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Abstract 

During the last decade there has been an increased interest in the public library’s 
function as a place for different activities and social interaction. In this thesis, the 
intention is to investigate how the central library of Malmö functions as a public 
space and a meeting place according to its patrons. Largely based on three earlier 
research projects on North American libraries, the study applies a mixed-methods 
approach that involves observations of library use and interviews with patrons. 
Through triangulating the quantitative and qualitative data, the study answers four 
sub-questions concerning the patrons’ demographical profile, activities, and 
perception of the services, building and societal role of the central library. To 
understand the function as a public space and a meeting place, the results are 
contextualized by the theoretical concepts of public space, informational place 
and the public realm. In conclusion, the study suggests that the central library of 
Malmö works as a dynamic informational place that is used and accessed by a 
large spectrum of the population in the city. Although not perceived primarily as a 
place for social activity, the analysis indicates that the central library stimulates an 
environment that encourages tolerance and social cohesion among its patrons. 

 
Nyckelord: Public library, Public space, Informational place, The public realm 
Malmö stadsbibliotek. 
Antal ord: 17 944 
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1 Inledning 

På senare tid har folkbiblioteken i Europa och Nordamerika blivit föremål för ett 
förnyat och växande intresse inom både politiken och akademin. Parallellt med en 
intensiv debatt om folkbibliotekets framtida betydelse i relation till internets 
utveckling och samhällets digitalisering, har fokus även kommit att riktas mot 
folkbibliotekets roll som offentlig plats och dess betydelse för det öppna, 
demokratiska samhället (May & Black, 2010: 6). Såväl politiker som akademiker 
och bibliotekarier pratar idag om att folkbiblioteket genomgår en förändring – 
från att främst vara lokaler för litteratur- och medielagring, till att allt mer fungera 
som mångsidiga rum för möten människor emellan. En del av detta förnyade 
intresse tar sig uttryck genom en växande tendens att uppföra storslagna 
biblioteksbyggnader på attraktiva lägen i städer som Seattle, Amsterdam, 
Newcastle och Århus. Dessa satsningar framstår emellertid som något paradoxala 
i förhållande till det faktum att de senaste tjugo årens politiska debatt övervägande 
präglats av skepsis gentemot folkbibliotekets betydelse i länder som USA, 
Kanada, Storbritannien, Danmark och Norge (Evjen, 2015: 28). I tider av 
ekonomiska strukturförändringar och elektronisk information har folkbiblioteken 
blivit tilldelade allt mindre resurser, vilket resulterat i att biblioteksverksamheten 
behövt bedrivas utifrån marknadsorienterade strategier och genom samarbeten 
med aktörer inom den privata sektorn (Leckie & Hopkins, 2002: 360; Söderholm 
& Nolin, 2015: 246-247). I den här paradoxen uppstår ett antal intressanta frågor: 
Är folkbiblioteket verkligen en av få välfungerande offentliga platser i dagens 
städer, som vissa biblioteksforskare menar (Alstad & Curry, 2003; Buschman & 
Leckie, 2007; Leckie & Hopkins, 2002; May & Black, 2010)? Hur och i vilken 
utsträckning uppmuntrar folkbiblioteket till möten mellan människor? På vilka 
sätt är folkbiblioteket en mångsidig plats i förändring? 

Ett sätt att närma sig de här frågorna är att undersöka hur olika folkbibliotek 
fungerar som offentliga platser och mötesplatser utifrån hur de betraktas och 
används av sina besökare. Detta har tidigare genomförts i relation till folkbibliotek 
i Kanada (Leckie & Hopkins, 2002; May & Black, 2010) och USA (Fisher m.fl., 
2007; Most, 2011). I Skandinavien har folkbiblioteket som mötesplats bland annat 
undersökts inom det norska forskningsprojektet Public Libraries Arena for 
Citizenship som pågick mellan 2007 och 2011 (Aabø, Audunson & Vårheim, 
2010: 16). Gemensamt för dessa projekt, och för en snabbt växande del av 
forskningen kring bibliotek, är ett specifikt intresse för vad som benämns library 
as place och library in the life of the user (Wiegand, 2005). Medan mycket av 
denna forskning utgår från samhällsgeografiska konceptualiseringar av plats och 
rum, utgör biblioteken fortfarande inte något stort undersökningsområde inom 
samhällsgeografin. Detta i kombination med en begränsad mängd forskning kring 
hur svenska folkbibliotek fungerar som plats ger mig anledning att studera hur 
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Malmö stadsbibliotek fungerar som ett offentligt rum och mötesplats utifrån ett 
användarperspektiv. Att undersöka just stadsbiblioteket i Malmö är intressant av 
flera skäl. Sedan mitten på 1990-talet har den förre detta industristaden Malmö 
styrts av en vision om att bli en stad för kunskap och innovation (Mukhtar-
Landgren, 2005: 120). Tidigt i denna utveckling påbörjades en omfattande 
renovering och utbyggnad av det gamla stadsbiblioteket. Planeringen av ett nytt 
huvudbibliotek formades av en strävan att skapa en modern biblioteksbyggnad 
med rum för många typer av användning och interaktion mellan besökare, tjänster 
och personal. Det nya stadsbiblioteket skulle vara en flexibel plats för alla 
människor i Malmö (Statens kulturråd, 1997: 3). Idag utgör stadsbiblioteket ett av 
Sveriges största folkbibliotek med ett omfattande utbud av medier och tjänster och 
ett stort antal dagliga besökare (Olson, 2016). Samtidigt präglas Malmös 
befolkning av såväl rumslig som socio-ekonomisk segregation (Mukhtar-
Landgren, 2005). Sammantaget utgör Malmö stadsbibliotek ett spännande 
undersökningsobjekt för en studie av folkbibliotekets funktion som offentligt rum 
och mötesplats utifrån besökarnas användning och perspektiv. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Malmö stadsbiblioteks besökare 
använder och ser på biblioteksrummet och dess tjänster. Fokus ligger främst på de 
aktiviteter som inte innefattar låntagande eller återlämning av medier och 
litteratur. Genom att analysera utövandet och av sådana övriga aktiviteter utifrån 
tre teoretiska konceptualiseringar av plats, avser jag att komma fram till hur 
stadsbibliotekets byggnad används för olika typer av behov och social interaktion. 
Avseende såväl syfte som metod och teoretiskt ramverk ligger min undersökning 
nära framförallt tre tidigare genomförda undersökningar av olika folkbibliotek i 
Kanada och USA (Leckie & Hopkins, 2002; May & Black, 2010; Most, 2011). 
Medan samtliga av dessa undersökningar applicerar fyra till fem olika metoder på 
mer än ett bibliotek, begränsar jag mig till att endast undersöka ett huvudbibliotek 
genom de två metoderna observation och korta intervjuer. Den teoretiska analysen 
av resultatet från undersökningen av Malmö stadsbibliotek ligger nära Mosts 
(2011) multi-teoretiska analys, med viss modifiering av antalet inkluderade 
koncept. Genom att applicera flera olika platskoncept avser jag att uppnå en 
mångfacetterad förståelse för hur biblioteksrummets besökare interagerar med 
varandra såväl som med den fysiska lokalen och bibliotekets specifika tjänster. På 
så vis framträder bibliotekets sociala karaktär på mer än ett sätt, vilket möjliggör 
en diskussion kring vad som eventuellt utmärker just folkbiblioteket som en social 
plats i jämförelse med andra offentliga platser i staden (jmf Söderholm & Nolin, 
2015).  
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1.2 Frågeställning 

Sammanfattningsvis ligger följande frågeställning till grund för min undersökning 
av hur biblioteksbesökare i åldern nio år och uppåt använder och upplever Malmö 
stadsbibliotek som plats: 

 
Hur fungerar Malmö stadsbibliotek som offentligt rum och mötesplats? 
 

För att närma mig denna övergripande fråga använder jag fyra underfrågor, vilka 
utgår från de frågeställningar som presenteras av May och Black (2010) och Most 
(2011): 

 
• Vem använder stadsbibliotekets byggnad? 
• Hur använder besökarna stadsbibliotekets byggnad? 
• Vad anser besökarna om stadsbibliotekets utbud och fysiska utformning? 
• Hur ser besökarna på stadsbibliotekets roll i samhället?  
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2 Litteratur och teoretiskt ramverk 

Under de senaste 15 åren har biblioteksforskningen kommit att rikta allt större 
uppmärksamhet åt biblioteket som plats (jmf Osburn 2007; Wiegand, 2005). I 
inledningen till en av artiklarna i antologin The Library as Place: History, 
Community, and Culture som utgavs år 2007, framhåller Fisher, Saxton, Edwards 
och Mai att plats utgör ett användbart koncept för att förstå bibliotekets 
mångsidiga funktion utifrån olika perspektiv (Fisher m.fl., 2007: 135). I detta 
kapitel ska jag redogöra för hur ett bibliotek kan undersökas utifrån ett rumsligt 
perspektiv och som en offentlig plats för olika typer av aktiviteter och social 
interaktion. Inledningsvis beskriver jag kort hur konceptet plats kan definieras 
inom samhällsgeografin och hur samhällsvetenskapen i stort har genomgått en 
rumslig vändning. Därefter diskuterar jag hur plats har applicerats inom de senaste 
årens biblioteksforskning1, och hur detta rumsliga fokus är tätt sammankopplat 
med den teoretiska vändning som belyser hur biblioteket fungerar som ett socialt 
rum för relationer och möten mellan individer (Söderholm och Nolin, 2015: 244). 
I avsnitt 2.2 beskriver jag närmare hur biblioteket kan analyseras och betraktas 
som en typ av offentlig plats och hur jag definierar det jag har valt att benämna 
offentligt rum och mötesplats. I det sista avsnittet sammanfattas och presenteras de 
tre koncept som appliceras i min teoretiska analys av resultaten från 
undersökningen av Malmö stadsbibliotek. 

2.1 Konceptet plats  

Plats eller place2 är ett komplext och omdebatterat begrepp. Liksom andra 
koncept såsom makt, kultur och natur utgör plats ett ord som används ofta inom 

                                                                                                                                                   
 

1 Det fullständiga namnet på denna tvärvetenskapliga disciplin, biblioteks- och 
informationsvetenskap, förkortas i denna uppsats till biblioteksforskning eller biblioteksvetenskap. 
2 Engelskans begrepp place översätts i denna uppsats till svenskans plats i enlighet med Rönnlund 
och Tollefsens (2016) diskussion kring hur space och place brukar översättas och användas inom 
den svenskspråkiga akademin. Det nära relaterade konceptet space översätts till det svenska 
begreppet rum. Såväl rum och plats kan översättas med både engelskans space och place (enligt 
Norstedts ordböcker översätts rum bland annat till space, room och place, medan plats översätts 
till bland annat place, ground, location, area, situation, locus och space) men inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen är den samlade bilden att rum motsvarar engelskans space och 
plats motsvarar det engelska begreppet place (2016: 11-12). Rönnlund och Tollefsens diskuterar 
huruvida rum och plats bör förstås som åtskilda motsatser, eller om de snarare kan betraktas som 
synonymer. I viss avvikelse från Cresswells femdimensionella definition lyfter dessa författare 
fram att många av dagens forskare anser att rum och plats kan användas synonymt (2016: 23-25). 
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både akademin och vårt dagliga språk, vilket ger det en slags intuitiv innebörd 
som sällan behöver preciseras. Samtidigt har denna otydlighet gjort att konceptet 
blivit föremål för intensiv akademisk diskussion, inte minst inom den moderna 
samhällsgeografin. Tim Cresswell (2006) menar att en samhällsgeografisk 
definition av plats enklast sammanfattas som ”spaces [that] people are attached to 
in one way or another […] – a meaningful location” (2006: 7). Cresswell 
framhåller emellertid att plats inte bara betecknar ett objekt som kan studeras utan 
också utgör ett sätt att betrakta och förstå den värld vi lever i (2006: 15). 

Inom samhällsgeografin påbörjades diskussionen kring plats i samband med 
uppkomsten av en humanistisk inriktning under 1970-talet. Humanistisk geografi 
utvecklades huvudsakligen som reaktion gentemot det fokus på space och spatial 
science som dominerade disciplinen, och konceptualiseringen av plats centrerade 
kring hur människan uppfattar, förklarar och interagerar med den (Cresswell, 
2006: 19-23). Genom framväxten av nya kritiska inriktningar influerade av 
marxism, feminism och post-strukturalism kom den humanistiska 
platsdefinitionen att kritiseras och utvecklas. Idag förespråkas flera olika 
konceptualiseringar, inklusive att betrakta plats som en process som ständigt 
utövas och förändras (2006: 25-37). För att precisera innebörden av meaningful 
location identifierar Cresswell fem dimensioner (2006: 7-11): 1) Location – en 
plats spatiala koordinater; 2) Locale – en plats fysiska form och materiella miljö 
inom vilken människor lever som sociala individer; 3) Sense of place – det 
subjektiva och känslomässiga bandet mellan människan och den plats som 
människan gjort meningsfull; 4) Space – den fysiska värld som existerar mellan 
de platser som människan tillägnat särskild mening; och 5) Landscape – den 
fysiska form eller materiella topografi som karakteriserar ytan runtomkring 
människan – den geografi som vi betraktar snarare än lever i. Cresswells breda 
platskoncept utgör en grundläggande utgångspunkt för min undersökning av hur 
Malmö stadsbibliotek fungerar som plats. 

Maria Rönnlund och Aina Tollefsen (2016) framhåller att rum och plats “på 
senare tid börjat dyka upp allt oftare och inom allt fler ämnen inom human- och 
samhällsvetenskaperna” (2016: 19). Enligt författarna har denna rumsliga 
vändning bland annat bidragit till rummets historisering (2016: 185). Detta 
innebär dels en ökad medvetenhet kring sambandet mellan tid och rum och dels 
ett betonande av att rum och olika platser uppkommer genom att ständigt 
produceras. Rummets historisering utgör vad författarna ser som den viktigaste 
aspekten av samhällsvetenskapens rumsliga vändning: “det som tas för givet blir 
synliggjort när rummet framträder som något som aktivt produceras, skapas och 
inte bara passivt ‘är’” (2016: 186). 

2.2 Biblioteket som plats  

Givet det växande intresset för biblioteket som plats hör biblioteksvetenskapen till 
de discipliner som har genomgått en rumslig vändning. Gloria Leckie är en av de 
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biblioteksforskare som spelat en avgörande roll för denna utveckling. Med en 
bakgrund inom samhällsgeografin har hon bland annat undersökt hur 
stadsbiblioteken i Toronto och Vancouver används och uppfattas som successful 
public places (Leckie & Hopkins, 2002). Tillsammans med John Buschman 
(Buschman & Leckie, 2007) redogör Leckie för hur den teoretiska utvecklingen 
av plats som geografiskt koncept kan appliceras vid analysen av ett bibliotek. I 
linje med Cresswells diskussion kring hur plats inbegriper både ett objekt och 
olika sätt att uppleva eller se på världen, menar författarna att bibliotekens 
kulturellt konstruerade plats, mening och roll alltid har varit föremål för debatt 
och diskussion, och att ett undersökande av biblioteket som plats skiftar beroende 
på det teoretiska utgångsläget. Medan en neomarxistisk ingång exempelvis 
belyser bibliotekens placering inom den kapitalistiska samhällsstrukturen, kan en 
humanistisk utgångspunkt möjliggöra studier av hur biblioteken fungerar som 
fysiska platser i enskilda individers vardagliga liv (2007: 12). 

På senare år har en framträdande del av den platsorienterade 
biblioteksforskningen specifikt fokuserat på biblioteket som rum för olika typer av 
möten och social interaktion. Enligt Jonas Söderholm och Jan Nolin (2015) har 
disciplinen genomgått en social vändning, vilken successivt kommit att 
sammanlänkas med den rumsliga vändningen. Detta sammankopplade fokus 
illustreras av hur allt fler forskare börjat undersöka hur bibliotekets fysiska rum 
fungerar som mötesplatser eller som en förlängning av andra miljöer som 
hemmet, arbetsplatsen eller andra offentliga platser (Aabø, Audunson & Vårheim, 
2009; McKechnie m.fl., 2004). Söderholm och Nolin menar att intresset för 
bibliotekets sociala aspekter markerar hur bibliotekets roll har genomgått en 
förändring till följd av både socio-ekonomiska strukturförändringar och en 
generell digitalisering av medier och informationsspridning. Enligt författarna är 
utvecklingen av ett socialt fokus på biblioteket som plats delvis frammanat av 
dessa samhälleliga förändringar: i tider av offentliga nedskärningar och 
digitalisering vill många inom biblioteksvärlden legitimera och stärka 
biblioteksrummets betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort 
(2015: 248-249). Till de mest omfattande undersökningarna som undersökt 
biblioteket som social plats hör det norska forskningsprojektet PLACE (Public 
Libraries Arena for Citizenship). Syftet med detta projekt, som pågick 2007-2011, 
låg i att undersöka bibliotekets roll som mötesplats och dess inverkan på samhället 
i form av att stimulera socialt kapital (Aabø & Audunson, 2012: 139). Eiler 
Jansson (2009) beskriver forskningen inom PLACE som ett av få exempel på 
nordisk biblioteksforskning som fokuserat specifikt på bibliotekets roll som 
mötesplats. Bland övriga exempel nämner Jansson undersökningar av norska 
Hilde Ljödal och danska Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen. 
Enligt Jansson menar dessa forskare att bibliotekets roll och funktion som 
mötesplats måste synliggöras och marknadsföras bättre gentemot beslutsfattare 
(Jansson, 2009: 20-27). Samtidigt anser Ljödal att “‘biblioteket som mötesplats’ 
inte är särskilt belysande som begrepp” och att denna aspekt snarare bör betraktas 
som en av flera biblioteksfunktioner (citerad i Jansson, 2009: 31). 

Gemensamt för samtliga studier presenterade i Janssons litteraturstudie är ett 
metodmässigt angreppssätt som på olika sätt fokuserar på biblioteksbesökarnas 
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användning och vilken roll biblioteket spelar i människors liv (2009: 16). Detta 
angreppssätt används även i de tre studier som jag delvis replikerar i min egen 
undersökning. I inledningen till Linda Mosts (2011) studie beskriver författaren 
hur den mesta biblioteksforskningen fram till början av 1970-talet utgick från 
bibliotekariernas perspektiv. Därefter började olika biblioteksforskare anse att det 
behövdes en ökad förståelse för besökarnas syn på biblioteken - the library in the 
life of the user (Wiegand, 2005). Enligt Söderholm och Nolin har disciplinens 
växande intresse för beteendevetenskap och ett användarperspektiv resulterat i ett 
ökat fokus på hur biblioteket möjliggör sociala processer i interpersonell eller 
relationell bemärkelse. Författarna menar emellertid att detta fokus tenderar att 
frångå en analys av bibliotekets samhällsbyggande roll: “from a societal 
perspective to a social perspective, from the building of society to the building of 
relations” (2015: 244). I de följande avsnitten ska jag presentera några teoretiska 
koncept som tillsammans förenar såväl plats- och användarperspektivet som ett 
fokus på bibliotekets demokratiska betydelse och vad det är som gör just 
biblioteket till en plats för olika typer av social interaktion. 

2.3 Biblioteket som en offentlig plats 

Leckies (Given & Leckie, 2003; Leckie & Hopkins, 2002) studie av 
stadsbiblioteken i Toronto och Vancouver utgör en central undersökning inom de 
senaste årens biblioteksforskning kring biblioteket som plats (Most, 2011: 57). 
Såväl ansatsen som metoden och resultaten som presenteras av Leckie och hennes 
kollegor har kommit att inverka på och utvecklas av flera andra undersökningar i 
både Nordamerika och Europa (Aabø & Audunson, 2012; Fisher m.fl., 2007; 
McKechnie m.fl., 2004; McKenzie m.fl., 2007; Mott, 2013; Ögland, 2014). 
Genom att kombinera enkätundersökningar, observationer, korta intervjuer med 
besökare och något längre intervjuer med personalen, utforskar Leckie hur de 
stora huvudbiblioteken fungerar som en typ av offentligt rum i en föränderlig 
urban kontext (Leckie & Hopkins, 2002: 333). Några år senare kom Leckies 
metod och syfte att utgöra basen för Francine May och Fiona Blacks (May & 
Black, 2010) undersökning av sex mindre och medelstora folkbibliotek i den 
kanadensiska provinsen Nova Scotia. Därefter replikerades denna studie i sin tur 
av Most (2011) i en undersökning av tre olika mindre folkbibliotek på 
landsbygden i Florida, USA. Samtliga tre undersökningar exemplifierar den 
forskning som studerar biblioteket som plats utifrån ett användarperspektiv, med 
ett specifikt fokus på hur biblioteket fungerar som en offentlig plats. Detta är en 
slags normativ utgångspunkt, som utgör ett av många möjliga sätt att närma sig 
bibliotekets roll och biblioteket som plats.  

Att teoretisera biblioteket som en offentlig plats innebär att undersöka 
“folkbibliotekens betydelse för demokrati och offentlighet”, vilket utgör “en 
viktig del i bibliotekets roll som mötesplats” (Jansson, 2009: 34). På ett teoretiskt 
plan menar Buschman och Leckie (2007) att det är möjligt att förstå biblioteket 
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som en offentlig plats genom att se till konceptet community, vilket Norstedts 
ordböcker översätter till samhälle, samfund eller gemenskap. Relevansen av 
community för en teoretisering av biblioteket som en offentlig plats ligger i de 
teorier som belyser hur en slags samhällelig gemenskap både kan bildas kring en 
plats och bidra till att skapa en plats. Genom att betrakta biblioteket som en typ av 
plats som spelar en viktig roll för utvecklingen av en känsla av gemenskap och för 
att tillgodose olika lokala samhällen med vissa tjänster, menar Buschman och 
Leckie att biblioteket kan analyseras utifrån konceptet public space (det offentliga 
rummet) och den nära relaterade teorin the public sphere (2007: 12-13).  

Det offentliga rummet utgör en av de mest långlivade diskussionerna inom 
den rumsliga diskursen, och kan beskrivas som “kommersiella och icke-
kommersiella platser inomhus eller utomhus där vardagliga, politiska eller 
ceremoniella möten äger rum” (Rönnlund & Tollefsen, 2016: 153). Rönnlund och 
Tollefsen framhåller att det offentliga rummet dels är ett ideologisk-institutionellt 
rum då det utgör en slags abstrakt rumslig föreställning som utformas och regleras 
av regeringar, privata fastighetsbolag eller institutioner. Det kan också utgöra ett 
imaginär-affektivt rum: människans levda rum, som utgör en “central arena för 
politiska diskussioner och konfrontationer, mellan medborgare samt mellan 
medborgare och makthavare, och [...] för gemenskaper och kulturella uttryck” 
(2016: 153). Det offentliga rummet är viktigt för demokratin då ett demokratiskt 
samhälle kräver platser för möten eller förhandling som alla medborgare har fri 
tillgång till, och som inte är styrda av privata särintressen (2016: 153-155). 

Konceptet the public sphere är mest förknippat med filosofen Jürgen 
Habermas, och det sätt på vilket det kommit att användas och förstås ligger nära 
definitionen av det offentliga rummet. Most (2011) summerar the public sphere 
som ”a conceptual arena in which people can participate in the public, civic 
aspects of their lives not played out at home (the private sphere) or under direct 
control of government (the sphere of the state)” (2011: 58). I fysisk bemärkelse 
utgör the public sphere en icke-kommersiellt orienterad plats där olika människor 
kan mötas oavsett bakgrund eller inkomst (2011: 59-60). Utifrån Mosts definition 
och diskussion kring Habermas koncept är det tydligt att the public sphere och det 
offentliga rummet till stora delar överlappar varandra och är svåra att skilja åt. I 
min analys används och betraktas därför koncepten synonymt. 

Enligt Given och Leckie (2003) har det i praktiken blivit allt svårare att 
identifiera vilka urbana platser som fungerar som offentliga, privata eller semi-
offentliga. Ett köpcentrum upplevs exempelvis av många som en offentlig plats, 
men utgör egentligen en privat, kommersiell plats. För att kunna analysera vilka 
platser som är offentliga menar författarna att det är av mindre relevans att se till 
deras fysiska tillgänglighet eller vem som äger dem. Istället föreslår de att 
offentliga platser ska analyseras ”in terms of the activities that take place within 
them and the sociocultural functions that these spaces perform” (2003: 367). 
Utifrån ett sådant perspektiv utgörs offentliga platser av de rum som 
karaktäriseras av en slags offentlig kultur: där stadens människor upplever att de 
har rätt att befinna sig och agera som de vill och på så vis bli en del av platsen i 
sig (2003: 367-368). 
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Enligt Most hör bland annat Buschman och Wayne Wiegand till de 
biblioteksforskare som menar att biblioteket är en av få kvarvarande platser som 
uppfyller kriterierna för att utgöra en offentlig plats i enlighet med Habermas ideal 
(Most, 2011: 60). Denna syn markerar ett ställningstagande inom den debatt kring 
bibliotekens roll och framtida betydelse som frammanats av digitalisering och 
offentliga nedskärningar. Bland de som försvarar bibliotekets betydelse genom att 
framhålla dess demokratiska roll, menar många att de senaste årens 
kommersialisering av biblioteksverksamheten utgör ett hot mot dess framtida 
relevans (Leckie & Hopkins, 2002; Alstad & Curry, 2003). Å andra sidan menar 
andra att biblioteken måste anpassa sig till ett samhälle i förändring, och att 
biblioteken genomgår en positiv utveckling “from collections to connections and 
now also towards creativity and collaboration” (Skot-Hansen, Hvenegaard 
Rasmussen & Jochumsen, 2013: 17). Mitt syfte med att närma mig biblioteket 
som plats utifrån vad Most benämner som ”the perspective of broader theoretical 
interpretations of the roles of public places in society” (Most, 2011: 56) utgörs 
inte primärt av att ta ställning till vad som hotar eller gynnar bibliotekets relevans 
och framtida existens. I undersökningen av Malmö stadsbibliotek har jag valt att 
utgå från detta perspektiv främst utifrån hur det möjliggör en förståelse för 
biblioteket som en inkluderande plats i en större urban kontext. Genom att 
undersöka ett bibliotek som offentlig plats tydliggörs de aspekter som påverkar 
biblioteksrummets tillgänglighet för stadens olika invånare. Mitt intresse av att 
undersöka dessa aspekter av just Malmö stadsbibliotek ligger delvis i hur Malmö 
sedan 1990-talet eftersträvar en profil som kunskapsstad. Enligt Dalia Mukhtar-
Landgren (2005) kan Malmö betraktas som ett exempel på de postindustriella 
entreprenörsstäder som på olika sätt marknadsför sig som kreativa och 
kunskapsorienterade i syfte att locka investeringar (Mukhtar-Landgren, 2005: 
120-121). Mukhtar-Landgren framhåller att det sätt som kommunens framställer 
sig som välmående kunskapsstad varken delas av alla eller inkluderar alla: medan 
invånarna i nybyggda dyra bostadsområden framhålls som ”navet i 
framgångsstaden”, diskuteras stadens ”invandrare” ofta inom en motsatt 
problemdiskurs (2005: 130-131). I denna kontext anser jag att det är av stor 
relevans att undersöka huruvida stadsbiblioteket, vilket utgör en institution 
förknippad med just kunskap och kultur, fungerar som tillgänglig och öppen plats 
för hela Malmös befolkning.  

För en teoretisk analys av Malmö stadsbibliotek som offentlig plats utgör det 
ovan diskuterade konceptet det offentliga rummet en naturlig utgångspunkt. Både 
Wiegand och Most framhåller emellertid att det är viktigt att inte bara undersöka 
hur biblioteket fungerar som “a playing field for citizenship” (Wiegand, 2005: 78) 
utan även utifrån hur enskilda individer använder biblioteksrummet för “social 
and personal purposes” (Most, 2011: 62). För att möjliggöra en sådan analys 
hänvisar Most till flera olika konceptualiseringar av plats som utvecklats av 
sociologer, statsvetare och biblioteksforskare. För min teoretiska analys har jag 
valt ut två av dessa koncept: informativ plats (Fisher m.fl., 2007) och the public 
realm (Lofland, 1998). Tillsammans med det offentliga rummet utgör dessa 
koncept det ramverk genom vilket resultaten från undersökning av Malmö 
stadsbibliotek analyseras teoretiskt (se kapitel 5). 
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2.4 Teoretiskt ramverk 

Mitt främsta syfte med att applicera mer än ett teoretiskt koncept är att kunna 
undersöka biblioteket som en offentlig plats utifrån ett både rumsligt och socialt 
perspektiv, där jag både ser till biblioteket som en fysisk plats för utövande av 
demokrati och som en social plats där människor möts och utövar olika typer av 
aktiviteter. Då jag inte delar Mosts (2011) strävan att specifikt testa vilket av 
koncepten som lämpar sig bäst för en analys av biblioteket som plats, har jag valt 
att inte inkludera samtliga koncept som ingår i hennes analys. I mitt urval av tre 
olika teoretiska koncept har jag dels utgått från hur dessa visat sig vara relevanta i 
tidigare undersökningar (jmf Aabø & Audunson, 2009; Fischer m.fl., 2007; 
McKenzie m.fl., 2007), och framförallt utifrån hur de appliceras och utvärderas av 
Most själv i hennes breda och utförligt presenterade teoretiska analys (2011). 
Nedan redogör jag för mina tre utvalda koncept och hur de kan appliceras på 
biblioteket som plats. 

2.4.1 Det offentliga rummet 

 
I denna undersökning förstås det offentliga rummet som synonymt med the public 
sphere. Det offentliga rummet kan sammanfattas som en öppen, gemensam plats 
dit alla medborgare i samhället är välkomna oavsett etnicitet, könsidentitet, klass, 
inkomstnivå eller sexualitet. Utifrån Habermas syn utgör det offentliga rummet av 
en typ av social sfär som existerar avskilt från hemmets privata sfär och statens 
auktoritära sfär (Most, 2011: 59). Det offentliga rummet anses vara viktigt för det 
demokratiska samhället då det erbjuder en tillgänglig arena för samtal och 
granskning av sådant som rör allmänhetens intressen. Genom att möjliggöra 
möten, förhandling och åsiktsspridning mellan samhällets medborgare gynnas den 
fria demokratin (Most, 2011: 59-60). Offentliga mötesplatser stärker även 
demokratin genom att möjliggöra social gemenskap och utveckling av moraliska 
ställningstaganden. Dessa aspekter betraktas som relaterade till hur det offentliga 
rummet “erbjuder tillfällen att möta personer med andra erfarenheter och som kan 
berika och förändra de egna uppfattningarna” (Rönnlund & Tollefsen, 2016: 155). 

Colleen Alstad och Ann Curry (2003) räknar upp flera olika sätt på vilka 
biblioteket som plats bidrar till att upprätthålla ett levande offentligt rum. Utöver 
att vara både socialt och fysiskt öppna och tillåtande, framhåller Alstad och Curry 
(2003: 13) att biblioteket tillgängliggör nyheter och information som möjliggör 
opinionsbildning, är en av få offentliga institutioner som välkomnar barn, och 
utgör en plats där människor kan reflektera och läsa i lugn och ro utan att behöva 
agera som konsumenter. I enlighet med Mosts (2011) applicering av det offentliga 
rummet utgör detta koncept en normativ lins som kan användas i min 
undersökning för att förstå bibliotekets roll och funktion som en tillgänglig 
mötesplats i demokratins tjänst. 
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2.4.2 Informativ plats 

I samband med en undersökning av hur Seattles stadsbibliotek fungerar som plats 
utvecklar Fisher m.fl. (2007) det specifikt biblioteksorienterade platskonceptet 
informativ plats (på engelska informational place). I syfte att analysera hur 
Seattles invånare uppfattar det nybyggda biblioteket, använder sig Fisher m.fl. av 
två teoretiska konceptualiseringar av plats: Cresswells (2006) fem dimensioner, 
och sociologen Ray Oldenburgs koncept third place (Fisher m.fl., 2007: 137-139). 
Inom Oldenburgs ramverk utgörs den första platsen av hemmet och familjen 
medan den andra platsen inrymmer arbete och de relationer som har med 
yrkesutövande att göra. De tredje platserna är de sociala ställen som människor 
går till när de inte är hemma eller på jobbet: fysiskt och socialt tillgängliga platser 
som känns välkomnande och som ofta erbjuder möjligheten att äta eller dricka 
något (Most, 2011: 63). Utifrån sitt resultat kommer Fisher m.fl. (2007) fram till 
att biblioteket endast uppfyller tre av de åtta kvaliteter som karaktäriserar en 
attraktiv tredje plats. Vidare framhåller författarna att varken Oldenburgs eller 
Cresswells platskoncept innefattar information: medan information skulle kunna 
motsvara konversation i Oldenburgs teori och böcker kan betraktas som en del av 
Cresswells locale, utgör sökande och konsumtion av information ingen explicit 
dimension av de två ramverkens definition av plats (2007: 153). Fisher m.fl. 
föreslår att tillföra konceptet informativ plats, vilket operationaliseras som alla 
aspekter som relaterar till informationssökning, läsning, livslångt lärande, 
pedagogiska resurser eller aktiviteter, och lärandemiljö (2007: 153).  

Utifrån besökarnas uppfattning om Seattles stadsbibliotek, framhåller Fisher 
m.fl. att informativa platser dels uppmuntrar till läsning och sökande efter många 
olika typer av information. Därutöver menar författarna att informativa platsers 
även innefattar sociala dimensioner i form av att bidra till individers personliga 
utveckling och förmåga att reflektera och tillskansa sig kunskap och information. 
En central del av denna kvalitet ligger i hur informativa platser inte bara erbjuder 
tillgång till information utan även en fysisk miljö för lärande. Utifrån en syn på 
kunskap och lärande som en demokratisk rättighet, menar Fisher m.fl. att 
informativa platsers lärandemiljö spelar en viktig roll för invånarna i det lokala 
samhället (2007: 149-151). Vid sidan av dessa sociala aspekter framhåller Most 
(2011) att informativa platser även kan diskuteras utifrån konceptet the social 
nature of reading, vilket belyser hur bibliotek utgör platser där människor har 
möjlighet att utöva olika typer ”recreational and social reading activities” (2011: 
105). Tillsammans med det offentliga rummet och the public realm möjliggör 
informativ plats en flerdimensionell förståelse för vad stadsbibliotek utgör för typ 
av fysisk plats och social miljö. Som ett specifikt biblioteksorienterat koncept, 
tydliggör informativ plats även på vilka sätt stadsbiblioteket eventuellt utmärker 
sig som social plats i förhållande till andra offentliga platser i Malmö.  
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2.4.3 The public realm 

För att kunna förstå vilka relationer och socialt orienterade aktiviteter som uppstår 
i biblioteksrummet argumenterar Most (2011) för betydelsen av Lyn Loflands 
(1998) koncept the public realm3. Lofland menar att städer har tre olika världar 
eller sfärer: the private realm, the public realm och the parochial realm4.  Något 
förenklat summerar Lofland betydelsen av de tre världarna som: “the private 
realm is the world of the household and friend and kin networks; the parochial 
realm is the world of the neighborhood, workplace or acquaintance networks; and 
the public realm is the world of strangers and the ‘street’” (Lofland, 1998: 10). De 
här världarna ska inte förstås som geografiskt eller fysiskt rotade pieces of space: 
de utgörs av sociala områden, inte geografiska. Det som avgör om och vilken av 
världarna som karakteriserar en särskild plats är inte den fysiska platsen i sig 
själv, utan den typ av relationer som dominerar i detta rum. Då sammansättningen 
av relationerna kan förändras, kan också världarna förändras från en till en annan. 
The public realm uppstår sammanfattningsvis på de urbana platser där människor 
befinner sig tillsammans med personer som de inte känner personligen (1998: 14). 

Utifrån empirisk forskning identifierar Lofland fem olika principer som 
påverkar hur människor interagerar med varandra i the public realm. Dessa är 
(min översättning): 1) samverkande rörlighet, 2) artigt ouppmärksammande, 3) 
vikten av att vara åskådare, 4) återhållsam hjälpsamhet, och 5) tolerans gentemot 
det som är annorlunda. Samverkande rörlighet syftar exempelvis på det 
samarbete som sker mellan olika individer så att det oftast inte uppstår några 
problem (som att gå in i en annan fotgängare) när de rör sig genom the public 
realm. Artigt ouppmärksammande är benämningen på det sätt som människor 
medvetet inte uppmärksammar olika typer av företeelser eller beteenden hos andra 
människor för att undvika att de ska känna sig obekväma. Den sista principen 
syftar på det sätt som den urbana invånaren uppvisar ett tolerant beteende i 
förhållande till “what may be personally offensive visible variations in physical 
abilities, beauty, skin color and hair texture, dress style, demeanour, income, 
sexual preference, and so forth” (1998: 32). Lofland betonar att dessa principer 
ofta överlappar varandra, och att de beror på specifika kulturella och historiska 
kontexter som varierar över tid och rum (1998: 41). 

Utöver de generella principer för interaktion som listas ovan menar Lofland att 
the public realm även måste förstås som “the locus of a complex web of 

                                                                                                                                                   
 

3 För att betona att detta är ett specifikt koncept som inte ska förstås som synonymt med 
exempelvis det offentliga rummet eller the public sphere, använder jag mig genomgående av den 
engelska originalformuleringen av konceptet. På svenska översätter Norstedts ordböcker public till 
bl.a. offentlig och allmän, medan realm översätts till sfär, värld eller rike. En svensk översättning 
av the public realm skulle därmed kunna vara den offentliga världen. 
4 The private realm kan översättas till den privata världen. Enligt Norstedts ordböcker motsvarar 
begreppet parochial svenskans församlings- och socken-. I dagens samhällsvetenskap har 
begreppet kommit att syfta på “the local or communal level, as opposed to the social macro level” 
(Aabø & Audunson, 2012: 141). The parochial realm skulle därmed kunna översättas till den 
lokala världen. 
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relationships” (1998: 51). Dessa relationer beskrivs i sin tur utifrån två olika 
dimensioner, där den ena inbegriper relationerna mellan olika främmande 
individer och den andra rör de relationer som individer utvecklar till olika platser 
inom the public realm. Lofland beskriver fyra olika typer av relationer som 
uppstår mellan olika individer som inte känner varandra personligen (samtliga 
översättningar är mina egna). Hastiga relationer är vanliga inom the public realm 
och uppstår exempelvis när individer frågar varandra vad klockan är eller står i 
samma kö. Rutinmässiga relationer uppstår ofta mellan de som förhåller sig till 
varandra utifrån olika kategorier, så som en yrkesroll. Dessa relationer följer vissa 
standardiserade mönster utifrån olika roller som busschaufför, kund, affärsbiträde, 
etc. Kvasi-primära relationer och intim-sekundära relationer uppstår båda när 
någon typ av känslomässig koppling utvecklas mellan olika individer som 
befinner sig i the public realm.  Den första av de två relationstyperna uppstår vid 
relativt korta möten mellan olika individer. Dessa möten kan vara trevliga, men 
relationen slutar i regel när interaktionen är över. Intim-sekundära relationer, å 
andra sidan, varar i regel längre än under det första mötet och exemplifieras av 
relationerna mellan resenärer på en viss busslinje eller stamkunderna på en bar. 
Den här typen av relationer varar länge och upplevs i regel som meningsfulla och 
positiva, men är inte nödvändigtvis särskilt intima (1998: 51-59). 

Samtidigt som Lofland menar att the public realm inte är alltid är rotad i 
fysiska offentliga platser, framhåller hon att “public places matter” (1998: 63). 
Lofland beskriver (1998: 65-70) flera olika typer av relationer som uppstår mellan 
individer och fysiska platser (än en gång är översättningarna mina egna). 
Välbekanta platser syftar exempelvis på sådana platser som människor möter eller 
rör sig igenom i princip dagligen och därigenom utvecklar en nära relation till, 
medan hemkvarteren utgörs av platser som både har en slags privat och offentlig 
karaktär, där vissa personer upplever en relativt stark känsla av frihet eller 
kontroll. Hemkvarteren kan vara många olika slags platser (t.ex. gator, bokaffärer, 
caféer), men förenas av hur individer utvecklar en relation till dem som motsvarar 
den intim-sekundära relation som kan uppstå mellan individer. 

Genom de olika typerna av relationer och interaktion menar Lofland att the 
public realm bidrar till en rad positiva effekter för urbana invånare. Genom att 
referera till Oldenburgs tredje platser, framhåller Lofland till exempel hur the 
public realm kan fungera som en stimulerande slags playground för både vuxna 
och barn. Vidare uppmuntrar the public realm till kommunikation, i synnerhet 
mellan grupper och individer med olika bakgrund och socio-kulturell tillhörighet, 
och till att synliggöra sociala relationer och konflikter. Slutligen menar Lofland att 
the public realm stärker kosmopolitisk kultur, i vilken olika världsmedborgare kan 
leva sida vid sida utan att hamna i konflikt. Lofland förtydligar att tolerans i 
kosmopolitisk bemärkelse grundar sig i att människor är olika varandra på 
framträdande sätt, och att dessa skillnader är betydelsefulla för individen. Den typ 
av tolerans som uppstår i the public realm handlar inte om att individerna inom 
denna värld lättare identifierar sig med varandra, utan om att acceptera det faktum 
att människor är olika och sedan förhålla sig ostört till denna verklighet. Genom 
den typ av icke-intima relationer och korta, uppdelade möten som uppstår när 
individer rör sig i en gatukorsning eller utövar artigt ouppmärksammande på en 
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spårvagn, menar Lofland att människor lär sig att det är möjligt att leva 
tillsammans utan att alla behöver vara likadana. Med sådan erfarenhet blir dessa 
personer både klokare som politiska aktörer och mer toleranta gentemot sina 
medmänniskor (1998: 242). 

Inom biblioteksforskningen har bland annat McKenzie, Prigoda, Clement och 
McKechnie (2007) applicerat Loflands koncept i en undersökning av hur 
kvinnliga besökare använder en viss typ av aktivitetsrum på ett stadsdelsbibliotek 
i Ontario. McKenzie m.fl. kommer fram till att dessa rum varierande används som 
både parochial realm och private realm, och argumenterar för att bibliotek bör 
betraktas som miljöer som bidrar till skapandet av många slags sociala relationer 
och världar (2007: 129-131). För min teoretiska kontextualisering möjliggör the 
public realm en analys av biblioteksbesökarnas relation till varandra, personalen, 
och stadsbiblioteket som fysiskt rum och plats. 
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3 Metod, material och metodologiska 
överväganden 

I linje med de tre tidigare undersökningarna har jag valt att besvara mina fyra 
underfrågor genom att kombinera de två metoderna icke-deltagande observation 
(seating sweeps) och korta intervjuer. Medan observationerna generade 
kvantitativ data, resulterade intervjuerna i kvalitativ data. Efter att de två 
datatyperna samlats in och sammanställts analyserades de både separat och i 
förhållande till varandra genom triangulering. Det sammantagna resultatet (kapitel 
4) analyserades sedan teoretiskt för att besvara undersökningens huvudsakliga 
frågeställning (kapitel 5).  

3.1 Material och avgränsning 

Studien fokuserade på besökarna på Malmö stadsbibliotek, vilket utgör det största 
av totalt 13 folkbibliotek i Malmö stad. Stadsbibliotekets byggnad utgörs av den 
äldre delen Slottet och den nyare delen Ljusets kalender. Den senare uppfördes år 
1997, som en del av en omfattande utbyggnad och renovering av den gamla 
biblioteksbyggnaden. I helhet uppgår stadsbibliotekets använda golvyta till 9300 
kvadratmeter, fördelat på flera våningsplan (Malmö stad, 2016). Stadsbiblioteket 
är placerat intill Slottsparken i centrala Malmö, och besöks av cirka 2800 personer 
om dagen. Då hälften av Malmös befolkning är under 35 år och en stor del av 
invånarna pratar fler språk än svenska, utgör barn och unga och personer med 
annat modersmål än svenska två av stadsbibliotekets mest prioriterade 
målgrupper. Enligt stadsbibliotekets egen statistik resulterar en tredjedel av 
bibliotekets totala antal besök i ett fysiskt lån, vilket innebär att två tredjedelar 
använder stadsbiblioteket på andra sätt (Olson, 2016).   

Eftersom barn och unga utgör en central målgrupp på stadsbiblioteket 
inkluderades besökare mellan 9 och 17 år i undersökningen (till skillnad från i de 
tidigare undersökningarna). Den nedre åldersgränsen definierades utifrån 
avdelningen Balagans fokus på 9-12-åringar, och ansågs vara en rimlig 
minimiålder för att kunna ta sig till biblioteket på eget initiativ. Givet 
stadsbibliotekets omfattande storlek avgränsades observationsstudien och 
intervjuerna till byggnadens plan två. Detta våningsplan innefattar både den äldre 
och den nyare delen av biblioteket, och utgörs av följande rum: Ljusets kalender 
(med individuella arbetsplatser, biblioteksdatorer, sittplatser, och hyllor för bland 
annat skönlitteratur), Balagan (för barn mellan 9 till 12 år med böcker, sittplatser, 
datorer, och övrig utrustning som musikinstrument och pysselmaterial), 
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Ungdomsbalkongen (för barn mellan 13 till 17 år med böcker, datorer, sittplatser 
och arbetsplatser), Tidningsrummet (två rum i Slottet med tidningar, magasin, 
datorer, skrivare/kopiator, arbetsplatser och sittplatser), och Malmö lärcentrum 
(två rum i Slottet med PC-datorer i det ena och Mac-datorer och annan typ av 
utrustning i det andra, som också kallas Medialabb). Studien genomfördes under 
två veckor i november och december år 2016, och inkluderade totalt 772 stycken 
besökare. 

Observation och intervjuer utgör endast två av de sammantaget fyra (Leckie & 
Hopkins, 2002; May & Black, 2010) respektive fem (Most, 2011) metodmässiga 
tillvägagångssätt som används i de tre tidigare undersökningarna. Den främsta 
anledningen att inte inkludera samtliga tillvägagångssätt i denna undersökning 
utgjordes av en mycket begränsad tidsram. Valet av just observationer och 
intervjuer baserades dels på att de var genomförbara inom tidsramen och dels på 
att de genererar mest olika slags data (i jämförelse med att exempelvis kombinera 
observation med enkätfrågor, vilka båda genererar främst kvantitativ data som ger 
mindre utrymme åt besökarnas egna perspektiv). Tillsammans möjliggör 
metoderna en både bred och djupgående förståelse för mina olika underfrågor: 
medan observationerna bidrog till att ge en övergripande bild av vem som besöker 
biblioteket och vad dessa besökare gör på biblioteket, gav intervjuerna en mer 
djupgående förståelse för besökarnas bakgrund, hur och varför de använder 
biblioteket på olika sätt, samt hur de uppfattar bibliotekets utformning och 
betydelse i samhället. Nedan beskriver jag hur jag samlade in och analyserade de 
två olika typerna av data. Därefter reflekterar jag kort kring användandet av 
blandade metoder och vilka metodologiska överväganden som ligger till grund för 
ansatsen i min undersökning. 

3.2 Metod 

3.2.1 Observationer: seating sweeps 

Seating sweeps5 är en icke-deltagande observationsmetod som syftar till att 
generera kvantifierbara observationer av rumslig användning och interaktion. I 
korthet innebär metoden att observatören går runt på exempelvis ett bibliotek 
under vissa specifika tider och genomför svepande observationer av på förhand 

                                                                                                                                                   
 

5 Återigen används den engelska versionen av begreppet för att betona att detta är en specifik typ 
av observationskoncept. På svenska översätter Norstedts ordböcker seating till placerande eller 
sittplatser, medan sweep som substantiv bland annat kan översättas till svepande rörelse, framfart 
och överblick. På svenska skulle konceptet kunna översättas till svepande överblick av placering 
eller, delvis utifrån hur metoden praktiskt definieras: gående observationer av aktivitet och 
position. 
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definierade aktiviteter. I ett standardiserat formulär registreras vem (utifrån en 
bedömning av ålder och könsidentitet) som utövar en eller flera av dessa 
aktiviteter samt var på platsen detta äger rum (utifrån på förhand bestämda 
platskoder) (May, 2011: 360). 
Observationsstudien på Malmö stadsbibliotek baserades på det tillvägagångssätt 
och den seating sweeps checklist som utformades för Leckies undersökning 
(Given & Leckie, 2003: 375). I enlighet med Linn Motts (2013: 515) 
rekommendation effektiviserades observationerna genom att välja bort att 
registrera besökarnas ägodelar, vilket jag inte ansåg vara av särskilt stor vikt för 
min förståelse av besökarnas användning av biblioteket. För att underlätta 
sammanställningen och analysen av data registrerades observationerna i ett Excel-
formulär med en digital läsplatta. För att kunna identifiera platskoder och anpassa 
originalformulärets olika ålders- och aktivitetskategorier genomfördes 
inledningsvis testobservationer. Den slutgiltiga versionen av 
observationsformuläret finns bifogad i Appendix A. I syfte att uppnå ett 
tillräckligt stort antal observationer6 för att kunna uppnå en rättvisande förståelse 
av hur biblioteket används, genomfördes sammanlagt sju observationsrundor 
under olika dagar och tidpunkter. Schemat för dessa bestämdes på förhand utifrån 
bibliotekets öppettider och det besöksmönster som karaktäriserar en vanlig vecka 
på stadsbiblioteket enligt en av de anställda bibliotekarierna. Observationerna 
genomfördes en tisdag klockan 10:15, 14:00 och 18:00, en fredag klockan 10:15 
och 13:30, och en lördag klockan 11:45 och 14:45. Varje observationsrunda 
påbörjades i Tidningsrummet och avslutades i Ljusets kalender och genomfördes 
som en långsam promenad under vilken jag registrerade alla besökare som befann 
sig i de olika rummen samtidigt som jag. En och samma besökare kunde 
registreras som upptagen av flera olika aktiviteter samtidigt, och vid observation 
av en aktivitet som inte ingick bland mina aktivitetskategorier noterades denna 
som andra aktiviteter och antecknades i en separat lista. Sammanlagt resulterade 
observationerna i 733 registrerade besökare.   

3.2.2 Intervjuer 

Vid intervjuerna användes samma typ av intervjuguide som Most (2011) och May 
och Black (2010) använde i sina undersökningar. Most beskriver denna modell 
som standard open-ended: vid varje intervju ställs samma frågor i samma 
ordning, men de intervjuade får svara fritt utifrån hur de själva tolkar frågorna. 
Utifrån vad de olika frågorna syftar till att generera för slags information kan ett 
antal koder eller teman formuleras i relation till respektive fråga. Om intervjuaren 
anser att de intervjuade behöver utveckla sina svar kan olika följdfrågor ställas 
utifrån en eller flera av dessa koder. Beth Leech (2002: 665) benämner denna typ 

                                                                                                                                                   
 

6 I linje med Malin Öglands (2014) diskussion uppskattades detta antal uppgå till omkring 500 
observationer, vilket därmed utgjorde min målsättning vid planeringen av antalet 
observationsrundor.  
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av modell som semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, och menar att den 
möjliggör djupgående förståelse av den intervjuades egna perspektiv samtidigt 
som svaren kan jämföras med varandra eller användas för testande av hypoteser. 
Då intervjusvaren från stadsbibliotekets besökare syftade till att öka förståelsen 
för deras syn på specifika aspekter av det på förhand avgränsade temat biblioteket 
som plats, utgjorde semistrukturerade intervjuer en lämplig modell för min 
undersökning. Då jag inte inkluderade samtliga metoder från de tre tidigare 
studierna valde jag att lägga till några frågor med koppling till bibliotekets sociala 
karaktär. För att inte förlänga intervjuerna exkluderades några originalfrågor som 
jag bedömde vara mindre relevanta för undersökningen fyra underfrågor. Den 
slutgiltiga intervjuguiden finns bifogad i Appendix B. 

För att kunna identifiera vilka personer som skulle intervjuas applicerades 
avsiktligt urval (på engelska purposive sampling), vilket är vanligt vid kvalitativa 
intervjuer då det primära syftet inte är att uppnå ett resultat som är representativt 
för en större grupp eller befolkning. Denna metod innebär att forskaren gör ett 
strategiskt urval av intervjupersoner i enlighet med undersökningens specifika 
syfte (Given, 2008). I min undersökning eftersträvade jag att intervjua några 
representanter för samtliga av de mest typiska grupperna av besökare på plan två, 
i enlighet med ålder, kön, aktivitet och fysisk placering. För att kunna identifiera 
dessa grupper valde jag att använda data från tisdagens och fredagens 
observationer (lördagens observationer genomfördes efter intervjuerna). Genom 
analys i datorprogrammet SPSS version 23 kunde jag identifiera vem som gjorde 
vad på vilken av totalt 15 olika platser på plan två. Utifrån detta resultat 
sammanställdes vilken typ av besökare som skulle vara lämplig för intervju på 
respektive plats i biblioteket, och hur många intervjuer som skulle genomföras på 
varje plats. Vilken (eller vilka om två personer satt tillsammans) av besökarna 
inom den typiska gruppen som skulle tillfrågas avgjordes genom att kasta en 
tärning och räkna besökarna från höger till vänster utifrån de positioner där jag 
brukade göra noteringar under observationerna. Antalet intervjuer på varje plats 
avgjordes delvis av hur frekvent de olika platserna var använda enligt 
observationerna, och delvis av hur många personer jag eftersträvade att intervjua 
totalt. Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015) framhåller att kvalitativa 
intervjustudiers tillförlitlighet ofta avgörs av mättnad. Sådan uppstår när samma 
typ av svar kommer igen i flera intervjuer, vilket innebär att det inte behövs fler 
intervjuer för att utveckla kunskapen om forskningsobjektet på ett avgörande sätt. 
Då mättnad bara kan fastställas genom att varva intervjuer och reflektion kring det 
insamlade materialet, är det svårt att avgöra hur många intervjuer som behövs på 
förhand (2015: 42). För att kunna göra en preliminär uppskattning inför min 
undersökning utgick jag från Kathleen Collins (2010: 360-362) presentation av 
generella riktlinjer för mättnad vid olika typer av fältstudier eller etnografier, 
vilket är 30-50 intervjuer. I min undersökning eftersträvades minst 30 intervjuer, 
fördelat proportionerligt utifrån användarfrekvensen på de 15 olika platserna på 
plan två. Efter ungefär 30 intervjuer upplevde jag att vissa svar började komma 
igen och efter ytterligare några intervjuer bedömde jag att studien hade uppnått 
mättnad. Sammanlagt intervjuades 39 besökare, varav 27 stycken individuellt och 
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övriga 12 i par. Jag valde att eftersträva en jämn könsfördelning vilket resulterade 
i 19 manliga respektive 20 kvinnliga respondenter. 

För att respektera varje besökares integritet var samtliga intervjuer anonyma 
och helt frivilliga. Under de två intervjudagarna fanns informationslappar vid 
bibliotekets två entréer, i syfte att göra besökarna medvetna om att de skulle 
kunna bli tillfrågade att delta om de befann sig på plan två. Intervjuerna varade 
normalt i fyra till sju minuter och spelades in med en iPhone genom appen Voice 
Record Pro. 

3.3 Dataanalys 

I likhet med Mosts (2011) studie genomfördes både insamlingen och analysen av 
data i enlighet med den modell för blandade metoder som John Creswell och 
Vicki Plano Clark (2007) benämner The Triangulation Design. Denna modell 
utgör den vanligaste typen av metodansats för att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa undersökningar, och används då forskaren vill jämföra och kontrastera 
kvantitativ och kvalitativ data eller utveckla kvantitativa resultat med kvalitativ 
data (2007: 62). För min undersökning applicerades primärt traditionell 
triangulering (the convergence model), vilket innebär att forskaren samlar in och 
analyserar kvantitativ och kvalitativ data genom separata procedurer men under en 
och samma tidsperiod. De två olika typerna av data berör samma fenomen, och 
efter att de analyserats separat sammanförs deras resultat (genom att undersöka 
huruvida de bekräftar eller motsäger varandra) i en tolkning av resultatet i helhet. 
Nedan beskriver jag kort hur jag analyserade undersökningens kvantitativa 
respektive kvalitativa data var för sig och därefter tillsammans. I det efterföljande 
sista avsnittet reflekterar jag kring utförandet av datainsamling och analys och 
diskuterar vilka metodologiska ställningstaganden som ligger till grund för den 
här typen av metodansats. 

Observationerna resulterade i kvantitativ data som överfördes till SPSS för 
deskriptiv dataanalys utifrån undersökningens olika underfrågor.7  Några av de 
mest relevanta resultaten från observationerna blev sedan illustrerade i Excel 
genom av olika typer av diagram. De inspelade intervjuerna utgjorde kvalitativ 
data, som först transkriberades och därefter lästes igenom i syfte att identifiera 
relevanta kategorier för en initial analys i form av deskriptiv kodning (Saldaña, 
2013). Genom deskriptiv kodning bryts kvalitativ data ned i enlighet med vad 
dess olika delar berör för ämne eller tema. De koder som identifieras för denna 
typ av analys utgörs inte av förkortningar av vad som uttrycks i olika passager, 

                                                                                                                                                   
 

7 Den första analys som genomfördes inför intervjuerna i syfte att identifiera urvalsgrupper utgör 
inte en typisk del av den traditionella trianguleringsdesign som beskrivs ovan, och bör snarare 
betraktas som en extra, sekundär funktion av observationsstudien. Konsekvenserna av att 
expandera funktionen av observationernas data diskuteras i avsnitt 3.3. 
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utan av ett ord eller en kort mening som summerar vilket övergripande tema som 
dessa passager handlar om (2013: 87-91). Efter att jag genomfört en första 
deskriptiv analys respektive kodning av de två olika typerna av data applicerades 
nästa steg i form av att tolka, kategorisera och jämföra de olika resultaten i 
förhållande till varandra och undersökningens fyra olika frågeställningar. Medan 
den första och den andra frågan kunde besvaras av båda typerna av data, kunde de 
två sista frågorna enbart besvaras av kvalitativ data från intervjuerna. Genom att 
applicera det teoretiska ramverket på dessa resultat genomfördes slutligen en sista 
analysgenomgång för att besvara undersökningens övergripande frågeställning. 

3.4 Reflektion kring metodologiska överväganden 
och utförande av metod 

Den främsta anledningen att kombinera metoderna observation och intervju utgörs 
av att båda är nödvändiga för att kunna besvara undersökningens frågeställningar. 
Genom kombinationen uppvägs vissa av respektive metods individuella 
svagheter: medan observationer kan ge en uppfattning om vad besökare gör på 
olika platser på biblioteket, möjliggör de inte en förståelse för varför eller hur 
besökarna gör dessa aktiviteter (Mott, 2013: 514). Intervjuer möjliggör en mer 
djupgående förståelse för besökarnas användning, uppfattning och identitet, men 
bidrar å andra sidan inte till en objektiv uppfattning av hur biblioteket används 
generellt. Tillsammans ger metoderna en mer heltäckande och rättvisande bild av 
biblioteket som plats, än vad respektive metod hade kunnat göra på egen hand 
(jmf Creswell & Plano Clark, 2007: 5). Som i all forskning baseras detta 
antagande på ett visst förhållningssätt till vad som utgör verkligheten och hur det 
är möjligt att uppnå kunskap om denna. Detta förhållningssätt kan sammanfattas 
som en världsbild, och enligt Creswell och Plano Clark (2007: 21-23) är det 
möjligt att relatera sådana världsbilder till ett av fyra olika ramverk: 
postpositivism, konstruktivism, försvar och deltagande, och pragmatism. Vid 
utövande av blandade metoder är det vanligt att sluta sig till det sista ramverket, 
inom vilket “the focus is on the consequences of research, on the primary 
importance of the question asked rather than the methods”, vilket medför en 
ansats som är ”pluralistic and oriented toward ‘what works’ and practice” (2007: 
23). Då detta stämmer väl överens med både min egen och de tre tidigare 
undersökningar som jag delvis replikerar, identifierar jag samtliga fyra som 
utformade utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt. I min egen undersökning 
motiveras detta främst av hur jag betraktar forskningsfrågorna som viktigare än 
valet av metod eller underliggande filosofiska ställningstaganden (jmf Creswell & 
Plano Clark, 2007: 26-27).  

Utöver detta ställningstagande i förhållande till blandade metoder anser jag att 
det är viktigt att framhålla att insamlingen och analysen av data delvis har präglats 
av mina subjektiva tolkningar. Även om observationerna följde ett standardiserat 
formulär baserades själva registreringen på hur jag tolkade besökarnas ålder, 
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könsidentitet och vad de gjorde på biblioteket. I relation till intervjuerna innebar 
valet av den relativt flexibla semistrukturerade modellen att besökarnas eget 
perspektiv kunde lyftas fram. Som med all typ av kvalitativt orienterad metod 
innebar det emellertid även att jag som intervjuare bidrog till produktionen av 
kunskap genom mitt sätt att ställa frågor till besökarna och hur jag sedan tolkade 
deras svar (jmf Cloke m.fl., 2004: 150). 

I mer praktiska termer hade såväl analysen som resultatet av undersökningen 
gynnats av att inkludera samtliga metoder från de tre tidigare studierna. En 
enkätundersökning hade framförallt bidragit till en mer tillförlitlig bild av 
besökarnas sysselsättning, ålder och aktiviteter. Intervjuer med personalen hade 
ökat den kvalitativa förståelsen för besökarnas användning av biblioteket, 
interaktionen mellan olika besökare och besökare och personal, och bibliotekets 
roll i samhället. Genom den data som skulle ha genererats av dessa metoder hade 
samtliga fyra frågeställningar kunnat besvaras av både kvantitativ och kvalitativ 
data, vilket är en viktig del av den typ av trianguleringsmodell som appliceras i 
undersökningen. Då den kvantitativa delen av min studie bara bidrar till att 
besvara två av fyra frågor uppfylls modellens krav om att båda metoder ska ha 
samma betydelse för resultatet endast delvis. Om båda typer av data hade berört 
samtliga undersökningsobjekt skulle en mer fullskalig och fruktbar triangulering 
ha varit möjlig. Det är även av relevans att lyfta fram hur den extra kopplingen 
mellan de två typerna av data delvis påverkade möjligheterna att kontrastera 
resultaten av de två metoderna. Genom att använda observationernas resultat för 
att identifiera urvalet av intervjupersoner minskade sannolikheten att intervjuerna 
skulle generera ett resultat som motsade observationerna. I helhet betraktades 
dock denna effekt som mindre viktig, då den primära avsikten med att använda 
två olika metoder låg i att komplettera och utveckla varandra snarare än att 
undersöka huruvida de skulle bekräfta eller motsäga varandra. Slutligen skulle 
resultatet av undersökningen av Malmö stadsbibliotek ha blivit mer tillförlitligt 
och rättvisande om hela biblioteksbyggnaden hade inkluderats vid 
observationerna och intervjuerna. Med en större tidsram skulle det också ha varit 
intressant att inkludera ett eller flera stadsdelsbibliotek i undersökningen, då detta 
hade möjliggjort en komparativ studie av hur olika typer av folkbibliotek fungerar 
som offentligt rum och mötesplats. 
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4 Resultat 

4.1 Vem använder stadsbibliotekets byggnad? 

För att kunna besvara vem som använder stadsbibliotekets byggnad används data 
från både observationerna och intervjuerna. Medan observationerna bidrar till en 
generell bild av den demografiska sammansättningen av bibliotekets besökare och 
var dessa besökare befinner sig, ger intervjuerna en bild av var besökarna kommer 
ifrån, vad deras sysselsättning är, och vilka socio-kulturella grupper de 
representerar. Sammantaget besöks Malmö stadsbibliotek av ett brett spektrum av 
personer i varierande ålder, med olika sysselsättning och socio-kulturell bakgrund. 
Många av besökarna bor eller går i skolan i centrala Malmö, och några av de mest 
typiska besöksgrupperna utgörs av studenter i Ljusets kalender, barn i Balagan 
och något äldre personer i Slottet. Biblioteket besöks av fler män än kvinnor, och 
de flesta besökare är i åldern 35-65 år. 

Utifrån observationerna utgörs 63 % av bibliotekets besökare av män i 
förhållande till 37 % kvinnor. Av dessa besökare uppskattades 20 % vara 9-18 år, 
31 % vara 19-35 år, 36 % vara 36-65 år och resterande cirka 13 % vara över 65 år. 
Som illustreras av Fig. 1 karaktäriseras de två yngre åldersgrupperna av en relativt 
jämn könsfördelning, medan en majoritet av besökarna över 35 år utgörs av män.  

Fig. 1. Besökarnas könsfördelning inom olika åldersgrupper (data från observationerna). 
 
Både ålders- och könsfördelning varierar mellan olika platser på biblioteket (Fig. 
2 och Fig. 3). Några platser används av ungefär lika många män som kvinnor: 
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Balagan, Ljusets kalenders arbetsbord, Ungdomsbalkongens arbetsbord, Ljusets 
kalenders hyllor, och Ljusets kalenders informationsdisk. Medan de tre första av 
dessa karaktäriseras av en låg medelålder bland besökarna, används de två senare 
av något äldre besökare. Malmö lärcentrums arbetsbord används framförallt av 
unga kvinnor, medan arbetsborden och sittmöblerna i Tidningsrummet används av 
en relativt stor andel äldre, manliga besökare. De manliga besökarna dominerar 
framförallt vid bibliotekets datorer: i samtliga rum används datorerna av en stor 
majoritet män, och endast 11-25% kvinnor. 
 

 
Fig. 2. Besökarnas ungefärliga medelålder på olika platser, plan två (data från observationerna). 

 

 
Fig. 3. Besökarnas könsfördelning på olika platser, plan två (data från observationerna). 
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Genom intervjuerna med sammanlagt 39 personer både bekräftas och utvecklas 
resultaten från observationerna. Flera besökare uppfattar exempelvis att 
bibliotekets olika delar används av olika typer av besökare. En 24-årig kvinna i 
Tidningsrummet konstaterade: “This is like the newspaper room, with retired 
people who come here and read the newspaper for four hours.” Många av de 
intervjuade i Ljusets kalender upplevde att biblioteket besöks av mestadels 
studenter, vilket speglar observationerna av att Ljusets kalenders arbetsbord 
används av relativt unga besökare som ägnar sig åt att läsa, skriva och använda 
egen dator. En amerikansk student vid ett av arbetsborden beskrev studenter som 
de vanligaste besökarna men att det även kommer en del “business people”, vilket 
han inte brukar se på biblioteken där han kommer ifrån. 

Av intervjuerna framgår att många av stadsbibliotekets besökare bor eller går i 
skolan i närheten av biblioteket. Flera av de intervjuade uppgav emellertid att de 
bor närmre något av de mindre stadsdelsbiblioteken, som Limhamns bibliotek, 
Lindängens bibliotek, Rosengårds bibliotek eller Garaget. Stadsbibliotekets 
besökare bor därmed inte endast i centrum utan även i flera andra stadsdelar. 
Även om intervjufrågorna inte berörde individers sysselsättning berättade flera 
besökare vad de jobbar med eller gör under dagtid. Dessa yrken eller positioner 
inkluderade bland annat: jurist, remote worker, tolk, musiker, universitetsstudent, 
gymnasiestudent, arbetssökande, skolbarn, forskare, filmskapare, pensionär, och 
starta-eget-coach. Under observationerna noterades även grupper av studenter och 
lärare från utbildningen svenska för invandrare, samt grupper av killar som i 
sällskap av varandra och någon slags mentor gav intrycket av att vara några av de 
unga personer som nyligen flytt till Sverige från konfliktdrabbade länder som 
Syrien eller Afghanistan.  

Bland de grupper som besökarna själva upplever som mest typiska 
biblioteksbesökare utgör barn, studenter och pensionärer de mest frekvent 
omnämnda kategorierna. Några besökare nämnde att en del besökare utgörs av 
hemlösa och uteliggare. Andra beskrev hur det finns en del ”aggressiva” besökare 
med olika typer av “personliga problem”. Slutligen uppgav några olika besökare 
att en av bibliotekets främsta tillgångar utgörs av utbudet av medier och litteratur 
på många olika språk, vilket implicerar att biblioteket besöks av personer med 
olika kulturell bakgrund. Detta reflekterades av studiens intervjupersoner som i 
flera fall berättade att de kommer från andra länder än Sverige. 

4.2 Hur använder besökarna stadsbibliotekets 
byggnad? 

I likhet med undersökningens första fråga används båda datatyperna för att belysa 
hur besökarna använder bibliotekets byggnad. Medan resultatet från 
observationerna visar på olika aktiviteters utbredning eller frekvens, möjliggör 
svaren på intervjufrågorna en mer djupgående förståelse för vad besökarna gör när 
de läser, använder datorn eller skriver. Överlag är frekvensen av olika aktiviteter 



 

 
25 

relativt lika inom båda dataseten, vilket delvis förklaras av att observationerna låg 
till grund för urvalet av intervjupersoner. Sammantaget används stadsbiblioteket 
för en rad olika aktiviteter och behov, varav några av de vanligaste utgörs av att 
studera, läsa tidningar, söka information, använda datorer och att prata. Som 
nämnt ovan varierar aktiviteternas frekvens mellan olika demografiska grupper 
och på olika platser på biblioteket. De flesta intervjuade brukar inte prata med 
andra personer på biblioteket, men menar att personalen är hjälpsam och att 
besökare generellt beter sig respektfullt gentemot varandra. 

Utifrån observationerna utgör de vanligaste aktiviteterna: läsa en bok eller 
tidning, använda biblioteksdator, prata, använda egen dator och använda 
hörlurar. Att dricka, leta fysiskt efter material och använda telefon eller läsplatta 
är också relativt vanligt, medan aktiviteterna skriva (med penna), grupparbete, äta 
och prata med personal är något mindre vanliga. Nästan ingen besökare 
observerades exempelvis ta på en annan person, och endast några få observerades 
använda bibliotekets övriga utrustning som kopiator eller pin-maskin. Nästan 4 % 
av besökarna observerades göra någon typ av övrig aktivitet. De flesta av dessa 
besökare befann sig i Balagan, Ungdomsbalkongen eller Ljusets kalender, och 
aktiviteterna bestod till exempel av att leka, spela musikinstrument, pyssla, skapa 
pins och att ha någon typ av läxhjälpsundervisning.   

Fig. 4. Andel besökare som utför olika aktiviteter, fördelat på åldersgrupper (data från 
observationerna). 

 
En del aktiviteter är vanligare i vissa åldersgrupper (Fig. 4), och en del aktiviteter 
observerades oftare bland män eller bland kvinnor (Fig. 5). Att läsa en bok eller 
tidning är exempelvis markant vanligare bland besökare över 65 år, medan 
användning av egen dator är vanligast bland personer mellan 19 och 35 år. Att 
prata är mest vanligt bland barn i åldrarna 9-18 år, och att använda biblioteksdator 
är vanligast inom gruppen 36-65 år. Sett till kön visar det sig att användningen av 
egen dator och att prata är vanligare bland kvinnor än bland män, medan 
användningen av hörlurar och av bibliotekets datorer och är vanligare bland män 
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än bland kvinnor. Läsning av böcker och tidningar är ungefär lika vanligt bland 
kvinnor och män, liksom att interagera med personal. 

 

Fig. 5. Andel besökare som utför olika aktiviteter, fördelat på kön (data från observationerna). 
 

Fig. 6. Frekvensen av de åtta vanligaste aktiviteterna i förhållande till varandra, fördelat på platser 
(data från observationerna). 
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Sett till de åtta vanligaste aktiviteterna uppvisar olika platser olika stor frekvens 
av dessa (Fig. 6). I förhållande till de andra sju aktiviteterna är prata den 
vanligaste aktiviteten i Balagan, medan användning av biblioteksdatorer, mindre 
förvånande, utgör den vanligaste aktiviteten vid datorerna i samtliga rum. Andelen 
besökare som använder egen dator är störst vid Ljusets kalenders arbetsbord, 
medan andelen som läser en tidning eller bok är störst vid Tidningsrummets 
sittplatser. Utifrån resultatet av observationerna används stadsbiblioteket på ett 
liknande sätt under olika delar av dagen. Generellt upplevdes kvällen emellertid 
som karaktäriserad av en något mer uppsluppen stämning och aktiviteter som att 
äta, prata och ta på någon annan. 

Resultaten från intervjuerna bekräftar att besökarna gör mer än en sak på 
biblioteket, och fördjupar förståelsen för vad de olika aktiviteterna innebär. Av de 
intervjuade uppgav nästan hälften att de antingen kommit dit för att studera, eller 
att de upplever att många andra gör det (vid observationerna noterades denna 
aktivitet som en eller flera av aktiviteterna läsa, skriva eller använda egen dator). 
Ungefär lika många uppgav att de själva kommer till biblioteket för att läsa en 
tidning eller bok, eller att de tror att andra gör det. Bland de som uppgav att de 
själva kommer dit för att läsa, blir det tydligt att läsningen kan variera: en del läser 
tidningar och böcker för att koppla av, medan andra läser svenska böcker för att 
lära sig språket bättre. Flera personer berättade att de kommer för att läsa 
dagstidningar av olika slag. En 61-årig man berättade att han läser både 
Sydsvenskan och några tidningar från forna Jugoslavien, medan en 80-årig 
uppgav att han läser Sundsvalls Tidning för att kunna ta del av lokalnyheterna 
“hemifrån”. I linje med observationsresultatet uppgav nästan lika många av de 
intervjuade att användning av bibliotekets datorer är en av de aktiviteter de sysslar 
med eller ser andra syssla med. I likhet med läsningen varierar användningen 
stort. Exempelvis används datorerna för att studera, arbeta, uträtta olika praktiska 
saker och ärenden, kommunicera med vänner i olika delar av världen, titta på 
filmklipp, komponera musik, redigera film eller bilder, söka information, och leta 
jobb. Vid hyllorna i Ljusets kalender uppgav flera besökare att de kommer till 
biblioteket för att låna böcker. Låntagare utgjorde inte en av urvalsgrupperna för 
intervjuerna, men inkluderingen av aktiviteten leta fysiskt efter material 
resulterade i totalt tre intervjuer med besökare som primärt använder biblioteket 
för att låna, leta och återlämna böcker. 

Bland barnen i Balagan uppgav samtliga att de brukar kombinera att göra 
läxor med en rolig aktivitet som att leka, klättra, spela spel, spela musikinstrument 
eller pyssla. Bland besökarna i gymnasieålder uppgav flera, både kvinnor och 
män, att de brukar gå på de spelkvällar som anordnas en gång i veckan för att 
träffa andra och spela dator- och TV-spel. Övriga aktiviteter som mer än en av de 
intervjuade besökarna i olika åldrar uppgav att de eller andra brukar göra på 
biblioteket inkluderar: att ta del av en kurs eller föreläsning, att spela schack, att 
möta andra människor eller kompisar, att umgås med sina barn på 
barnavdelningarna, och att scanna, skriva ut eller kopiera material. 

När besökarna fick frågan om de brukar prata med någon främmande person 
eller med bibliotekspersonalen svarade de flesta nej. Många beskrev hur de ibland 
vänder sig till personalen för någon praktisk fråga, och att de tycker att personalen 
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är trevlig och hjälpsam. Några besökare beskrev däremot kontakten med 
personalen som en viktig del av deras användning av biblioteket. Medan en 59-
årig man menade att personalen känner honom väl, uppgav en 22-årig man och en 
12-årig pojke att personalen är en av de bästa sakerna med stadsbiblioteket. I 
förhållande till andra besökare uppgav de flesta intervjuade att de inte brukar prata 
med någon såvida det inte rör något praktiskt. Några av barnen i Balagan, 
gymnasiestudenterna på Ungdomsbalkongen och universitetsstudenterna i Ljusets 
kalender uttryckte dock att de brukar prata med de kompisar som de kommer dit 
tillsammans med, vilket reflekterar och förklarar observationerna av att en relativt 
stor andel av de yngre besökarna pratar på biblioteket. Endast tre besökare 
uttryckte att de brukar prata med främmande besökare. En 45-årig man beskrev 
exempelvis hur han brukar småprata andra besökare i Malmö lärcentrums 
Medialabb, och en 59-årig man beskrev hur han ibland hjälper personer som har 
problem vid datorerna och att han ingriper om han ser “antisocialt beteende”. 

Majoriteten av de intervjuade beskrev uttryckligen att de brukar komma till 
biblioteket ofta eller regelbundet. Vissa av besökarna uppgav att de kommer till 
biblioteket varje dag. En del besökare berättade att de kommer till biblioteket 
mellan andra aktiviteter som två lektioner eller arbetsrelaterade möten. De flesta 
besökare trodde att deras besök skulle vara mellan två till fyra timmar, medan 
några uppgav att de skulle, eller brukar, stanna “hela dagen”, “från öppning till 
stängning” eller “så länge jag får”. Detta kunde noteras under observationerna, då 
det hände att en och samma person observerades vid flera observationsrundor. 
Samtidigt beskrev en 59-årig man hur man tidigare kunde stanna hela dagen, men 
att olika åtgärder som en begränsning av hur länge du kan använda bibliotekets 
datorer har gjort att besökare stannar kortare. Mannen menade att detta utgör ett 
smart sätt att uppmuntra människor att “ha ett liv” och att möjliggöra att “alla ska 
kunna komma hit men utan att det blir bråk”.  

I förhållande till andra besökares beteende och användning ansåg en majoritet 
av de tillfrågade att de flesta brukar uppföra sig på ett normalt eller acceptabelt 
sätt. Flera besökare beskrev emellertid några olika typer av avvikande eller 
störande aktiviteter som förekommer emellanåt. Ett vanligt exempel utgörs av för 
hög ljud- eller samtalston bland andra. Vissa framhöll detta som ett problem bland 
framförallt de yngre besökarna, som barnen i barnavdelningarna eller 
grupparbetande studenter i Ljusets kalender. En kvinna i 80-årsåldern och en 41-
årig kvinna beskrev till exempel småbarnsavdelningen Kanini som fantastisk men 
problematisk då den lätt blir som en ”lekplats” vilket stör andra besökare. Andra 
menade dock att de unga besökarnas närvaro och ljudnivå skulle kunna vara 
störande, men sällan upplevs på det viset. En 66-årig man som letade böcker i 
Ljusets kalender i anslutning till Balagan uttryckte till exempel: “Jag kan tycka att 
det är lite förvånande att barnen är där uppe, för biblioteket tänker man på som ett 
ställe för stillhet och tystnad. Men de stör ju inte och jag tycker att det är trevligt 
om man kan få in barnen tidigt i det här med böcker”. Bland de yngre besökarna 
själva ansåg de flesta att detta inte var något problem, eller något de kände igen. 
Barnen i Balagan menade att personalen ser till att det brukar vara “skönt och 
lugnt” och “inte så mycket ljud” på stadsbiblioteket. Studenterna i Ljusets 
kalender var överens om att besökare generellt respekterar varandra och att det 



 

 
29 

råder bra studiero. Definitionen av studiero kunde dock skilja sig åt: en 27-årig 
manlig student menade att medan Lunds stadsbibliotek karaktäriseras av tystnad 
och besökare som beter sig som “man tänker att folk gör på ett bibliotek”, 
upplever han Malmö stadsbibliotek som en plats där det händer mer: “det känns 
som att de har lite föredrag i vissa rum, och så kommer det in barn som gör grejer 
så det är en mer livfull atmosfär, vilket jag kan tycka är ganska skönt, även om 
man själv inte deltar i den”. I rak motsats menade två 25-åriga kvinnliga studenter 
att Malmö stadsbibliotek upplevs som en “harmonisk” plats där besökarna 
använder biblioteket på ett “stereotypt” sätt: 

 
“Man ska vara tyst - vi fick den uppfattningen när vi kom in hit. Men sen finns det ju 
många bibliotek där man känner att det blir mer som en social mötesplats, där det blir 
väldigt bullrigt och folk kommer dit för att hänga. Men det upplever jag inte riktigt här”.  

 
Överlag menade de flesta intervjuade att stadsbiblioteket är “relativt lugnt för att 
vara ett offentligt stadsbibliotek” och att det för det mesta är “tyst och skönt”. 

Bland övriga förvånande eller mindre positiva beteenden omnämndes bland 
annat bråk mellan individer, stöldförsök, och hur vissa hemlösa personer sover 
och värmer sig på biblioteket. Några besökare beskrev bibliotekets datorer som en 
plats där det ibland uppstår problem. En 41-årig kvinna menade att en del 
besökare använder datorerna på olämpliga sätt, i synnerhet under förmiddagen. En 
54-årig man som använde datorerna i Tidningsrummet ville inte bli intervjuad vid 
datorn utan föredrog att sätta sig en bit bort, där han berättade att 
datoranvändningen blir som en drog för vissa besökare, och att dessa blir 
irriterade när deras datoranvändning begränsas. Viskandes beskrev mannen att det 
råder olika slags sociala koder i olika rum, och att det kan vara mycket känsligt att 
bryta mot dessa: “I vissa salar ska man inte prata alls. Men vissa människor 
överdriver också. Istället borde de försöka förstå varandra. Förstå att det finns 
olika kulturer, alltså inte bara från invandrare, utan mellan olika svenskar också, 
som har olika attityder”. Bland de besökare som beskrev olika typer av stötande 
eller avvikande beteende uppgav några att de brukar inta en slags accepterande 
ställning, medan andra beskrev hur de brukar säga till personalen eller de 
ordningsvakter som går runt ibland. Bland den majoritet som inte hade sett något 
förvånande eller störande beteende menade många uttryckligen att det beror på att 
de inte är särskilt intresserade av vad andra besökare gör när de är på biblioteket. 

4.3 Vad anser besökarna om stadsbibliotekets utbud 
och fysiska utformning? 

Svaret på vad besökarna anser om stadsbibliotekets utbud och fysiska utformning 
baseras endast på svar från intervjuerna. Av dessa framgår att Malmö 
stadsbiblioteks besökare generellt är mycket nöjda med bibliotekets utbud och 
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tjänster, och att de uppskattar hur biblioteket är utformat och placerat i förhållande 
till den omkringliggande parken. 

Bland många av de intervjuade är det just utbudet och resurserna som utgör en 
av de främsta anledningarna att komma till Malmö stadsbibliotek. På frågan om 
vad som är det bästa med stadsbiblioteket utgjordes typiska svar av “bra utbud, 
fina lokaler”, “all information som finns här, alla böcker så klart”, och 
“mångfalden - datorer, filmer, böcker, tidningar”. En 54-årig man beskrev 
bibliotekets service och tjänster som en bra kombination av den “digitala” och den 
“analoga” världen, och en 36-årig kvinna lyfte fram hur biblioteket erbjuder 
många olika sätt att söka information: “du har ju böcker, du har datorer, du har 
deras företagsbanker som du kan gå in och söka på och som du vanligtvis betalar 
för hemma”. Några av de äldre besökarna nämnde de offentliga föreläsningarna 
om olika “samhällsproblem” och litteratur som viktiga, och den fria tillgången till 
internet. Flera besökare beskrev hur de uppskattar barnavdelningarnas utbud, och 
många av de yngsta besökarna lyfte explicit fram hur biblioteket erbjuder 
möjlighet att både “studera och att ha kul”. En del besökare uppskattade 
tillgången till medier på olika språk, och flera av besökarna i Malmö lärcentrums 
Medialabb beskrev utbudet av olika programvaror och mediautrustning som 
“fantastiskt” och något som “du bara hittar på ett bibliotek, eller en filmskola 
kanske”. Ett stort antal av de intervjuade nämnde bibliotekets nyrenoverade och 
utökade café och restaurang som en viktig del av bibliotekets utbud, och som en 
av få saker de hade saknat tidigare. Samtidigt utgjorde caféet något som vissa 
hade synpunkter på. Två besökare i olika åldrar beskrev ingående hur de tyckte att 
caféets utbud är för dyrt för ett “offentligt bibliotek”. I likhet med några av 
studenterna efterfrågade dessa besökare ett utrymme att äta och värma medhavd 
mat i. Bland andra efterfrågade saker utgjorde fler sittplatser och enskilda 
grupprum för studier och arbete de mest omnämnda önskemålen. 

Ett stort antal besökare beskrev även biblioteksbyggnadens fysiska utformning 
som ett av de starkaste skälen att besöka biblioteket. De flesta av de intervjuade 
ansåg att biblioteksbyggnaden är “fin”, “ljus”, “stimulerande”, “luftig”, “mysig”, 
“vacker”, “modern”, och “trivsam”. Många av besökarna uppskattar “de stora 
fönstren”, den “härliga” och “harmoniska” stämningen och “utsikten” i Ljusets 
kalender. Flera av besökarna som uppgav att de kommer från andra platser än 
Malmö beskrev stadsbiblioteket som ett av de finaste biblioteken de varit i. En av 
dessa besökare uttryckte att han upplever ett typiskt bibliotek som “lite 
klaustrofobiskt”, men att det inte känns så på Malmö stadsbibliotek. En vanligt 
förekommande positiv kommentar berörde hur biblioteket fogar samman det 
gamla och det nya genom att kombinera den äldre slottsliknande byggnaden med 
den moderna glasbyggnad som utgör Ljusets kalender. En 22-årig student från 
Stockholm tyckte att mixen passar bra in i Malmö stad som helhet: “Stockholm 
har en ganska homogen arkitektur men här i Malmö finns det betydligt mer 
kontraster”. Endast en 48-årig kvinnlig besökare lyfte fram hur uppförandet av 
Ljusets kalender innebar ett “ingrepp i parken”, och att hon därför upplever “lite 
ambivalenta känslor” när hon går in på stadsbiblioteket. Kvinnan menade att 
utbyggnaden är fin, men att det skulle ha varit möjligt att flytta stadsbiblioteket till 
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någon större befintlig byggnad istället för att bygga ut på bekostnad av ett annat 
av stadens offentliga utrymmen. 

Avseende just parken och omgivningen utgör dessa generellt en uppskattad 
del av bibliotekets utformning enligt de övriga intervjuade. Flera av besökarna i 
Ljusets kalender uttryckte att det känns som att sitta ute i parken, vilket upplevs 
som “inspirerande”. Två av besökarna beskrev parken som en “extra lunga” och 
praktisk tillgång när man som besökare behöver ta en paus i sitt arbete och få ny 
energi. Flera av barnen i Balagan uttryckte att de uppskattade parken, men att den 
stora bilvägen på andra sidan är en mindre positiv del av omgivningen. I övrigt 
var barnen och besökarna på Ungdomsbalkongen överens om att bibliotekets 
utformning är “fin” och att det känns “mysigt” att vara på stadsbiblioteket. Två 
12-åriga flickor beskrev inredningen som en av de bästa sakerna med biblioteket, 
och lyfte fram hur det är mysigt att kunna sitta i olika kojor och mindre utrymmen 
i Balagan. En 20-årig kvinna på Ungdomsbalkongen beskrev på ett liknande sätt 
hur det bästa med stadsbiblioteket är “att man kan komma hit och gömma sig”. 
Detta förhållningssätt till biblioteksbyggnadens utformning delades även av flera 
andra besökare i olika åldrar. En 54-årig tidningsläsare uttryckte exempelvis: “här 
är lite space, man kan hitta en lugn vrå varstans”, och en 36-årig kvinna beskrev 
fördelen med stadsbiblioteket i relation till ett mindre bibliotek som: “ibland 
behöver man lugn och ro och här kan man hitta många olika utrymmen att få vara 
för sig själv i”. Sammantaget gav besökarna intryck av att uppskatta bibliotekets 
fysiska storlek och varierade utformning. Medan vissa föredrog rymden och 
luftigheten i Ljusets kalender, ville andra besökare använda mindre, mer avskilda 
utrymmen. Flera besökare uttryckte också uppskattning över att kunna röra sig 
från ett rum till ett annat i fall de skulle behöva miljöombyte eller om någon i 
närheten skulle prata för högt.  

4.4 Hur ser besökarna på stadsbibliotekets roll i 
samhället? 

För att belysa hur besökarna ser på stadsbibliotekets roll i samhället, analyseras de 
intervjusvar som på olika sätt ger en bild av det större syftet eller konsekvenserna 
med att använda bibliotekets byggnad, utbud och tjänster. Trots att ingen av 
intervjufrågorna uttryckligen berörde vilken roll stadsbiblioteket har i samhället, 
kan många av besökarnas tankar kring bibliotekets upplevda tillgänglighet, sociala 
koder, miljö och typiska aktiviteter ge en bild av stadsbibliotekets betydelse för 
såväl enskilda individer som för samhället i stort. Utifrån intervjuerna anser 
många av besökarna att stadsbiblioteket karaktäriseras av flera kvaliteter som är 
svåra att hitta någon annanstans. Med ett stort och tillgängligt utrymme och utbud 
menar de intervjuade att stadsbiblioteket är en viktig plats för både dem själva och 
för Malmö stad i helhet. 

Ett tema som många av besökarna diskuterade under intervjuerna kan 
summeras som bibliotekets materiella tillgänglighet. När besökarna fick ange det 
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bästa med stadsbiblioteket var det flera som ansåg att den främsta tillgången 
utgörs av att bibliotekets utbud och tjänster är “gratis” och “till för alla”. En 50-
årig kvinna ansåg att tillgängligheten både ligger i att biblioteket inte kostar något, 
och att det är möjligt att komma dit utan att behöva “boka eller beställa något i 
förväg”. Övriga beskrivningar med anknytning till den materiella dimensionen 
omfattar “lättillgänglig att hitta i”, “de har någonting för alla åldrar”, och “det är 
stort så man är garanterad både information och plats”. De flesta besökare var 
överens om att stadsbiblioteket “nästan är så centralt det kan bli”, och att det är 
lätt att ta sig till med både kollektivtrafik och cykel. Ett fåtal besökare ansåg att 
tillgängligheten skulle kunna bli bättre, avseende exempelvis morgonens 
öppettider och möjligheten att äta billigare eller medhavd mat i café- och 
restaurangdelen. 

En annan typ av tillgänglighet som många besökare beskrev direkt eller 
indirekt var en mer social typ av öppenhet. En 59-årig man berörde detta explicit 
då han motiverade sin syn på Malmö stadsbibliotek som “det bästa biblioteket i 
världen” genom att nämna “tillgängligheten och mångfalden”. Han menade att 
biblioteket är till för alla, och att det inte behöver märkas vem som är rik eller 
fattig: “du parkerar inte din limousin inne i biblioteket. Du går som alla andra, 
sitter på samma bänk - det finns ingen ‘special seat’ för dig, det är jämlikhet”. 
Enligt mannen är personalen avgörande för denna toleranta miljö. Genom att 
ständigt ”tänka nytt” och lösa olika typer av konflikter och problem “utan att 
kriga”, menade mannen att personalen bemöter besökarna på ett ”lyhört och inte 
arrogant” sätt. Två yngre besökare bekräftade den här bilden: medan en 22-årig 
man beskrev de anställda som “jättetrevliga” med motiveringen att ingen av dem 
är rasister, beskrev en 20-årig kvinna hur hon mår bra av att personalen bemöter 
besökarna på ett personligt och intresserat sätt. 

Genom att vara den här typen av öppen plats för många olika människor 
menade vissa av de intervjuade att stadsbiblioteket har blivit en “slags 
uppsamlingsplats” för flyktingar och hemlösa. En 48-årig kvinna menade att 
biblioteket egentligen inte är en optimal plats för dessa människor, men att de 
sällan har någon annanstans att ta vägen. Med tanke på det explicita ointresse för 
andra besökares beteende som uttrycktes under flera intervjuer, kan 
tillgängligheten och den accepterande miljön delvis tolkas som ett resultat av att 
besökarna väljer att ignorera varandra. Vissa framställde dock biblioteket som en 
tolerant och social plats. En 54-årig man ansåg att en av huvudanledningarna till 
att folk går till biblioteket är att träffa människor: “Det kan vara olika saker - 
vänskap, kärlek, allt annat som är bra för människan för att skapa nya kontakter 
eller också få hjälp”. En 61-årig man konstaterade att Sverige är ett land där 
människor inte har så mycket kontakt med dem de inte känner, men att alla har ett 
behov av någon typ av social interaktion. På biblioteket kan detta tillgodoses: 
“här, även om vi inte pratar med varandra så är det socialt. [...] Det känns som att 
biblioteket är en plats för det sociala, även om vi inte kommunicerar med 
varandra”. 

Ett annat frekvent diskuterat tema var bibliotekets betydelse i förhållande till 
det egna hemmet. Flera beskrev biblioteket som en slags tillflyktsort där det råder 
“lugn och ro” vilket gör det “lättare att fokusera”. Den 61-åriga man som citeras i 
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stycket ovan berättade att han kommer till biblioteket både för att det är svårare att 
koncentrera sig där hemma, och för att få ett miljöombyte: “här får du ett stort 
utrymme och ändring, och sen när du kommer hem känns det riktigt hemma”. Två 
12-åriga flickor beskrev hur de upplever att det är “ganska stökigt hemma” och att 
biblioteket är “skönt och lugnt” och ett bra ställe att göra läxorna på. När läxorna 
är klara beskrev den ena flickan hur man kan “gå hem till sitt hem och ha det 
roligt”, medan den andra flickan beskrev hur lugnet på biblioteket även går att ta 
med sig hem genom att låna med sig en bok. Av några besökare beskrevs 
biblioteket snarare som ett slags andra hem, än som en plats där de undviker att 
vara hemma. En 54-årig man beskrev till exempel hur “det är som att jag andas 
här” och att hans behov av att komma till biblioteket nästan varje dag är “lite som 
en positiv sjukdom”. 

Utifrån besökarnas aktiviteter och användning är det tydligt stadsbiblioteket är 
en mångsidig miljö som dels möjliggör att arbeta, lära sig nya saker och att uträtta 
praktiska ärenden. Samtidigt är det en plats för aktiviteter relaterade till stillhet, 
lek och återhämtning. För många av besökarna, inte minst barnen, används 
biblioteket på båda sätten under ett och samma besök. En 48-årig kvinna gav ett 
exempel på hur de olika bitarna förenas då hon beskrev hur biblioteksmiljön ska 
få lov att vara “ett offentligt ställe för tystnad där man kan få ta in information 
under tystnaden”. Några av besökarna lyfte specifikt fram litteraturen i 
diskussionen kring varför människor behöver komma till biblioteket. En 66-årig 
manlig låntagare menade exempelvis att litteraturen kan bidra till såväl personlig 
utveckling som arbete och rekreation:  

 
“Alltså, böcker är ju livet. [...] för att bli en bättre, förstående människa så, livet finns ju i 
böckerna. För att förstå folk som gör dumheter och folk som gör det bästa av sina liv och 
folk som gör misstag. Man kan ju hitta sig själv i böcker till exempel. [...] Förr lånade jag 
böcker för att utveckla mig, jag har jobbat som lärare så jag har lånat för att hålla mig à jour 
med engelskan och historia och sånt. Nu lånar jag bara vad jag tycker är roligt, ser roligt ut. 
Så jag är inte så inne på det där med att bli klokare nu, men det kanske man blir ändå.” 

 
Bland de besökare som uttryckligen beskrev stadsbibliotekets roll i staden Malmö 
användes formuleringar som “det är en referens, centralt i Malmö” och 
“byggnaden har blivit viktig, ett riktmärke på något vis”. För många av besökarna 
verkade stadsbiblioteket erbjuda en miljö som känns självklar att vistas i, både i 
förhållande till andra platser i staden och i förhållande till andra bibliotek. En 24-
årig kvinna konstaterade att stadsbiblioteket är en av få platser i Malmö som 
samlar så många olika människor under ett och samma tak. Enligt kvinnan är 
sådana platser viktiga: “It is important that you have places that many people can 
use and access that are not dependent on your ability to pay or your look or 
anything. And that is important to create society that is structured and connected 
to each other.” Den 54-åriga man som beskrev biblioteket som en plats där han 
andas menade att stadsbiblioteket inte bara är viktigt för honom som individ. För 
att kunna beskriva stadsbibliotekets funktion i Malmö funderade han kring 
“hjärta” och “ventil”, innan han slutligen fastnade för ordet “själ”: “En kropp utan 
själ, det fungerar ju inte, eller hur? Biblioteket är själen i staden, absolut”. 
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5 Teoretisk analys av resultatet 

Genom att applicera det offentliga rummet, informativ plats och the public realm 
på resultaten från undersökningen, avser jag att diskutera hur Malmö 
stadsbibliotek fungerar som offentligt rum och mötesplats. Jag har valt att förhålla 
mig till de tre koncepten på ett liknande sätt som i Mosts (2011) teoretiska analys: 
medan det offentliga rummet och informativ plats framförallt möjliggör en 
diskussion kring biblioteket som fysisk och social plats för många olika typer av 
möten och aktiviteter, appliceras the public realm på relationerna som besökarna 
upplever i förhållande till varandra, personalen och biblioteket som plats (jmf 
Most, 2011: 101-102). Analysen avslutas med en teoretiskt förankrad diskussion 
kring betydelsen av dessa möten, relationer och aktiviteter för stadsbibliotekets 
besökare och för Malmö som stad.  

5.1 En tillgänglig plats för olika aktiviteter och behov 

Det offentliga rummet är en icke-kommersiell plats där alla medborgare ska 
kunna ta del av samtal, information och granskning av det demokratiska 
samhället. Placerad utanför såväl hemmet som staten, utgör det offentliga rummet 
en neutral plats där människor med olika bakgrund kan mötas och ta del av 
varandras erfarenheter och perspektiv. Givet det breda spektrum av människor 
som besöker Malmö stadsbibliotek är det möjligt att identifiera detta som en del 
av det offentliga rummet. Med en tolerant och hjälpsam personal och ett brett och 
flerspråkigt utbud för både barn och vuxna, upplever många besökare att 
stadsbiblioteket är en plats där alla är välkomna oavsett inkomstnivå, ålder eller 
etnisk tillhörighet. Besökarna representerar många olika sysselsättningar och bor i 
fler av stadens olika delar. På stadsbiblioteket samlas dessa invånare under ett och 
samma tak, vilket synliggör såväl likheter som olikheter individerna emellan. En 
av de största likheterna ligger i hur alla människor besöker biblioteket på lika 
villkor, vilket minskar betydelsen och synligheten av var besökarna bor, vad de 
sysselsätter sig med eller vad de tjänar. På detta sätt är biblioteket en neutral plats 
där åsikter och erfarenheter kan utbytas mellan individer med olika perspektiv. 
Samtidigt framgår av resultaten från undersökningen att sådana utbyten sällan 
uppstår, då de flesta intervjuade uppgav att de inte brukar interagera med andra 
okända besökare. Många av de intervjuade beskrev hur de uppskattade att få vara 
anonyma och ifred på stadsbiblioteket, och flera framhöll att biblioteket bör vara 
en plats för tystnad och individuellt arbete snarare än samtal och social aktivitet. 
Alstad och Curry (2003) menar visserligen att möjligheten att få sitta tyst och läsa 
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och reflektera utgör en del av det offentliga rummets karaktärsdrag då det innebär 
att individer får tillgång till information utan att behöva agera som konsumenter. 
Utan att ta avstånd från denna uppfattning anser jag emellertid att en mer aktiv 
interaktion mellan besökarna skulle stärka stadsbiblioteket som ett offentligt rum. 

Bland övriga aspekter som däremot bidrar till att stadsbiblioteket uppfyller 
kriterierna för ett offentligt rum hör det stora och fritt tillgängliga utbudet av 
resurser och tjänster. Med en central placering, bra öppettider, och ett stort och 
varierat utbud som inte kostar något, anser besökarna att stadsbiblioteket är en 
fysiskt tillgänglig plats där det är möjligt att ta del av många olika slags 
aktiviteter. Genom att bemöta besökarna på ett vänligt och icke-konfrontativt sätt, 
bidrar personalen till att besökarna även upplever att det är tillåtet att använda 
stadsbibliotekets tjänster och resurser som de själva vill. Detta illustreras av att 
datorerna används på olika sätt (inklusive mindre lämpliga sätt, enligt några 
besökare), av att många studenter dricker kaffe vid arbetsborden trots att det inte 
är tillåtet, och av att många besökare stannar på biblioteket hela dagen. Det är 
emellertid inte tillåtet att göra vad som helst: besökare bör inte prata för högt, 
använda biblioteksdatorerna mer än två timmar, äta medhavd mat, eller uppvisa 
ett stötande beteende som kan påkalla uppmärksamheten från personalen eller 
ordningsvakter. Det är heller inte tillåtet att genomföra en undersökning av 
biblioteket utan tillstånd från personalen, vilket jag blev medveten om inför mina 
observationer och intervjuer. Givet dessa restriktioner kan stadsbiblioteket 
betraktas som ett mindre fritt och öppet rum än vissa andra platser som brukar 
associeras med det offentliga rummet som torg eller parker. Samtidigt skapar de 
uttalade eller outtalade reglerna en ovanligt trygg och säker offentlig miljö som 
troligen upplevs som en av de mest tillgängliga och tillåtande offentliga platserna 
i Malmö. Leckie och Hopkins (2002) resonerar på ett liknande sätt i sin studie av 
stadsbiblioteken i Vancouver och Toronto, och tillägger: ”As with all successful 
public places, the users are largely self-policing: they keep each other in check” 
(2002: 350).  

Utöver att vara en öppen, tillgänglig och tillåtande plats kan stadsbiblioteket 
betraktas som ett offentligt rum utifrån det faktum att besökarnas vanligaste 
aktiviteter utgörs av användande av biblioteksdatorer, nyhetsläsande och 
studerande. Genom att primärt användas för dessa informationsrelaterade 
aktiviteter, utgör stadsbiblioteket en plats där stadens invånare kan tillskansa sig 
upplysning och uppfattning om samhällets utveckling. Denna aspekt av 
stadsbiblioteket som offentligt rum synliggör även hur biblioteket kan betraktas 
som en informativ plats, vilket definieras som en plats för informationssökning, 
läsning, livslångt lärande, pedagogiska resurser eller aktiviteter, och lärandemiljö. 
Utöver de vanligaste aktiviteterna på biblioteket illustreras stadsbiblioteket som 
informativ plats av hur en del yngre besökare deltar i läxhjälpsundervisning, och 
av hur andra besökare i olika åldrar ägnar sig åt livslångt lärande genom att ta del 
av föreläsningar och seminarier. Att läsa utgör en av de mest centrala 
dimensionerna av en informativ plats, vilket reflekteras av besökarnas användning 
av stadsbiblioteket. Läsningen tar sig flera uttryck: medan vissa läser 
dagstidningar för att ta del av svenska eller utländska lokal- och riksnyheter, läser 
andra för att koppla av. En del besökare läser för att lära sig om det svenska 
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samhället eller för att lära sig det svenska språket, som grupperna från SFI och 
några av de intervjuade. Utifrån intervjuerna anser vissa besökare att hemlån av 
böcker utgör den primära anledningen att gå till biblioteket, medan de flesta 
betraktar låntagande som en extra aktivitet som de ägnar sig åt ibland. 

Enligt både barn och vuxna utgör stadsbiblioteket en stimulerande 
lärandemiljö tack vare dess varierade utbud av medier och tjänster. Bland de 
yngre besökarna uppskattar många att det är möjligt att kombinera att läsa läxor 
med att leka eller lära sig mer praktiska saker för att inte tappa motivationen. 
Bland de vuxna besökarna uppstår liknande kontraster genom att röra sig mellan 
bibliotekets olika rum, vilka karaktäriseras av olika typer av 
informationsrelaterade tjänster och medier. Enligt studenterna i olika åldrar skapar 
den blandade användningen en stimulerande miljö som är både lugn och levande. 
Variationen och kontrasterna förstärks av det sätt som biblioteket är fysiskt 
utformat. Genom att både erbjuda mindre, mer avskilda miljöer och stora, luftiga 
utrymmen tillgodoses många olika typer av behov. Många besökare anser att den 
intilliggande parken bidrar till att stadsbibliotekets stimulerande lärandemiljö, då 
den både erbjuder en inspirerande utsikt och en trevlig plats för avbrott under 
arbete eller studier.  

Utöver användningen och den fysiska utformningen påverkas stadsbibliotekets 
lärandemiljö av ljudnivån i de olika rummen. Medan en del besökare anser att i 
synnerhet yngre besökare pratar för högt på biblioteket, menar de flesta att 
stadsbiblioteket överlag präglas av lugn och stillhet. Generellt ger besökarna 
intryck av att det på olika sätt är lättare att fokusera och ta in information på 
stadsbiblioteket: antingen för att det utgör en mer livlig plats än andra miljöer 
eller för att erbjuder en mer rofylld plats än vissa andra bibliotek, caféer eller det 
egna hemmet. Slutligen illustreras stadsbiblioteket som lärandemiljö och 
informativ plats av det faktum att besökarna främst efterfrågar fler studieplatser 
och enskilda grupprum. Då många besökare menar att lärandemiljön behöver bli 
större, framhävs bibliotekets relativt stora betydelse och funktion som informativ 
plats i förhållande till att exempelvis vara en mötesplats. Detta resultat ligger i 
linje med de slutsatser som presenteras i samtliga tre tidigare undersökningar i 
Kanada och USA. May och Black (2010) konstaterar till exempel att både 
besökare och personal ”continue to value public libraries primarily for their 
traditional roles of providing reading material and access to information” (2010: 
20). Medan May och Black kommer fram till att besökarna främst besöker 
biblioteken i Nova Scotia för att låna eller lämna tillbaka böcker, tyder resultaten 
från min undersökning emellertid på att åtkomst till fysisk litteratur inte utgör den 
mest betydelsefulla tjänsten på Malmö stadsbibliotek.  

5.2 Besökarnas relationer och interaktion 

Som diskuterat ovan kan stadsbiblioteket betraktas som ett offentligt rum då det 
besöks av ett brett spektrum av människor från olika delar av Malmö. Då de flesta 
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av dessa besökare inte känner de andra besökarna eller personalen personligen, är 
det även möjligt att betrakta stadsbiblioteket som ett exempel på the public realm. 
Trots att detta koncept är utformat i relation till andra typer av urbana miljöer, kan 
flera av de olika principerna för möten och relationer appliceras på de människor 
som besöker ett bibliotek. Utifrån de resultat som berör hur Malmö stadsbiblioteks 
besökare bemöter varandra, är det tydligt att besökarna agerar i enlighet med flera 
av de olika interaktionsprinciper som karaktäriserar the public realm. De besökare 
som emellanåt ser hur andra besökare beter sig förvånande men inte brukar 
ingripa exemplifierar vikten av att vara åskådare. Det stora antal som endast pratar 
med andra personer när det rör sig om en praktisk fråga agerar utifrån återhållsam 
hjälpsamhet. De som beskriver hur stadsbiblioteket har blivit en uppsamlingsplats 
för utelämnade flyktingar och hemlösa representerar i sin tur, tillsammans med de 
som accepterar vissa potentiellt störande beteenden, tolerans gentemot det som är 
annorlunda. Interaktionen mellan stadsbibliotekets besökare verkar dock inte 
karaktäriseras av principen artigt ouppmärksammande: i kontrast till Loflands 
(1998: 30) betonande av hur individer i the public realm undviker att 
uppmärksamma företeelser eller beteenden hos andra i syfte att vara artiga, 
beskriver många av stadsbibliotekets besökare uttryckligen att bristen på 
uppmärksamhet snarare beror på ointresse. Det är emellertid svårt att avgöra om 
den här attityden exemplifierar vad Lofland beskriver som “the presumed ‘typical’ 
urban attitudes of emotional coldness and unconcern” (1998: 30) eller om den 
snarare bör betraktas som ett undantag som snarare bekräftar regeln än motsäger 
den: att explicit framhålla ett ointresse kan tolkas som ett sätt att göra det lättare 
att låta bli att uppmärksamma vad andra besökare gör på biblioteket. 

Avseende relationerna mellan olika besökare och mellan besökarna och 
personalen intar de intervjuade olika typer av förhållningssätt. I relation till 
personalen beskriver vissa hur de anställda utgör en av bibliotekets främsta 
tillgångar genom att bemöta besökarna på ett tolerant, engagerat och lyhört sätt. 
Flera av dessa positivt inställda besökare verkar ha utvecklat intim-sekundära 
relationer till de anställda: relationer som varar länge och upplevs som 
meningsfulla utan att nödvändigtvis vara särskilt personliga. En majoritet av de 
intervjuade ger emellertid intryck av att enbart vända sig till personalen för 
praktiska frågor, vilket karaktäriserar de rutinmässiga relationer som uppstår 
mellan exempelvis kunder och affärsbiträden. Detta resultat kan relateras till 
Mosts undersökning (2011: 117), i vilken de två minsta biblioteken uppvisar en 
större utbredning av intim-sekundära relationer mellan besökare och personal än 
områdets största bibliotek. Med tanke på att Malmö stadsbiblioteks personal 
utgörs av 123 individer (Olson, 2016) är det rimligt att tänka sig att relationerna 
mellan stadsbibliotekets besökare och anställda överlag är mindre intima än 
motsvarande relationer på något av de mindre stadsdelsbiblioteken. 

Gällande relationerna mellan stadsbibliotekets besökare uppvisar resultaten 
från intervjuerna en liknande bild: medan vissa beskriver relationer som skulle 
kunna betraktas som intim-sekundära (som mannen som brukar konversera med 
sina grannar i Medialabb), respektive kvasi-primära relationer (relationer som kan 
vara trevliga men som inte brukar vara längre än under det första mötet, som de 
relationer som några besökare upplever vid spelturneringar eller på 
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barnavdelningarna), verkar många relationer mellan besökare utgöras av hastiga 
relationer, vilka uppstår då besökarna tillfälligt förenas genom att använda 
bibliotekets lokaler. Samtidigt behöver detta inte betyda att stadsbiblioteket saknar 
en social dimension: som en 61-årig besökare framhöll kan kontakt mellan 
människor uppstå även i tystnaden. Denna iakttagelse ligger i linje med Loflands 
teori, utifrån vilken the public realm betraktas som en social sfär trots att 
individerna inom den är främmande för varandra. Det sociala ligger i hur 
individerna på olika sätt samverkar och accepterar varandra, genom de olika 
principerna för interaktion och de olika relationstyperna. Även om många av 
stadsbibliotekets besökare upplever att de främst fokuserar på sig själva när de 
befinner sig på biblioteket, ingår de likväl i ett komplext nätverk av relationer och 
sociala koder. Detta illustreras till exempel av att de allra flesta besökare beter sig 
respektfullt och tålmodigt gentemot varandra, trots (eller möjligen på grund av) att 
många av de intervjuade uttryckligen uppger att de är ointresserade av att 
interagera med andra besökare. 

I förhållande till stadsbiblioteket som plats upplever många av de intervjuade 
däremot en entydigt stark och positiv relation. För det stora antal besökare som 
kommer till biblioteket regelbundet som en del av deras dags- eller veckorutin, 
utgör stadsbiblioteket den typ av välbekant plats som individer rör sig på dagligen 
och därigenom utvecklar en nära relation till. Utifrån hur många besökare som 
beskriver stadsbiblioteket som en mysig och trygg tillflyktsort där de både känner 
sig som hemma och befriade från det egna hemmet, är det även möjligt att 
betrakta stadsbiblioteket som ett exempel på hemkvarteren: platser som både har 
en slags privat och offentlig karaktär, där personer upplever en relativt stark 
känsla av frihet eller kontroll. Medan besökare som uppskattar att biblioteket 
erbjuder möjlighet att gömma sig i en avskild vrå ger intrycket av att tillfälligt 
betrakta en del av biblioteksrummet som sitt egna, tydliggör de besökare som 
söker sig till biblioteket för att de vill komma bort hemifrån hur stadsbiblioteket 
upplevs som en annorlunda plats i förhållande till det egna, privata hemmet. 

5.3 Stadsbibliotekets inverkan som social plats 

Inom ramen för de tre teoretiska koncepten kan Malmö stadsbibliotek 
sammanfattningsvis betraktas som en informativ plats som i flera avseenden 
uppfyller kriterierna för ett offentligt rum och som präglas av den typ av social 
dynamik som karaktäriserar the public realm. Tillsammans resulterar de olika 
dimensionerna i en rad betydelsefulla kvaliteter som gör stadsbiblioteket till en 
viktig plats för både besökarna och Malmö stad i stort. Genom att vara en 
mångsidig informativ plats erbjuder stadsbiblioteket en dynamisk och 
stimulerande miljö för både arbete och rekreation. Utöver att generellt uppmuntra 
till läsning och informationssökande, är det även möjligt att urskilja vissa sociala 
aspekter av stadsbiblioteket som informativ plats. I likhet med Seattles 
stadsbibliotek (Fisher m.fl., 2007) erbjuder Malmö stadsbibliotek en dynamisk 



 

 
39 

lärandemiljö, i vilken individer upplever att de utvecklas genom både kunskap och 
rekreation. På det sätt som stadsbiblioteket utgör en tillgänglig plats med ett 
mångspråkigt utbud, erbjuds möjligheter att läsa och prata svenska vilket stärker 
Malmös förutsättningar till integration och inkludering av nya svenskar. Som 
informativ plats bidrar stadsbiblioteket även till att göra människor upplysta och 
medvetna om nyheter och samhällets utveckling, vilket samtidigt utgör en central 
aspekt av stadsbiblioteket som ett offentligt rum. Som en sådan typ av plats 
stärker stadsbiblioteket Malmös demokratiska klimat genom att erbjuda en 
ovanligt neutral och tillgänglig mötesplats, där människor från flera olika 
stadsdelar samlas för att använda olika typer av resurser utifrån sina egna behov. 
Trots olika bakgrund, ålder, kön, inkomst och etnicitet kommer alla besökare till 
stadsbibliotekets på lika villkor, vilket kan bidra till att stärka gemenskapen och 
tilliten mellan stadens invånare. Det är dock osäkert om stadsbiblioteket fungerar 
som en plats för samtal, förhandling och åsiktsspridning, vilket utgör en central 
aspekt av det offentliga rummets funktion som granskare av det demokratiska 
samhället. Medan stadsbibliotekets informativa dimension delvis bidrar till denna 
funktion genom att tillgängliggöra nyheter och information för opinionsbildning, 
ger resultatet av undersökningen i helhet inte bilden av att stadsbiblioteket är en 
plats som specifikt uppmuntrar till samhällsgranskning.  

Däremot är det möjligt att betrakta stadsbiblioteket som en plats som 
uppmuntrar till den typ av kosmopolitisk kultur som associeras med the public 
realm. Även om de flesta besökare betraktar stadsbiblioteket som en plats för 
individuellt arbete och tystnad snarare än social interaktion, uppstår olika typer av 
möten och relationer som tyder på att besökarna förhåller sig till varandra på ett 
accepterande och tålmodigt sätt. Utifrån besökarnas syn på andra besökare och 
bibliotekets personal kan stadsbiblioteket tolkas som en mötesplats med låga krav, 
där människor i olika åldrar får erfarenhet av att vara omgivna av många olika 
slags personer utan att det uppstår några större bråk eller problem. Denna effekt 
utgör emellertid inte det enda resultatet av stadsbiblioteket som mötesplats. Då det 
även finns besökare som uppvisar ett mer medvetet eller öppet förhållningssätt till 
andra besökare är det tydligt att stadsbiblioteket som plats både möjliggör 
kommunikation mellan individer med olika bakgrund och bidrar till att synliggöra 
social problematik som hemlöshet. Slutligen framgår av analysen av 
stadsbiblioteket som ett exempel på the public realm att många besökare upplever 
en stark och nära relation till platsen i sig. Som Leckie och Hopkins (2002: 356) 
konstaterar avseende den typ av bibliotek som ett stadsbibliotek utgör: ”despite its 
size and complexity, citizens are able to make it their own and to incorporate it 
into the fabric of their lives”. Detsamma gäller i Malmö, fast med viss 
modifikation: i stor utsträckning tack vare en omfattande storlek och variation 
upplevs stadsbiblioteket som en plats som bidrar till välbefinnande, trygghet och 
mening i det dagliga livet. 
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6 Slutsats 

Genom studien av besökarnas användning och uppfattning framgår att 
stadsbiblioteket besöks av ett brett spektrum av individer i varierande ålder och 
med olika bakgrund. Besökarna kommer från hela Malmö och representerar olika 
typer av yrken och sysselsättning. De flesta besökare använder stadsbiblioteket för 
datorbaserad informationssökning, studier, och läsning av tidningar och böcker. 
Medan stadsbibliotekets nyare del mestadels används av något yngre kvinnor och 
män som ägnar sig åt individuellt arbete och studier, används den äldre delen i 
större utsträckning av äldre manliga besökare som läser tidningar eller använder 
bibliotekets datorer. Mellan de två delarna ägnar sig de yngsta besökarna åt att 
läsa, studera, leka och prata. Många av besökarna kommer till biblioteket 
regelbundet, stannar länge och håller sig till sig själva. En del brukar prata med 
andra besökare och med personalen, men de flesta vänder sig inte till någon 
främmande person eller personal såvida det inte rör någon praktisk fråga. 
Generellt föredrar besökarna att fokusera på sin egen aktivitet, och att använda 
biblioteket i tystnad. Många anser att det stora utbudet av medier och tjänster och 
byggnadens fysiska utformning hör till det bästa med stadsbiblioteket. Som 
samhällsinstitution upplevs Malmö stadsbibliotek som en fysiskt och socialt 
lättillgänglig plats som möjliggör både arbete och rekreation. Stadsbiblioteket 
fungerar både som rofylld tillflyktsort från det egna hemmet såväl som en 
uppsamlingsplats för stadens marginaliserade invånare och ett riktmärke i Malmö 
som stad. 

Utifrån en applicering av koncepten det offentliga rummet, informativ plats 
och the public realm framträder en teoretiskt förankrad bild av hur Malmö 
stadsbibliotek fungerar som offentligt rum och mötesplats. Då stadsbiblioteket 
erbjuder alla Malmös invånare samma möjligheter att besöka och använda 
biblioteksbyggnaden och dess utbud, utgör stadsbiblioteket en neutral och icke-
kommersiell plats som är trygg och tillåtande. Genom att erbjuda en både lugn 
och stimulerande lärandemiljö samt fri tillgång till ett brett spektrum av nyheter 
och information, är stadsbiblioteket en informativ plats där stadens befolkning har 
möjlighet att utvecklas på ett både personligt plan och som medborgare i det 
svenska samhället.  

En del besökare upplever biblioteket som en mötesplats utifrån hur det utgör 
en av få platser där Malmös mångsidiga befolkning kan samlas under ett och 
samma tak och uppleva social gemenskap. Då besökarna sällan konverserar med 
varandra eller utbyter åsikter fungerar stadsbiblioteket emellertid inte som en plats 
för kollektiv samhällsgranskning utifrån Habermas ideal av det offentliga rummet. 
Detta innebär inte att stadsbiblioteket bör betraktas som en plats helt i avsaknad 
social aktivitet: i enlighet med the public realm utgör stadsbiblioteket en plats för 
ett komplext samspel och indirekta möten mellan människor som inte känner 
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varandra personligen. För de flesta besökare som inte brukar prata med varandra 
eller personalen, fungerar stadsbiblioteket som en plats där individer tillåts vara 
anonyma men samtidigt omgivna av andra människor. Även om besökarna inte 
intresserar sig för att interagera med varandra, uppvisar de flesta en tolerant och 
accepterande inställning till andra besökares beteende och aktiviteter. Detta tyder 
på att stadsbiblioteket fungerar som en typ av mötesplats där människor 
uppmuntras till fredlig samexistens trots olika bakgrund och perspektiv. Därutöver 
fungerar stadsbiblioteket i viss utsträckning som plats för mer aktiva möten och 
känslomässigt laddade relationer. För vissa besökare uppstår sådana möten och 
relationer i förhållande till andra besökare och till bibliotekets personal, men för 
många utgörs den mest givande och intima relationen av den som de upplever 
gentemot själva stadsbiblioteket som fysisk byggnad och plats. Utifrån det sätt 
som de flesta besökare uttrycker intensiv uppskattning gentemot 
biblioteksbyggnadens utformning och miljö, upplevs stadsbiblioteket som en 
viktig och meningsfull plats i besökarnas dagliga liv. 

Sammantaget anser jag att stadsbiblioteket uppfyller flera av de väsentliga 
kriterierna för att kunna betraktas som ett väl fungerande offentligt rum. Utifrån 
besökarnas perspektiv används stadsbiblioteket däremot inte primärt för möten i 
interpersonell bemärkelse. Enligt min analys fungerar stadsbiblioteket som en 
social plats främst utifrån hur det erbjuder en miljö där olika typer av människor 
kan använda tjänster och utbud på samma villkor, vilket uppmuntrar besökarna att 
acceptera och tolerera att alla människor inte är likadana. Sett till besökarnas egna 
formuleringar och perspektiv framgår att stadsbiblioteket mestadels används, 
upplevs och uppskattas som en plats för informationssökning, studier och läsning. 
Detta resultat stämmer överens med de tre tidigare undersökningarna i Kanada 
och USA, och implicerar att stadsbiblioteket främst spelar den informativa roll 
som traditionellt associeras med biblioteket. Vid första anblick kan detta tolkas 
som ett tillbakavisande av bilden av folkbiblioteket som en institution i 
förändring. Samtidigt antyder studien av Malmö stadsbibliotek att många av de 
yngre och medelålders besökarna inte enbart efterfrågar bibliotekets traditionella 
utbud av böcker eller andra fysiska medier. För denna största andel av besökarna 
ligger stadsbibliotekets attraktion snarare i den dynamiska lärandemiljö som 
resulterar av en stor variation av medier, tjänster och rumslig utformning. I linje 
med de resultat som presenteras av Fisher m.fl. (2007), illustrerar det här tydligt 
hur stadsbiblioteket uppskattas och används som en fysisk plats för olika slags 
informationsorienterade aktiviteter snarare än att endast utgöra en förmedlare av 
information eller en lagringslokal för tryckt litteratur.  

I helhet kan stadsbibliotekets funktion som rumslig lärandemiljö betraktas som 
ett tänkbart svar på vad som utmärker just folkbiblioteket som social plats i 
förhållande till andra offentliga platser. Genom att kombinera uppseendeväckande 
arkitektur med en tillåtande social atmosfär och ett stort informativt utbud, utgör 
stadsbiblioteket ett både attraktivt och neutralt rum där personer med olika 
bakgrund vill befinna sig länge och ofta. I egenskap av såväl studieplats som 
lekplats och tyst miljö för rekreation, utgör Malmö stadsbibliotek en ovanlig plats 
för både arbete, vila och samspel mellan stadens segregerade invånare. 
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Appendix A. Formulär för observationer  

En del av ett ifyllt Excel-ark från en av observationsrundorna: 
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Appendix B. Intervjufrågor 

Kön: ☐ 
Ålder: ☐ 
 

1) Vad är din uppfattning om den här biblioteksbyggnaden? 
Exempel: välplanerad, svår att hitta i, ljus, mörk, bekväm/trevlig 

 
2) Vad tycker du om bibliotekets omgivning och dess placering i Malmö? 

Exempel: attraktiv, smutsig, lätt att hitta, för mycket trafik, tillgänglig, avskild 
 

3) Vad är det bästa med det här biblioteket?  
Exempel: personalen, utbudet av tjänster/litteratur, lokalerna, en specifik plats  

 
4) Finns det något du saknar på det här biblioteket? 

 
5) Finns det något annat bibliotek som du föredrar att använda framför det här? 

Ja/Nej, om Ja: Varför föredrar du det andra biblioteket? 
 

6) Varför kom du hit idag? 
Exempel: för att låna/återlämna material, läsa, plugga, delta i ett 
seminarium/workshop/dyl., hitta information, använda datorerna 
 

7) Hur länge har du varit på biblioteket idag/hur länge avser du att vara här? 
 

8) Vad har du använt biblioteket för den senaste månaden? 
Exempel: för att låna/återlämna material, läsa, studera, delta i 
seminarium/workshop/liknande, söka information, använda datorerna) 
 

9) Brukar du prata med någon annan när du är på biblioteket? 
Exempel: personal, andra besökare, vänner 
 

10) Vad tycker du om de sätt som andra besökare använder det här biblioteket?  
Exempel: hur datorerna används, hur besökare interagerar/umgås med andra 
människor, hur besökare studerar, hur besökare tar med sina barn 

 
11) Har du sett något beteende (bra eller mindre bra) bland andra besökare som har 

förvånat dig? 
 

12) Vad tror du är den främsta anledningen till att folk besöker Malmö stadsbibliotek? 
 

 


