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Abstract: This thesis is about the Färjestadens librarys users in a self-service 

libraries. Färjestadens library is a public library in Öland a island in the Baltic 

sea in Sweden. The library moved to new facilities in April 2016. During these 

times they also obtained a new system: self-service libraries, which means that 

the user could use the library from 7 am to 10 pm every day of the week. This 

new change was interesting to examenine, how the users use the library room. 

Method to examine this was with interview guides and then transliterated and 

sorted in categories. The results in this studie where to answer two questions 

about how users used the self service and the second question what function 

did it have on the users? The findings where that Färjestadens library users use 

the library three of the four spaces/functions in the library.   

Nyckelord: Meröppet, Färjestadens bibliotek, intervjustudie, folkbibliotek, 

bibliotekarie, användare, the four spaces 
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1.Inledning 

Meröppet kom till Sverige 2009 till Veberöds bibliotek i Skåne och har sedan 

dess börjat sprida sig runt i de södra delarna av Sverige enligt Kultur Skåne 

(2011). Meröppet innebär att låntagaren själv kan komma in i biblioteket innan 

eller efter stängningstid. Meröppet som fenomen kan innebära olika saker mel-

lan biblioteken runt om i världen menar den danska forskaren inom meröppet: 

Gustav Johannsen (2014). I biblioteksbladet 2019/01 i artikeln: ”Besökarna tar 

över” har meröppet ökat kraftigt bland biblioteken i Sverige. Enligt statistik 

ifrån Kungliga biblioteket, som nämns i artikeln, att under 2016 till 2017, har 

meröppettiderna ökat med 58 procent. I artikeln framkom att det har varit i 

vissa bibliotek i Sverige som har meröppet varit lite problem men som har åt-

gärdats. Biblioteksbladet intervjuade några och meröppet ger många låntaga-

ren känslan att det är deras bibliotek, vilket även komplicerar det då det är 

flera som ska dela på biblioteksytorna. I Danmark har antalet bibliotek som har 

meröppet ökat från 80 till 240 stycken bara på några år. Meröppet som feno-

men finns i Sverige, Danmark, Singapore, Indonesien, England och i U.S.A. 

Johannsen har skrivit flera böcker och är en av de ledande forskarna inom 

meröppet, en av hans mest kända böcker är: ”Staff-less libraries: innovative 

staff design” som gavs ut 2017. 

Färjestadens bibliotek har flyttat till nya lokaler och när de flyttade så infördes 

meröppet. Färjestadens bibliotek ligger inne i ett köpcentrum som även kallas 

för “Köpstaden” där finns olika livsmedelsbutiker och andra butiker som har 

olika öppettider. I köpcentret har biblioteket legat i drygt ett och ett halvt år, 

sedan 2016 i april. Enligt bibliotekschefen på Färjestadens bibliotek June Sö-

derström har antalet besökare som har använt sig av meröppet sedan flytten var 

2359 användare. Det totala besöksantalet från 2017-01-01 var 73523 besökare 

varav 7918 stycken, cirka 10 procent, av användarna hade deras bibliotekskort 

kopplat till meröppet. (Personlig kommunikation, 2017-10-26). 

Innan Färjestadens bibliotek flyttade var det många användare och politiker var 

oroliga att införa meröppet och noggranna studiebesök gjordes i Danmark av 

bibliotekarierna från Färjestadens bibliotek. Trots flera skeptiska röster om 

meröppet, som visade sig vara obefogat. Färjestadens bibliotek visade motsat-

sen och blev uppmärksammat och blev inbjudna till bokmässan och berätta om 

hur bra meröppet har fungerat på Färjestadens bibliotek (Personlig kommuni-

kation, 2017-11-09). Denna förändring i Färjestadens bibliotek vet ingen vad 

användarna tycker eller vilken betydelse meröppet betyder för dem. Meröppet 

i Sverige är relativt nytt fenomen och det finns luckor och förhoppningen med 

denna uppsats är att bidra till mer kunskap inom området.  

 

1.1 Mörbylånga kommun 

Färjestadens bibliotek ligger beläget i Mörbylånga kommun, som tillhör 

Kalmar län. Kommunen innehar 14916 invånare enligt deras hemsida och de-

ras mål är att expandera till 15390 invånare år 2023 (Mörbylånga, 2017). 
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 I kommunens biblioteksplan (Mörbylånga kommun, 2014) som sträcker sig 

från 2014-2018 beskrivs ett problem att det saknades tysta rum, grupprum 

och utställningssalar i kommunens bibliotek. För att åtgärda detta var att 

bygga ett nytt bibliotek i Färjestaden.  

2. Problemformulering 

I sammanband med det nya biblioteket byggdes införde Färjestadens bibliotek 

meröppet, vilket möjliggjorde att brukarna själva kunde använda biblioteket 

utan en bibliotekarie. Det saknas kunskap kring detta och efter att Färjestadens 

flyttade till nya lokaler. När brukarna är själva på biblioteket, använder de 

biblioteket olika?  

Samtidigt som stora förändringar sker inom biblioteken, rapporten visar att be-

söken ökar och utlånen minskar. År 2010 kom en dansk rapport: “Folkbiblio-

tekerne i vidensamfundet” som handlar om folkbiblioteken i det danska sam-

hället. Rapporten handlar om vilka framtida utmaningar folkbiblioteken kan 

möta. Folkbiblioteken är under förändring visar forskningen då fysiska besök 

ökar och de fysiska lånen minskar. Detta visar att nya medievanor men att folk-

biblioteket är fortfarande en lärande och en mötesplats. En av modellerna i 

denna rapport är “The four space modell – a new modell for the public library 

med fyra rum: lärande rummet, inspirationsrummet, mötesrummet och perfor-

mativa rummet presenteras. Tanken med dessa fyra rum är att stödja varandra 

och studerar man själva modellen så korsar de rum med varandra. På liknande 

sätt påverkas Färjestadens bibliotek, då biblioteket utvecklas för att möta sam-

hället i förändring. 

I boken: ”Folkbibliotek i förändring” av Marika Alneng (2017) skriver hon om 

hur folkbiblioteken har anpassat sig till den digitala utvecklingen i samhället. I 

bibliotekslagen står det bland annat att biblioteken ska värna om bildning, upp-

lysning och forskning. Detta för att det ska vara en del i det demokratiska arbe-

tet, i boken skriver de följande: ”Verka för det demokratiska samhällets ut-

veckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (Al-

neng, 2017, s.53). Vidare skriver Alneng (2017) även om nätverkande och lä-

randet, hur olika sätt att lärandet går till. Detta kopplas till Färjestadens biblio-

tek, att se det utifrån användarnas perspektiv som en del i det demokratiska ar-

betet. Något som både rapporterna visar på är hur viktigt det är för folkbiblio-

teken att förändra, att anpassa sig till de nya behoven som finns i samhället.  

Det har tidigare gjorts studier kring meröppet på bibliotek och det som gör det 

intressant att undersöka är hur deltagarna använder meröppet. Denna studie är 

tänkt att ge ett mindre bidrag till att öka kunskapen kring detta område.  

 

2.1 Syfte 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur har meröppet påverkat brukarnas an-

vändning? Vad betyder det för brukarna att meröppet finns på Färjestadens 
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bibliotek? Av dessa skäl är det väl motiverat att undersöka, då med hänsyn till 

att forskning kring det specifika området är begränsat.   

 

2.2 Frågeställningar 

Utifrån denna inledning har två forskningsfrågor utformats: 

1. Hur använder brukarna Färjestadens bibliotek under meröppet tiderna? 

2. Vilken funktion har det meröppna biblioteket för brukarna? 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel som handlar om forskning inom området: ”Meröppet inom 

bibliotek”, vilket är ett relativt nytt område inom biblioteks och informations-

vetenskap. Meröppet kom till Sverige 2009 och till skillnad mot Danmark, 

som tillkom utifrån besparingsåtgärder, har meröppet i Sverige setts som en 

tjänst till besökarna, en service Kultur Skåne (2011). 

Urvalet som har gjorts i valet av forskning har varit med några som anser vara 

experter inom området som Carl Gustav Johanssen, en dansk expert inom om-

rådet. Mer om hans forskning kommer längre ner i detta avsnitt.  

Sökprocessen har varit att läsa gamla uppsatser och därefter söka i Library & 

information Science Abstracts (LISA) som är en databas som har forskning 

kring bibliotek och informationsvetenskap. Därefter har olika artiklar, böcker 

och studentuppsatser lästs för att studera ämnet meröppet och utvecklingen 

inom området.  

 

 

I rapporten “Rum för möten – en litteraturstudie om bibliotekets roll som mö-

tesplats” (2009) diskuterar författaren om folkbiblioteket och om själva biblio-

teksrummet har ändrats. I rapporten nämns även olika möten, där nämns lågin-

tensiva och högintensiva möten. Detta begrepp används i uppsatsen, då möten 

sker på biblioteken. Något som även nämns även en bredare definition av mö-

ten, då det även kan vara möten med andra kulturer, människor och mellan lä-

sare och boken. Något som även diskuteras är det demokratiska rummet och 

arbetet som folkbiblioteken för. Enligt vissa anses folkbiblioteken vara en av 

de sista som inte är marknadsstyrda.   

 

Enligt Johanesson (2014) ”Innovative public library services - staff less or staff 

intensive?” så skiljer sig de nordiska länderna gentemot resten av världen i hur 

begreppet förstås och används. Begrepp som “staff less” eller “unstaffed” ses 

som negativt i Danmark medan i resten av världen används uttryck som “open 

libraries”. Biblioteksutvecklingen var inget som skedde snabbt, utan det tog 

tid och det var flera steg som har ledde fram till teknologin i meröppet skriver 
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Johanssen. Några av de stora utvecklingarna var: 1. Öppna hyllor 2. Automa-

tiska ut och återlämnings teknik. 3 öppet bibliotek. Dessa tre händelser är en 

utveckling som är utspridda under över hundra år. Något som dock nämns är 

det finns vissa kriterier för ett “öppet bibliotek” några av de specifikationerna 

är dels ett öppet fysiskt bibliotek, tillgång till bokhyllorna, gratis tillgång till 

sökkataloger, tillgång att använda internet, fri tillgång till bibliotekens datorer, 

tillgång till bibliotekets tjänster och transaktioner.  

Vidare har det även gjorts undersökningar med både bibliotekarier och använ-

dare i ”Tack vare det meröppna biblioteket finns det ett bibliotek för mig” 

(2011) där Veberöds bibliotek var det första biblioteket som skaffade meröp-

pet i Sverige. Inför detta gjordes det ett studiebesök i Köpenhamn på ett 

bibliotek för att lära sig mer om meröppet. Vid studiebesöket var bibliotekari-

erna till en början kritiska av flera orsaker: att bibliotekarierna skulle bli över-

flödiga, man trodde att biblioteket skulle vandaliseras. Dock så beslutade sig 

Veberöds personal att de skulle lyckas. Vid Veberöds bibliotek innebär 

meröppet att användarna kommer in efter stängningstid fram till 22:00. För 

att komma in under meröppettiden krävs lånekort eller med fingeravtryck. I 

undersökningen intervjuades både bibliotekarier och låntagarna, det visade 

sig att många var positiva till meröppet.  

 

3.2 Biblioteket som plats 

I tidigare forskning om meröppet på bibliotek skriver Lisa Engström i sin ma-

gisteruppsats från 2015: “Bara meröppet? Hur meröppet förändrar folkbiblio-

teket som social praktik - en användarstudie”. Engström undersöker hur folk-

biblioteken verkar som en plats och vilka förväntningar som användarna har på 

meröppet på biblioteken och hur förändringen av folkbiblioteken sker. Hennes 

forskning är gjord i Lunds kommun. För att ta reda på sitt syfte och frågeställ-

ningar använde Engström sig av diskursanalys och intervjuer. Folkbiblioteket 

är i hennes forskning sedd som en social plats. Engström fann därför detta in-

tressant att undersöka hur användarna ser på förändringen från ett folkbibliotek 

till meröppet. I sin undersökning ställer hon frågor som går att läsa intervjugui-

den i bilagorna i hennes slutarbete. Engström (2015) har använt sig utav kritisk 

diskursanalys i sin magisteruppsats om hur användarna har reagerat på folk-

biblioteket efter meröppet infördes, det användes två stora teoretiker: Fair-

claugh och Habermas. I Engströms undersökning har hon studerat tre Skånska 

bibliotek: Genarps, Kävlinge och Veberöd bibliotek. Totalt gjordes 3 inter-

vjuer på vardera bibliotek med fokus på användaren.  

När sedan studien var gjord och materialet skulle sammanställas, kunde två 

trender indentifieras: Användarens biblioteksbruk och användarens uppfatt-

ningar och förväntningar. Resultatet visade att användaren gör lån och återläm-

nar själva, vilket tidigare sågs som bibliotekariens uppgifter.  

Något som även visade sig i användarens sätt var hur de sökte efter böcker och 

ibland använde sig av sökningar i bibliotekskatalogen men även “browsade” i 

bokhyllorna och när frågan ställdes om användarna inte hittar vad användaren 

sökte, skulle de då fråga en bibliotekarie när det fanns en på plats? Använda-

ren svarade att de skulle använda en bibliotekarier om det behövdes. Andra 

synpunkter var att användarna söker målinriktat och att bibliotekarien har en 

viktig uppgift att göra kategoriseringen och ordningen på biblioteket så tydlig 
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som det går, att skriva ut ”feel good”, om det är en kategori av böcker som en 

del användare kan tänkas låna.  

Biblioteket fungerar även som en knytpunkt då en del användare kommer i 

kontakt med andra låntagare, eller att en del träffas där och har möten eller 

stickcafé t.ex.  

Vidare i studien nämns det även om biblioteket som en lugn plats, där en del 

användare tycker att låntagaren ska vara tyst och att låntagare och barn som 

inte kan sköta sig bör tänka på ljudnivån. 

En annan aspekt som tas upp är att biblioteket bör vara en tillgänglig plats för 

alla, för många låntagare är kanske den ekonomiska situationen ansträngd och 

att köpa böcker inom ett visst specifikt område kan bli dyrt, vidare nämns även 

andra medier som dvd:er och cd-skivor. Att det finns tillgängligt och att det 

blir folkbildning.  

3.3 Undersökning av användarna 

 

I en rapport ifrån Svensk biblioteksförening: “Olika syn på saken: folkbiblio-

teket bland användare, icke användare och personal”, undersöks vilka som 

använder folkbiblioteket i Sverige.  Rapporten som publicerades 2009 visar en 

trend att yngre, kvinnor och högutbildade är de grupperna som mest använder 

folkbiblioteket i Sverige. I rapporten visar det på att denna trend fortfarande 

råder men att användandet av folkbiblioteket har minskat under 2000-talet. När 

sedan SOM-institutet undersökte saken, visade det sig att en av anledningen 

till denna minskning var att fler valde att köpa böcker, ser på teve eller använ-

der internet för sina behov. Det nämns även andra faktorer till minskningen 

men denna trend både finns både bland män och kvinnor.  

En som även visade sig i undersökningen var att användarna önskade sig ett 

ganska traditionellt bibliotek: biblioteket som en tyst plats, läsa tidskrifter och 

en boksamling. När det gäller icke-användarna visar både en engelsk studie 

och en svensk studie att icke användarna är rädda att bokbeståndet ska minska.  

Något som även skiljde sig inom användargruppen var kön, då kvinnor och 

män tyckte olika kring bibliotekets tjänster. Kvinnor ville mer än ofta än män 

har boktips från bibliotekarien medan män mer ofta än kvinnor läste tidningar 

och tidskrifter. Forskningen visade även att kvinnor lånade mer skönlitteratur, 

faktaböcker och barnböcker än män. Undersökningens resultat visade att an-

vändarna använder folkbiblioteket olika. Användarnas utbildning och ålder på-

verkade, hur användarna använder folkbiblioteket. Studien visar även att 

förtroendet för biblioteket som institution är mycket hög enligt en SOM- insti-

tutet gjorde på uppdrag av svensk biblioteksförening, där i rapporten: ”Anvä-

ndning och attityder” från 2009. 

 

3.4 Användaren i det meröppna biblioteket 

I en utvärdering gjord av Kultur Skåne gjord 2010 som heter: “Tack vare det 

meröppna biblioteket finns det ett bibliotek även för mig”. Undersökte de ge-

nom att fråga användarna om vad de tyckte om meröppet på biblioteket i Ve-

beröd. Undersökningen gjordes kvantitativt och det gjordes två webbenkäter, 

en för användare och en för icke-användare. Webbenkäten skickades sedan ut 

den 22/9 2010 till 575 personer som hade angett deras e-post. Av dessa 575 

så svarade 285 personer, vilket är drygt 50 procent av de tillfrågade. Av de 
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som svarade uppgav 89 procent av dem att de har använt biblioteket efter 

bibliotekets öppettider. Icke användarna gav olika skäl till att inte dem inte 

hade besökt biblioteket, medan användarna inte kände sig trygga, att det inte 

fanns någon bibliotekarie att fråga om de skulle ha behövt hjälp. Några som 

svarade angav skäl som att det inte passade med deras rutiner/vardag. Några 

av studiens slutsatser blev att det var en oro innan, att biblioteket skulle bli 

vandaliserat men att inget speciellt hade hänt (Kultur Skåne, 2010).  Hela ut-

värderingen avslutar med att spalta upp olika tekniska förslag för att meröp-

pet skulle fungera bra. I studien beskriver bibliotekschefen: Karin Bergen-

dorff en motsättning mellan bibliotekens nuvarande öppettider och tiderna 

som folk behöver/kan komma till biblioteken (Kultur Skåne, 2010). Det finns 

även en misstänksamhet mot den nya tekniken, att bli ersatt av maskiner me-

nar hon. I slutet av rapporten diskuteras det hur meröppet kommer att påverka 

biblioteken och om det kommer att bli personallöst i framtiden? Något som 

dock resultaten motstrider, då både bibliotekarier och användare menar att 

personalen är viktig.  

I Audunson (2011) “Folkebibliotekens rolle i en digital framtid: Publikums, 

politikernes og bibliotekarenes bilder” diskuteras hur folkbiblioteken är en 

samhällsinstitution och folkbiblioteken är till för användarna, medborgarna i 

samhället. Folkbibliotekens roll i samhället som en litteraturförmedlare och i 

rapporten diskuteras hur detta är en föråldrad syn på folkbiblioteken som hål-

ler på att förändras. Det gjordes en undersökning i Norge, i undersökningen 

skickades enkäter till användare, politiker och bibliotekarie. Svaren som kom 

tillbaka visade att användare, politiker och bibliotekarier tyckte olika kring 

vad folkbiblioteken borde lägga mer resurser på. Vidare så förs det förkla-

ringar till varför användare tycker annorlunda mot politiker, politiker mot 

bibliotekarier. Vad som framkom var att bibliotekarier tyckte att livslångt 

lärande var en viktig funktion för användarna medan användarna tyckte att 

mer resurser skulle läggas på skolorna. Audunson nämner biblioteken som en 

mötesplats och det visade sig att användare och politiker även såg biblioteket 

som en mötesplats. Resultatet visade flera viktiga slutsatser, även att biblio-

teken blir allt mindre viktigt ju högre upp i åldern som undersöks, i exemplet 

i boken anges 46 år och uppåt. Resultaten visar även hur informationssam-

hället har blivit ett allt viktigare och ett livslångt lärande är något som fram-

hålls. Biblioteken ska även jobba för att minska klassklyftor i samhället och 

biblioteket ska vara en plats där alla kan känna sig välkomna på.   

Sammanfattning av tidigare studier: det har gjorts olika studier kring använ-

dare av folkbiblioteken och inom meröppet.  Denna studie ger sitt bidrag till 

att öka kunskapen kring hur brukarna använder folkbiblioteket, när det inte 

finns en bibliotekarie på plats. 

4. Teori 

I ”The four space model - a new model for the public library” av Jochumsen, 

Hvenegaard och Skot-Hansen (2012) har författarna kommit på en ny biblio-

teksmodell som har blivit en viktig modell i det moderna biblioteksrummet. 

Det som är unikt med ”The four space model” är att den fokuserar på flera 
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användargrupper och hur biblioteket kan användas på olika sätt och att den 

kan appliceras väl för denna uppgiften. Eftersom vi inte vet hur brukarna an-

vänder sig av Färjestadens bibliotek är denna teoretiska modellen passande 

för just detta ändamål.  

 
Figur 1. 

 

 

Bakgrunden till ”The four space model a new model for the public library” var 

en rapport ”Folkbibliotekerna i vidensamfundet” (Styrelsen for Bibliotek og 

Medier, 2010). I rapporten fanns en oro för det fysiska biblioteket och bibliote-

kariens roll, att den skulle försvinna och bli ersatt med en så kallad “Cy-

brarian”, en digital bibliotekarie. En utredning gjordes av tre biblioteksfors-

kare som efter att ha läst olika artiklar och forskning börjat formulera en bibli-

oteksmodell för biblioteken. Några av de ändringar som gjordes var dels uti-

från en otidsenlig syn på användaren och användarens behov, delades biblio-

teksrummet in i fyra bitar, som ses ovanför på figur. Anledningen till att denna 

teoretiska modell appliceras i denna uppsats var att undersöka hur deltagarna i 

denna studie använde biblioteksrummet, när personalen inte fanns på plats. 

Modellen har även använts vid flera andra studier och den lyfts fram som en 

modern och populär modell för biblioteksrummet.  

 

De fyra ytorna beskrivs nedan i korthet. 

1. I den första ytan som beskrivs är inspirationsyta där man vill få användaren 

att, bli inspirerad.  

2. I den andra ytan är lärytan där biblioteket ska lära sig, utforska. 

3. I den tredje ytan som är tänkt som framförande yta, där det kan vara olika 

föreställningar, musik, teater osv.  

4. I den fjärde ytan är mötesplatsen, att mötas, att delta. Meningen med de fyra 

ytorna (spaces) var att stödja varandra.  

”The four space model” kommer att användas som ett teoretiskt filter för att 

besvara forskningsfrågorna till denna uppsats.  
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I rapporten “Rum för möten – en litteraturstudie om bibliotekets roll som mö-

tesplats” (2009) diskuterar författaren om folkbiblioteket och om själva biblio-

teksrummet hur utvecklingen har ändrats. I rapporten nämns även olika möten, 

där nämns lågintensiva möten och högintensiva möten.   

 

4.1 Analysverktyg 

I analysverktyget som används för att analysera innehållet i materialet har 

samlats in under intervjuerna med deltagarna i studien. Nedanför finns en ta-

bell där ”The four space modell – a new model for the public library” applic-

eras. Där skrivs de fyra rummen om vad brukarna gör på Färjestadens biblio-

tek.  

 

Skapandet på 

det meröppna 

Färjestadens 

bibliotek. 

Möten på det 

meröppna Färje-

stadens bibliotek. 

Lärande på det 

meröppna Färje-

stadens bibliotek.  

Inspiration på det 

meröppna Färje-

stadens bibliotek. 

Create (Skapa) Participate (Mö-

tes) 

Explore (Perfor-

mativ) 

Excite (Inspirat-

ion) 

En yta för 

skapande 

Man håller mö-

ten. 

Kan betyda att 

man över revy 

Kan betyda att 

man går på ut-

ställningar. 

Ovanför finns tabellen där fyra av biblioteksrummen har omvandlats till verb, 

vad gör brukarna i denna studie under meröppettiden?  

5. Metod 

Innan intervjuerna gjordes en intervjuguide och den blev först godkänd av 

mina handledare: Amanda Glimstedt och Jan Buse. Efter det gjordes intervju-

erna på Färjestadens bibliotek 2017-11-03 till 2017-11-06. Tidpunkten var 

mellan meröppettiden, som är mellan 07.00-10.00 och på kvällen 19:00-

22:00. Denna undersökning använder sig av kvalitativ metod, då intervjuer 

gjordes för att få svar på intervjufrågorna. I boken: “Att få svar” (2004) som 

är skriven av Jan axel Kylén, skriver han om hur olika metoder används för 

att samla in olika svar eller undersökningar och även hur man kan gå tillväga 

att sammanställa svaren (Kylén). En metod som kan användas för att sam-

manställa svaren från en enkät kan vara kodning, vilket innebär att om en 

fråga ställs, så ska svaren sedan analyseras om efter ett kodningsschema. En 

annan metod är att utifrån frågorna klippa isär och sortera dem för hand (Ky-

lén).  

5.1 Kvalitativ metod  

Denna studie använder sig utav kvalitativ metod med intervju för att kunna 

svara på studiens forskningsfrågor. I denna studie som är djupgående i den 

meningen att frågorna i intervjuguiden inte är så många men frågorna är ut-

formade att undersöka.   
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I Alvehus (2013) skriver han om olika kvalitativa metoder inom samhällsve-

tenskaplig forskning. Där några av fördelarna och nackdelarna med de olika 

metoderna. Att i kvalitativ metod så undersöker man kvantiteter, hur ofta nå-

got förekommer och hur vanligt det är som förekommer. Sedan nämns ett till 

begrepp ”tolkning” där det gäller att uppmärksamma ett fenomen eller i ana-

lysen. Att se något som i vissa fall kan vara självklara men som ändå ska tol-

kas, något som görs ofta.  

5.2 Intervju som metod 

Allan Bryman har i sin bok: ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2006) skrivit 

om kvalitativ metod som en metod i den samhällsvetenskapliga forskningen.  

Något som visar på hur bra en undersökning har varit är att undersöka studiens 

tillförlitlighet men även om studien har en överförbarhet. Där är ett mått på att 

mäta en studie är om har intern och extern validitet, då intern validitet innefat-

tar om en studie görs av flera forskare i en grupp, då den interna validiteten är 

om forskarna kan enas om teorierna och observationerna som de har gjort 

stämmer överens. Den externa validiteten är huruvida resultaten som studien 

har kommit framtill hur väl/bra de kan anpassas till andra sociala miljöer eller 

förhållanden. 

Bryman talar även om extern reliabilitet och intern reliabilitet, då extern relia-

bilitet innebär att studien kan upprepas? Intern reliabilitet innebär att huruvida 

en forskargrupp kan komma överens med de tolkningar de gör, hur de uppfat-

tar. Bryman skriver om de olika samhällsvetenskapliga metoderna som finns, 

just för denna studie kommer att använda sig av en styrd intervju, intervjugui-

den finns att se i kompendiet bilaga 1. Denna metod är en av de vanligaste 

inom samhällsvetenskapliga studier (Bryman 2001). Strukturerad intervju är 

en av de vanligaste intervjuformerna som går ut på att intervjuare frågar re-

spondanten olika frågor från en intervjuguide/frågeschema och den intervjuade 

svarar. 

5.3 Datainsamling och etik 

Något som kan nämnas i början av detta avsnitt är att när intervjuerna gjordes 

med användarna och bibliotekarierna var att bibliotekarierna gav mera kom-

plexa svar, generellt längre svar än mot användarna. 

Etiken i vetenskapligt arbete, att användarna hade rätten att avsluta intervju-

erna om de ville, detta nämndes innan intervjun började och nämns i intervju-

guiden i bilaga 1.  

För att genomföra denna undersökning intervjuades bibliotekarier och använ-

darna på Färjestadens bibliotek från 2017-11-03 till 2017-11-06. Syftet med 

denna studie var att jämföra bibliotekariernas och användarnas upplevelse av 

meröppet. Valet av metod blev kvalitativ intervju med anledning att använ-

darna har inte lika mycket tid att undvara. Tiden var begränsad då den pågick 

endast under meröppettiderna (vilket är från 07:00 till 10:00 och från 19:00 

till 22:00 varje dag i veckan), vilket innebar att urvalet endast blev den mål-

gruppen som denna undersökning ville undersöka. 

Efter intervjun diskuterade June som är bibliotekschefen för Färjestadens 

bibliotek att den valda tidpunkten var lämplig för denna undersökning. Ett råd 

som gavs från bibliotekschefen June var att: analysera resultatet efter en må-

nad eller två. På så sätt hade denna undersökning blivit lite bättre, då det hade 

funnits mer tid för analys och reflektion.   

Det bör även tilläggas att tidsperioden som denna uppsats gjordes under var 

en kort period, vilket även bör tas i beaktning. Tiden som denna undersökning 
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tog plats var efter ett sportlov och det var i en tid då användarna mer höll sig 

på annan ort och gjorde andra aktiviteter än biblioteksbesök.  

Några av de tillfrågade svarade att de inte ville vara med i undersökningen, 

vilket även bör tas med i urval och i resultatet. Vilket ses som ett bortfall i 

den tänkta undersökningen.  

 

För att genomföra denna undersökning gjordes en intervjuguide där delta-

garna i studien fick svara på frågor om meröppet. I intervjuguiden var första 

frågan till fråga tre för att få den intervjuade att bli ”varm i kläderna”, att bli 

bekväm och att känna att de första frågorna inte skulle vara för svåra. Efter att 

frågorna är ställda kommer lite svårare frågor, där fokus ligger om denna stu-

die. Några av de frågor som ställdes var: vad är din upplevelse av meröppet? 

En annan fråga som ställdes: hur har meröppet hjälpt dig i din vardag? Fler av 

frågorna som ställdes i intervjuerna finns i bilaga 1 i intervjuguiden.  

 

5.4 Reflektioner kring intervjuguide och forskningsetik  

Efter att transkriberat mitt material som är inhämtat från Färjestadens biblio-

tek från 2017-11-06 till torsdagen 2017-11-09, blev resultatet 18 intervjuer 

gjorda med deltagarna i denna studie. Den totala tiden som spenderades på 

Färjestadens bibliotek under meröppet blev totalt 17 timmar. En av svårighet-

erna under insamlingen av materialet var att veta hur många intervjuer som 

behövdes göras, ett sätt att se om det räcker med materialet, är om samma 

svar återkommer, att materialet är mättat. Problemet med det tankesättet är 

att, om de två första är ganska lika varandra så om en använder sig det tanke-

sättet är det lätt att lura sig själv att sluta samla in fler intervjuer. För att om 

en population tycker ganska lika är det då ganska så lätt att få liknande svar. 

En annan aspekt angående intervjuerna är att med tanke på att biblioteket är 

ett öppet rum och att det är en delad yta så kan det finnas en möjlighet att 

andra möjliga intervjukandidater hör frågorna eller svaren och omedvetet tar 

intryck efter vad som sägs.  

 

6. Resultat och analys 

6.1 Biblioteksanvändning under meröppettiden 

 

För att göra denna analys möjlig har ett analysverktyg gjorts som finns under 

4.2 som utgår ifrån “The four space modell - a new modell for the public lib-

rary” (2012). Utifrån denna teoretiska modell som egentligen undersöker folk-

bibliotekets fysiska rum, har denna undersökning mer fokuserat på vad lånta-

garna gör i Färjestadens bibliotek under meröppettiden. De fyra biblioteksrum-

men gjorts om till verb, saker man gör: Lära, inspiration, möten och perform 

(uppträda).  

I den första analysen undersöktes hur brukarna använde Färjestadens bibliotek 

under meröppettiden. Vidare i den andra analysen undersöks vad det betyder 

för brukarna att kunna använda Färjestadens bibliotek under meröppettiden. 

 

 

Aktiviteter på Färjestadens bibliotek under meröppettiderna.  

 



 

14 

 

1. Create skapaytan (delen). Utifrån intervjuerna så framkom det inte att 

det fanns något skapandeyta.   

2. Participate att mötas/möte. Färjestadens bibliotek erbjuder flera ytor för 

möten, det finns en tidningsavdelning för att läsa tidningar, soffgrupper 

och även ett mötesrum.  

3. Explore. Från intervjuerna så framkom det att på Färjestadens bibliotek 

under meröppettiderna repeterades det revy. Som tidigare nämnt finns 

det ett mötesrum som alla som vill kan boka och ha möten eller andra 

aktiviter i, detta görs dock på dagtid.   

4. Excite /bli engagerad. Förutom de ovanstående aktiviteterna så används 

Färjestadens bibliotek till inspiration, deltagarna kan själva bestämma 

tid och dag när de vill besöka biblioteket. Förutom bibliotekets egna 

konstsamling hänger även såväl amatörer som professionella ut sin  

konst.  

 

 

 

 

 

Utifrån detta gjordes en tabell som visar hur deltagarna använde biblioteket 

under meröppettiden. Som syns nedanför här.  

 

Create  (skapa) Excite (bli engag-

erad) 

Explore (ut-

forska) 

Participate 

(Deltaga) 

 Hämta böcker   

 Läsa tidningar Läsa tidningar  

  Låna böcker  

  Lånar böcker  

   Utställningar Leta efter böcker Kolla på 

utställningar 

  Använda datorn  

  Låna/lämna 

tillbaka böcker 

 

  Lånar/lämna 

tillbaka  

 

 Läsa tidskrifter   

  Lämnar tillbaka En lugn plats 

 Lånar böcker Lämnar tillbaka 

böcker 

Sammanträden 

    

   Repetera revy 

   Möten 

 Plugga   

 Lånar böcker   

 

 

6.2 Första Verbet - skapa 
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Create space – är en av de fyra ytorna som här benämns som skapa, i denna 

uppsats finns inget exempel på detta. I intervjuerna var det flera som svarade 

att man kom till Färjestadens bibliotek för andra aktiviteter men ingen går un-

der skapa, då det saknas plats för det. Enligt modellen är det meningen att det 

ska vara en plats/yta för att skapa på.  

 

 

6.3 Andra verbet - möta (s) 

 

I rapporten ”Rum för möten – en litteraturstudie om bibliotekets roll som mö-

tesplats” (2009) har de undersökt folkbiblioteket som en mötesplats och olika 

synvinklar för möten. Det finns tre perspektiv av möten som nämns i rappor-

ten: 1. Möten mellan människor 2. Möte i litteraturen 3. Möte i kulturer.  

Det nämns även i rapporten om lågintensiva möten, vilket skulle kunna betyda 

att två okända människor sitter bredvid varandra i tidningsrummet på biblio-

teket.  

 

Som nämnt tidigare har alla aktiviteter lagts in i tabellen ovanför. Som märks 

har samma deltagare svarat i intervjun att den gör flera aktiviteter på Färjesta-

dens bibliotek.  

 

En deltagare i studien svarade om biblioteket som mötesplats: 

 

Användare: jag tror att mötesplatser är viktiga, jag tror att biblioteken var en 

sådan framtida mötesplats att man möts, umgås, diskutera saker. Jag tror det 

finns ett forum ett behov att mötas som människa till människa, inte bara sitta 

bakom digitala skärmar hemma. 

 

Detta visar att Färjestadens bibliotek används till så mycket mer än ett kun-

skapscentrum, då det bland annat är en social plats där både barn och vuxna 

kan mötas. I ”The four space model” är det tänkt att fungera som en biblioteks-

modell för alla, oavsett ålder.  

Angående stölder, att det skulle försvinna mer på Färjestadens bibliotek visade 

sig helt vara fördomar som inte stämde.  

Något som även kom fram var att en del deltagare valde att gå till Färjestadens 

bibliotek för att det är lugnt och att man vill ha avsaknaden av möten.  

 

En annan deltagare nämner att en del äldre tycker det är viktigt med kontakten 

(mötet) i samhället, då flera tjänster har försvunnit. 

 

Jag förstår vad du menar, så är det ju att samhällsutvecklingen har gått mot 

att det försvinner mer av den här kontakten. Speciellt för äldre människor kan 

det vara svårt, för dom är ju vana vid det gamla, som det var då, post och det 

här kunde man gå in, nu är det automat och kort. Men det är ju klart tiden kan 

ju inte stå stilla.   

 

En annan deltagare resonerar för kulturen som mötesgivare, att det skapar in-

tresse och behov för nya möten.  
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Användare: Här på (Färjestadens bibliotek) kan man då expandera mer med, 

med kultur, för det är kulturen som skapar möten 

 

Användare: Jag har ju fått höra att dom tycker att: ”Då kan väl folk gå in och 

kan stjäla” och det är ju ingen personal här. Så det har ju en hört att det har 

varit många som, är förvånade över att dom kan ha den verksamheten. Så att 

det är klart att det ställer, stora krav på dom som är här då. 

 

 

En annan låntagare nämner just lugnet som ett argument för att låna eller lämna 

tillbaka sina biblioteksböcker.  

 

6.3 Tredje verbet - utforska 

För många låntagare kan det vara ur ett eller annat perspektiv viktigt med 

biblioteken i deras vardag. Det kan för många vara en social plats där man träf-

fas och pratar, har möten eller bara är där för sig själv. Utifrån det materialet 

som har samlats in, har några intervjuer handlat om hur viktigt Färjestadens 

bibliotek är för de och deras vardag, så här svarar några:  

 

En användare säger: 

 

Det är min livräddning många gånger, jag har nämligen ingen egen dator” 

Eller en annan användare uttrycker sig: 

Det är det att jag inte behöver tänka på tiderna när jag kommer hit, jag kan 

handla vid åtta på kvällen och låna en bok, så det har hjälpt mig mycket 

En tredje menar:  

Jag tycker det är jättebra att man kan gå hit det är ju inte alltid att man behö-

ver prata med en bibliotekarie eller sådär utan man kan gå hit och göra sina 

egna ärenden så det underlättar jättemycket. Det underlättar ju såklart ef-

tersom jag jobbar oregelbundet, det är inte alltid säkert att man kan gå hit när 

det är folk 

En fjärde säger:  

Ja, det har ju underlättat...mitt varande eller vad jag ska säga..? 

Något som även nämns i intervjuerna är att en del går till Färjestadens biblio-

tek för att kolla på utställningar eller lånar en av bibliotekets datorer.  

6.4 Fjärde verbet - deltaga 

Färjestadens bibliotek kan vara mer än en mötesplats, biblioteket kan användas 

till många saker, mer än att bara låna ut och lämna tillbaka böcker, det kan även 

användas som en social plats: för möten, att träffas, att sy/bokcirklar.  

 

En användare beskriver:  

Dom gångerna som jag har varit på Färjestadens bibliotek, så har vi bara repat 

revy 
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I övrigt nämns inte så många fler aktiviteter inom just det performativa, man 

skulle kanske kunna även säga att utställningar är en del av detta. En utställ-

ning är en ”tyst” föreställning.  

Något som inte nämndes i intervjuerna men som förekom var en sycirkel som 

pågick i mötesrummet. Dock så var det ingen som nämnde något om detta men 

mötesrummet skulle kunna vara en del av detta, då dels kan det var möten, öva 

revy eller andra saker som görs.  

 

I Region Skåne (2011) så diskuteras det hur meröppet används och vilka hot 

och möjligheter som den nya tekniska utvecklingen medför. Någon som även 

lyfter fram hur meröppet påverkar användarnas beteende är Engström (2015) 

som har studerat användarnas användande av biblioteket efter stängningstid.  

Även för användarna ställdes frågor att få igång samtalet, men vid frågan tre 

kom frågor om vad de tyckte om servicen och vad de tyckte om meröppet. 

Alla svarade att de var nöjda med servicen på Färjestadens bibliotek, alla var 

nöjda med meröppet, då det gav dem en ökad frihet och att användarna kunde 

komma in på deras villkor, efter jobbet eller efter att de hade handlat. Det var 

dock en användare som önskade att d et skulle vara mer personal på kvällen då 

jag påpekade att personalen gick hem klockan 19:00 på kvällen. Den intervju-

ade förstod inte att bibliotekarierna hade gått hem för kvällen.  

Stödjer det meeting eller learning place. Vi vet inte vad deltagarna läser, det 

kan denna studie endast ge olika förslag på.  

 

7. Analys 2 

I analys två undersöks den andra frågan i frågeställningen, den frågan som löd: 

“Vilken funktion har det meröppna biblioteket för brukarna?”. En fråga som är 

komplex att besvara, då Färjestadens bibliotek hade olika funktioner får de 

olika deltagarna i studien.  

Vad gör man på Färjestadens bibliotek under meröppettien? Vilken funktion 

har meröppet för deltagarna? Nedanför redovisas svaren i intervjuerna med 

deltagarna. Den första frågan handlade om vad brukarna gör under meröppet 

tiden, den andra frågan löd: vilken funktion meröppet har för brukarna? Nedan 

redovisas vad brukarna svarade i intervjuerna. Vad gör brukarna under meröp-

pettiden och vad vilken funktion har det för brukarna? 

 

1. Hämtar beställda böcker. Behöver inte passa tider. 

    2.    Dagstidningar. Jättebra, passar bra innan eller efter jobbet. 

    3.    Lånar böcker. Passar bra med mina tider. 

    4.    Lånar böcker, lämna tillbaka. Mindre pressat bättre tider.  

    5.    Tittar på utställningar och letar efter böcker. (Nämner samlingsplats in-

nan) fast i svaret att hen mest varit inne i biblioteket när det funnits personal 

där.  

    6.    Surfar på datorn. Förströelse, någonstans att ta vägen.  

    7.    Lånar och lämnar tillbaka böcker. Behöver inte bry sig om öppettiderna. 

    8.    Läsa tidskrifter. Bra service 

    9.    Lånar lämnar tillbaka. Lugnt. Öppettider 

    10.    Använder datorn. Letar böcker. Sammanträden. Använda datorn. 

    11.    Lånar böcker, läser tidningar. Tillgänglighet, kan komma när hen vill. 

    12.    Letar böcker. Tillgängligt när man jobbar oregelbundet. 

13.        Tidskrifter. Ensamhet lugn och ro 
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    14.    Jobbar eller fritid och annat. Tidskrifter, läsa dom på biblioteket. 

    15.    Repat revy. Varande 

    16.    Träffpunkt. Sparat många resor. 

    17.    Pluggar. Eller lånar böcker. Tillgänglighet.  

    18.    Lånar böcker. Passar med mina tider 

 

 

 

När frågan ställdes om hur meröppet har hjälpt brukarna i vardagen, så blev 

det enbart väldigt positiva svar och för vissa hjälpte det dem i vardagen, att 

inte behöva passa tider och att en del kunde handla på mataffärer och sedan gå 

och lämna eller låna böcker på antingen dit eller hemvägen. Det var även 

många som studerade där och tyckte att det var bra plats att studera på, en del 

tyckte det hade hjälpt dem eftersom de jobbade och hade svårt att hinna med 

de vanliga öppettiderna. 

Meröppet på Färjestadens bibliotek har för deltagarna i denna studie varit bety-

delsefull på många sätt. I intervjuerna framkom det att det är viktigt för delta-

garna en samlingsplats, en plats för möten samt en plats för förströelse. Platsen 

är viktig då det kan både användas som en lågintensiv plats eller högintensiv, 

beroende på vad användarna/deltagarna vill. Om deltagarna skulle känna för 

att inte vara social, finns det möjlighet för det.  

För andra deltagare i studien visar att Färjestadens bibliotek blir viktig i deras 

vardag, då en deltagare inte hade en egen dator hemma och använde biblio-

tekets dator.  

 

Betydelsen var vad deltagarna valde att skapa det till och det användes efter 

behov. Något som framkom i intervjuerna var just detta, att Färjestadens 

bibliotek används utifrån olika behov men vikten av ett bibliotek kunde inte 

nog framhållas, då biblioteket värnades starkt.  

 

 

 

Denna undersökning gjordes veckan efter sportlovet och för att ge en kontrast 

till det materialet som samlades in, kan man förklara att det låga deltagandet 

kan bero på att miljön alltså årstiden spelar in människor kanske väljer att vara 

mer inomhus under denna årstid och kan de kan förklara några av dem bortfal-

len. Sen visade det sig att även andra helt enkelt inte ville vara med och delta i 

denna undersökning, av olika skäl.  

Eftersom Färjestaden och Öland är beroende av turister så är det ganska up-

penbart att om denna undersökning hade t.ex. gjorts under sommaren så hade 

utfallet blivit något helt annat. En av många olika förklaringar till rädslan att 

bli utbytt av en maskin inom bibliotekarieyrket är inget nytt, i en föreläsning 

av Jenny Hedman (2016) nämner hon hur bibliotekarieyrket har genom åren 

alltid förändrats och rädslan för de teknologiska förändringarna alltid har fun-

nits där.  

Användarna beskriver hur meröppet har underlättat vissa användares sätt att 

vara, att lättare komma in på biblioteket på deras villkor. Detta kan vara en del 

av utveckling mot ett 24/7 samhälle, med konstanta öppettider.  

  

8. Diskussion 
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Utifrån analyserna kunde visa trender märkas: 

1. Brukarna i studien använder Färjestadens bibliotek när det passade de-

ras tider. Vilket kan ses som en del av samhällsutvecklingen, att det be-

hövs längre öppettider. 

2. Fler möten, vilket även visar hur viktigt ett bibliotek är för samhällets 

invånare.  

3. Färjestadens bibliotek har inte varit drabbad av skadegörelse eller för-

störelse, vilket visar på stark integritet. Att man värnar om Färjestadens 

bibliotek. 

4. Färjestadens bibliotek används även till andra aktiviteter som kanske 

inte är förknippade med Biblioteket, så som att repetera revy.  

 

Den första frågan i frågeställningen löd: ” Hur använder brukarna Färjestadens 

bibliotek under meröppet tiderna?”  

Under meröppet används Färjestadens bibliotek med att 1. Studera. 2. Läsa tid-

skrifter. 3. Låna böcker. 4. En mötesplats. Dessa 4 olika kopplas till teori de-

len, ”The four space model”, då Färjestadens bibliotek erbjuder låntagarna 

stora friheter, något som används med stor noggrannhet. 

Eftersom denna studie enbart utgår ifrån vad deltagarna svarade men om man 

bortsåg från det skulle man kunna säga att mötesrummet/konferensrummet an-

vänds. Detta noterades när denna studie gjordes.  

  

 

 

Metamötesplatser (Regionbibliotek region Halland) (2009), är en plats där 

man även kan hitta information om aktiviteter, vilket inte nämndes i intervju-

erna men som fanns på plats inne i biblioteket. I det här avsnittet diskussion, 

diskuteras “de övriga användarna” på Färjestadens bibliotek. Denna undersök-

ning kom att enbart handla om de 18 deltagarna som deltog i studien. Däremot 

så finns det fler användare som använder Färjestadens bibliotek. En fråga som 

dyker upp är “Hur representativt är detta resultatet?” En ganska stor fråga att 

besvara, då det endast kan bli spekulationer, på vilket utfallet kunde istället ha 

blivit. Tidsperioden som denna undersökning varit efter höstlovet och många 

spenderar mer tid inomhus än på biblioteket. 

Under avsnittet tidigare forskning presenterades artiklar och olika författare 

som har undersökt meröppet. Det har gjorts studier om användarna Kultur 

Skåne (2011) som visar på gjorde en utvärdering av Veberöds bibliotek under 

åren 2010-2011.  

I studien framgick det att majoriteten var väldigt nöjd med öppettiderna och 96 

procent svarade att tjänsterna är tillräckliga. Något som även diskuteras är sä-

kerheten och 92 procent uppger att de känner sig säkra under meröppettiderna. 

Ett förslag på förbättring angående säkerheten var att övervakningskameror 

skulle installeras. som även stämmer in väl mot denna studie som stärker den   

Även om denna studie endast använde intervjuer, så under meröppettiden var 

det stickcafé och en av deltagarna accepterade en intervju.  

Studiens resultat var kanske inte så överraskande men däremot så var det in-

tressant att se liknande svar/tendenser även på Färjestadens bibliotek.  
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Forskning har visat på att antalet användare har ökat i de städer som har börjat 

använda sig utav meröppet i Danmark och i Sverige, enligt Kultur Skåne 2011. 

I deras rapport visade det sig att i Danmark ökade antalet låntagare, nya lånta-

gare och 15-20 procent fler lånade böcker. Men även i Sverige, i Veberöd så 

blev effekterna positiva och även där det framkommer det att låntagarna tar ett 

mycket stort ansvar för sitt lokala bibliotek och att användarna sällan använder 

bibliotekets telefon för att ringa till huvudbiblioteket. Detta är något som även 

påminner om Färjestadens bibliotek, användarna vittnar om en situation då 

inget har stulits eller försvunnit ifrån biblioteket. Vidare beskrivs det att an-

vändarna värnar om sitt lokala bibliotek och några användare nämnde att de 

inte släppte in obehöriga, om de försökte komma in utan lånekort. Även anta-

let besökare och låntagare har ökat, vilket även återkommer i annan forskning, 

så även på Färjestadens bibliotek, enligt bibliotekschef June Söderström. Det 

finns dock en oro bland användarna, att bibliotekarien ska bli utbytt mot en 

maskin, denna oro är dock inte ovanlig eller konstig om man ser det utifrån an-

nan bibliotekforskning då både Jenny Lindberg pratar om den tekniska ut-

veckling som har varit inom biblioteken under 1900-talet och framåt, även 

Kultur Skåne nämner det men där har det visat sig att tekniken blir ett hjälp-

medel.  

Det hade tidigare aldrig gjort en större undersökning på Färjestadens bibliotek 

med andra ord så är det intressant att se vad de olika de olika parterna hade att 

säga om meröppet. Meröppet som tidigare nämnts är oftast situerade på 

mindre orter så även i detta fall. Färjestadens bibliotek hade haft meröppet i 

cirka ett och ett halvt år när jag kom och gjorde dessa intervjuer. Denna studie 

kunde motiveras även att det inte fanns så mycket forskning kring användarna 

och bibliotekarierna syn på meröppet, därför var denna studie intressant att ge-

nomföra.  

Utifrån ett forskningsetiskt perspektiv kan man föreställa sig att det finns vissa 

nackdelar med strukturerade intervjuer, det skriver bland annat Bryman i sin 

bok:” Samhällsvetenskapliga metoder” (2006) att det finns många felkällor i 

strukturerad intervju: frågan är oklart formulerad, intervjuarens tonfall när frå-

gorna ställs till den intervjuade, frågorna missuppfattas av respondenten, hur 

informationen bearbetas eller analyseras. Det är faktorer som man måste räkna 

in genom att göra en sådan här omfattande studie, att förstå att det är männi-

skor som har intervjuats och att det är en människa som har tolkat och sam-

manställt detta.   

I det här avsnittet diskussion, diskuteras “de övriga användarna” på Färjesta-

dens bibliotek. Denna undersökning kom att enbart handla om de 18 delta-

garna som deltog i studien. Däremot så finns det fler användare som använder 

Färjestadens bibliotek. Problemet med denna undersökning var även att svaren 

som samlades in, blev korta och är en av denna studies brister. Något som kan 

ifrågasättas är studiens omfång, då endast ett visst antal intervjuades och att 

det inte gjordes på någon annan plats för att kunna jämföras. Det kan dock till-

läggas att några av de studier som har gjorts har varit under en längre tid och 

då gett ett annat resultat.   

 Utvecklingen inom detta område just området, meröppet, håller på att utveck-

las och fler och fler orter i Sverige ska eller har börjat använda meröppet i de-

ras system. Detta gör intressant för att se mer hur utvecklingen går åt meröp-

pet. Det kommer förmodligen att bli vanligare i framtiden att fler bibliotek 

kommer att börja använda sig av meröppet som ett system men detta innebär 

inte att bibliotekarien kommer att bli överflödiga utan tvärtom så behövs det 
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behövs de mer än någonsin i dessa tider då falska rykten och falska nyheter 

cirkulerar mer i vårt samhälle, kanske mer än någonsin tidigare. Samt att bara 

för att en maskin kan göra ett jobb betyder det inte att människan är överflödig 

och denna fallstudie har undersökt visat det, genom bland annat intervjuer.  

De olika resultaten som framkommer här kanske bara är aktuellt för just Färje-

stads bibliotek och inga andra bibliotek men det kan även vara intressant för 

andra bibliotek att se eller läsa om ett annat bibliotek i Sverige.  

 

   

Audunson (2001) har diskuterat hur biblioteken är en del av samhället och hur 

politiker påverkar biblioteken i form av anslag men samtidigt ska biblioteken 

var politiskt obundna och demokratiska. Detta är intressant att diskutera då 

kraven på biblioteken ökar, allt från öppettider till resurser men samtidigt som 

anslagen minskar, vilket kan anses som paradoxalt menar Audunson (2001).  

 

Det har tidigare nämnts att innan införandet, har det funnits en rädsla att våga 

släppa in folk på biblioteken utan personal som finns på plats, det har bland 

annat nämnts i: ”Tack vare det meröppna biblioteket finns det ett bibliotek 

även för mig” av Kultur Skåne 2010. Det har dock framkommit i mina inter-

vjuer ganska frekvent att det funnits en oro att Färjestadens bibliotek skulle bli 

vandaliserat eller att någon obehörig skulle kommit in. 

Något som framkom var att både användarna och bibliotekarierna var eniga om 

att bibliotekarierna behövs, att deras roll inte kan ersättas av en maskin/åter-

lämningsmaskin.  

Sättet som användarna använde Färjestadens bibliotek skiljde sig inte på 

meröppet tiderna förutom att det kan vara möten att deras lokaler används dock 

så kan detta förekomma även under bibliotekets ordinarie öppettider.  

I Region Skånes rapport: “Tack vare det meröppna biblioteket, finns det en 

plats för mig” (2011) nämns det i materialet att det har mottagits väldigt bra 

och många användare är väldigt positiva till meröppet och de negativa kom-

mentarerna främst kommer sig av tekniska problem med att både komma in i 

biblioteket men även att obehöriga vill komma in.  

Undersökningen gjordes både med användare och icke användare och även 

med bibliotekarier på de valda biblioteken. När intervjuer gjordes med biblio-

tekarierna så framkom det att bibliotekarierna var mer kritiska till meröppet, 

några av anledningar som lyfts är att bibliotekarieproffesionen behövs för att 

hjälpa användarna. Något som kanske alltid måste lyftas fram som en avslut-

ning är ständigt bibliotekariens roll, som visar sig behövas och finns ett behov 

för. Det ska därför bli spännande att se vad nästa utveckling blir inom biblio-

teksfältet, detta är enbart en del i en tid av förändring. 

En rekommendation till Färjestadens bibliotek är att bättre göra bättre anord-

ningar för deras konst, kontrollera tavlorna med larm eller bättre ramar som 

man inte kan ta ner från väggarna.  

Några andra tips som Kultur Skåne tar upp är att lämna på servicedisken ett 

block och en penna så att låntagarna kan skriva ifall det skulle bli några pro-

blem. Detta kan ses som små tips men som kan göra en stor påverkan 

 

Studiens huvudsakliga resultat var att deltagarna i studien använde Färjesta-

dens bibliotek i tre olika ytor. Färjestadens bibliotek var viktigt både för indi-

viden och för samhället då det för individen var viktigt med ett öppet bibliotek, 

då närmaste filial låg långt ifrån och begränsade öppettider. Biblioteket var 
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även viktig för samhället, då det blev dels en gemenskap och en del deltagare 

nämnde att man inte släppte in obehöriga in i biblioteket. På Färjestadens 

bibliotek förekom även möten, både lågintensiva och högintensiva, vilket även 

visar på hur deltagarna använde sig av biblioteket. För några av deltagarna Fär-

jestadens bibliotek fyller en viktig funktion, då flera deltagare nämnde att 

biblioteket är viktigt för dem.  

 

Denna studie har gjort ett mindre bidrag till att bättre förstå och veta hur delta-

garna använde Färjestadens bibliotek när det inte fanns en bibliotekarie på 

plats. Meröppet är ett relativt nytt område och det finns mer att undersöka, då 

denna undersökning var i en mindre omfattning.  

 

9. Förslag på vidare forskning 

Under denna undersökning har det kommit olika idéer till vidare forskning. 

Meröppet är ett bra ämne att forska om, då det finns relativt mycket skrivet 

om ämnet, vilket underlättar att hitta källor.   

Några av de idéer som dök upp när jag undersökte detta var att undersöka ser-

vicen som ges med meröppet, det är en tjänst och hur det påverkar synen på 

bibliotekarien och biblioteket.  

Inom bibliotekssektorn är det stora förändringar då det är både nedskärningar 

och satsningar inom bibliotekssektorn. Den pågående förändringen är en in-

tressant motsättning och att undersöka de politiska besluten för detta vore in-

tressant. Är nedskärningar inom bibliotekssektorn endast bestämt eller är de 

en pågående förändring inom bibliotekssektorn?  
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Bilaga intervjuguide. Deltagare intervjufrågor. 

Intervju för användarna på Färjestadens bibliotek frågor som handlar om 

meröppet. 

Denna intervju är till för att svara på hur vad ni tycker om meröppet på Färje-

stadens bibliotek just angående meröppet, meröppet möjligheten att komma 

in till Färjestadens bibliotek efter stängningstid. Intervjun är anonym och 

ingen av denna informationen kommer att spridas förutom att sammanställas i 

denna kandidatuppsatsen. Ni har rätt att avbryta intervjun om så önskas när ni 

vill. 

Innan jag börjar med frågorna, vet du vad meröppet är? Om inte förklara. 

Frågor: 

1.Hur länge har du besökt Färjestadens bibliotek? I år mätt? 

2.. När du är inne på biblioteket efter stängningstid vad gör du då 

3.Vad tycker du om servicen på Färjestadens biblioteket? 

4.Vad tror du att bibliotekarierna tycker om meröppet? 

5. Vad är din upplevelse av meröppet? 

6. Hur har meröppet hjälpt dig i din vardag? 

7. Kan du se någon problematik med att Färjestadens bibliotek har meröppet? 

8.Varför tror du att inte fler använder sig av meröppet? 

9. Hur har meröppet påverkat din bild av bibliotekarien? 

10.Vad tycker du om att mer av de mänskliga tjänster börjar att försvinna i 

samhället, är det nödvändigt med mänsklig kontakt för att ge service? 

11. Om du fick ändra något på meröppet på Färjestadens biblioteket, vad 

skulle du ändra på? 

12.Vad vill du att nästa utveckling blir inom biblioteket? Meröppet är en för-

ändring men vad tror du att nästa förändring blir? 

• Tack för din tid, nu är intervjun avslutad. 


