditionellt sett är bilden av demokrati och 
medborgarinflytande i arkitekttävlingar tvetydig. Utställningarna som ger allmänheten 
insyn i processen är enligt tidigare studier inte avsedd som en del av beslutsprocessen 
då avsikten inte är att juryn ska påverkas av extern opinion. Det förefaller dock som 
att den avsikten har funnits i tävlingen om stadsbiblioteket. Det bekräftas av både 
Katarina Nilsson och av att detaljplaneprocessen kombinerades med tävlingens andra 
steg.  

Det står dock klart att stadens ambition att genom en öppen process tidigt ta vara på 
allmänhetens synpunkter inte hade den avsedda effekten.  
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De två av respondenterna som var delaktiga under hela tävlingen, Inga Lundén och 
Katarina Nilsson, förespråkade tidigt den öppenhet som karaktäriserade processen. 
Det var ett misslyckande att få allmänhet och opinionsbildare delaktiga först i ett 
skede då möjligheten att påverka var minimal. Om ett stort motstånd hade uppdagats 
tidigare i processen så hade den förlorade investeringen av tid, pengar och prestige 
blivit mindre.  

Men även om debatten startade först efter tävlingen så menar de att det var dess 
ensidighet och osaklighet som var avgörande för att projektet las ner. De stora 
dagstidningarnas medvetna val att nästan uteslutande publicera artiklar som var 
negativa till projektet var ett starkt ställningstagande med tanke på att något större 
folkligt motstånd, som vid planerna för Odenplangallerian eller ombyggnaden av 
Slussen, inte förekom. Däremot ställde sig starka aktörer som ICOMOS och Svenska 
Akademien bakom kritiken. Tillsammans med de andra brister som hade uppdagats 
blev det svårt för politikerna att försvara projektet. Det blev dessutom svårare utan det 
stöd som försvann med de betydelsefulla personer som i det skedet hade lämnat 
projektet.  

Den officiella förklaringen till att projektet avbröts var de bedömda 
kostnadsökningarna. Både arkitekten Heike Hanada och den tidigare 
fastighetsdirektören Torbjörn Johansson hävdar dock att projektet skulle kunnat 
genomföras inom de ursprungliga budgetramarna. Men problematiken grundar sig i 
det bristfälliga underlag som tagits fram tidigt i processen, bland annat av 
tjänstemännen på fastighetskontoret. De bristerna omöjliggjorde enligt Stockholms 
stads riktlinjer ett genomförandebeslut, det skulle bli nödvändigt att göra om 
underlaget och ta ett nytt inriktningsbeslut.  

Vi har konstaterat att de i tidigare studier avhandlade svårigheterna att utforma 
program även har varit aktuella i det här fallet. Problemställningarna i programmet 
var inte lättlösta. En iakttagelse som inte dock uppmärksammats så mycket gör, om 
inte problemställningarna i programmet olösliga, åtminstone det vinnande förslaget 
omöjligt att genomföra. I programmet uppmuntras förslag som väsentligt förändrar 
befintliga byggnader inom tävlingsområdet, dvs. annexbyggnaderna, med villkoret att 
den nya bebyggelsen tillför tillräckligt stora värden. I det vinnande förslaget blev 
lösningen att riva alla tre annexbyggnader. Även om lagskrifter ofta lämnar 
tolkningsutrymme för att kunna lämpa sig för skilda fall är PBL i det här hänseendet 
svår att tolka på något annat sätt än att det skulle innebära ett lagbrott. Nedanstående 
paragrafer lämnar enligt min mening inget utrymme för att väsentligt förändra eller 
riva byggnader med sådana kulturhistoriska värden som annexbyggnaderna innehar.  

Kap 3 10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas 
till vara.  

Kap 3 12§ Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i 
ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. 
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Kap 8 16§ Ansökningar om rivningslov skall bifallas, om inte 
byggnaden eller byggnadsdelen (...) bör bevaras på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Programskrivarna, i form av stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, 
kulturnämnden, marknämnden samt Sveriges arkitekter, kan inte gärna ha varit 
omedvetna om denna juridiska konflikt. Det innebär att de istället har gjort tolkningen 
att rivandet av annexbyggnaderna inte nödvändigtvis strider mot PBL. Det väcker 
frågan om PBL:s regelverk är förenlig med hur det faktiskt tillämpas i utvecklingen 
av städer. Jag lämnar dock den frågan obesvarad då det är en diskussion som kräver 
en egen utredning.  
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Slutsatser 
Orsakerna till att det inte blev något nytt stadsbibliotek var flera. Var för sig skulle de 
inte nödvändigtvis utgöra ett avgörande hinder men tillsammans blev de svåra att 
förbise. Vi har av den här fallstudien lyckats uttyda några av de orsaker som troligen 
blev avgörande. I följande avsnitt redogörs för orsakerna utan inbördes ordning samt 
för förslag på vad som ur ett planeringsperspektiv hade kunnat göras annorlunda.  

Finansieringen 
Den officiella förklaringen till att projektet avbröts var att det saknades finansiering. 
Den bakomliggande orsaken till detta var dock de bristfällig kostnads- och 
riskkalkyler som gjordes inför inriktningsbeslutet men också genom hela 
bedömningsskedet.  

Vad hade kunnat göras annorlunda? 
Om kostnads- och riskkalkylerna i förstudien hade utförts på ett tillfredställande sätt 
hade inte osäkerheten om kostnaderna uppkommit. Om bedömningen i det skedet 
gjorts att kostnaderna var för höga hade valmöjligheten varit större. Det hade funnits 
större utrymme att anpassa programmet till en mindre budget, till exempel genom att 
minska lokalytan. Alternativet att i ett så tidigt skede besluta att inte genomföra 
projektet hade kunnat förhindra Stockholm stad förlusten av tid, pengar och prestige 
som tävlingen innebar. Tiden kunde då istället ha använts till att studera andra 
lösningar. Det handlar som, Gunnar Björkman uttryckte det, om ett ansvar 
tjänstemännen har gentemot politiker men också om att från politiskt håll markera 
vikten av att i ett tidigt skede kunna fastställa pålitliga kostnadskalkyler.  

Även i ett senare skede hade möjligheterna att skära ner kostnaderna kunnat 
undersökas noggrannare. När det uppdagades att kostnaderna skulle bli större än 
tidigare beräknat hade ett alternativ varit att låta arkitekten Heike Hanada rita om 
förslaget. Både i förslagets lokalyta och i dess materialval fanns det potential att göra 
besparingar som Heike Hanada inte var främmande inför.  

Opinionen 
Det fanns inget omfattande motstånd från allmänheten. Men en högljudd ”kulturelit” 
med tunga aktörer som ICOMOS och Svenska Akademien bakom sig gjorde det 
politiskt svårt att genomföra projektet.   

Vad hade kunnat göras annorlunda? 
Även om processen har präglats av en öppenhet för att få allmänheten delaktig så går 
det alltid att bli bättre på att engagera människor i stadsbyggnadsfrågor. Det här fallet 
visar dock hur svårt det kan vara. Även om det här var ett väldigt kontroversiellt 
projekt, eller kanske just därför, är det dystert att den demokratiska ansatsen inte 
lyckades bättre. Experter på det här området bör visa större ansvar och vara delaktiga 
i en offentlig dialog i ett tidigare skede när det gäller så här stora offentliga projekt. 
Det fanns till exempel gott om utrymme att diskutera de sex finalförslagen för att ge 
synpunkter om vilka förslag som inte var lämpliga. Att juryn, som enligt Katarina 
Nilsson, var mottaglig för synpunkter hade dock kunnat framgå tydligare.  

Avhopp från projektet  
Försvar av förslaget mot kritiken försvårades av att många av dem som burit upp 
projektet slutade av olika anledningar mot slutet av processen.  
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Kulturborgarrådet Madeleine Sjöström och finansborgarrådet Sten Nordin saknade 
stöd från många av de tjänstemän som hade varit med under processen. Det är dock 
svårt att bedöma hur stor inverkan den här aspekten verkligen hade.  

Vad hade kunnat göras annorlunda? 
Det är också svårt att veta om det hade kunnat göras något åt avhoppen. Det var 
skiftande anledningar som låg bakom. Några av dem hade helt enkelt blivit erbjudna 
nya jobb. Kontinuitet i ett projekt är förstås att föredra, och det borde kanske ha 
eftersträvats i större utsträckning att de personer som arbetat med ett så stort och 
viktigt projekt skulle vara kvar på sina poster tills genomförandebeslutet var taget.  

Programmet 
Att uppgiften var svår råder det ingen tvekan om och det är naturligt att det 
återspeglas i programmet. Men de svåra avväganden som utformningen av ett 
program är förknippat med försvårades av de höga ambitionerna om en 
märkesbyggnad och den stora lokalytan. De ambitionerna gick inte att kombinera med 
svårigheterna platsen erbjöd i form av kulturhistoriska värden, vilket visar sig i att 
programmet uppmuntrade förslag som enligt min mening strider mot PBL.  

Vad hade kunnat göras annorlunda? 
Sänkta ambitioner från stadens sida vore inte en konstruktiv lösning då en stor del av 
syftet med tävlingen och projektet då skulle gå förlorad. Felet ligger inte i att från 
stadens sida främja en arkitektur som placerar Stockholm på den internationella 
arkitektoniska scenen. Problemet är att det inte är en lätt uppgift att lyckas med. Ola 
Andersson beskriver problemet med en träffsäker jämförelse:  

Det är som om en C-nation i fotboll kommer med i VM. Det är klart 
man inte vinner guld första gången, det vore helt osannolikt 
(Andersson, O. 2010).  

Det krävs tradition och träning i att till exempel anordna stora arkitekttävlingar och 
lösa de svårigheter som är förknippade med att utforma program. Men eftersom alla 
måste börja någonstans tyder de höga ambitionerna ändå på att Stockholm kan vara på 
rätt väg.  



 28 

Referenser 

Tryckta källor 
 

Bell, Judith (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

Ejvegård, Rolf (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 

Johansson, Rolf (2002) Ett explikativt angreppssätt – Fallstudiemetodikens 
utveckling, logiska grund och betydelse i arkitekturforskningen. nordisk 
Arkitekturforskning, ss. 19-28.  

Lipstadt, Helene (1989). The Experimental Tradition: Essays on Competitions in 
Architecture. New York: Princeton Architectural Press.  

Sveriges Arkitekter (u.å.) Sveriges Arkitekter informerar om arkitekttävlingar och 
Sveriges Arkitekters tävlingsservice. Stockholm: Sveriges Arkitekter.  

Svensson, Charlotte (2008a) Arkitekttävlingar: om konsten att hitta en vinnare. Lic.-
avh. KTH. Stockholm: TRITA – ARK Akademisk avhandling.  

Svensson, Charlotte (2008b) Arkitekturkritik i praktiken, en studie av en 
tävlingsbedömning. Artikelmanus. KTH. Stockholm: TRITA – ARK Akademisk 
avhandling.  

Svensson, Charlotte (2007) Kritik, bedömning, beslut, en studie av jurybedömningen i 
en inbjuden arkitekttävling. Artikelmanus. KTH. Stockholm: TRITA – ARK 
Akademisk avhandling.  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2009). Stadsbiblioteket: Bedömning av 
beslutsunderlag och risker. Stockholm: Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Elektroniska källor 
 

ABC (2009). Lång intervju med arkitekten Heike Hanada. (elektronisk) SVT, 13 
oktober. Tillgänglig: 
<http://svtplay.se/v/1727351/abc/webbspecial__lang_intervju_med_arkitekten_heike_
hanada> 

Andersson, Elisabet (2009). Stadsbiblioteket byggs inte ut. (elektronisk) Svenska 
Dagbladet, 12 oktober. Tillgänglig: <http://www.svd.se/nyheter/inrikes/efter-kritiken-
stockholms-stadsbiblioteket-byggs-inte-ut_3640199.svd> 

Andersson, Ola (2009). Hur Stockholm hamnade i talibanernas sällskap. (elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.a1arkitekter.se/blogg/hur-stockholm-hamnade-i-
talibanernas-sallskap> 

Finansdepartementet (2007). Lag om offentlig upphandling. (elektronisk) Stockholm: 
Sveriges Riksdag (2007:1091). Tillgänglig: <http://www.riksdagen.se> 



 29 

Kazemian, Reza, Rönn, Magnus & Svensson, Charlotte (2006) Arkitekturtävlingar i 
Finland. (elektronisk) Stockholm: KTH. (Forskningspublikationer: 11) PDF format. 
Tillgänglig: <http://intra.kth.se/> 

Kazemian, Reza, Rönn, Magnus & Svensson, Charlotte (2005) Jämförande analys av 
arkitekttävlingar: erfarenheter från tre nordiska länder. (elektronisk) Stockholm: 
KTH. (Forskningspublikationer: 3) PDF format. Tillgänglig: <http://intra.kth.se/> 

Miljödepartementet (1987). Plan- och bygglagen. (elektronisk) Stockholm: Sveriges 
Riksdag (1987:10). Tillgänglig: <http://www.riksdagen.se> 

Sjöstedt, Madeleine (2009). Ingen tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek. 
(elektronisk) Tillgänglig: <http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/10/12/ingen-
tillbyggnad-av-stockholms-stadsbibliotek/> 

Stockholms stad (2004) Förstudie. (elektronisk) Stockholm: Stockholms Stad. 
Tillgänglig: <http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se> 

Stockholms stad (2007a) Juryns rapport steg 1. (elektronisk) Stockholm: Stockholms 
Stad. Tillgänglig: <http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se> 

Stockholms stad (2007b) Juryns rapport steg 2. (elektronisk) Stockholm: Stockholms 
Stad. Tillgänglig: <http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se> 

Stockholm stad (senast uppdaterad 2008). Om projektet. (elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se> 

Stockholms stad (2006a) Programförklaring. (elektronisk) Stockholm: Stockholms 
Stad. Tillgänglig: <http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se> 

Stockholms stad (2006b) Tävlingsprogram steg 1.(elektronisk) Stockholm: 
Stockholms Stad. Tillgänglig: <http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se> 

Svenska Dagbladet (2008). Spotta inte på arkitekten Asplund. (elektronisk) Svenska 
Dagbladet, 10 mars. Tillgänglig: <http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/spotta-inte-
pa-arkitekten-asplund_956961.svd 

Söderling, Fredrik (2009). Stadsbiblioteket stoppades utan grundliga analyser. 
(elektronisk) Dagens Nyheter, 18 december. Tillgänglig: <http://www.dn.se/kultur-
noje/nyheter/stadsbiblioteket-stoppades-utan-grundliga-analyser-1.1016125> 

Tottmar, Mia (2009). Tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek stoppas. 
(elektroniskt) Dagens Nyheter, 12 oktober. Tillgänglig: 
<http://www.dn.se/sthlm/tillbyggnad-av-stockholms-stadsbibliotek-stoppas-
1.972611> 

Muntliga källor 
 

Andersson, Ola (2010). Arkitekt. Intervju, 16 april.  

Björkman, Gunnar (2010). Biträdande stadsdirektör, Stockholms stad. Intervju, 22 
april.  



 30 

Lundén, Inga (2010). Stadsbibliotekarie, Stockholms stad. Intervju, 27 april.  

Nilsson, Katarina (2010). Ansvarig för arkitektur- och professionsfrågor, Sveriges 
Arkitekter. Intervju, 28 april.  

Bildkällor 
 

Stockholms stad (Senast uppdaterad 2008) Tävlingsområdets gränser (elektronisk). 
Tillgänglig: <http://www.stockholm.se> 

Stockholms stad (u.å.) Tidplan (elektronisk). Tillgänglig: 
<http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se> 

Sveriges Arkitekter (2007) Stockholm Public Library International Architectural 
Competition (elektronisk). Tillgänglig: <http://www.arkitekt.se/asplund> 

 


