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Abstract
Meetings in urban spaces is a thesis in information design with emphasis on spatial
design. The aim of this thesis is to is to examine how poorly utilised spaces in
urban environments can become more useful, as well as which criteria are required
to enable a pleasant stay in these locations. The object of the study is the terrace
outside Stockholm Public Library which, due to its current appearance and lack of
function, most of the time is unused and deserted.
The study’s aim is to generate a design proposal that encourages an increase in the
flow of people to the terraces and that makes people want to spend more of their
time there. The goal is to get more visitors to appreciate the terraces and utilise the
space better.
From the results of collected empirical data through spatial analysis, observations,
notations of movement, interviews and discussions it has become clear that the
reason for the terraces being unused is a lack of functionality and the spaces
appearance. The conclusion of the theoretical and practical studies about spatiality,
shape, urban public spaces and cognitive psychology etc., show that the choice of
shape and placement of spatial elements can contribute to people choosing to linger
on the library terraces. In its turn, this knowledge can create the right conditions for
a changed pattern of movement and a greater flow of people to the location.
A design proposal was created, based on theories and empirical data presented in
the study. The aim design proposal is to show how it may be possible to draw
visitors’ attention to the terraces and create a more natural flow there. This may be
achieved by adding round shapes and curved lines, more variety in shape and
proportion and by creating more obvious functions that meet visitors’ needs of
activity and aesthetics. While this study is focused on the terraces of Stockholm
Public Library it is my hope that these conclusions may also be applicable to
similar environments in other location.

Keywords: spatial design, public spaces, meeting places, design principles

	
  

Sammanfattning
Möten i stadsrummet är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot
rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att undersöka hur det går att bidra till att
en outnyttjad plats i stadsrummet kommer till användning, samt vilka kriterier som
bör eftersträvas för att möjliggöra en trevlig vistelse på platsen. Mina studier utgår
från Stockholms stadsbiblioteks terrasser som på grund av dess utformning och
avsaknad av funktion ofta står tomma och outnyttjade.
Arbetet syftar till att generera ett designförslag som understödjer ett ökat flöde av
människor till terrasserna samt får besökarna att vilja stanna. Målet är att fler
besökare ska få ett större utbyte av stadsbibliotekets terrasser och att platsen ska
komma till större användning.
Genom rumsanalys, observationer, notationer av rörelsemönster, intervju och
samtal har det framkommit att terrasserna är outnyttjade på grund av dess avsaknad
av funktioner samt dess utformning. Genom teoretiska studier inom bland annat
rumslighet, formelement, offentliga platser i stadsrummet och kognitionspsykologi
framkom att val av formelement och placering av rumsliga element kan bidra till
att människor väljer att vistas på terrasserna. Det i sin tur kan skapa förutsättning
för ett ändrat rörelsemönster och ett ökat flöde till platsen.
Ett gestaltningsförslag har tagits fram utifrån teori och empiri. Det syftar till att
genom rundade och svängda former, ett tydligare och mer enhetligt formspråk,
samt genom tydligare funktioner väcka besökarnas uppmärksamhet och bidra till
ett ökat flöde till terrasserna.

Nyckelord: rumslig gestaltning, offentliga rum, mötesplatser, designprinciper
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Inledning
Hur kommer det sig att vissa utrymmen i stadsrummet förblir förbisedda och
oanvända, medan andra kommer väl till användning? Anledningarna kan såklart
variera. Kanske finns inget att göra på platsen eller i närheten som lockar. Kanske
beror det på ett oattraktivt läge eller att platsen i sig är mindre tilltalande rent
estetiskt. Ibland är vi på väg från punkt A till B i ett ärende utan tid eller behov av
att stanna upp, medan vi vid andra tillfällen kan vara mer spontana i våra val av
aktivitet. I vissa fall kanske vi inte ens är medvetna om att platsen existerar.
Människan har ett behov av att bli stimulerad och detta behov drar oss till andra
människor (Gehl, 1970, s. 21). Att vistas kring andra människor är viktigt för oss.
Därför är det viktigt att stadsrummet möjliggör interaktion (ibid).

”What attracts people most, it would appear, is other people”
	
  

- William H. Whyte
(citerat av Miles, 1997, s. 197)
Staden är en storskalig och komplex miljö med många intryck. Det är dock inte
bara andra människor som styr vart i stadsrummet vi vistas. Hur vi rör oss i
stadsrummet beror även på hur vår mentala bild av omgivningen ser ut, en bild
vilken vi skapar genom att organisera och dela in vår omgivning i olika mönster
(Lynch, 1960, s. 2-6). Faktorer som platskännedom, avstånd, säkerhet och
attraktivitet kan också ha betydelse för hur vi väljer att orientera oss (Mollerup,
2013, s. 19). Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det finns många faktorer
som påverkar våra val av rörelse och aktivitet i en stadsmiljö. Uppgiften för detta
arbete är att ta reda på hur det går att väcka outnyttjade offentliga platser i
stadsrummet till liv, genom att ta reda på orsaken till varför människor inte
använder dem.

	
  

Bakgrund
Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största folkbibliotek och en mötesplats med
ca 2 500 besökare om dagen och ett rikt programutbud (Stadsbiblioteket, 2016).
Biblioteket ligger beläget centralt i Stockholm i korsningen Odengatan med
Sveavägen som tillsammans med Observatorielunden omsluter byggnaden.
Arkitekt är Erik Gunnar Asplund, en av våra mest framstående arkitekter som även
har planerat Skogskyrkogården i Stockholm. Biblioteket invigdes år 1928 och har
under åren kommit att bli ett av den moderna svenska arkitekturens viktigaste verk,
känt långt utanför Sveriges gränser (Stockholms stad). Arkitektur- och
biblioteksintresserade från hela världen kommer på studiebesök varje vecka
(Verksamhetsprogram 2014, s. 3). Byggnaden är förmodligen den mest
framstående för brytningstiden mellan nyklassicismen/20-talsklassicismen och
modernismen (Scheiwiller Svensson 2016).

Figur	
  1.	
  Planritning	
  över	
  biblioteksområdet	
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Bredvid byggnaden på Sveavägen ligger en park. Mitt i parken finns en stor
rektangulär bassäng som Asplund planerade i samband med biblioteket (Blundell
Jones, 2006, s. 114-115). När jag fortsättningsvis pratar om biblioteket och parken
menar jag bibliotekets huvudbyggnad, så kallad Asplundhuset, samt parken med
bassängen belägen intill biblioteksbyggnaden längst med Sveavägen.
Nu planerar Stockholm stad en upprustning och utveckling av stadsbiblioteket med
visionen att bättre kunna möta dagens samhälle med de krav som ställs på
verksamheten. Man vill framförallt kunna ta emot ett större antal besökare samt
vända sig till en bredare målgrupp, för att bättre spegla ett modernt Stockholm
såsom staden ser ut idag (Verksamhetsprogram 2014, s. 2). Biblioteket ska också
fortsätta att attrahera människor i lärandesyfte, skänka upplevelser kopplade till
ord, text och berättelser, samtidigt som den magiska atmosfär och Asplundhusets
kulturhistoriska värden bevaras (s. 3).
Genomförandefasen sträcker mellan år 2017 till 2020 och uppdraget har tilldelats
Caruso St. John Architects i samarbete med Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
AB. Moderniseringen av biblioteket gäller huvudbyggnaden, annexet och
basarerna. Tanken är att basarerna på Sveavägen ska bli en del av bibliotekets ytor,
samt att terrasserna ovanpå basarerna ska utvecklas i syfte att bli en del av en större
helhet. (Stockholms stad, 2015. 2.) Den övergripande målsättningen för
Stadsbiblioteket är att huvudbyggnad, terrass, basarbyggnader och park för
framtiden ska bevaras, vårdas och förvaltas med stor hänsyn till det kulturhistoriska
värdet (Vårdprogram 2012, s. 71). Terrasserna, och även parken, uppfördes som en
offentlig miljö med både vuxna och barn i åtanke att kunna bruka platserna för lek
och rekreation. Att värna och utveckla terrasserna, och även parken, som offentliga
gröna rum med plats för både aktivitet och ro är målsättningen för funktion och
verksamhet. (ibid)

Problembeskrivning
Terrasserna anlagda på basarernas tak är i dagsläget ofta folktomma. Dem fyller
ingen funktion förutom ett fåtal bänkar för folk att sitta på. Den huvudsakliga
aktiviteten på platsen är människor som rör sig mellan gatan eller parken och
biblioteksbyggnaden på väg till eller från biblioteket. Terrasserna har inte heller
någon tydlig koppling till biblioteksverksamheten i form av funktion eller
arkitektoniskt uttryck. Det finns helt enkelt liten anledning till att stanna kvar på
terrasserna.

	
   3	
  
	
  

Syfte
I mitt examensarbete kommer jag att undersöka varför terrasserna utanför
Stockholms stadsbibliotek är folktomma och outnyttjade. Syftet med arbetet är att
ta fram ett gestaltningsförslag som ett framtida led i att öka flödet av människor ut
på terrasserna samt stödja utomhusaktiviteter på platsen, främst för bibliotekets
besökare. Målet på längre sikt, men utanför ramarna för detta arbete, är att fler
besökare ska få ett större utbyte av terrasserna och att platsen ska komma till
användning.

Frågeställningar
Ett gestaltningsförslag kommer att tas fram för Stockholms stadsbiblioteks
terrasser som utgår från följande frågeställningar:
•

Vilka rumsliga element och placering av dessa kan tydliggöra funktionen
på en offentlig plats i stadsrummet?

•

På vilket sätt kan formelement och placering av dessa styra eller påverka
människors rörelsemönster på en offentlig plats i stadsrummet?

Avgränsning och begränsning
Jag kommer att avgränsa mig till att arbeta med terrasserna och vad de
kommunicerar väl på platsen. Fokus läggs på besökarna som kommer in på samt
lämnar biblioteksområdet via huvudingången från Sveavägen, då majoriteten av
besökare använder den entrén. Vad terrasserna kommunicerar från gatorna samt
från parken nedanför kommer på grund att tidsramarna för examensarbetet inte att
studeras. I detta arbete bortses också från eventuella behov som kan komma att
behövas under dygnets mörka timmar. Fokus läggs på att i första hand
uppmärksamma terrassytorna för bibliotekets besökare väl på plats, samt för de
som av andra skäl passerar platsen. Eftersom utveckling och upprustning av
Stockholms stadsbibliotek redan är planerat och under bearbetning kommer jag att
ta hänsyn till Stadsbibliotekets biblioteksplan, verksamhetsprogram samt
vårdprogram utfärdat av Stockholm stad, men främst sträva efter att utveckla
terrasserna utifrån ett informationsdesignsperspektiv för att kunna svara på
frågeställningarna.
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Figur	
  2.	
  Markering	
  av	
  det	
  avgränsade	
  området	
  som	
  arbetet	
  fokuserar	
  på.	
  

och med Stadsbibliotekets höga kulturhistoriska värden är den generella
målsättningen att för framtiden bevara, vårda och förvalta huvudbyggnad, terrass,
basarbyggnader och park med stor hänsyn till detta (Vårdprogram 2012, s. 71).
Endast sekundära element såsom vissa bänkar, papperskorgar och räcken kan bytas
ut. Därför kommer alltför stora ingrepp i den befintliga miljön undvikas, för att i
stället fokusera på att göra tillägg som inte förstör miljön. Ingen budget finns att
förhålla sig till, men strävan är att gestaltningsförslaget ska hållas inom en rimlig
nivå i förhållande till bibliotekupprustningens totala omfattning.
I

Målet för det nya Stadsbiblioteket är att fånga ett bredare och modernare
Stockholm (Verksamhetsprogram 2014, s. 2). Detta arbete kommer främst att
fokusera på alla som besöker biblioteket, samt på de som passerar terrasserna i
annat syfte, där av både barn, ungdomar och vuxna. Biblioteket har ca 2 500
besökare om dagen, vilka alla beträder biblioteksområdet och därmed är potentiella
användare av terrasserna. Barns behov i form av en lekplats eller liknande kommer
inte att tillgodoses.
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Teori
Nedan presenteras de teorier och den tidigare forskning som utgåtts från i arbetet
och som gestaltningsförslaget grundar sig på. Inledningsvis presenteras Stockholms
stadsbiblioteks arkitektur som också kommer att ligga till grund för
gestaltningsförslaget.

Arkitekturen
Gunnar Asplund har haft en stor betydelse för svensk arkitektur och hans verk har
blivit mycket uppmärksammade. Stadsbiblioteket har varje vecka besökare från
hela världen som kommer för att titta på biblioteket och arkitekturen
(Verksamhetsprogram 2014, s. 3). Byggnadens arkitektur består av några olika
stilar i och med Asplunds senare konvertering till modernismen, men den sägs ändå
vara en ikonbyggnad för brytningstiden mellan nyklassicism och modernism
(Scheiwiller Svensson 2016). Stilen brukar kallas för 20-talsklassicism.
Genomgående för byggnaden är dess återkommande geometriska former bestående
av kuben som omsluter cylindern samt cirklar och kvadrater som återkommande
motiv i inredningen. Byggnadens monumentala cylindriska mitt fungerar väl som
landmärke (Blundell Jones, 2006, s. 117). Huvudbyggnadens tre entréer är mycket
markanta med en hög och till proportionen avsmalnande ram som markör.
Experimenterande med skala och illusion eller perceptuella effekter syns tydligt i
Asplunds verk, även i Stadsbiblioteket. Han var intresserad av människans
kroppsliga upplevelse av de tre dimensionerna (s. 118). Asplund använde sig också
mycket av nedsänkta bågar, typiskt för gustavians nyklassicism. Bågarna mjukar
upp massiva strukturer och skapar en mer inbjudande känsla samt kommunicerar
passage eller ingång (s. 125). Enligt bibliotekets undersökningar är det atmosfären,
rymden och arkitekturen i världsklass som skapar en alldeles särskild stämning
som besökarna längtar tillbaka till (Verksamhetsprogram 2014, s. 2). Jag vill ta
reda på om den känslan kan infinna sig på terrasserna.
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Figur	
  3.	
  Stockholms	
  stadsbibliotek.	
  V y	
  från	
  Sveavägen	
  mot	
  huvudentrén.

”Atmosfären, rymden och arkitekturen i världsklass skapar en alldeles
särskild stämning som besökarna längtar tillbaka till.”
	
  

(Verksamhetsprogram 2014, s. 2).

Rummets delar och samspelet
Det finns några mål och kriterier som bör tas hänsyn till när vi designar. Designen
bör för det första fylla sin funktion och sitt syfte samt vara estetiskt tilltalande
(Ching och Binggeli, 2012, s. 45). Designen bör även vara meningsfull för
mottagaren eller användaren. Om funktionen fylls beror på användarens behov
samt på deras fysiska dimensioner och förmågor (s. 58). Hur formelementen i ett
rum planeras och placeras ligger till grund för hur rummet kommer att upplevas.
Med hjälp av en rad designprinciper kan vi skapa visuell ordning bland
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formelementen vilket kan bidra till önskad funktion. Dessa principer är proportion,
skala, balans, harmoni, enighet och variation, rytm samt emfas. (Ching och
Binggeli, 2012, s. 122)
Nedan presenteras cirkeln, linjen, fyrkanten och textur och hur dessa formelement
kan påverka rummet på olika sätt, i enlighet med Ching och Binggelis teorier, samt
Blundell Jones beskrivning av bågar.
Cirkeln har ett strakt center som tillsammans med andra former kan skapa en
upplevelse av rörelse. Den representerar även enighet och kontinuitet. Svängda
linjer kan ses som delar eller kombinationer av cirkulära former och likväl som
cirkeln generera en mjuk flödande rörelse. (Ching och Binggeli, 2012, s. 96)
Linjer definierar kanter och former samt separerar dem från det runt omkring.
Linjer kan användas för att uttrycka riktning och rörelse genom rummet samt skapa
relation mellan olika objekt. Diagonala linjer är visuellt aktiva och dynamiska och
kan medföra rörelse. (s. 90-92) Svängda linjer brukar representera mjuka rörelser i
rummet och beroende på orientering kan det vara upplyftande eller uttrycka
stabilitet (s. 96).
Fyrkanten upplevs som ren och rationell och skapar visuell tydlighet. Liggande
skapar den ett lugn, vilket kan brytas om den får stå på högkant på en av sina fyra
hörn. Tydligheten och stabiliteten i fyrkanten kan leda till visuell monotonitet,
vilket kan undvikas genom att variera storlek, proportion, färg, textur, placering
eller orientering. (s. 98)
Textur: Ett rum med liten variation av material och textur kan upplevas lite ”platt”,
men kan göras mer intressant med en större variation av texturer (s. 104).
Bågar har egenskapen att mjuka upp massiva strukturer, som exempelvis
biblioteksbyggnaden, och skapar en mer inbjudande känsla och kommunicerar
passage eller ingång (Blundell Jones, 2006, s. 125).
Utifrån gestaltpsykologernas teori om hur människan organiserar och läser ihop
sinnesintryck har några lagar formulerats. I detta arbete studeras närhetslagen,
likhetslagen och slutenhetslagen. Närhetslagen handlar om att föremål som är
placerade nära varandra ofta upplevs höra till varandra och tolkas som en helhet.
Likhetslagen fungerar på samma sätt men sammanför föremål genom likhet.
(Groome, 2006, s. 51-52) Slutenhetslagen skapar en helhet då föremål befinner sig
inom ett slutet gemensamt område (Bergström, 2012, 200-201).
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Enligt Bergström finns några rumsliga kriterier för att vi ska känna oss nöjda med
helheten. Ingången bör ge tillräckligt med plats och rymd till att obehindrat tillträda
rummet, men det är även viktigt med en omslutande känsla. En viss komplexitet är
också tilltalande, men det får inte kännas rörigt. En plats som uttrycker bestämdhet
och värde förtydligar platsens budskap, vilket skapar ett välbehag och ett lugn.
(Bergström, 2012, s. 305). Dessa kriterier är alltså av betydelse för att människor
ska kunna trivas och vilja vistas på en plats, vilket är målet på längre sikt med detta
arbete.

Offentliga rum och mötesplatser
Staden tillhör oss alla och så gott som alla platser utomhus i Stockholms stad är
offentliga platser och till för allmänheten: trottoarer, torg och parker (Stockholms
stad, 2016). Utan dessa platser är det omöjligt att etablera en fysisk och psykisk
koppling mellan allmänheten och urbana miljöer (Memluk, 2013, s. 527).

Aktiviteter i det offentliga rummet
Den danska arkitekten Jan Gehl delar in det offentliga rummets utomhusaktiviteter
i tre kategorier; nödvändiga, valbara och sociala aktiviteter. Nödvändiga
aktiviteter är vardagssysslor såsom att handla, vänta på bussen eller gå till jobb och
skola, sådant som vi måste få gjort och som oftast innefattar rörelse. De valbara är
sådant som vi tar oss för om vi har lust, såsom promenera omkring, sitta och sola
eller bara vara. Externa omständigheter omkring oss såsom väder och framför allt
platsens fysiska egenskaper är av stor betydelse för dessa aktiviteter. När
utomhusmiljön är, som Gehl uttrycker det, av låg kvalitet tar nästan bara de
nödvändiga aktiviteterna plats, det vill säga folk stannar inte kvar på platsen för att
dem nödvändigtvis vill det. Sociala aktiviteter är allt som bygger på närheten till
andra människor i det offentliga. Detta innefattar allt från att se och höra andra
människor till möten, konversationer och barn som leker. Dessa aktiviteter kan
uppstå på många platser, vanligtvis med de nödvändiga och valbara aktiviteterna
som grund. (Gehl, 2011, s. 9-12)
Forskning visar att det är omgivningen som är av störst betydelse när folk
bestämmer sig för att stanna länge på en plats i syfte att njuta eller roa sig
(Mossberg, 2003, s. 140). Utöver omgivningen är även solen en viktig faktor för
oss skandinaver eftersom vi endast upplever den under en mycket begränsad
period. Det faktumet visar sig i var vi väljer att gå och vistas, oftast i solen även om
temperaturen är hög. (Gehl, 2011, s. 179)
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Vikten av andra människor
Att vistas kring andra människor är viktigt för oss då vi har ett mänskligt behov av
att bli stimulerade och inspirerande, vilket vi blir av andra människor och deras
aktiviteter. Därför är det viktigt att stadsrummet möjliggör interaktion. Vi väljer
exempelvis oftare att promenera på en livfull gata än en folktom gata samt föredrar
att sitta där det finns mer att se. Även barn tycks vilja leka i anslutning till annan
aktivitet. Det kan vara tillräckligt att bara befinna sig kring andra människor för att
det ska medföra positiva känslor. (Gehl, 2011, s. 17-25)

Mötesplatser
Torg är en typisk plats för möten i det offentliga och urbana rummet, en plats för
stadsborna att samlas i olika aktiviteter samt njuta av sin fritid. Det kan också vara
en demokratisk plats där människor med olika social, ekonomisk och kulturell
bakgrund kan samvara och interagera. (Memluk, 2013, s. 520) Att platsen är
tillgänglig, demokratisk och meningsfull är viktiga kriterier för en väl fungerande
offentlig miljö (Carr et al. 1992 genom Memluk, 2013, s. 521).
Undersökningar visar att människor undviker att stanna för att prata i mitten av en
stor yta. I stället föredras platser vid trappor, kolumner, gatlampor, träd eller vid
barriärer såsom exempelvis husfasader eller trottoarkanter. Dessa platser skänker
en slags trygghet, vilket beror på att vi känner oss mindre exponerade men
samtidigt får en bra översikt av vad som händer omkring oss (Vimeo, 2015). Detta
gäller även val av sittplatser. Folk föredrar att sitta där de kan se trafikerade stråk
där människor rör sig och väljer bort exempelvis bänkar i en lugnare del med utsikt
endast mot planteringar (Gehl, 2011, s. 27). På en plats med möjlighet att sitta
stannar människor en längre tid (s. 155). Det är även viktigt att det går att höra och
konversera med varandra över ljudet från stadsrummet (s. 167).
Vissa underlag kan påverka fotgängare negativt, speciellt personer som har svårt att
gå (Gehl, 2011, s. 135). Även rörelse mellan nivåskillnader undviks oftast då det
förstör rytmen och kräver större ansträngning. Trappor representerar ofta en både
praktisk och psykologisk barriär. Gehl menar att övergången mellan olika
offentliga ytor och platser bör vara mjuk med ett naturligt flöde där det finns
kontakt mellan ytorna med god visuell översikt. (2011, s. 61)
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Orienterbarhet i staden
Vi människor orienterar oss genom att dela in och strukturera vår omgivning i olika
mönster och utefter det skapar vi oss en mental bild av vår omvärld (Lynch, 1960,
s. 3). Vår bild av stadsrummet skapas både utifrån det som observeras och den som
observerar (s. 6). Om bilden är vag eller obefintlig kan vi känna oss otrygga och
desorienterade (s. 4-5). Detta är vad Lynch kallar ”imageability”, de fysiska objekts
förmåga att skapa en tydlig bild för individen att uppfatta sin omgivning (s. 9).
Imageability innefattar även begreppet ”legibility”, läsbarhet. En distinkt och läsbar
miljö ger trygghet och ökar möjligheten till djupare mänskliga upplevelser (s. 5).
Lynch presenterar fem element som vi använder oss av när vi skapar oss vår bild
av stadsrummet. Han pratar om stråk, barriärer, landmärken, distrikt och
knutpunkter, vilka presenteras nedan. Alla fem elementen samspelar och skapar för
oss en gemensam kontext (s. 84).
Stråk är ett av de mest dominanta elementen i stadsbilden, då det är i relation till
stråken som vi upplever och relaterar de resterande elementen när vi färdas på dem
genom staden. Det kan vara gator, trottoarer, kommunaltrafik, kanaler eller
järnvägsspår. (s. 47)
Barriärer är likt stråk linjära element. Dem är vanligtvis gränsen mellan två typer
av ytor och kan hjälpa oss att organisera, dela in och separera ett område från ett
annat. Dem kan vara mer eller mindre genomträngliga men kan oavsett det ha
samma funktion. Exempelvis på barriärer i stadsrummet är strandkanter,
järnvägsspår och väggar. (s. 47, 62, 65)
Distrikt är relativt stora ytor i staden som betraktaren kan känna igen både ”inifrån”
och utifrån om synligt på håll. Ytorna utmärker sig som ett distrikt genom likhet,
gemensamma karaktärsdrag, exempelvis genom arkitekturen eller människorna på
platsen. Distrikt tillsammans med stråk är framträdande element som de flesta
använder sig av för att strukturera staden. (s. 47, 66-67)
Knutpunkter uppstår vanligtvis på platser där vägar möts eller korsas, exempelvis i
stora korsningar. Dem uppkommer även på andra platser med ett starkt fokus på en
viss aktivitet, exempelvis platser med många trafikförbindelser eller vid populära
mötesplatser såsom torg eller kaféer i en betydelsefull stadsregion (s. 47-48). En
knutpunkt med ett starkt formspråk lämnar ett större intryck (s. 76). Just i
korsningar tenderar folk att bli mer uppmärksamma på omgivningen eftersom
beslut måste tas där (s. 47). Knutpunkter i korsningar kan förstärkas av
landmärken, men skapar i sin tur även uppmärksamhet åt ett landmärke (s. 84)
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Landmärken existerar oftast i form av ett fysiskt objekt som är lätt att lägga märke
till i förhållande till det runt omkring, såsom en byggnad, skylt, butik eller kulle/
berg. Det finns även landmärken som bara syns inom ett mindre begränsat område.
(Lynch, 1960, s. 48) Lynch säger; ”A great landmark might dwarf and throw out of
scale a small region at its base. Properly located another landmark may fix and
strengthen a core; placed off centre it might only mislead”. Likaväl kan en stor
gata, både med barriär och stråk, skära igenom och uppmärksamma en region,
samtidigt som den kan störa och förvilla. (s. 84) En förutsättning för att något ska
kunna uppmärksammas och få en så kallad pop-out effekt är att det finns starka
kontraster, det vill säga att objektet skiljer sig från sin kontext i antingen färg,
storlek, form, riktning och så vidare. Om många olika objekt i samma kontext ska
kunna uppmärksammas samtidigt är lösningen att använda sig av de olika visuella
kanalerna parallellt (färg, form, storlek, riktning osv). (Ware, 2008, s. 33)
Wayfinding handlar om att iterativt söka efter information för att kunna söka, ta
beslut om samt röra sig utefter vägen till sitt mål (Mollerup, 2013, s.19).
Wayshowing är de redskap eller system vi använder oss av i byggnader och
utomhusmiljöer för att möjliggöra wayfinding (s. 6). Passini berättar att
undersökningar visar att beslut om vägval främst görs utifrån miljön och dess
arkitektoniska karaktär, såsom entréer till byggnader, utgångar, stråk, trappor,
knutpunkter med mera (Passini, 2000, s. 89-90). Det kan också styras av faktorer
som platskännedom, avstånd, säkerhet och attraktivitet (Mollerup, 2013, s. 19). Det
är också viktigt att skilja på wayfinding i en bekant respektive obekant miljö. I ett
bekant område vet personer hur de ska ta sig till rätt plats vilket innebär att de ofta
väljer rutten de känner till väl. (Passini, 2000, s. 86, 89)
Ett sätt att ta sig fram på är genom att titta på och följa vad andra människor gör
eller hur de rör sig. Den wayfindingstrategin kallas för social navigation
(Mollerup, 2013, s. 46). Whyte lyfter också vikten av andra människor och hur det
främst är andra människor som uppmuntrar till användning av offentliga platser
(Miles, 1997, s. 197).
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Metod
I avsnittet nedan redogörs för de metoder som använts i arbetet. Metodvalen är
gjorda utifrån arbetets problemområde, frågeställningar och syfte, med fokus på att
lösa informationsdesignsproblemen med inriktning mot rumslig gestaltning.
Rumsanalysen utförs i tre steg med tre olika fokus. Först utförs en analys av
formelementen på platsen, varpå Lynch fem element analyseras och noteras för att
slutligen observera och notera rörelsemönstret. Detta utifrån teoristudier samt
utifrån mina egna observationer och min egen upplevelse av platsen.

Rumsanalys och observation
En rumsanalys går i stora drag ut på att titta på rummets olika element och
förutsättningar. Den mest grundläggande faktorn när vi pratar om design är att
designen ska stödja platsen funktion. (Ching och Binggeli, 2012, s. 58-60) För att
kunna ta fram ett lämpligt gestaltningsförslag som stödjer arbetets syfte och
platsens ämnade funktion har terrassernas olika formelement samt hur de påverkar
aktiviteten på platsen studerats, för att sedan beskriva terrassernas rumslighet.
Platsens utformning och arkitektur har också studerats och analyserats enligt Ching
och Binggelis designprinciper proportion, skala, balans, harmoni, enlighet och
variation samt rytm och emfas. Dessa principer används för att beskriva platsen,
dess enskilda delar och hur rummet kan upplevas (s. 122). Slutligen har terrasserna
analyserats med hänsyn till gestaltlagarna närhet, likhet och slutenhet för att ta reda
på hur formelementen kan läsas ihop och hur det kan påverka upplevelsen av
miljön. Rumsanalysen genomfördes vid ett flertal tillfällen och dokumenterades
skriftligt.
En analys och notation av terrasserna har även gjorts utifrån Lynchs fem element
stråk, barriär, knutpunkt, distrikt och landmärke. Syftet med att ta reda på hur dessa
element påverkar rumsligheten är att få en bättre uppfattning kring platsens
tillgänglighet, en bättre förståelse för platsens funktion samt för hur personer
orienterar och rör sig på platsen. Analysen genomfördes söndagen den 23 april kl.
11.00. Jag studerade stråk, barriärer, landmärken, knutpunkter och distrikt på
terrasserna samt nedanför terrasserna på Sveavägen, Odengatan och i parken, vilket
resulterade i en notationskarta (se figur 7). Eftersom ljudnivån kan komma att
påverkar typen av aktivitet på platsen har även den uppmärksammats.
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För att observera aktiviteten på terrasserna och i så liten utsträckning som möjligt
påverka de observerades beteende utfördes i kombination med rumsanalysen en
icke deltagande ostrukturerad observation. Genom att studera hur människor rör
sig på terrasserna har ett rörelsemönster kunnat utläsas samt vilka entréer som
används mest. För att få en så pass verklighetstrogen uppfattning som möjligt
genomfördes en observation av rörelsemönstret på platsen vid tre olika tillfällen.
Vid alla tillfällen stod jag under observationen på den norra terrassen längst norrut
vid muren mot Odengatan. Därifrån var översikten av alla fyra ingångar till
terrasserna tydlig (se figur 4). Rörelsemönstret bakom byggnaden mellan
Sveavägen och parken kunde endast delvis urskiljas.

Ingångar	
  

Plats	
  för	
  observation	
  

Figur	
  4.	
  Bilden	
  visar	
  varifrån	
  på	
  terrassen	
  observationerna	
  av	
  rörelsemönstret	
  utfördes	
  och	
  var	
  
ingångarna	
  till	
  biblioteksområdet	
  finns.	
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Observationer av rörelsemönstret på terrasserna genomfördes vid första tillfället på
måndagen den 25 april 2016 kl. 10.00 - 11.00, den andra onsdagen den 27 april kl.
17.15 - 18.15 samt det sista tillfället måndagen den 1 maj kl. 16.00 – 17.00. Det var
kallt, ca 8 grader, och molnigt under de fösta två observationerna, medan
måndagen den 1 maj var varm och solig. Detta resulterade i en notation av
rörelsemönstret (se figur 11). Alla observationer dokumenterades ner på papper och
för att senare kunna analyseras.

Kvalitativ intervju
För att ta reda på mer om de pågående planerna för stadsbibliotekets utveckling och
upprustning kontaktades Roger Spetz, ansvarig arkitekt hos Scheiwiller Svensson
Arkitektkontor AB som fått uppdraget tillsammans med Caruso St. John
Architects. Syftet med intervjun var att få en tydligare bild, utöver det som redan
tagits del av i de offentliga handlingarna, kring verksamhetens utveckling och
önskemål samt platsens kulturhistoriska värden samt dess begränsningar
(Biblioteksplan, verksamhetsplan och vårdprogram). Det var också av intresse att
ta reda på hur arkitekterna såg på problematiken kring att terrasserna inte utnyttjas i
dagsläget samt höra om det redan fanns färdiga planer för platsen som jag kunde
förhålla mig till eller kunde ta hjälp av i min gestaltning.
Intervjun var semistrukturerad. Graden av strukturering handlar om hur mycket
utrymme intervjupersonen får att svara fritt. Hur standardiserad en intervju är
beror på hur mycket intervjuaren styr frågornas utformning och inbördes ordning.
(Patel och Davidson, 1994, s. 60). Intervjun med Spetz hade en lägre grad av både
standardisering och strukturering vilket är att föredra när en kvalitativ analys
önskas göras av resultaten (Patel och Davidson, 1994, s. 62). Under intervjun
ställdes frågor utifrån ett frågeformulär som förberetts innan samtalet. Samtalet i
sig och följdfrågor som dök upp under intervjuns gång fick styra frågornas
ordningsföljd. Detta för att ordningen var mindre betydelsefull samt för att få ut så
mycket informations som möjligt om områden som för mig upplevdes
betydelsefulla. Spetz fick inte se frågorna i förväg.
Intervjun genomfördes tisdagen den 10 april 2016 via telefon. Med Spetz
godkännande spelade jag in samtalet.
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Metodkritik och etiska aspekter
En icke deltagande observation förutsätter att observatören är placerad på en plats
där hon eller han inte väcker uppmärksamhet (Patel och Davidson, 1994, s. 84).
Därför utfördes observationerna av personerna på terrasserna på långt avstånd
varifrån rörelsemönstret kunde uppfattas utan att personerna kände sig granskade.
En nackdel med observationer generellt är att det kan vara svårt att avgöra när eller
om beteendet som studeras verkligen är representativt (Patel och Davison, 1994, s.
75). För att undvika missbedömningar studerades terrasserna vid tre olika tillfällen.
En passiv observation omöjliggör frågor till de observerade vilket kan innebära att
observatören gå miste om information (Holme & Solvang, 1997, 115-116). Därför
kompletterades undersökningen med den kvalitativa intervjun med Roger Spetz,
ansvarig arkitekt för stadsbibliotekets upprustning, samt med en utvärdering av
gestaltningsförslaget.
Observationer ställer höga krav på de etiska aspekterna som undersökningen
medför då personer ska observeras (Holme & Solvang, 1997, 110). Enligt
Gustafsson m.fl. bör man i den utsträckning det går försäkra sig om att de
involverade har förståelse för exakt vad undersökningen de deltar i innebär, men i
vissa fall kan det vara nödvändigt för forskaren att göra undantag. Det är även
forskarens ansvar att personernas identitet inte kommer fram. (2011, 42-43) Under
observationerna i detta arbete tas hänsyn genom att ingen av de observerade
studeras eller granskas i syfte att lyfta fram den enskilda individen. Målet med
observationerna är att granska rörelsemönster, flöde och hur personer använder
platsen.
Med kvalitativa metoder är informationen begränsad till en eller ett fåtal personers
uppfattningar. Det kan leda till att det blir svårt att veta hur pass giltig
informationen är för den större massan (Holme och Solvang, 1997, s. 82). Trots
detta gör det nära förhållandet till informationskällan tillvägagångssättet mycket
flexibelt, vilket kan skapa goda chansen till en rimlig tolkning. Det finns ändå en
risk med detta om exempelvis fler personer ska intervjuas om samma sak, då
uppläggningen under studiens gång kan variera i och med dess flexibilitet (Holme
och Solvang, 1997, s. 83). Det leder till att det blir svårt att jämföra resultaten.
I intervjun med Spetz utgås det ifrån att han talar för hela sitt team i frågorna som
rör projektet. Informationen från intervjun utgör även endast en del av den totala
empirin i detta arbete.
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Resultat och analys
I detta avsnitt beskrivs resultat av rumsanalys och observationer. Därmed beskrivs
vad som finns på terrasserna i dag samt terrassernas utformning utifrån
formelement, designprinciper, gestaltlagar och Lynch element. Rumsligheter
definieras utifrån människans perception av den visuella relationen mellan
rumsliga element (Ching och Binggeli, 2012, 2). Eftersom människans
perceptionsförmåga skiljer sig mellan olika individer kan inte beskrivningen av
terrasserna vara helt och hållet objektiv, utan min subjektiva upplevelse kan
komma att nyansera den. Eftersom rumsanalysen ligger till grund för
gestaltningsförslaget som följer detta avsnitt kommer jag i detta fall inte separera
resultat från analys. Slutligen beskrivs rörelsemönster samt funktion och aktivitet
på terrasserna.

Rumsanalys och observationer
Här följer en beskrivning av terrasserna som de ser ut i dagsläget (se figur 5 och 6).
Runt terrasserna löper en lång mur på cirka 1,5 meter som inhägnar området. Det
finns tre ingångar genom muren till terrasserna varifrån besökarna kan beträda
biblioteksområdet, en från Sveavägen vilken jag benämner som huvudingången,
samt två från Odengatan. In till biblioteksbyggnaden finns två entréer, huvudentrén
mot Sveavägen och en entré mot Odengatan. Sidan mot parken har ingen mur utan
istället ett svart järnräcke som löper längst med den södra sidan av terrassen med
två öppningar mot barnbibliotekets entré. Barnentrén är i dagsläget stängd.
Basarerna, på vilka terrasserna ligger, frontas med kommersiell skyltning från
andra externa aktörer vilka inrymmer lokaler.
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Figur	
  5.	
  Norra	
  terrassen,	
  vy	
  från	
  bibliotekets	
  huvudentré.

Figur	
  6.	
  Södra	
  terrassen,	
  vy	
  från	
  bibliotekets	
  huvudentré.
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Terrassernas markbeläggning består av skifferplattor (ljusgrå) och runt husfasaden
från den norra entrén till barnbibliotekets entré löper en annan jämnare
markbeläggning (tillgänglighetsanpassad) som bildar ett cirka två meter brett stråk.
Paraplyalmar med några meters mellanrum omsluter biblioteksbyggnaden. På den
södra terrassen finns en fläktbyggnad (McDonalds maskinrum) som från
huvudentrén skymmer sikten en aning ut mot parken och även terrassytan närmast
parken. Framför fläktbyggnaden sett från huvudentrén finns också tre rektangulära
planteringar med ca en meter höga växter i. På den norra terrassen finns en
fyrkantig planteringslåda med växter. Ytterligare planteringar är anlagda i gjutna
betonglådor utmed terrassernas mur. De enda sittplatserna som finns på terrasserna
är fyra bänkar på den södra terrassen. Till vänster om bibliotekets huvudentré står
tre porträttbyster på höga piedestaler av gråsten. De flesta former, både på terrassen
och på biblioteksfasaden är fyrkantiga och strikta, förutom biblioteksbyggnadens
cylindriska mitt.

Den upplevda rumsligheten
Muren som löper runt terrasserna och delvis biblioteksbyggnaden kan, i linje med
hur vi läser ihop objekt enligt slutenhetslagen, bidra till att det innanför muren
upplevs höra ihop. Terrasserna kan visuellt upplevas något monotona, delvis på
grund av ett ensidigt formspråk. Ching och Binggeli förklarar att fyrkantiga
formelement kan ha en monoton inverkan på omgivningen (2012, s. 98).
Planteringarna i mitten är fyrkantiga, terrasserna i sig och entréerna till
biblioteksbyggnaden likaså. Bibliotekets höga och markanta ingångar syns tydligt
från gatorna och parken och är dominanta i sitt ståtliga uttryck. Därför drar
biblioteksentréerna mer fokus än terrassernas förhållandevis lugna och tomma
karaktär. Terrasserna har utöver det monotona formspråket också en liten variation
av material, skala och proportion, vilket resulterar i en något ointressant
komposition. Alltför många objekt med lika karaktärsdrag kan resultera i detta
(Ching och Binggeli, 2012, s. 138). Det finns inte heller någon tydlig hierarki i
blickfånget när besökarna blickar ut över terrasserna. Fläkthuset på den södra
terrassen får en pop-out effekt då den är störst till storleken i förhållande till allt
annat på terrassen. Även planteringarna får en viss pop-out effekt i förhållande de i
övrigt plana ytorna.

Orienterbarhet
Enligt mina observationer och min analys i enlighet med Lynch teorier har jag
skapat en notationskarta som beskriver hur terrasserna och biblioteksområdet ser ut
utifrån Lynch fem element landmärke, stråk, barriär, distrikt och knutpunkt (se
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figur 7). De personer som kommer in på biblioteksområdet går antingen in i
byggnaden eller vidare om terrasserna bara används som passage. I princip alla
tycks veta vart de är på väg och hur de ska orientera sig. Ett fåtal uppehåller sig en
kortare tid på terrasserna. Muren skapar en barriär mellan terrasserna och det
övriga stadsrummet. Detta tillsammans med att platsen ligger högre upp i
förhållande till gatan och parken nedan med endast trappor som leder upp till
terrasserna (förutom en entré från gatunivån) kan göra det svårt att lägga märke till
terrasserna utifrån.

Figur	
  7.	
  Notation	
  av	
  Lynch	
  fem	
  element.	
  

Längst med parksidan är barriären mindre markan på grund av det järnräcke som
löper längst med den södra sidan som möjliggör utsikt över parken och flödet
utanför biblioteksområdet (se figur 8).
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Figur	
  8.	
  Räcke	
  på	
  den	
  södra	
  terrassen,	
  vy	
  mot	
  parken.

Stråk är ett dominant element enligt Lynch (1960, s. 47). Både Sveavägen och
Odengatan är stora och starkt trafikerade gator i Stockholm vilket innebär ett starkt
flöde. Det tillsammans med bibliotekets isolerade och från gatan avskilda läge
bidrar till att folk inte korsar över terrasserna och biblioteksområdet, utan håller sig
till gatorna. Likaså är det svårt att styra bort flödet från stråken på terrasserna till
delarna längre in mot muren. Runt biblioteksbyggnaden löper ett cirka två meter
brett gångstråk med en något mörkare och planare markbeläggning, på vilken de
flesta besökare går (se figur 9 och 10).

Figur	
  9.	
  Tillgänglighetsanpassad	
  markbeläggning.

Figur	
  10.	
  	
  Det	
  tillgänglighetsanpassade	
  stråket	
  får	
  en	
  
pop-‐out	
  effekt	
  genom	
  kontrast	
  i	
  färg	
  och	
  textur.
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Det mörkare gångstråket är också den snabbaste och rakaste vägen att ta sig dit
man ska. Den lite mörkare och plana markbeläggningen får en pop-out effekt i och
med färg- och texturkontrast till de i övrigt ljusare och grövre skifferplattorna (se
figur 9 och 10). Detta förstärker stråket. Almarna som löper runt husfasaden i en
cirkulär bana runt huset skapar en rytm som förstärker stråket och rörelsemönstret
ytterligare. Även stråkets linjära form bidrar till att indikera riktning. Trappornas
svarta ledstänger visar en tydlig riktning från gatorna rakt in i byggnaden (se figur
3). Att det inte finns några tydliga funktioner som skapar aktivitet bidrar såklart till
att terrasserna inte utnyttjas.
Det finns många landmärken runt om biblioteksområdet. McDonalds och 7-Eleven
som ligger i basarerna, Observatorielunden, Hard Rock Café mitt emot biblioteket,
parken och framförallt biblioteksbyggnaden själv är mer eller mindre starka
landmärken som drar uppmärksamhet från terrasserna som ligger mitt emellan.
Lynch menar ett likaväl som ett starkt landmärke kan lysa upp en närliggande plats
kan det också förta det som ligger omkring. Detta tycks vara fallet för terrasserna i
kombination med att platsen saknar tydlig funktion. De personer som vill sitta och
sola, läsa eller umgås sätter sig i parken eller på McDonalds nedanför.

Rörelsemönster
För att få en bättre förståelse för flödet på terrasserna har rörelsemönstret kartlagts
enligt observationerna (se figur 11). Resultatet av observationerna visar att i princip
alla som kommer in på biblioteksområdet går vidare direkt in i
biblioteksbyggnaden. Endast ett par personer per observation använde terrasserna
som passage mellan Odengatan och Sveavägen. Däremot användes baksidan av
biblioteksbyggnaden, mellan parken och Odengatan som genomfart under alla
observationstillfällen, speciellt under eftermiddagarna då många slutar arbetet.
Majoriteten av besökarna kom in på området via huvudingången från Sveavägen
och gick sedan vidare direkt in i biblioteksbyggnaden. Majoriteten av de resterande
besökarna kom in på området via Odengatan genom ingången längst bort närmast
Odenplan för att sedan gå in i den norra entrén eller runt hörnet förbi den norra
terrassen och in genom huvudentrén. Rökare, till större delen, rörde sig mellan
huvudentrén och bänkarna på den södra terrassen eller stod direkt utanför
huvudentrén.
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Figur	
  11.	
  Notation	
  av	
  rörelsemönster.

Funktion och aktivitet
Den större delen av terrassytan står mestadels tom. Den enda funktionen som finns
på terrassera är fyra bänkarna att sitta på som mestadels används av rökare eller
folk som läser. Under observationerna satt en person på kanten av de gjutna
betonglådorna utmed terrassernas mur på den norra delen där solen låg på under
eftermiddagen. Tre män sågs även stå och dricka öl och prata på den norra delen i
hörnet närmast biblioteksbyggnaden. Ungdomar sågs umgås och röka i trappan ner
mot parken och McDonalds. Trappan precis utanför huvudentrén används också av
rökare eller som väntplats, eller under paus från aktiviteterna inne på biblioteket.
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Även på den plana biten mellan terrasserna precis nedanför huvudentrén samlas
människor och väntar eller samtalar en kort stund. Hundägare sågs korsa platsen på
det tillgänglighetsanpassade stråket. Turister vistades på området och sågs under
observationerna gå ut på terrasserna för att fota biblioteksbyggnaden.
Husfasaden mot terrasserna ligger på skuggsidan som solen aldrig når. Den yttre
delen av terrasserna närmast Sveavägen har sol under dagen, speciellt under
sommarhalvåret när solen står högre på himlen. I dagsläget ligger solen endast kvar
en längre tid på den enda bänken som står längst ut på den södra terrassen. Ljudet
från trafiken är påtagligt, men det går att prata i så gott som vanlig samtalston om
man står i närheten av varandra.

Kvalitativ intervju
Nedan sammanfattas de delar av intervjun med arkitekt Roger Spetz med betydelse
för mitt gestaltningsförslag. Hela sammanfattningen finns att läsa i bilaga 1.
Av intervjun framkom att planeringen av stadsbiblioteket fortfarande är i ett tidigt
stadie och därmed även utomhusytorna. Inga beslut har tagits än. Spetz och hans
kollegor har ständig kontakt med biblioteksverksamheten och förhåller sig till det
vårdprogram som biblioteket tagit fram, vilket jag också gör i mitt arbete.
Spetz menar att det finns en problematik kring terrasserna, att platsen alltid varit
svår att utnyttja och att ”skumraskfigurer” har vistas där sedan första början. Han
ställer sig också frågan om en förändring i dagsläget skulle kunna ändra den
situationen. Faktum är också att terrasserna ligger på skuggsidan samt att platsen är
lite bullrig. Det medför svårigheter att skapa en mysig uppehållsplats. Det som
diskuterats är att sätta in fler cykelställ på den norra terrassen mot Odengatan då
det har bedömt att behovet finns, samt att cykelställen skulle kunna aktivera ytan.
De har även ambitionen att öppna upp entrén (som i dag är stängd) till
barnbiblioteket på den södra terrassen mot parken.
Det har gjorts skisser på markbeläggningen för att skapa en snyggare övergång och
jämnare markbeläggning mellan Odengatans trottoar och terrassernas stora
skifferplattor, som idag är svåra att gå på för många. På så sätt ska den norra
terrassen från Odengatan få en bättre tillgänglighet. Inga beslut har dock tagits än.
Spetz förklarar att paraplyalmarna som omringar biblioteksbyggnaden är en viktig
del av stadsbibliotekets uttryck, men eftersom man räknar med att de ska insjukna i
almsjukan snart kommer de att ersättas på bästa sätt. Landskapsarkitekter tittar
även på planteringarna på terrasserna. Dem kommer sannolikt att förbättras och
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kan komma att justeras, men målet är att bevara allt så gott det går. Undantag kan
göras om planteringarna exempelvis står i vägen för något som lönar sig bättre,
exempelvis en cykelparkering. Han uttrycker det som att göra en uppdatering av
uttrycket på platsen. Allt är inte ursprungligt på platsen i dagsläget. Avslutningsvis
menar Spetz att det trots nackdelarna med terrasserna finns en nyfikenhet kring
platsen och han spekulerar i att ett café exempelvis skulle kunna dra folk till
platsen.
Utifrån intervjun kan sex väsentliga punkter sammanfattas.
•
•
•
•
•
•
•

”Skumraskfigurer” som vistas på platsen kan bidra till mindre aktivitet och
på platsen.
Skuggsida och bullrig miljö kan påverka platsen negativt.
Fler cykelställ behövs samtidigt som dem skulle bidra till att aktivera ytan.
Fixa ojämn markbeläggning kan bidra till större tillgänglighet.
Förbättring av planteringar kan skapa en mer estetisk tilltalande och trivsam
miljö.
Almarna kan komma att ersättas med nya almar (karaktäristisk för platsen).
Möjlighet till att öppna caféverksamhet skulle kunna locka fler till platsen.
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Designprocess och idéarbete
Nedan presenteras mina tankar och idéer under designprocessens gång och hur det
lett fram till gestaltningsförslaget.
För att angripa problemet med terrasserna behövde jag först och främst ta reda på
varför terrasserna är folktomma och oanvända, genom att studera platsen ur olika
aspekter. Detta gjordes genom egna observationer, analyser, inläsning av teorier
samt genom samtal med en kunnig arkitekt i frågan. Genom dessa metoder
lyckades jag ringa in några viktiga orsaker till att terrasserna står outnyttjade, som
jag sedan arbetade vidare med. Parallellt med detta påbörjade jag mitt skissande
med papper och penna samt på en planritning över området. Två centrala faktorer
som jag lade fokus på var:

Flöde
Funktion
För att bibliotekets besökare ska få upp ögonen för terrasserna måste det finnas ett
värde i att vistas där i form av funktioner som fyller besökarnas behov av en
offentlig utomhusmiljö. Därmed blev teorier om mötesplatser och aktiviteter i det
offentliga rummet användbart för att förstå människors behov och omgivningens
påverkan. Det måste även kännas mer naturligt och tillåtet för dem att gå ut på
terrasserna. Därför blev rumsanalysen och observationer viktigt för arbetet.
Inte förrän senare under processen fann jag relevansen i att fördjupa mig i
terrassernas befintliga utformning och arkitektur. Detta med anledning av platsens
höga kulturhistoriks värde, men främst den stora uppskattning och det intresse som
finns för platsen och byggnaden både i Sverige och internationellt. Vacker
arkitektur i sig har en dragningskraft som länge lockat människor (Mossberg, 2003,
s. 114). En stor del av förslaget har i och med detta grundats på
biblioteksbyggnadens och platsens arkitektur. Det tredje ledordet blev därmed:

Arkitekturen
Arkitekturens formspråk blev centralt i mitt skissande för de rumsliga elementens
utformning, samt ett redskap att skapa en helhet med och en förståelse för platsen
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med koppling till biblioteksverksamheten. Ett av målen för det nya stadsbiblioteket
är att göra terrasserna till en del av en större helhet (Stockholms stad, 2015. 2.).

Figur	
  12.	
  Bilderna	
  visar	
  fyra	
  skisser	
  som	
  visar	
  delar	
  av	
  designprocessen.	
  De	
  två	
  övre	
  skisserna	
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  hur	
  idéarbetet	
  sett	
  
ut	
  gällande	
  h uruvida	
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  kan	
  p åverkas	
  med	
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visar	
  idéarbetet	
  med	
  spaljéerna	
  innan	
  de	
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  sin	
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  och	
  den	
  sista	
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  visar	
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  p å	
  möblernas	
  
utformning	
  i	
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  bibliotekets	
  och	
  platsens	
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Terrassernas begränsningar gällande ingrepp och förändring har styrt skissandet
och idéarbetet. Jag har arbetet mycket kring och med de befintliga objekten.
Skissande med papper och penna har skett under nästan hela arbetets gång, men
mer kontinuerligt efter observation, analys och inläsning av teorier.

Figur	
  13.	
  Tidig	
  skiss	
  i	
  SketchUp

Skissarbetet togs vidare i 3d-programmet SketchUp för att få en mer exakt
uppfattning av terrasserna och de rumsliga elementen, (se figur 13). Tankar och
idéer som skissarbetet och inläsning av teorierna väckt ledde till fler teorier och
idéer, och på så sätt har processen iterativt lett till det slutliga gestaltningsförslaget.
Gällande val av manér för 3d-skisserna i SketchUp av mitt gestaltningsförslag
valde jag att presentera före- och efterbilderna med samma manér för att
upplevelsen av platsen idag och i och med det nya förslaget inte skulle skilja sig på
ett orimligt sätt bilderna emellan.

Gestaltning
I detta avsnitt presenteras ett gestaltningsförslag till Stockholms stadsbiblioteks
terrasser med föregående avsnitt om bakgrund, teorier, metoder och idéarbete till
grund. Syftet med den nya gestaltningen är att terrasserna ska dra mer folk till sig
och komma till användning genom att bli en funktionell och attraktiv plats där i
första hand bibliotekets besökare, men även andra, ska kunna och vilja spendera sin
tid. Nedan presenteras en planvy och en vy i perspektiv över terrasserna, både som
dem ser ut i dag samt i och med det nya gestaltningsförslaget.
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Figur	
  14.	
  Terrasserna	
  i	
  dag.	
  Planvy.

Figur	
  15.	
  Terrasserna	
  i	
  dag.	
  Perspektivvy.	
  

Till vänster om terrasserna i figur 14 och 16 ligger parken och Observatorielunden
och till höger om terrasserna ligger Odengatan. På terrasserna vänster ifrån i figur
14 och 15 finns en fläktbyggnad, tre planteringar i rad och fyra bänkar, en mot
muren och tre mot trappan. Vidare på den norra terrassen finns endast en
plantering. En flaggstång står på varje terrass där trappan slutar.
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Figur	
  16.	
  Gestaltningsförslag.	
  Planvy.

Figur	
  17.	
  Gestaltningsförslag.	
  Perspektivvy.	
  

I gestaltningsförslaget för Stadsbibliotekets terrasser har fler objekt lagts till och
några befintliga har tagits bort. Vänster ifrån (på den södra terrassen) i figur 16 och
17 syns runda pallar i betong och ett runt betongbord med likadana pallar. Sedan
syns fläkthuset, två svängda bänkar i betong mot muren, tre planteringslådor med
bågformade spaljéer, två till betongbänkar framför planteringarna samt en rund
sittplats i form av en cylinder. På terrasserna nedanför trappan till bibliotekets
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huvudentré finns två svängda betongbänkar till, en på var sida om trappan. Vidare
på den norra terrassen syns tre betongbänkar med planterade träd emellan, en
pergola med långbord och bänkar, ett runt betongbord med pallar samt sittnischer i
planteringslådorna längst med den nord-östra muren.

Figur	
  18.	
  Svängda	
  bänkar	
  i	
  färgad	
  betong.

Svängda bänkar
Biblioteksbyggnadens cylinderformade mitt, ett välkänt landmärke i Stockholm,
plockas upp i runda former på terrassen. Betongbänkar med en svängd form i
samma kulör som biblioteksbyggnaden placeras på varsin sida av trappan strax
nedanför huvudentrén samt ute på terrasserna (se figur 16 och 17). Bänkarna syftar
till att skapa en visuell relation mellan ytorna på platsen för att knyta dem samman
och skapa en organisk rörelse. Enligt Ching och Binggeli kan svängda linjer
generera rörelse genom rummet (2012, s. 96). Linjer kan också användas för att
indikera riktning och skapa relation mellan olika objekt (s. 90, 92). Bänkarna som
är placerade strax nedanför huvudentrén indikerar riktning ut mot terrasserna. Detta
i syfte att mjuka upp och förändra det befintliga rörelsemönstret mellan Sveavägen
och biblioteksbyggnaden, samt flödet på det mörkgrå stråket som löper runt
byggnaden (se figur 9 och 10). Bänkarna bryter också det monotona fyrkantiga
formspråket som finns på terrasserna idag och skapar på så sätt ett mer visuellt
aktivt uttryck.
Bänkarna får samma kulör som biblioteksbyggnaden vilket syftar till att visuellt
signalera koppling till biblioteksverksamheten. Detta enligt hur vi tenderar att
koppla ihop saker som liknar varandra i enlighet med gestaltlagen om likhet.
Betongbänkarnas kulör får även en pop-out effekt i kontrast till den i övrigt relativt
kontrastlösa miljön innehållande mestadels sten, betong och växtlighet. Bänkarna
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har såklart en sittfunktion, vilket bidrar till att fler stannar kvar. På platser med
möjligheter att sitta stannar vi längre (Gehl, 2011, s. 155).
För att få ut besökarna på terrasserna behöver funktioner flyttas dit. Därför placeras
fler sittplatser längre ut på båda terrasser. Då blir besökarna tvungna att korsa ytan,
vilket automatiskt skapar större aktivitet på platsen med chans till att besökarna
upptäcker nya ytor och funktioner som kan fylla deras behov av utomhusaktivitet.
Där finns även solen under den större delen av dagen (delen närmast
biblioteksfasaden ligger i skuggan). Solen är en viktig faktor som påverkar var vi
väljer att gå och vistas (Gehl, 2011, s. 179).

Figur	
  19.	
  Placering	
  av	
  rumsliga	
  element	
  på	
  diagonaler.

Från bibliotekets entré har objekten placerats ut på diagonaler ut mor terrassernas
hörn (se figur 19). Det bidrar också till ett rörelsemönster utåt på terrasserna från
stråket runt biblioteksbyggnaden. Diagonala linjer kan upplevas visuellt aktiva och
dynamiska och medföra rörelse (Ching och Binggeli, 2012, s. 90). Det syftar till att
ytterligare indikera rörelse och riktning ut på terrasserna.
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Södra terrassen

Figur	
  20.	
  	
  Södra	
  terrassen	
  innan	
  förändring.

Figur	
  21.	
  Gestaltningsförslag.	
  Södra	
  terrassen.
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I det nya gestaltningsförslaget står bänkarna på den södra terrassen riktade mot
trappan och strömmen av människor istället för mot terrassens planteringar (som de
nuvarande bänkarna, se figur 14, 15 och 20). Därifrån kan besökarna titta på den
stadiga strömmen av människor som rör sig i trappan mellan biblioteket och gatan.
Att vistas kring andra människor är viktigt för oss då vi har ett mänskligt behov av
att bli stimulerade och inspirerande. Det kan vara tillräckligt att bara befinna sig
kring andra människor för att det ska medföra positiva känslor. (Gehl, 2011, s. 1725)
De får också skydd bakifrån från planteringarna och slipper känna sig alltför
exponerade. I mitten av en alltför stor yta kan vi känna oss utsatta och därför
undviker vi oftast att stanna där (Vimeo 2015).

Figur	
  22.	
  Gestaltningsförslag.	
  Bågformade	
  spaljéer	
  i	
  de	
  befintliga	
  planteringarna	
  på	
  södra	
  terrassen.

Figur	
  22.	
  Gestaltningsförslag.	
  Bågformade	
  spaljéer	
  i	
  de	
  befintliga	
  p lanteringslådorna	
  på	
  södra	
  terrassen.

Spaljéer
Terrasserna ska kännas välkomnande och tillåtande. Därför placeras bågformade
spaljéer i de befintliga planteringslådorna på den södra terrassen. Från bibliotekets
huvudentré sett formar bågarna en ”tunnel” som förstärker diagonalen och drar
fokus bort mot terrassens bortre hörn (se figur 21). Asplund använde sig mycket av
nedsänkta bågar vilka kan skapa en inbjudande känsla samt kommunicerar passage
eller ingång (Blundell Jones, 2006, s. 125). Sedda från alla andra vinklar går
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spaljéerna kors och tvärs (se figur 22). Även perceptuella effekter syns tydligt i
Asplunds verk, det gäller också Stadsbiblioteket. Det har också gett inspiration till
spaljéernas utformning. Syftet är vidare att med hjälp av spaljéernas höjd skapa
balans mellan den höga och dominanta biblioteksbyggnaden med dess lika ståtliga
entréer, som i dagsläget drar mycket fokus i förhållande till vad terrassernas platta
och lugna uttryck gör.

Figur	
  23.	
  Vy	
  mot	
  parken	
  innan	
  förändring.	
  

Figur	
  24.	
  Gestaltningsförslag.	
  Pallar	
  med	
  vy	
  mot	
  parken	
  och	
  en	
  informationstavla	
  om	
  Gunnar	
  Asplund	
  och	
  
arkitekturen.	
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Informationstavla
I dagsläget finns ingen information om biblioteksverksamheten eller arkitekturen
utanför biblioteket, vilket är något som intresserar många besökare. För att
ytterligare lyfta arkitekturen och platsens kulturhistoriska värde placeras en
informationstavla på den gula fläktbyggnaden (se figur 24). Från bibliotekets
huvudentré blir skylten synlig genom
spaljébågarna och kan på så sätt lättare
uppmärksammas (se figur 21).
Rubriceringen ovanför tavlan görs i samma
utförande som bokstäverna på
basarväggarna vid ingången från Sveavägen Figur	
  25.	
  Befintlig	
  skylt	
  på	
  basarväggen	
  i	
  
(se figur 25). Detta för att skapa igenkänning ingången	
  från	
  Sveavägen.	
  
och följa det formspråk som redan finns.
Pallar
Eftersom barriären runt terrasserna är mindre markant mot parken på grund av
järnräcket som det går att se igenom möjliggör det bra sikt över livet i parken, samt
ner på Sveavägen. Att vistas där vi kan se andra människor är viktigt för oss och vi
föredrar därför att sitta där vi kan se trafikerade stråk, gentemot att sitta i en
lugnare miljö (Gehl, 2011, s. 27). Därför placeras runda pallar i betong längst med
den södra terrassens sida mot parken, varav några färgade i samma kulör som
biblioteket och de svängda betongbänkarna (se figur 24). Kulören tas upp återigen
för att koppla ytan till biblioteket samt för att ge pallarna en pop-out effekt genom
färgkontrast för att dra uppmärksamhet till sig. En sekundär funktion är att platsen
även kan uppmärksammas utifrån på grund av den goda sikten, och därmed
kommunicera liv och aktivitet som kan locka dit fler. I och med pallarnas
utformning utan ryggstöd kan besökarna skifta position i riktning mot solen eller i
annat syfte. Just på den här delen av den södra terrassen ligger solen på länge. Allt
detta syftar till att skapa en för besökarna önskvärd plats att vistas på.
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Figur	
  26.	
  Gestaltningsförslag.	
  Sittfunktion	
  utformad	
  efter	
  biblioteksbyggnadens	
  cylindriska	
  mitt.

Cylinder
Stadsbibliotekets cylindriska mitt utgör ett tydligt landmärke och är den mest
karaktäristiska delen av byggnaden. Därför har en sittfunktion utformats efter
biblioteksbyggnadens cylinderform och placerats i hörnet längst in på den norra
terrassen mot trappan mellan Sveavägen och huvudentrén (se figur 26). I och med
sittmöjligheten i tre nivåer kan besökarna från de två högre trappstegen se ut över
Sveavägen och korsningen med Odengatan nedanför terrasserna, vilken är en stor
knutpunkt med ständig rörelse. Det går även att ändra läge efter solen och önskad
utsikt. Den cylindriska formen syftar även till att tillsammans med de andra
objekten med rundade former mjuka upp det fyrkantiga hörnen på terrasserna,
vilket leder till ett mer organiskt rörelsemönster (se figur 16).
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Norra terrassen

Figur	
  27.	
  Norra	
  terrassen	
  innan	
  förändring.

Figur	
  28.	
  Gestaltningsförslag.	
  Norra	
  terrassen.
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Figur	
  29.	
  Gestaltningsförslag.	
  Pergola	
  med	
  bänkar	
  och	
  bord.

Pergola
Eftersom den norra terrassen i dagsläget är tom och öppen helt utan funktion tas
växtligheten bort i den befintliga planteringen i utbyte mot bord och bänkar. En
rumslighet skapas genom en pergola (se figur 29). Här kan besökarna läsa, skriva,
fika eller bara umgås. Pergolan skapar ett skydd för besökarna på en i övrigt öppen
yta, vilket gör det bekvämare att stanna där. Den rektangulära formen i pergolan
inspireras av formspråket i entréerna till biblioteksbyggnaden (se figur 3), vilket
kopplar den samman med platsen. Att ”resa upp” planteringslådans rektangulära
form och skapa höjd och volym bidrar till större uppmärksamhet och visuell
aktivitet då pergolan får en pop-out effekt i storlekskontrast till de mindre objekten
runt omkring.
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Figur	
  30.	
  Gestaltningsförslag.	
  Sittnischer	
  i	
  planteringarna	
  med	
  vy	
  mot	
  Odengatan	
  och	
  Sveavägen.

Sittnischer
Muren som omsluter biblioteksområdet utgör en barriär mellan terrasserna och
livet utanför. De befintliga platsgjutna planteringslådorna som löper längst med
muren utgör ytterligare en barriär. Därför utformas sittplatser i form av kuber i
betong eller sten. Det skapar små nischer i planteringarna där besökarna kan sitta
själva eller i sällskap med någon (se figur 30). Muren och planteringarna skapar
skydd från omgivningen samtidigt som livet nedanför på gatan kan beskådas.
Placeringen av sittplatserna tvingar också besökarna längre ut på terrasserna och
vilket skapar liv och rörelse där. På den här delen av terrassen ligger solen på länge
vilket gör läget attraktivt. Sittplatser är som tidigare nämnt en förutsättning för att
folk ska vilja stanna på terrasserna.
Betongbord och växtlighet
Det stora runda betongbordet med runda pallar som syns i figur 30 har även
placerats på den södra terrassen närmast järnräcket mot parken (se figur 16 och 17)
för att ge en större tillgång till sittplatser med bord. Bordens runda form mjukar
upp hörnen med syfte att bidra till det eftersträvade organiska flödet och ett mer
enhetligt och formspråk. Mer växtlighet har lagts till i form av en till
planteringslåda på den norra terrassen längt muren mot Sveavägen (jämför figur 27
och 28). Små träd har placerats vid betongbänkarna på den norra terrassen och
klätterväxter klättrar på pergolan. Fler växter kan med fördel läggas till för att bidra
till ett än mer grönskande offentligt rum.
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Utvärdering av gestaltningsförslag
Efter gestaltningsförslaget för terrasserna tagits fram frågades fem personer på
terrasserna ut, en åt gången, om deras åsikter kring terrasserna i dagsläget samt
kring det nya förslaget. Utvärderingen genomfördes för att kunna se huruvida min
analys och min egen upplevelse av terrassernas problematik stämde överens med
bibliotekets besökares uppfattning.
Först frågades besökarna ut om terrassernas befintliga skick. Frågorna som ställdes
var:
•

Varför vistas du/skulle du vistas på terrasserna?

•

Vad är det sämsta med terrasserna?

•

Vad är det bästa med terrasserna?

•

Saknar du något på terrasserna?

•

Hur skulle du vilja spendera din tid på terrasserna om du kunde ändra
något?

Tre av besökarna befann sig på terrasserna vi utfrågningen. Två av dem stod
utanför huvudingången för att avrundade dagens studier på biblioteket. De
upplevde ingen anledning till att vistas på terrasserna. En tredje besökare satt på en
av bänkarna och rökte. Han använde terrasserna endast i detta syfte och för paus.
De två resterande frågades ut inne i bibliotekets café. Ingen av dem tänkte på
terrasserna som användbar yta.
Alla upplevde terrasserna som tomma och tråkiga och att dem inte kändes
välkomnande. Ena besökaren uttryckte platsen som bortglömd och förfallen. En
annan sade att det inte fanns någon mening att gå dit eftersom det inte finns något
att göra där. En besökare sade att det inte finns något på terrasserna som
uppmärksammar platsen och drar fokus. En annan menade att det inte finns så
mycket att titta på förutom det fina biblioteket och husen nedan på Sveavägen. Det
positiva med platsen upplevde alla var det centrala läget. Terrasserna har fin
omgivning och biblioteksbyggnaden är attraktivt i sig. Det skulle fungera bra som
mötesplats sa en av besökarna. Alla var överens om att de saknades sittplatser. De
ville också ha mer grönska och fina blommor och växter samt se platsen mer
omhändertagen. Att det skulle kännas mer ombonat. Ena besökaren önskade någon
typ av aktivitet på platsen, exempelvis boule. Två besökare nämnde önskemål om
ett café. En annan nämnde någon typ av skydd eller rumslighet. Även mer färg
fanns det önskemål om.
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Efter utfrågning om terrassernas befintliga skick visades gestaltningsförslaget för
de fem besökarna. De ombads nämna minst tre bra och tre mindre bra saker med
det nya förslaget. Resultatet visas i punktlista utan inbördes viktighetsordning.
Bra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fler sittplatser
Bänkar direkt vid entrén
Kul med cylinder som sittplatser
Mer växter
Uttryck i linje med byggnaden
Spaljébågarna skapar rumslighet och variation, gör platsen mer intressant
Bättre helhetskänsla och mer ombonat
Ombonat med bänkar framför plantering
Fångar intresset och känns mer inbjudande

Mindre bra:
• Borden i pergolan att dela med andra
• Ännu mer grönska och växtlighet
• Mer av allt
Slutligen jämfördes svaren om terrassernas befintliga skick med uppfattningarna av
gestaltningsförslaget för att se vad i förslaget som stämde överens med besökarnas
bild av platsen och deras behov.
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Diskussion och slutsats
I detta arbete har syftet varit att ta fram ett gestaltningsförslag för Stockholms
stadsbiblioteks terrasser som ska skapa förutsättningar för ett ökat flöde av
människor dit, samt stödja utomhusaktivitet på platsen. Förslaget är främst riktat
mot bibliotekets besökare, vilka redan befinner sig på området. Parallellt med detta
arbete planeras för upprustning och ombyggnation av Stadsbiblioteket. Med mitt
gestaltningsförslag vill jag tillgodose platsens potential och värde, vilket går i linje
med bibliotekets önskemål om att inkludera terrasserna och basarerna på ett
tydligare sätt i verksamheten. Gestaltningsförslaget visar hur rundade formelement
och valet av dess placering kan skapa rörelse och indikera riktning samt hur
placering och val av rumsliga objekt kan skapa förutsättningar för mer aktivitet på
bibliotekets terrasser. För att komma fram till en lösning för de idag tomma och
outnyttjade terrasserna blev ledorden flöde, funktion och arkitekturen centrala för
att kunna besvara frågeställningarna som förslaget grundar sig på.

Vilka rumsliga element och placering av dessa kan tydliggöra funktionen på en
offentlig plats i stadsrummet?
Val av rumsliga element och dess placering har gjorts i linje med de behov som
finns för en funktionell och attraktiv offentlig utomhusmiljö. Externa
omständigheter såsom platsens fysiska egenskaper är av stor betydelse för om
besökarna väljer att stanna på platsen. När utomhusmiljön är, som Gehl uttrycker
det, av låg kvalitet stannar i regel bara folk kvar på platsen om det är nödvändigt
(Gehl, 2011, s. 11)
I gestaltningsförslaget tas stor hänsyn till behovet av sittplatser. På platser med
möjligheter att sitta stannar vi längre (s. 155). I valet av sittplatsernas placering har
det även tagits fasta på människans behov av att se och vistas kring andra
människor. Gehl förklarar att människor vill ha en bra översikt av vad som händer
omkring dem. Därför sitter vi hellre där vi kan se trafikerade stråk med människor
som rör sig än på exempelvis bänkar vända mot en plantering (2011, s. 27). Solen
är en betydande faktor för oss skandinaver för vart vi väljer att vistas. Slutligen går
det inte heller att bortse från betydelsen av en estetiskt tilltalande och för
mottagaren meningsfull miljö (Ching och Binggeli, 2012, s. 45). Eftersom den
huvudsakliga målgruppen är bibliotekets besökare har fokus i gestaltningsförslaget
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lagts på att lyfta platsens arkitektur. Enligt bibliotekets undersökningar är det
atmosfären, rymden och arkitekturen i världsklass som skapar en alldeles särskild
stämning som besökarna längtar tillbaka till (Verksamhetsprogram 2014, s. 2). En
sittgrupp har fått formen och färgen från biblioteksbyggnadens karaktäristiska mitt
i form av en cylinder. Färgen återkommer även i andra objekt på terrasserna. Även
pergolan som placerats på den ena terrassen har fått samma formspråk som de stora
entréerna till biblioteket. Terrasserna har också utformats med
biblioteksverksamhetens funktioner i åtanke, som en förlängning av verksamheten
ut på terrasserna. Genom att placera sittgrupper för olika typer av aktiviteter och
konstellationer där majoriteten av människor föredrar att vistas är förhoppningen
att terrasserna kan komma till användning.
På vilket sätt kan formelement och placering av dessa styra eller påverka
människors rörelsemönster på en offentlig plats i stadsrummet?
Jag valde att arbeta med flödet rumsligt genom rundade formelement som indikerar
rörelse och riktning och bryter det befintliga rörelsemönstret på terrasserna. Enligt
Ching och Binggeli kan svängda linjer generera rörelse genom rummet (2012, s.
96). Linjer kan också användas för att indikera riktning och skapa relation mellan
olika objekt (s. 90, 92). I linje med detta placeras svängda betongbänkar på
terrasserna i samma färg som biblioteksbyggnaden. De befintliga bänkarnas
utformning och placering gynnar inte aktiviteten eller flödet ut på terrasserna.
Genom att ändra bänkarnas placering blir besökarna tvungna att röra sig över
terrasserna för att kunna sitta ner, samtidigt som bänkarnas färg och form kopplar
samman terrassytorna med varandra i syfte att ändra rörelsemönstret.
Det finns ingen garanti för att resultatet kommer fylla syftet med arbetet. Om
funktionen fylls beror på användarens behov och förmågor (Ching och Binggeli,
2012, s. 58). Andra faktorer som bland annat platskännedom, tillgänglighet och
säkerhet kan också påverka var vi väljer att spendera vår tid (Mollerup, 2013, s.
19). Flödet skulle möjligen kunna ha påverkats med andra medel, men jag har
baserat mitt resultat på trovärdig litteratur och tillförlitliga arbetsmetoder samt
utvärderat mitt gestaltningsförslag med ett mindre urval av bibliotekets besökare.
För att testa gestaltningsförslaget gjordes en utvärdering med fem besökare på
biblioteket. Besökarna beskrev terrasserna i stora drag i linje med min egen
bedömning och tolkning av problemet med platsen, det vill säga en ganska tråkig,
ointressant, icke funktionell samt oattraktiv plats. Jag fick till stor del även
bekräftat att gestaltningsförslaget bidragit till en förbättring av terrasserna utifrån
syftet, att bidra till ett ökat flöde till platsen samt till bättre förutsättningar för
vistelse på platsen. Jag fick inte bekräftat att formelementen i det nya förslaget i
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och med sin form, bland annat de svängda bänkarna, bidrog till ett ökat flöde eller
ändrat rörelsemönster. Däremot upplevdes terrassernas utformning som helhet
bidra till ett ökat intresse för platsen. Responsen var övervägande positiv.
Besökarna upplevde platsen i gestaltningsförslaget som mer inbjudande, ombonad
och intressant med bra tillgång till sittplatser. För att med säkerhet kunna veta om
resultatet svarar på frågeställningarna hade en utprovning varit nödvändig. Men
detta är inte möjligt inom ramarna för arbetet.
Hur designelement i ett rum planeras och placeras ligger till grund för hur rummet
kommer att upplevas (Ching och Binggeli, 2012, s. 122). Därför har metoderna
rumsanalys samt observation av platsens rörelsemönster och Lynch fem element
varit användbara. Metodresultaten har gett svar på terrassernas problematik, samt
på vilka rumsliga faktorer som behöver beaktas för att komma närmare en lösning
på problemet. Även litteraturstudierna gav fördjupad kunskap i hur flödet kan
påverkas med rundade formelement, samt vilka behov och preferenser människor
har när de vistas i stadsrummet. Vad gäller människors behov och preferenser ser
dem såklart olika ut, men jag utgår från att det är omöjligt att tilltala alla.
Litteraturstudierna gav en bra och bred bild av viktiga faktorer som påverkar den
stora massan, vilket är utgångspunkten i arbetet. I detta arbete har Stockholms
stadsbiblioteks terrasser studerats, men de rumsliga principerna i gestaltningen går
även att applicera på andra områden. Det går såklart inte att garantera samma
effekt, med den tidigare forskningen som tagits stöd i genom detta arbete och som
gestaltningsförslaget baseras på kan användas i liknande syfte i utformning av
liknande platser.
För vidare forskning bör större hänsyn tas till funktionshindrade, vilka har bortsetts
ifrån i den här studien. Förslag på förbättring av markbeläggningen för att skapa
bättre tillgänglighet till terrasserna bör tas fram. Vidare hade även mer information
kunna tagits fram om målgruppen och bibliotekets verksamhet genom fler
intervjuer eller enkäter, i syfte att ta reda på mer om vilka önskemål och behov som
finns. För att terrasserna även ska uppfylla syftet kvällstid under dygnets mörka
timmar hade en vidare fördjupning krävts inom belysning och möjligtvis trygghet i
stadsrummet. För att kunna bemöta barn på ett bättre sätt, i linje med
stadsbibliotekets planer för barn och ett nytt ”barnens bibliotek”, hade en
fördjupning i barns behov, lärande och lek varit av betydelse. I arbetets
gestaltningsförslag begränsades barnens utrymme avsiktligen för att lämna plats till
en bredare målgrupp. Om observationerna av människors beteende på terrasserna
utförts under en längre tid hade det gått att ta reda på om och i så fall hur deras
beteende förändras över tid.

	
   45	
  
	
  

Litteraturlista
Tryckta källor
Bergström, Bo. 2012. Effektiv visuell kommunikation. Åttonde upplagan. Carlsson
bokförlag.
Blundell Jones, Peter. 2006. Gunnar Asplund. Phaidon Press Limited.
Ching, Francis D.K och Binggeli, Corky. 2012. Interior design illustrated. Third
edition. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
Gehl, Jan. 2011. Life between buildings. Using public space. Island Press.
Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn. 1997. Forskningsmetodik – Om
kvalitativa och kvantitativa metoder. Andra upplagan. Lund, Studentlitteratur.
Miles, Malcolm. 1997. Art, Space and the City. Tylor and Francis.
Mollerup, Per. 2013. Wayshowing> wayfinding. Amsterdam, BIS.
Mossberg, Lena. 2003. Att skapa upplevelser -från OK till WOW! Studentlitteratur.
Passini, Romedi. Sign-Posting Information Design. Kapitel 5. I Robert Jacobson
(red) och Richard Saul Wurman. 2000. Information design. The MIT Press:
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
Patel, Runa och Davidson, Bo. 1994. Forskningsmetodikens grunder. Att planera,
genomföra och rapportera en undersökning. Andra upplagan. Studentlitteratur.
Stockholms stad. Stadsbiblioteket av Gunnar Asplund [faktablad].
Ware, Colin. (2008). Visual thinking for design. Burlington, Morgan Kaufmann
publisher.

	
   46	
  
	
  

Elektroniska källor
Memluk, Murat Z. 2013. Designing Urban squares. Kapitel 13. s. 513-530. Intech.
Hämtat den 24 mars från: http://www.intechopen.com/books/advances-inlandscape-architecture/designing-urban-squares

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB. 2016. Stadsbiblioteket. Hämtat den 5
april från: http://ssark.se/projekt/stadsbiblioteket/
Stadsbiblioteket. 2016. Om oss. hämtat den 4 april från
https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/stadsbiblioteket
Stockholms stad. 2016. Använda offentlig plats. Hämtat den 21 april från:
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg/Anvanda-offentligplats/
Stockholms stad. 2015. 1. Förnyat stadsbibliotek i Stockholm.
Verksamhetsprogram 2014. Hämtat den 5 mars från:
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Stadsbiblioteket/
Stockholms stad. 2015. 2. Stadsbiblioteket. Hämtat den 3 april från:
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Stadsbiblioteket/
Stockholms stad: Fastighetskontoret. 2015. 3. Stockholms stadsbibliotek med
tillhörande park, Vårdprogram 2012. Hämtat den 3 april från:
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Stadsbiblioteket/
Stockholms stad. (utan årtal). Här är världen större: Biblioteksplan för Stockholms
bibliotek 2016-2020. Hämtat den 14 mars från:	
  
https://issuu.com/bigrell/docs/biblioteksplan_2016-2020
Vimeo. 2015. The social life of urban spaces: William H. Whyte. [online]. Hämtad
den 29 april från: https://vimeo.com/111488563

Figurförteckning
Figur 1. Planritning över biblioteksområdet.
Figur 2. Markering av avgränsat område.
Figur 3. Fotografi, Stockholms stadsbibliotek. Vy från Sveavägen.
Figur 4. Placering för observation av terrassernas rörelsemönster.
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Figur 5. Fotografi, Norra terrassen, vy från bibliotekets huvudentré.
Figur 6. Fotografi, Södra terrassen, vy från bibliotekets huvudentré.
Figur 7. Notationer av Lynch fem element.
Figur 8. Fotografi, räcke på den södra terrassen, vy mot parken.
Figur 9. Fotografi, tillgänglighetsanpassad markbeläggning.
Figur 10. Fotografi, tillgänglighetsanpassad markbeläggning med pop-out effekt.
Figur 11. Notationer av rörelsemönster.
Figur 12. Fotografi, tidiga pappersskisser på gestaltningsförslag.
Figur 13. Tidig skiss i SketchUp.
Figur 14. Visualisering, terrasserna idag, planvy. Modellerat i SketchUp.
Figur 15. Visualisering, terrasserna idag, perspektivvy. Modellerat i SketchUp.
Figur 16. Visualisering, gestaltningsförslag, planvy. Modellerat i SketchUp.
Figur 17. Visualisering, gestaltningsförslag, perspektivvy. Modellerat i SketchUp.
Figur 18. Visualisering, svängda bänkar i färgad betong. Modellerat i SketchUp.
Figur 19. Visualisering, placering av rumsliga element. Modellerat i SketchUp.
Figur 20. Visualisering, södra terrassen innan förändring. Modellerat i SketchUp.
Figur 21. Visualisering, gestaltningsförslag, södra terrassen. Modellerat i
SketchUp.
Figur 22. Visualisering, gestaltningsförslag, bågformade spaljéer. Modellerat i
SketchUp.
Figur 23. Visualisering, vy mot parken innan förändring. Modellerat i SketchUp.
Figur 24. Visualisering, gestaltningsförslag, betongpallar och informationstavla.
Modellerat i SketchUp.
Figur 25. Fotografi, befintlig skyltning på basarväggen.
Figur 26. Visualisering, gestaltningsförslag, cylinderformad sittfunktion.
Modellerat i SketchUp.
Figur 27. Visualisering, norra terrassen innan förändring. Modellerat i SketchUp.
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Figur 28. Visualisering, gestaltningsförslag, norra terrassen. Modellerat i
SketchUp.
Figur 29. Visualisering, gestaltningsförslag, pergola med bänkar och bord.
Modellerat i SketchUp.
Figur 30. Visualisering, gestaltningsförslag, sittnischer. Modellerat i SketchUp.
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Bilaga 1
Intervju
Tisdagen den 10 april intervjuade jag via telefon Roger Spetz, ansvarig arkitekt hos
Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB i uppdraget att rusta upp och utveckla
Stockholms stadsbibliotek. Med Spetz godkännande spelade jag in samtalet och
fick via mejl bekräftat av honom att han får uppges vid namn i arbetet samt att
delar från intervjun får citeras.
Följande nio frågor ställdes under intervjusamtalet som utgångspunkt för det jag
ville få mer information om. Frågorna är uppradade utan att ordning stämmer
överens med frågornas ordningsföljd under intervjun.
•

Hur tänker du kring problematiken på terrasserna?

•

Vad saknas på platsen idag och vad skulle kunna tillföras?

•

Vad har du för tankar kring funktioner på terrasserna och varför?

•

Hur ser du på flödet av människor till terrasserna?

•

Arbetar ni utefter en specifik målgrupp?

•

Finns önskemål från biblioteksverksamheten? Styrdokument?

•

Hur ser ni på tillgängligheten och begränsningar?

•

För att återknyta – vad är syftet med terrasserna och var ligger huvudfokus?

•

Finns det något i era planer som jag bör förhålla mig till?

Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Roger Spetz.
Vi går direkt in på den nuvarande problematiken kring terrasserna. Spetz menar att
platsen alltid varit svåra att utnyttja och att ”skumraskfigurer” har vistas där sedan
första början. Han ställer sig också frågan om en förändring i dagsläget skulle
kunna ändra situationen. Faktum är också att terrasserna ligger på skuggsidan samt
att platsen är lite bullrig. Det medför svårigheter att skapa en mysig uppehållsplats.
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Vad gäller tillägg av funktioner på bibliotekets terrasser berättar Spetz vidare att
det finns en ambition att öppna upp den ursprungliga barnbiblioteksentrén (på den
södra terrassen mot parken) och i samband med det placera någon slags
barninstallation, lekplats och/ eller konstverk i anslutning till den entrén. Spetz
meddelar att det inte ritas på något än, utan att det befinner sig i ett
diskussionsstadie om hur det skulle förvaltas och vem som skulle betala och så
vidare. Allt är ännu i ett tidigt skede.
På den norra terrassen diskuterar de att placera fler cykelställ, vilket de har sett
behov av samt att det kan vara ett sätt att aktivera den ytan. Dem har också gjort en
skiss på markbeläggningen för att göra terrasserna, främst från den norra sidan från
Odengatan mer tillgänglig. De har tittat närmare på att göra en snyggare övergång
med en jämnare markbeläggning mellan Odengatans trottoar och terrassernas stora
skifferplattor som idag är svåra att gå på för många. Det finns inga färdiga planer
än.
Paraplyalmar står planterade runt byggnaden. I projektet pågår en undersökning av
almarna i och med den almsjuka som pågår runt omkring, som man räknar med att
bibliotekets almar också kommer att få snart. Förberedelser för att byta ut dem mot
nya träd pågår då dem är en viktig del av uttrycket av hela anläggningen. Jag frågar
hur de har tänkt kring planteringarna på terrasserna, främst i de fyra rektangulära
planteringslådorna mitt på terrasserna. De kommer med all sannolikhet att
förbättras säger Spetz, men det är landskapsarkitekter som tittar på det.
Planteringarna kan komma att justeras, men utgångspunkten är att bevara allt så
gott det går. Undantag kan göras om planteringarna exempelvis står i vägen för
något som lönar sig bättre, exempelvis en cykelparkering. Han uttrycker det som
att göra en uppdatering av uttrycket på platsen. Allt är inte ursprungligt på platsen i
dagsläget.
Begränsningar är något som måste tas hänsyn till och Spetz berättar att de stöter på
patrull ganska ofta. I det vårdprogram som stadsmuseet har tagit fram finns all
information om detta. Utomhusmiljön har inte planerats i detalj, projektet är inte i
den fasen ännu utan det sker mer övergripande diskussioner. Biblioteket är hela
tiden med i diskussionerna på veckobasis. Om det kan bli en lekplats eller inte och
vem som ska förvalta den är en stor fråga, annars har biblioteksverksamheten inga
specifika önskemål för utomhusytan. En lekplats eller dyl. känns mest aktuell på
den södra basaren menar Spetz eftersom den ytan har mest sol.
Det finns inga bestämda planer kring det önskade flödet på terrasserna. Spetz säger
att han gärna hade sett ett café i den lilla kiosken på den södra terrassen som idag är
maskinrum/fläktrum för McDonalds som ligger i basaren under. Ett café skulle
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kunna öka flödet till terrasserna. Han menar samtidigt att det kan bli svårt att hålla
ett café i drift, men att det kanske skulle fungera under ett par sommarmånader. Att
det öppnas upp en entré till (mot parken) gör att flödet kommer att öka mellan
torget (Spelbomskans torg) och Odenplan med folk som går den vägen till
barnbiblioteket. Säkerhetsproblem kan uppkomma i och med leveranser och bilar
på bibliotekets lastkaj vid torget.
Spetz säger att målgruppen som lagts fokus på i huvudsak är barn upp till 12 år. Ett
av målen med hela projektet är mer kultur och mer språk, barnbiblioteket kommer
mer än fördubblas och bli ett internationellt barnbibliotek med flest språk i Europa.
Spetz vill minnas att det även gäller hela biblioteket. Avslutningsvis berättar Spetz
att vänner till honom som bor i närheten ändå är lite nyfikna och går till terrassen.
Men det bullar och blir kallt och fuktigt och därför går de därifrån menar han.
Spetz lyfter behovet av tillförandet av något till platsen, exempelvis en kiosk, som
skulle kunna aktivera och återuppliva terrasserna.
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