
Stadsdelsbiblioteket som kulturhus 
- Förslag till ett nytt bibliotek på Mobilia 
 
Olof Marnung 
Handledare: Christer Malmström 
Examinator: Lars-Henrik Ståhl 
 

 
 
Det svenska folkbiblioteket som institution är under förändring. Sedan åttiotalet har 
bibliotekets roll som mötesplats och kulturhus i ökande grad blivit en del av dess uttalade 
samhällsuppdrag. Samtidigt existerar en livlig debatt om bevarandet av det traditionella 
biblioteket som en tyst fristad för den som vill läsa eller helt enkelt få vara för sig själv. 
Biblioteket kan i den kontexten ses som ett av våra få helt offentliga rum där samtliga 
medborgare får uppehålla sig utan några särskilda krav, vare sig man vill ha tyst eller vill 
kunna samtala.  
 
I takt med digitaliseringen av samhället har utlåningen av böcker minskat, men i större 
städer som Malmö kan man dock se en tendens till ökade antal besök och ökat användande 
av biblioteksrummet. Stadens utvecklingsdirektiv innehåller därför ett utökat uppdrag 
utöver det ursprungliga bildningsuppdraget; biblioteken ska vara upplevelserika. Man ska 
tillhandahålla läsplatser och faciliteter för utövandet av kultur, t.ex. verkstäder och scenrum. 
Ur ett demokratiperspektiv ska biblioteken ha hög tillgänglighet för samtliga medborgare 
och kunna fungera som föreningslokal och mötesplats för olika grupper.  
 
I Malmö stad med sin blandade befolkning finns en stark vilja att nå ut till samhällsgrupper 
som vanligtvis inte besöker bibliotek. Ett utbud utformat av besökarna och en strategisk 
placering har visat sig vara framgångsrika strategier för att locka nya användare. 
 
I mitt arbete återuppväcker jag och omtolkar ett specifikt förslag om ett nytt stadsbibliotek 
på köpcentrumet Mobilia i Malmö. Förslaget tar avstamp i den pågående förnyelsen av 
centret och kvarteret i sin helhet med en ny kvartersstruktur och blandad bebyggelse. Med 
inspiration från internationella nyskapande biblioteksprojekt och den samtida 
biblioteksdiskursen har jag ritat ett stadsdelsbibliotek med en intensivt publiktillvänd sida. 
Med arbetet vill jag diskutera en tänkbar symbios mellan folkbiblioteket som kulturhus och 
Malmös äldsta och mest välbesökta shoppinggalleria.  

 


