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Abstract: The purpose of my essay is to study the current debate on public 

library as a meeting place in the Swedish daily press. I have 

examined how the meeting function is used and how it is perceived 

and what it might mean to the public library. Through a selection 

process, I chose 18 relevant newspaper articles from the year 2006 

to 2012. By implementing a content analysis, three themes were 

distinguished; “the meeting place as a place to reside on”, “the 

meeting place as an inclusion” and “the meeting place as a culture 

and activity house” I have used Andersson, Scot-Hansen and 

Rabers theoretical models of the library's roles for my analysis. My 

study shows that the library's function as a meeting place is 

appreciated by the majority of the people. The library facilities are 

used for socialization as well as for the individual to be at peace. 

Many library users find social interaction through the cultural 

activities. The results indicate a development towards a library 

with sofas, cafeterias and scenes. The literature, however, has a 

secondary role in the modern library. Idea stores and hybrid library 

occurs in collaboration with other recreational activities to 

generate local hot spots. Ideologically, the library tends to give the 

market what it wants; it’s a populist strategy to ensure the library's 

benefit to the society. But the library´s social centers also remain a 

strong position among the library users. 
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1. Inledning 
 

När folkbiblioteket etablerade sig i Sverige för drygt 100 år sedan var dess primära uppgift att 

tillhandahålla god litteratur för att utbilda användarna till demokratiska medborgare. Sedan 

samhället och folkbiblioteket med tiden har förändrats har också diskussionen om bibliotekets 

funktion och uppdrag reviderats. I dag talar man ofta om biblioteket som det tredje rummet 

eller biblioteket som det offentliga vardagsrummet. Alltså som en social plats. En 

undersökning på biblioteken i Malmö för ett par år sedan ger uttryck för en sådan förståelse 

av biblioteket, undersökningen visade att bara var tredje besökare lånade med sig något hem.  

Användarna menade att det var biblioteksmiljön som lockade mest.
1
 Många använder 

biblioteket för att studera, läsa tidningar, surfa på nätet eller för att delta i någon av 

bibliotekets programaktiviteter. På flera håll i Sverige har man snappat upp att behovet hos 

besökarna förändrats och biblioteken byggs om för att skapa sittplatser och ytor för möten och 

samtal. Det finns också exempel på en utveckling till hybridbibliotek där man kombinerar 

biblioteket med annan verksamhet som förenings- och fritidsaktiviteter. Inspirationen kommer 

från den brittiska modellen ”idea store” och ska fungera som en träffpunkt för stadsdelen, dit 

man går för att söka all typ av information.
2
 Men biblioteket som en social plats är inget nytt 

fenomen. Folkbiblioteket har traditionellt erbjudit en möjlighet för medborgarna i ett 

lokalsamhälle till deltagande och tillhörighet. Folkbiblioteket vänder sig till alla, det krävs 

inga resurser för att vistas där och besöken sker frivilligt. På en sådan plats skapas möjlighet 

till möten. Det finns dock en generell uppfattning i biblioteksvärlden att biblioteket som 

mötesplats fått en högre ställning i retoriken kring folkbiblioteket.  

De danska biblioteks och informationsvetenskapsforskarna Marianne Andersson och Dorte 

Skot-Hansen har i boken ”Det lokale biblioteket- afvikling eller udvikling” byggt en teoretisk 

modell av det lokala bibliotekets profil för att beskriva bibliotekets olika identiteter - 

biblioteket som kulturcentrum, biblioteket som kunskapscentrum, biblioteket som 

informationscentrum och biblioteket som socialt centrum. Modellen har blivit väletablerad 

inom nordisk biblioteksforskning och används för att beskriva folkbiblioteket roller i 

samhället men också för att diskutera vilka verksamheter som ska prioriteras. Biblioteket som 

kulturcentrum definieras som en plats för kulturella upplevelser. Detta kan exempelvis 

innefatta arrangemang för musik, konst och författarbesök. Biblioteket som kunskapscenter 

innebär att biblioteket erbjuder material för utbildning och upplysning, att det finns 

datorbaserad information och tillgång till studieplatser. Med bibliotekets profil som 

informationscentrum menas att biblioteket tillhandager samhällsinformation och ger tillgång 

till internet och databaser. Den sista delen, biblioteket som socialt centrum är dock svårare att 

fånga in och få grepp om.
3
 Biblioteket som en av form av mötesplats och frizon. Det är inte en 

konkret verksamhet biblioteket tillhandahåller. Trots att man inom biblioteksfären gärna talar 

om biblioteket som en mötesplats finns sällan några definitioner av vad det innebär.  

Andersson och Skot Hansson menar att det är en mötesplats för användarna, en plats där det 

inte ställs några krav för att vara.
4
 

 

                                                           
1
 Clarén, Ulf ”Bara en av tre lånar böcker” Sydsvenskan 2010-02-10 

2
 Carlson, Peter ”Biblioteken ska bli ny mötesplats” 2008-09-15 

3
 Modellen finns utförligare återgiven i kap. 3.1 

4
 Andersson& Skot-Hansen (1994), Det lokale biblioteket- afvikling eller udvikling, s. 19 
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1.1 Problembeskrivning 
 

I diskussion kring folkbibliotekets roller är mötesplatsfunktionen omstridd och inte lika 

självklar som bibliotekets roll som folkbildare eller informationscentrum. Sociala rum kan 

innebära möjligheter men även problem då olika grupper ska samsas om samma utrymme. I 

biblioteksplanerna, de främsta styrdokumenten för verksamheten för folkbiblioteken framhålls 

ofta att biblioteket ska fungera som en mötesplats. Definitionen av det sociala centret uteblir 

emellertid, det finns ingen beskrivning av vad det tredje rummet består av. För att förstå 

vilken potential biblioteket som mötesplats kan ha är det av betydelse att identifiera vad 

biblioteket som mötesplats inbegriper. Oavsett otydligheten i begreppet framhålls funktionen 

som något positivt. I debatten i övrigt framkommer dock åsikter och uppfattningar av olika 

slag. En uppfattning kan vara att biblioteket som socialt center tar fokus från skönlitterauren 

och att biblioteket omvandlas till en fritidsgård som fylls av stökiga och högljudda ungdomar 

som ockuperar datorerna eller att det helt enkelt finns andra platser i samhället som bättre 

lämpar sig som sociala rum. Kulturjournalisten Annina Rabe exemplifierar den typen av 

uppfattning när hon riktar kritik mot användandet av biblioteket som en mötesplats. Hon 

menar att tunnelbanebiblioteket i Bredängs problem med hot och våld är ett exempel hur fel 

det kan gå när biblioteket tillhandahåller en plats där tonårskillar kan komma och spela 

dataspel, när det ska vara en plats för att studera och låna böcker.  

”För om det är något som händelserna i Bredäng visar så är det den interna 

identitetsförvirringen i biblioteksvärlden. Att det inte funkar att försöka vara en ”mädchen für 

alles” där man inte vågar lita till den verksamhet som för större delen av allmänheten 

fortfarande är bibliotekets mest självklara: att tillhandahålla litteratur och information.”
5
 

 

Andra tycker att det är en naturlig utvecklig i en tid av sjunkande bokpriser och expansivt 

medieutbud, där biblioteket blomstrar till ett kulturellt centrum och mötesplats där litteratur 

har en sekundär roll. På många håll verkar tillämpningarna oförenliga, Skot-Hansens 

identitetsfunktioner ställs istället emot varandra.  

1.2 Syfte 
 

Mitt syfte är att studera den aktuella debatten om folkbiblioteket som mötesplats ur ett svenskt 

perspektiv. Jag undersöker hur begreppet biblioteket som mötesplats definieras och vilka 

åsikter som påträffas. Jag har valt att göra en innehållsanalys utifrån artiklar från svenska 

dagstidningar som behandlar ämnet från 2006 till idag 2012. En av anledningarna till 

tidsramen är att min studie delvis tar vid den undersökning som Forsten och Fries utfört när 

de analyserat diskussionen om biblioteket som mötesplats i biblioteksbladet från 1975-2005.
6
  

Begreppet ”biblioteket som mötesplats” eller socialt rum kan innefatta olika aspekter, ibland 

talar man interaktionen som sker via webbplatser och många menar att uppsökande 

verksamhet också ingår i idén om biblioteket som socialt centrum. Jag har emellertid i min 

undersökning studerat artiklar som syftar till det fysiska biblioteket när man diskuterar 

biblioteket som mötesplats.  

 

                                                           
5
 Rabe, Annina ”Bibliotekets dröm blev alltför sann” Svenska Dagbladet 2010-11-27 

6
 Forsten & Fries (2006) Den tillhörighetsskapande mötesplatsen- folkbiblioteket som mötesplats i svensk 

biblioteksdebatt 
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1.3 Frågeställningar  
 

 Hur definieras och diskuteras folkbibliotekets funktion som mötesplats i dagspressen?  

 Vilka åsikter och idéer återfinns i artiklarna?  

 Vilka konsekvenser kan den aktuella debatten om bibliotekets mötesplatsfunktion få 

för folkbibliotekets verksamhet? 

 

1.4 Definitioner 
 

Biblioteket 

Mitt huvudsakliga fokus i den här uppsatsen är folkbiblioteket. När begreppet bibliotek 

används refererar jag alltid till folkbiblioteket om inte något annat nämns.  

Socialt rum och mötesplats 

Jag använder uttrycken synonymt i uppsatsen och syftar till den dimension av biblioteket som 

inrymmer möten, interaktion som sker mellan människor eller den funktion som det fysiska 

rummet erbjuder för människor att uppehålla sig i.  

Biblioteket som en tredje plats 

Ray Oldenburg är en amerikansk urban sociolog som skrivit om vikten av informella 

offentliga mötesplatser i sin bok ”the great good place”.(1999) Dessa platser kallar han tredje 

platsen. Det kan handla om barer, bokhandlar eller caféer. Första platsen är hemmet, andra 

platsen är arbetsplatsen och den tredje är ett hem utanför hemmet.
7
 Den tredje platsens ska 

finnas på neutral mark, vara små och informella och människor träffas där opåkallat.
8
 Dorte 

Skot-Hansen lånar Oldenburgs begrepp och menar att biblioteket är en sådan plats i artikeln 

”folkbiblioteket i civilsamfundet- civilsamfundet i folkbiblioteket”.(2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Oldenburg, Ray (1999) The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons and other 

hangouts at the heart of a community, s. 14-16 
8
 Ibid s. 22ff 
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2. Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet presenterar jag forskning och litteratur som jag har upplevt som intressant för 

min studie. Inom ämnet bibliotek som mötesplats eller socialt rum fann jag flera 

examensarbeten från högskolan i Borås men även från Lunds universitet. De jag har 

intresserat mig för handlar om, som i min egen uppsats, om de definitioner och funktioner 

som begreppet inbegriper. Den tidigare forskningen har varit till särskild användning i det 

förberedande arbetet. Det har gett mig idéer om vilka frågor jag vill arbeta med. Dels har de 

varit till hjälp för att jämföra förstålsen av mötesplatsbegreppet, dels för att få en bild av hur 

bibliotekarier och brukare använder och tänker kring bibliotekets sociala funktion. Avsikten 

med detta kapitel är att ge en överblick över en del som har skrivits inom ämnet men även för 

att framställa ett underlag till analysen av det empiriska materialet. De texter jag presenterar 

ger därför både ramarna kring mitt intresseområde men också verktyg till undersökningen av 

det empiriska materialet. 

 

2.1 Forskare om biblioteket som mötesplats 

 

Dorte Skot-Hansen menar i artikeln ”folkbiblioteket i civilsamfundet- civilsamfundet i 

folkbiblioteket”(2001) att civilsamhället är en förutsättning för demokratin som samhällsform. 

I sin analys särskiljer hon tre aspekter av civilsamhället: den moralfilosofiska, den politiska 

och det sociologiska. Den moralfilosofiska utgångspunkten är den gemensamma moraliska 

värdegrunden som håller samman civilsamhället. Enligt Skot-Hansen är folkbiblioteket en 

moralisk plats där man förmedlar de normer och värderingar som samhället bygger på. Den 

politiska aspekten av civilsamhället är den kritiska reflektionen som möjliggör den 

demokratiska samhällsformen. Biblioteket ger den politiska infallsvinkeln utrymme genom att 

vara ett debattforum, där dialog mellan olika politiska ideologer kan uppstå.
9
 Det sociala 

perspektivet är informella sammankomster som för folkbiblioteket innebär en funktion som 

mötesplats. Här är det samvaron som understrycks. När biblioteken i en ökad omfattning 

fungerar som ett socialt rum skall det ses som en reaktion på bristen av offentliga 

oförpliktigande mötesplatser i samhället. Skot- Hansen anser att det behövs platser där man 

kan känna gemenskap utan att man behöver uppsöka en förening eller ett café.
10

 Hon ser 

folkbiblioteket som en tredje plats, en plats som befinner sig mellan arbetet och hemmet. Ett 

så kallat hem utanför hemmet. Det är en plats för delaktighet eller för att bara finnas till. Skot- 

Hansen beskriver dessa platser utan kommersialism och prestationskrav. Hon menar vidare att 

det är viktigt att folkbiblioteket har en tillåtande attityd gentemot besökarna för att skapa en 

känsla av tillhörighet.
11

 

Henrik Hvenegaard Rasmussen och Casper Jochumsen diskuterar i sin studie ”Gør biblioteket 

en forskel”(2000) det danska folkbibliotekets funktioner i lokalsamhället utifrån Andersson 

och Skot-Hansens modell av de lokala bibliotekets profiler. De menar att folkbiblioteket 

används flitigt som mötesplats och att fördelen med biblioteket i förhållande till andra 

mötesplatser i samhället är mer öppen och tillåtande.
12

 Då Andersson och Skot-Hansen såg på 

bibliotekets sociala funktion som något som kan fungera som rådgivning och uppsökande 

verksamhet så koncentrerar sig Jochumsen och Rasmussen på biblioteket som værested, en 

                                                           
9
 Skot- Hansen (2001) folkbiblioteket i civilsamfundet- civilsamfundet i folkbiblioteket s.46-49 

10
 Ibid s. 56-57 

11
 Ibid s. 57-58 

12
 Jochumsen & Rasmussen (2000) Gør biblioteket en forskel s.26-27 



5 
 

plats att uppehålla sig på, samt en mötesplats där människor träffas och interagerar. 

Författarna menar att bibliotekets roll som socialt rum är komplex och att besökarna använder 

biblioteket som mötesplats på flera sätt. Många barnfamiljer använder biblioteket som 

utflyktsmål, vissa i syftet att barnen ska komma i kontakt med människor från andra sociala 

grupper så att barnen utvecklar sociala förmågor. En del kvinnor använder biblioteket för att 

etablera eller upprätthålla sociala kontakter, andra kommer för att koppla av. På samma sätt 

som Oldenburg diskuterar den tredje platsen menar författarna att det är av vikt att det sociala 

rummet är en neutral plats dit man kan komma och gå som man vill.
13

 I studien framkommer 

det att användandet av biblioteket som en social plats inte har något samband med vilket 

utbud biblioteket det erbjuder, det avgörande är istället att biblioteket är ett gratis, icke 

förpliktigande offentligt rum.
14

 

I boken Biblioteket i samhället – en gränsöverskridande mötesplats (2008) intervjuar 

sociologen Mikael Stigendal bibliotekarier för att undersöka bibliotekets betydelse för att 

människor ska känna sig delaktiga i samhället. Han talar om biblioteket som en plats där 

innanförskap och utanförskap möts. Utanförskapet kan sammanfattas som att inte ha eller att 

inte göra. Det kan handla om att sakna ett hem, kunskap eller betyg. Eller så gör du inte vad 

som förväntas av dig, som att arbeta.
15

 Han delar in innanförskapet i två delar. Det hårda 

innanförskapet som står för tillgänglighheten i konkret och fysisk mening och det mjuka 

innanförskapet som är den subjektiva upplevelsen av delaktigheten hos den enskilda 

individen.
16

 Stigendal menar att de hårda innanförskapets barriärer på biblioteket är mycket 

låga då det är öppet för alla, inte kräver några resurser och inte har oöverkomliga krav på 

ordning.
17

 Det mjuka innanförskapet får besökarna genom bibliotekarien som medmänniska 

eller rådgivare. Stigendal anser att förutsättningen för att biblioteket ska fungera som en 

mötesplats mellan innanförskap och utanförskap är en personlig kontakt med de anställda på 

biblioteket eller med andra besökare.  

 

Kulturpolitiksforskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen skriver om 

folkbibliotekets verksamhet och betydelse för lokalsamhället i boken ”Det lokale biblioteket- 

afvikling eller udvikling”. Boken bygger på en studie av folkbibliotekets roller i tre 

lokalsamhällen: landsbygdskommun, större stad och storstad. Forskarna skickade ut enkäter 

med frågor om bibliotekens funktion och synlighet och kompletterade dessa med intervjuer 

samt dokumentation som budgetar och rapporter.
18

 Resultatet av deras undersökning blev en 

modell som de använde för att analysera vilka roller de medverkande biblioteken hade i 

förhållande till de lokalsamhällen där biblioteken fanns. De fyra rollerna som Andersson och 

Skot-Hansen ger biblioteken är: kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och 

socialt centrum. Jag använder mig av modellen som en teoretisk utgångspunkt för att beskriva 

och analysera aspekter av mötesplatsfunktionen på biblioteket och kommer att 

vidareutvecklar de olika profilerna under teoriavsnittet. 

 

 

                                                           
13

 Jochumsen & Rasmussen (2000)  s.33- 35 
14

 Ibid s.129- 130 
15

 Ibid 44-45 
16

 Stigendal, Mikael (2008)  Biblioteket i samhället s.51 
17

 Ibid s. 97 
18

 Andersson& Skot-Hansen (1994) s. 17 
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2.2 Magisteruppsatser om biblioteket som mötesplats 

 

Frida Forsten och Sanna Fries (2006) magisteruppsats ”Den tillhörighetsskapande 

mötesplatsen- folkbiblioteket som mötesplats i svensk biblioteksdebatt” undersöker hur och 

varför biblioteket som mötesplatser diskuteras genom att genomföra innehållsanalys på texter 

från biblioteksbladet, SOU:er och propositioner från åren 1975-2005. Författarnas syfte är att 

synligöra bibliotekets mötesplatsfunktion genom att definiera den. Till sin hjälp använder de 

ett space och place perspektiv. I uppsatsen beskriver place biblioteket som social mötesplats 

medan space står för syftet med mötesfunktionsplatsen.
19

 Analysen utformas efter tre teman: 

”fritid och rekreation”, ”delaktighet och sammanhang” och ”individens och samhällets 

utveckling” Det första temat handlar om individen, dess identitetsskapande, rekreation och 

meningsfull fritid. Forsten och Fries menar att det på 1970-talet har varit en ganska osynlig 

debatt och att det först i mitten av 1990 talet började uttryckas som något angeläget. Temat 

”delaktighet och sammanhang” handlar om interaktion och samvaro, att biblioteket är till för 

alla och att man har möjlighet att påverka. Det sista temat ” individen och samhällets 

utveckling” syftar till utveckling, folkbildning och fostran. Materialet visar att utvecklingen 

genom åren har gått från att handla om den samhällerliga utvecklingen på 1970- talet till att 

handla om individens utveckling från 1990-talet och framåt.
20

 De menar likväl att det fanns en 

gemensam kärna i de tre temana som utkristalliserade sig, att det handlar om att bygga ett gott 

samhälle där människor mår och fungerar bra och där användarna känner sig som delaktiga 

samhällsmedborgare. Biblioteket som mötesplats som den uttrycks i det undersökta materialet 

är skapandet av tillhörighet.
21

 Även att de har ett betydligt lägre tidspann och tittar mer på 

utvecklingen utifrån en etablerad bibliotekstidskrift, statens offentliga utredningar och 

propositioner, har våra studier samma utgångspunkt i att undersöka debatten kring biblioteket 

som mötesplats. Forsten och Fries har studerat utvecklingen i debatten sedan 1970-talet och 

jag tar delvis vid den undersökningen genom att följa den fortsatta debatten från 2006 till 

2012, fast från annan empiri och teoretiskt ramverk. Emellertid har jag likt dem använt mig av 

innehållsanalysen som tillvägagångssätt. 

I magisteruppsatsen ”Folkbiblioteket som socialt rum- en undersökning av biblioteken i två 

mindre kommuner”(2009) analyserar Anna Särg om folkbibliotekaries föreställningar om 

besökarnas användning av biblioteket som ett socialt rum utifrån en intervjustudie som hon 

genomför på biblioteken i två kommuner. Hon anser att mötesplatsfunktionen ofta framhålls 

på ett retoriskt plan men att den inte särskilt definieras, varken i verksamheten eller av hennes 

informanter.
22

 Med hjälp av tidigare forskning om folkbibliotekets mötesplatsfunktion 

undersöker hon hur man beskriver den sociala funktionen i två mindre kommuner. Funktionen 

sätts i ett kulturpolitiskt sammanhang genom Jim McGuigans beskrivning av kulturpolitiska 

diskurser och Skot-Hansens beskrivning av folkbiblioteket i förhållande till civilsamhället.
23

 

Frågeställningarna kretsar kring hur folkbibliotekets funktion som socialt rum beskrivs på de 

undersökta biblioteken och hur relationen ser ut mellan hur man beskriver folkbiblioteket som 

socialt rum inom forskningen och i de undersökta biblioteken. Särg sammanställer de aspekter 

av biblioteket som socialt rum som hon ser i forskningsmaterialet. Det politiska rummet, 

medborgarbiblioteket, fabrikslokal för skapande av socialt kapital, rum för inkludering, den 

hög/lågintensiva mötesplatsen, det kreativa och upplevelseinriktade biblioteket, tredje stället 

                                                           
19

 Forsten & Fries (2006) s. 31-32  
20

 Ibid s. 56-62 
21

 Forsten & Fries (2006) s. 65-66 
22

 Särg (2009) Folkbiblioteket som socialt rum- en undersökning av biblioteken i två mindre kommuner s. 2-3 
23

 Ibid s. 5-10 
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samt rum för upplysning och lärande.
24

 De olika aspekterna får sedan fungera som en 

teoretisk ram och används för hur man i intervjumaterialet beskrev biblioteket som social 

plats. De som tydligast framträdde var tredjerummet, rum för inkludering, den lågintensiva 

mötesplatsen samt i viss mån rum för lärande. Av de kulturpolitiska diskurserna förknippas 

biblioteket som socialt rum främst med den civilsamhälleliga eller kommunikativa.
25

 

I ”Biblioteket som mötesplats- Vad menas med det?”(2010) har Virpi Ingvarsson och Marja 

Kulju undersökt hur anställda på biblioteket upplever biblioteket som mötesplats. De angriper 

ämnet med kvalitativa intervjuer från sex informanter som ligger till grund för analysen. De 

har använt sig av en kulturgeografisk teori som indelar arbetet i tre delar. Det mentala 

rummet, biblioteket som en mötesplats på en övergripande och allmän nivå. Det föreställda 

rummet, är bibliotekariernas funderingar kring det specifika biblioteket som mötesplats. Det 

levda rummet handlar om hur bibliotekspersonalen uppfattar att biblioteket används som 

mötesplats i verkligheten.
26

 Resultatet av intervjuerna visar att begreppet innefattar många 

olika slags möten. Man ser att mötena på biblioteket förhoppningsvis ger inspiration för dess 

användare så att de kan växa som människor. De menar att funktionen ligger nära bibliotekets 

funktioner som kultur- kunskaps och informationscentrum.
27

 Informanterna uppfattar 

bibliotekets mötesplastsfunktion som nyttigt ur ett samhälls- såväl som individ perspektiv. Ur 

ett samhällsperspektiv fyller mötesplatsen en funktion för att öka tilliten och trivseln i 

samhället. På en individnivå ansågs mötesplatsen skapa tillhörighet, glädje och nöje samt 

möjligheten att växa som människa och för avkoppling. Flera informanter menade också att 

mötesplatsen var viktig för bibliotekets överlevnad och framtid.
28
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 Särg (2009) s. 58 ff 
25

 Ibid s. 63 
26

 Ingvarsson & Kulju (2010) Biblioteket som mötesplats- Vad menas med det? s. 22 
27

 Ibid s. 48-49 
28
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3. Teori 
 

Jag kommer att analysera mitt empiriska material utifrån två olika teoretiska modeller som 

skapats av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen respektive Douglas Raber. 

Modellerna behandlar bibliotekets olika roller och funktioner och redogör för vad i 

verksamheten som biblioteket ska prioritera. Då Andersson och Skot-Hansens modell över 

folkbibliotekets olika profiler beskriver bibliotekets olika praktiska funktioner medan Rabers 

ideologier framställer skilda sätt som biblioteket kan styras på upplever jag att de olika 

teorierna kan komplettera varandra.  

3.1 Andersson och Skot- Hansens modell över bibliotekets profiler: 

 

Andersson och Skot-Hansens modell delar in folkbibliotekets huvuduppgifter i fyra 

funktioner: kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. 

Författarna menar dock att identiteterna ska ses som en ram för diskussion och inte som en 

exakt verklighet. De olika rollerna överlappar också varandra delvis.
29

 Andersson och Skot-

Hansen redogör för de fyra uppgifterna på följande sätt: 

Biblioteket som kulturcentrum: (Kulturcenter) står för kulturella och konstnärliga 

upplevelser eller utveckling. Detta kan inrymma en rad av verksamheter med kulturell prägel, 

som olika arrangemang, programverksamhet och utställningar.
30

 

Biblioteket som kunskapscentrum: (Videcenter) Här är folkbiblioteket en plats för 

utbildning och upplysning. Biblioteket ska erbjuda material till studier, tillgång till 

studieplatser och hjälp med informationssökning. Andersson och Skot-Hansen menar att 

kunskapscentrumet är ett ställe dit man kommer för att öka sin kunskap oavsett om det är i 

förhållande till formell utbildning eller eget lärande.
31

 

Biblioteket som informationscentrum: (Informationscenter)Verksamheten är inriktad på att 

ge information som samhällsinformation, turist- och referensservice. Denna profil menar 

Andersson och Skot-Hansen står för en teknologiserande och marknadsorienterad roll. Då 

samhället utvecklas i den riktningen måste bibliotekets utbud överensstämma med den 

moderna tiden för att vara politiskt legitimerad. 
32

 

Biblioteket som socialt centrum: (Socialcenter) Det är den roll som närmast förknippas med 

biblioteket som mötesplats och handlar enligt författarna om en plats att vara på utan krav, för 

att träffa andra, läsa tidningen och ta en kopp kaffe. Biblioteket fyller här en funktion av 

gemenskap.
33

 Här ingår även att vara ett mångkulturellt rum. Författarna räknar emellertid 

också in den uppsökande verksamheten i denna identitet, vilken jag i min studie har uteslutit.  

Det sociala centrumet beskrivs som en plats man kan komma utan att egentligen ha något 

ärende vilket är ett koncept som känns igen från flera ställen. Rasmussen och Jochumsen 

diskuterar bibliotekets sociala funktion som ett værested, en plats att uppehålla sig på. 

Oldenburg diskuterar den tredjeplatsen som ett kravlöst rum där spontanat och informella 

möten uppstår. Även flera av de presenterade examensarbetarna talar om biblioteket som en 

                                                           
29

 Andersson & Skot – Hansen (1994) s.245 
30

 Ibid s. 19 
31

 Ibid s. 14 
32

 Ibid s. 12-13 
33

 Ibid s. 19 
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plats för rekreation och avkoppling. Aspekten av biblioteket som ett ställe där människor 

träffas och interagerar återfinns inte minst i Stigendals studier om bibliotekets låga barriärer 

för människors inkludering.   

Andersson och Skot-Hansen menar att detta är en viktig funktion då det kan bli en plats att 

bara vara på särskilt för barn och arbetslösa vuxna som saknar en fast hållpunkt i vardagen.
34

 

3.2 Rabers ideologiska biblioteksstrategier: 

 

Rabers modell delar in folkbibliotekets roller i tre olika ideologiska strategier: Den 

konservativa (the conservative response) den sociala (social activism) och den populistiska 

(the populist initiative). Raber anser dock att många bibliotek nyttjar alla strategier i olika 

sammanhang och att de inte nödvändigtvis behöver utesluta varandra. Författaren definierar 

strategierna på följande sätt:  

Den konservativa strategin innebär att man ska bistå de traditionella besökarna med kunskap 

och bildning. Den huvudsakliga tyngden läggs vid vikten att läsa och förvaltandet av böcker 

betraktas som viktigare än läsaren, då brukarens intressen inte prioriteras. Biblioteket vänder 

sig emot det sensationella och förenklade och ska fungera som en kontrast till den 

massmediala ytligheten genom att erbjuda klassisk litteratur. Kvalitetstänkandet har företräde 

medan underhållning eller sociala tjänster inte anses vara viktiga. 

Raber menar att styrkan i den konservativa strategin är att det leder till personlig utveckling 

för de läsande besökarna. Svagheten är att strategin är bibliotekscentrerad och sviker den 

bibliotekets demokratiska uppgift att vara till för alla. 

Den konservativa strategin har flera likheter med Andersson och Skot-Hansens 

kunskapscentrum som också sätter upplysning och utbildning främst. Jag ser den konservativa 

strategin som en direkt motpol till biblioteket som mötesplats då strategin inte är 

användartillvänd.
35

 

Den sociala strategin är tvärtom en ideologisk inriktning som betonar bibliotekets sociala 

ansvar och att alla medborgare ska vara målgrupp för verksamheten. Synsättet framhåller att 

biblioteket är ett politiskt instrument i ett demokratiskt samhälle. Tillgången till information 

ska vara tillgänglig för alla. Strategin prioriterar särskilt behoven hos utsatta och 

marginaliserade grupper. Fokus läggs på uppsökande verksamhet, läs och skrivkurser samt 

litteratur på olika språk. Raber anser att styrkan i strategin är att biblioteket engagerar sig i 

sociala orättvisor och svagheten att biblioteket har orimliga förväntningar på att 

ickebesökarna ska börja använda sig av bibliotekets tjänster då det finns så många anledningar 

till varför människor inte brukar biblioteket, faktorer som biblioteket kanske i sig inte kan 

påverka.
36

 

Den sociala strategin motsvarar Andersson och Skot- Hansens sociala centrum väl. Ideologin 

står också för det öppna, inkluderande som skapar en känsla av deltagande och tillhörighet. 

Den populistiska strategin handlar om nyttoaspekten. Bibliotekets existens ska berättigas 

genom att det används mycket och är markandsanpassad. Efterfrågan ska styra urvalet av 

material. Den populistiska strategin är en motvikt till det konservativa sättet att se att man ska 

                                                           
34

 Andersson & Skot- Hansen (1994) s. 250 
35

 Raber (1996) “ALA Goal 2000 and Public Libraries: Ambiguities and Possibilities” s. 226-227 
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 Ibid s. 225 
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erbjuda kvalitetslitteratur. Enligt den populistiska åskådningen är det inte bibliotekariens 

uppgift att avgöra vad folk bör läsa, de ska istället ge god service. Folkbiblioteket ska fungera 

som informationscentraler. Bibliotekets roll blir att tjäna samhället och måste försvara sitt 

värde och rätt till statliga medel. Det bästa kriteriet på att biblioteket har lyckats är att många 

använder sig av dess tjänster.  

Författaren menar att det populistiska synsättet förbiser minoriteters önskningar och behov. 

Biblioteket kommer att bli populärt men inte vara till nytta för alla.
37

                                                                                                                                                                                                                                

3.3 Modellernas möter varandra 
 

Det finns flera likheter i modellerna jag presenterat. Rabers sociala strategi överensstämmer 

med innehållet i Andersson och Skot- Hansens sociala centrum. Andra modeller korrelerar till 

viss del med varandra. Den populistiska strategin har parallella drag med 

informationscentrumet och den konservativa strategin har vissa likheter med 

kunskapscentrumet då båda modellerna lägger fokus på kunskap och bildning.  

Skillnaden mellan modellerna är att forskarna har tagit olika utgångspunkter. Rabers strategier 

handlar om synen på bibliotekets uppdrag, om olika ideologier som styr bibliotekets 

verksamhet i skilda riktningar. Medan Andersson och Skot- Hansen bygger sin modell utifrån 

ett praktiskt perspektiv, på bibliotekets funktion i lokalsamhället som handlar om de uppgifter 

som biblioteket tar sig an för att verkställa sitt uppdrag.  

De olika strategierna skulle kunna appliceras på de olika rollerna biblioteket har i 

lokalsamhället. Förslagsvis, om biblioteket som informationscentrum styrs med en socialistisk 

strategi lägger man fokus på det sociala ansvaret som biblioteket har för att möta 

informationsbehovet hos marginaliserade grupper och bryta förtrycket som orsakats av bristen 

på information. Om biblioteket som informationscentrum istället styrs av en konservativ 

ideologi kanske biblioteket prioriterar information som har ett bildande syfte. Under sådan 

strategi vägleder också bibliotekarierna besökarna i vad som är bra och dålig information. 

De teoretiska modellerna använder jag mig av i analysen för att beskriva de olika definitioner 

och föreställningar om biblioteket som mötesplats som återfinns i mitt empiriska material. De 

teman som jag fann i materialet genom en process som jag beskriver i kapitel 4.3 inrymmer 

också flera aspekter som Raber, Andersson och Skot-Hansen behandlar i sina modeller. 

Somliga funktioner och strategier från de teoretiska modellerna återfinns i flera teman då 

vissa perspektiv i teorin passar in på olika delar. Då modellerna har olika utgångspunkter 

tycker jag att de på så vis kompletterar varandra och medverkar till en nyanserad analys.  

 

 

  

 

 

                                                           
37

 Raber (1996) s.227- 228 
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4. Metod 
  

I det här avsnittet kommer jag att presentera innehållsanalysen som metod och beskriva hur 

jag har använt mig av metoden för att undersöka hur man diskuterar biblioteket som 

mötesplats i mitt empiriska material. Vidare berättar jag om hur jag har funnit de artiklar jag 

använt mig av i undersökningen och hur jag gått tillväga för att skapa ett kodschema och vilka 

övergripande teman jag fann i materialet. 

4.1 Innhållsanalys som metod 
 

Den metod jag valt att använda mig av i undersökningen är kvalitativ innehållsanalys. Det är 

en metod som lämpar sig för att hitta mönster i ett större material och för att göra 

kategoriseringar och jämförelser.
38

 Genom innehållsanalysen beskrivs en texts innehåll. 

Innehållsanalysen är i första hand en kvantitativt orienterad metod och används i syften där 

man systematiskt räknar/mäter förekomsten vissa företeelser i texten. Man kan emellertid 

använda metoden även på ett kvalitativt sätt som jag ämnar göra där tolkningen får en större 

betydelse.
39

 I den kvalitativa metoden söker man efter teman och upprepningar i texten som 

urskiljer det centrala innehållet. När man gör en innehållsanalys söker man oftast det 

manifesta i texterna, det vill säga det som explicit uttrycks, men man kan även går in på det 

latenta i texterna vilket jag avser att göra för att utforska underliggande budskap. 

Innehållsanalysen kan således likna idéanalys eller lingvistiska analyser.
40

 I den här 

undersökningen studerar jag om man kan identifiera teman kring hur man diskuterar 

biblioteket som mötesplats i mitt källmaterial. Den här metoden passar mina syften då den 

används för att studera i vilken utsträckning biblioteket som social plats värderas positivt eller 

negativt eller för att komma åt allmänna värderingar i ett samhälle.
41

 Jag har då jag valt ut de 

artiklar och citat som ingår i undersökningen utgått från den definition av biblioteket som 

mötesplatser och de avgränsningar som jag beskrivit inledningsvis (avsnitt 1.4 och 1.5). 

Utifrån materialet har jag sedan skapat ett analysinstrument, ett kodschema som pekar ut de 

teman och begrepp som ska användas i diskussionen.  

4.2 Insamling av empirsikt material 
 

Jag samlade in mitt empiriska material genom att söka efter artiklar från den svenska 

dagspressen 2006-01-01 till 2012-04-25 i Mediearkivet. Det är en bred utgångspunkt som 

inkluderar morgontidningar, kvällstidningar likväl som lokala och regionala dagstidningar. 

Att söka efter artiklar med sökorden i hela artikeln gav för många irrelevanta träffar. När jag 

sökte i rubrik och ingress efter kombinationen bibliotek och socialt/sociala rum fick jag inga 

träffar. Jag försökte också med söksträngar som bibliotek och offentligt rum och bibliotek och 

vardagsrum och fick 6 respektive 25 träffarmen artiklarna var i de flesta fall inte relevanta. 

Söksträngen som kombinerade bibliotek med mötesplats gav bäst träffar, 223 stycken, men 

det var för många att analysera. Jag fann att många träffar var information från bibliotek och 

mötesplatser angående program och öppettider. För att avlägsna sådana träffar valde jag att 

utesluta artiklar med orden ”öppettider” och ”kl”. Kvar var ett resultat på 183 träffar. Jag 

                                                           
38

 Bergström och Boréus (2005) ”Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys” s.84 
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 Bergström, Borelius (2005) s. 46-47 



12 
 

tänkte göra ett urval på var sjunde artikel men upptäckte att nära hälften av artiklarna inte var 

lämpade eller relevanta för att undersöka närmre. I många fall handlade inte artiklarna i någon 

uträckning om biblioteket som mötesplats. Jag valde då att istället begränsa urvalet genom att 

söka endast efter rubrik. Att orden bibliotek och mötesplats finns i rubriken indikerar särskilt 

att innehållet riktar sig mot det jag söker. Det gav 32 träffar.  Av de 32 träffarna uteslöt jag 

information om aktivitet på bibliotek och mötesplats, kort text från tidningars första sidor som 

hänvisar till andra artiklar och ”dagens fråga”. Jag uteslöt också de artiklar som handlar om 

skolbibliotek, sjukhusbibliotek och biblioteket som webbplats då folkbiblioteket är den 

bibliotekstyp som jag undersöker och biblioteket som digital mötesplats inte ingår i min 

avgränsning. Jag valde emellertid att ha kvar en krönika och en insändare även om de inte är 

artiklar i klassisk mening, då de ger insyn i dagens biblioteksdebatt. Efter urvalsprocessen 

återstod 18 relevanta artiklar.  

4.3 Tillvägagångssätt  
 

Jag valde att skapa mitt analysinstrument underifrån, det vill säga att jag lät ett kodschema 

växa fram under tiden jag bearbetade mitt material. Det är ett tillvägagångssätt som professor 

Maj Klasson beskriver och använder i sin undersökning av svensk biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning.
42

 Jag läste igenom allt utvalt material först för att få en 

överblick av innehållet och en känsla för helheten. Därefter läste jag artiklarna mer noggrant 

och funderade över innebörden i texterna. Utifrån innehållet utkristalliserade sig ord och 

begrepp som avslöjar vad artikelförfattarna menar med biblioteket som mötesplats och hur 

han eller hon värderar det. Jag tittade i första hand på det manifesta i texterna, det vill säga det 

som faktiskt står men försökte även få fram det dolda. De bärande orden blev koder som jag 

antecknade. Utifrån innehållet i materialet formulerade jag teman i vilka jag grupperade in 

koderna. Ambitionen är att kartlägga det centrala budskapet som förekommer i texterna och 

jag har inte gjort någon skillnad om artiklarna varit informerande eller argumenterande. Så 

har jag skapat mitt kodschema med tre teman; mötesplatsen som ett værested, mötesplatsen 

som ett rum för inkludering/gemenskap och mötesplatsen som ett upplevelse/aktivitets 

centrum. Då jag använder mig ett kvalitativt förhållningssätt har jag inte räknat förekomsten 

av ett ord utan det är innehållet i artiklarna som är grunden för vilka teman som formulerats. 

I det första övergripande temat som jag fann i mitt empiriska material kallar jag ”mötesplatsen 

som ett værested”, ett uttryck jag lånat från Jochumsen och Rasmusen, vilket ungefär betyder 

en plats att vara på eller uppehålla sig vid. Det är en passiv aspekt av mötesplatsen dit 

besökaren kommer förutsättningslöst, kanske för att flanera eller sitta ner en stund. Det andra 

temat har jag valt att kalla ”mötesplatsen som ett rum för inkludering/gemenskap” och handlar 

om interaktion och samvaro mellan besökarna. I det perspektivet tar man fasta på att 

biblioteket är till för alla och den gemenskap som skapas genom kommunikation och 

umgänge. Det sista temat är ”mötesplatsen som ett upplevelse- och aktivitets hus” och är en 

uppfattning där mötesplatsensfunktionen är kopplad till bibliotekets programverksamhet och 

aktiviteter.  

 

 

 

                                                           
42 Klasson, Maj (1990)”Biblioteksforskning i Sverige: en innehållsanalys av svensk biblioteksforskning 1900-

1988” s.25 
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5. Resultat 
 

I det här kapitlet presenterar jag det empiriska materialet i enlighet med det kodschema som 

skapades genom innehållsanalysen. Utgångspunkten för urvalet av artiklarna är de sökningar 

jag gjort i Mediearkivet och de avgränsningar som redogörs för i avsnittet 4.2.  

Flera av artiklarna ur det empiriska materialet har två eller alla tre av de tematiserade 

aspekterna av biblioteket som mötesplats. Jag har då valt att placera artikeln under det tema 

som innehållet överhängande behandlar.  

5.1 Mötesplatsen som ett værested: 
 

Andersson, Elisabet ”Lugna bibliotek blir spektakulära mötesplatser” Svenska 

Dagbladet 2006-06-27 

I texten diskuteras biblioteks- arkitektur och funktion till bakgrund för de planer som fanns 

vid artikelns tillkomst för Stockholms stadsbiblioteks ombyggnad. Man menar att biblioteken 

utvecklats från slutna boktempel till öppna vardagsrum med utsikt. Numer talar man ofta om 

integrationen mellan människor. Det ska vara lättillgängligt och det avslappnade samtalet 

ligger i fokus medan böckerna hamnar i bakgrunden. Artikelförfattaren menar att planen för 

Stockholms stadsbibliotek är att minska antalet böcker och öka de publika ytorna. Framför allt 

handlade det skapa sittplatser och utrymme för möten. 

”Biblioteket- en mötesplats i tiden ”Pressens mediaservice 2007-01-09
43

 

Artikelförfattaren tror att biblioteket är en plats dit många kommer för att samla tankarna, få 

ro, strosa runt bland hyllorna eller kanske helt enkelt bara omgärdas av tystnad. Sven Nilsson 

har skrivit ”Tidernas bibliotek” och har försökt ringa in den typiska besökaren. Han kallar 

denne för flanören. Men det är också många som bara sitter, noterar han. Bosse Jonsson, 

forskare och författare till en avhandling om bibliotek, konstaterar att en del av bibliotekets 

legitimitet ligger i att det är en kravlös plats, ett samhälles vardagsrum. Han anser att många 

använder sig av biblioteket som mötesplats oavsett vad som finns där. Det beror antagligen på 

den öppna inställningen, att alla är välkomna, ingen ställer några krav och att det är gratis. 

Andersson, Ulrika ”För få mötesplatser är ett akut problem” Norran 2012-04-02 

I artikeln beskrivs situationen på Lövånger bibliotek sedan det kommit 154 asylsökande till 

tätorten. Flera använder biblioteket och asylkaféet för att träffa andra, få hjälp och möjlighet 

att träna sin svenska. Men många uppehåller sig på biblioteket hela dagarna från det öppnar 

till det stänger, i brist på annat att göra. Bibliotekspersonalen känner sig pressade då de inte 

har resurser eller tillräckligt stora lokaler för att möta de nya brukarnas behov och efterlyser 

fler insatser till de asylsökande. Biblioteket har blivit som ett fritidshem för många asylbarn 

och det är stökigt. Oron finns hos personalen om vad som ska hända under sommaren, att 

många av de nyanlända barnen kommer driva runt i byn i avsaknad av aktivitet. 

 

 

                                                           
43

 Ingen angiven författare 
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5.2 Mötesplatsen som ett rum för inkludering/gemenskap: 
 

Svärd, William ”Biblioteket- den nya mötesplatsen- färre lån men fler besökare på 

Kungsholmen” Mitt i Kungsholmen 2008-10-07 

På tio år har antalet utlånade böcker på Kungsholmens bibliotek har minskat med en tredjedel. 

Parallellt ökar besöksantalet och biblioteket ligger på tredje plats av de mest besökta 

biblioteken i Stockholm. Enhetschefen Marie Gustavsson tror att det beror på att bibliotekets 

roll i samhället håller på att förändras. Då människor finner mycket information på nätet lånar 

man inte exempelvis faktaböcker i samma utsträckning. Dessutom är böcker billigare nu. 

Kungsholmens bibliotek är inte längre ett skumt och tyst bokrum. Nu för tiden är det ljust och 

fullt av vuxna och barn som pratar, skrattar och fikar i kaféet. 

Norberg, Berndt ”Mötesplats på biblioteket” Södra Dalarnes Tidning 2009-02-20 

I artikeln berättar man om bebiskaféet på Säters bibliotek som öppnat för säsongen. 

Verksamheten pågår varje torsdag under tio veckor. Barnbibliotekarien Karin Lindfors som 

håller i bebiskaféet tycker att det är ett bra sätt att presentera bibliotekets verksamhet. Bland 

annat har de ett program som vänder sig till barn som vill lära sig sticka under sportlovet. På 

bebiskaféet visar man bland annat bebisfilm och bjuder på fika till självkostnadspris. Avsikten 

med bebiskaféet är att det ska vara som en samlingsplats för nyblivna föräldrar. 

Gilde, Charlotte ”Biblioteket är bokstavligen mötesplats för gammal som ung” 

Nordsverige 2011-03-24 

I Kramfors är biblioteket en mötesplats för människor i olika åldrar som träffas av olika 

anledningar, men mest menar artikelförfattaren, kommer de för gemenskapens skull. Det 

senaste i programverksamheten är korsordsträffar. Dit kommer människor för att lösa korsord 

och fika tillsammans. Birger, som är en av deltagarna berättar att han kommer dit väldigt ofta 

och det är mest för att träffa folk. Man har även andra aktiviteter på biblioteket, som 

bokcirklar, sagostunder, stick- och berättarkaféer och hjälp med släktforskning. Det är allt 

från skolelever till pensionärer som utnyttjar bibliotekets lokaler. 

Wibroe, Lena ”Biblioteket – en kulturell och öppen mötesplats” Smålandsposten 2011-

05-25 

Lena Wibroe är moderat och ordförande i kulturnämnden. Hon skriver en debattartikel som 

svar på tidigare artiklar som kritiserat planerna på nedläggningen av biblioteksfilialer på 

landsbyggden. Wibroe anser att biblioteken ska finnas för människor i alla åldrar samt vara 

tillgänglig för alla brukare. Emellertid menar hon att biblioteksfilialerna på landsbyggden är 

för dyra att ha i drift då och att man istället för att satsa på många små bibliotek med 

begränsat mediebestånd ska satsa på färre bibliotek med bättre service. På de orter som 

förlorar sina bibliotek ska det finnas andra sätt att beställa och låna böcker.  

Hördin, Lotta ”Biblioteken hör framtiden till- mötesplats att slå vakt om” Landskona 

Posten 2011-12-06 

Artikeln är placerad under avdelningen opinion i Landskrona Posten och resonerar kring 

bibliotekets funktion som mötesplats. Hördin anser att biblioteket behöver utöka sin 

verksamhet för att överleva i tider då utlåningsstatistiken dalar. Hon framhåller vikten av 

bibliotekets kulturella arrangemang, då det ordnas med läsecirklar, skrivarprojekt, 

utställningar och författaraftnar med mera. Författaren menar att vi kan ladda ner böcker och 
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få information genom våra telefoner men att biblioteket överträffar det mesta på internet då 

det erbjuder det fysiska mötet människor emellan. Biblioteken lyckas samla människor från 

olika åldrar, samhällsgrupper och kulturer. Ett lyckat integrationsprojekt, med andra ord. 

Holmberg, Janna Li ” Språkkaféet en kulturell mötesplats” Smålandsposten 2011-12-16 

Artikeln berättar om språkkaféet som är en verksamhet för invandrare i Älmhult där syftet är 

att träna svenskan och bryta social isolering. Det brukar komma ett tiotal personer, både 

kvinnor och män, för förutsättningslösa samtal om litteratur och livsfrågor. Riita Lähdevirta 

som är bibliotekarie på Älmhults bibliotek och som håller i språkkaféet menar att det är 

spännande samtal eftersom deltagarna kommer från olika kulturer och har olika 

utbildningsbakgrund. Hon menar att det är viktigt med den här typen av träffpunkter då 

många invandrarkvinnor fastnar i hemmet när SFI-kursen är slut. 

Lundqvist, Inger ”Våra viktigaste mötesplatser” Norran 2012-04-13 

En insändare som en före detta bibliotekarie skickat in till bakgrund av den tidigare 

publicerade artikeln om situationen på Lövångers bibliotek. Författaren menar att biblioteket 

som mötesplats särskilt behövs och används av socialt eftersatta grupper och att det ska 

primeras även om skattemedel måste tas från skola och den sociala budgeten för att hålla det 

öppet. Hon menar att ensamheten och utanförskapet är ett stort problem i samhället och att 

biblioteken kan bidra till att skapa social gemenskap genom att ha generösa öppettider. 

5.3 Mötesplatsen som ett upplevelse- och aktivets hus:  
 

Martelius, Eva ”Biblioteken får en ny roll som mötesplatser. Biblioteket är världsbäst 

på information.” Sydsvenskan 2008-03-09 

Karin Sandberg är, för tiden då artikeln är skriven, ny bibliotekschef i Lund och hon berättar 

för journalisten Martelius om hur biblioteken i Lund arbetar och om hur hon ser på 

bibliotekens framtid. Sedan flera år arbetar biblioteken i Lund mer riktat till allmänheten 

genom att ha arrangemang som föredrag, vägledning i att hitta arbete, information om hälsa 

och annan medborgarservice. I årets budget ingår också ett nytt kulturcentrum med bibliotek 

samt en ny mötesplats med bibliotek och föreningslokaler på klostergården. 

 

Glansholm, Hanna M ”Bibliotek blir mötesplats- ny teknik, föreningar och kultur ska 

locka Kistaborna” Mitt i Tensta-Rinkeby 2008-06-17 

 

I texten berättas om planerna för Kistas nya bibliotek som ska byggas i Kistas galleria. 

Bibliotekschefen för stadsbiblioteken höll som bäst på att leta samarbetspartners vid tiden för 

artikelns tillkomst. Bland annat var Akademibokhandeln, KTH, Lernia, Kista Science City, 

studieförbundet, barnavårdscentraler, fritidsgårdar och invandrarföreningar tillfrågade. Det 

nya biblioteket ska bli en plats som kombinerar det traditionella biblioteket med utbildning 

och föreningar. Inspirationen till den här sortsens mötesplats kommer från Londons förorter 

där man byggt hybridbibliotek med liknande koncept, så kallade ”idea stores”. Det nya 

biblioteket i Kista förväntas attrahera alla åldrar och fördubbla besöksantalet.  
 

Carlsson, Peter ”Biblioteken ska bli ny mötesplats” Helsingborgs Dagblad 2008-09-15  

Biblioteket på Drottninghög i Helsingsborg planeras att bli en verksamhet i enlighet med den 

brittiska modellen ”idea store”. Det är tänkt att vara ett modernt bibliotek med förenings- och 
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möteslokaler, fritidsaktiviteter, kafé, barn- och ungdomsverksamhet och mycket mera. 

Gränserna mellan de olika verksamheterna raderas ut. Idén bakom projektet är att skapa en 

känsla av samhörighet i området. Kulturchefen Disa Åberg menar att de kollar av behoven i 

området för att anpassa det nya biblioteket efter dem, verksamheten kommer också förändras i 

takt med att behoven hos besökarna förändras. 

Nordberg, Berndt ”Biblioteket i Säter- en mötesplats” Södra Dalarnes Tidning 2009-02-

16 

Artikeln berättar om den mångfaldiga verksamheten och aktiviteterna på Säters bibliotek. Hit 

kommer människor för att släktforska, låna musik, videofilmer och för att läsa tidningar. 

Biblioteket har flera avdelningar, för barn, ungdomar och vuxna. Där finns också en 

kulturhörna där de har utställningar året om. På biblioteket finns både kommunens 

kultursekreterare och kommunens syn och hörselinstruktör. Under sportlovet har de flera 

aktiviteter för barnen. Det är berättarprogram om Selma Lagerlöf, målarstuga och dockteater. 

Många använder också biblioteket för att studera. 

 

Haglund, Marie ”Biblioteken har blivit en viktig mötesplats” Borås Tidning 2010-04-20 

 

Gunilla Rundqvist, biblioteksansvarig i Svenljunga, tycker att Svenljunga bibliotek har gått 

från att vara en utlåningsplats till att vara en mötesplats. När de flyttade in till nya lokaler för 

fem år sedan fick de mer plats vilket gav nya möjligheter. De har haft författarbesök, musik, 

föredrag och studiecirklar och det har ökat besöksantalet. Rundqvist menar att det alltid är 

någon i lokalen. Det är de som studerar, använder datorerna eller läser tidningar. Aktiviteter 

som stickkafé och läxläsning lockar också dit besökare. 

Fredén, Kristian ”Biblioteken är våra nya mötesplatser” Svenska Dagbladet 2011-12-04 

Fredén resonerar kring antologin ”Finns biblioteken om tjugo år? En antologi om framtidens 

bibliotek”. Oron finns att den tekniska utvecklingen gör att det fysiska bibliotekrummet 

förlorar i betydelse. Samtidigt talar man mer om biblioteken som mötesplatser och 

upplevelsecentrum än som platser för läsning. En av skribenterna menar att biblioteket 

kommer finnas kvar som ett restlager för specialintresserade. En annan menar att 

bibliotekarien kommer att arbeta på andra ställen i samhället. Fredén är övertygad om att 

biblioteket kommer finnas kvar och att man kommer fortsätta ställa sig frågan om den 

kommer finnas kvar, om tjugo år. 

Milder, Anders ”Biblioteken som mötesplatser” Smålandsposten 2012-01-28 

Milder ställer frågan, i sin krönika, när den sista besökaren går ut från folkbiblioteken. Enligt 

internettjänsten ”Bibblan svarar” minskar besöken med 0,6 miljoner besök per år. Det skulle 

innebära att det dröjer mellan 102- 150 år innan ingen längre besöker biblioteken. Krönikören 

menar dock att då läsandet av e-böcker kommer att öka dramatiskt kommer besöken samtidigt 

minska i snabbare takt. Om biblioteken som mötesplats och fysiskt rum ska fortsätta existera 

behöver man som i Malmö satsa på publika möten som författarträffar.  

Nathéll, Ingrid ”Klostergården: Ny mötesplats. Fritidsgården har hittat till biblioteket” 

Sydsvenskan 2012-02-09 

Artikelförfattaren redogör för planerna för den nya mötesplatsen som ska öppnas hösten 2013 

i Klostergården, Lund. Det nya huset ska få namnet Mötesplats Klostergården och ska bli en 

plats där man förenar bibliotek och fritidsgård. Här ska också finnas bild- och 
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musikundervisning och föreningar som kan hyra in sig i lokalerna. Tanken är att det ska vara 

öppet och flexibelt, med en kod ska man kunna komma till biblioteket även när det är stängt. 

Ungdomar har varit med och planerat och inriktningen är i första hand till de unga men man 

hoppas att det ska bli en mötesplats för alla i stadsdelen. 
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6. Analys 
  

Jag kommer att strukturera analysen utifrån de tre övergripande temana som jag fann i det 

undersökta materialet utifrån bibliotekets funktion som mötesplats.
44

 Avsikten är att besvara 

hur folkbibliotekets funktion som mötesplats har beskrivits och debatterats i de artiklar från 

dagspressen som har varit mitt empiriska underlag samt att diskutera vilka betydelser de 

uppfattningarna kan ha för bibliotekets verksamhet. Raber, Andersson och Skot-Hansens 

teoretiska modeller kommer ligga till grund för analysen men även den tidigare forskningen 

som presenterats i uppsatsen kommer att komplettera teorin.
45

 

6.1 Det öppna vardagsrummet 
 

Det första temat som jag fann i mitt empiriska material ”mötesplatsen som ett værested”, en plats att 

vara på, är ett passivt förhållningssätt till mötesplatsen snarare än ett aktivt agerande. Här är 

biblioteket en plats att komma till för att sitta och vara en stund. Jag kopplar temat till 

rekreation. I artiklarna som jag lagt under temat behandlar de avkopplande aspekterna, att 

samla tankarna, få ro och omgärdas av tystnad. Som i Jochumsen och Rasmusens studie av det 

danska folkbiblioteket så menar deras informanter att biblioteket fungerar som en plats som står i 

kontrast till stressen i vardagen, en plats att vara på och leka med barnen, läsa tidningar och slappna av 

med en bok.
46

 Utifrån detta perspektiv är bibliotekets karaktär en frizon, en oas i vardagen.  

Jag ansluter också hur folkbiblioteket står för det förutsättningslösa till detta tema: 

”Ingen frågar varför man kommer dit, det kostar inget och man behöver ingen biljett”
47

 

I samma artikel menar den intervjuade forskaren att en del av bibliotekets legitimitet ligger i att det 

är en kravlös mötesplats, ett samhällets vardagsrum. Biblioteket framställs som en institution 

där besökare kan vistas utan några krav på motprestation. Denna uppfattning kan relateras 

till de låga barriärer som Stigendal menar att biblioteket står för. Att man inte behöver 

göra eller ha något för att få tillgång till biblioteket.
48

 Att man också på flera håll betonar 

vikten av gratisprincipen kan man föra till det förutsättningslösa eller kravlösa 

perspektivet. Att servicen ska hållas fri från avgifter är i linje med Rabers sociala strategi 

där det betonas att tillgången till biblioteket är en rättighet för alla och att det ska 

finanseras med offentliga medel.
49

 

Mötesplatsen som værested faller under Andersson och Skot-Hansens profil ”biblioteket som 

socialt centrum” då de betonar att det är en plats att vara på utan krav. Som på Oldenbergs 

tredje plats är biblioteket ett informellt rum där människor kan träffas opåkallat. Själva 

væresteds begreppet är emellertid bara en liten del av Andersson och Skot-Hansens sociala 

centrum men faller inte heller under någon av de andra modellerna. Som Jochumsen och 

Rasmussen påpekar är det sällan man enbart använder biblioteket som ett ställe att vara på. 

Tvärtom menar de att deras intervjupersoner talar om användingen av biblioteket som 

mötesplats på ett mer nyanserat sätt, där man också möts och är tillsammans. Det är en aspekt 

som i mitt kodschema faller under en annan kategori. Vidare menar författarna att den 

                                                           
44

 Se kap. 4.3 
45

 Se kap. 3 
46

 Jochumsen och Rasmussen  (2001)s. 129 
47

 Pressens mediaservice 2007-01-09 
48

 Stigendal (2008)s.64-65 
49

 Raber (1996) s. 225 



19 
 

avgörande grunden till att deras informanter använder biblioteket till en være- och mötesplats 

är att det är en neutral plats som har något för alla och att man komma och gå som man vill.
50

 

En annan sida av værestedet är utformandet av det fysiska rummet. I mitt empiriska underlag 

återfinns en diskussionen om bibliotekets arkitektur i förhållande till funktionen. Om 

biblioteket ska vara en plats där besökare ska komma och ”hänga” behöver bibliotekets 

fysiska konstruktion vara format på ett sätt som inbjuder till det. Det moderna biblioteket ska 

vara lättillgängligt och det ska ha många sittplatser och utsikt genom stora fönster. När det 

planerades en ombyggnad för Stockholms stadsbibliotek hamnade böckerna i bakgrunden, 

man ville minska antalet böcker och öka de publika ytorna. Anledningen till att bibliotekets 

rummet utvecklats från det slutna boktemplet till det mer öppna vardagsrummet är för att 

besökarnas användning av biblioteket förändrats i den riktningen. Det förhållningssättet ligger 

i linje med Rabers populistiskt initiativ, då det anses att bibliotekets riktiga roll inte är att 

förändra medborgarna utan att ge dem service. Att ge biblioteksbesökarna vad de vill ha, helt 

enkelt.
51

   

En negativ synpunkt av mötesplatsen som værested uttrycks i mitt material då man på 

biblioteket i Lövånger har överväldigats av asylsökande som har sökt sig till biblioteket i brist 

på annat att göra. Även då bibliotekarierna tycker att det är positivt att många väljer att 

komma till biblioteket blir arbetssituationen för svår för personalen. De har varken resurser 

eller tillräckligt stora lokaler för att möta de nya användarna. Biblioteket blir som ett 

fritidshem för asylbarnen och det upplevs som stökigt. Visst kan det bli besvärligt för andra 

biblioteksbesökare om ljudnivån är hög och man inte får ro. Jag tycker också att det är tråkigt 

att ungdomarna är understimulerande och att de inte förefaller besöka biblioteket för att de 

vill vara där, utan för att det inte finns något bättre alternativ. Kommunen och 

migrationsverket borde ta större ansvar för de asylsökande. Men då situationen ser ut som den 

gör är det ändå värdefullt att biblioteket finns där som en plats för de asylsökande att vara på. 

6.2 Integrationsprojektet 
 

Det andra temat som jag urskilde från mitt empiriska underlag och det som man kanske först 

associerar till mötesplats begreppet är ”mötesplatsen som inkludering/gemenskap”. Här är 

folkbiblioteket demokratins företrädare i samhället och har till uppgift att värna om alla 

medborgarna. Flera artiklar lyfter fram det faktum att det är en plats där alla är välkomna 

oavsett ålder, kön, vilken samhällsgrupp eller kultur man kommer ifrån. Det handlar också om 

att biblioteket kan vara en plats som skapar delaktighet och gemenskap genom 

kommunikation och umgänge. Det är ett perspektiv som framställer biblioteket som ett lyckat 

integrationsprojekt.  

Stigendal framhåller särskilt bibliotekets betydelse för innanförskapet i samhället. 

Bibliotekarierna i Stigendals studie är överens om att biblioteket är en plats dit alla kan gå, 

oavsett om du kan språket, om du är hemlös eller kommer från överklassen. Det är en plats för 

alla, där alla får vara.
52

 Att biblioteket riktar sig till alla ingår i det hårda innanförskapet som 

innebär tillgänglighet i en konkret mening. Det mjuka innanförskapet handlar om den 

subjektiva upplevelsen av delaktighet och här ger Stigendal bibliotekets personal en 

avgörande roll. Han menar att det är i kontakten med bibliotekets anställda som en brygga 

mellan utanförskap och innanförskap kan uppstå. Det är biblioteksanvändarens upplevelse av 
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dessa möten som bestämmer om biblioteket kan skapa ett innanförskap.
53

 Mitt empiriska 

underlag behandlar dock inte i första hand bibliotekariens interaktion med användarna utan de 

möten som sker biblioteksbesökare emellan.  

I mitt material påträffar jag en insändare som likt Stigendal talar om biblioteket som ett 

innanförskap. Insändaren är ett svar på den artikel som beskriver situationen på Lövånger 

bibliotek dit många asylsökande uppehåller sig. Författaren menar att många grupper i 

samhället söker sig till biblioteket för att där finns människor, både personal och besökare. 

Biblioteket som mötesplats behövs särskilt för socialt eftersatta grupper och blir en motvikt 

till det tuffa samhället som på många sätt exkluderar människor. 

”Ensamheten och utanförskapet är ett stort problem i vårt samhälle, så varför kan inte kulturen 

lämna ett socialt och mänskligt bidrag(…)” 

En sådan åsikt faller under Rabers sociala strategi, som lägger tonvikten vid att biblioteket 

har ett socialt ansvar och bör sträva efter att alla samhällsmedborgare skall inkluderas i 

verksamheten. Det primära ansvaret är att möta behovet hos marginaliserade grupper och 

bryta förtryck och exkludering.
54

 En annan artikel som berör detta handlar om språkkaféet 

på Älmhults bibliotek där invandrare träffas för att öva språket men också för att undvika 

den sociala isolering som framförallt kvinnor upplever då de kan fastna i hemmet efter 

SFI-kursens slut. 

Flera artiklar i mitt undersökningsmaterial handlar om den gemenskap som genereras i den 

målriktade verksamheten som vänder sig till barn och unga, nyblivna föräldrar eller 

invandrargrupper. Särskilt den senare gruppen diskuteras i det här sammanhanget. Många ser 

att folkbiblioteket har en uppgift att integrera invandrare till det svenska samhället. Genom 

biblioteket har invandrare möjligheten att träffa andra, få hjälp i vardagen och träna sin 

svenska. Exempelvis på nämnda språkkafé som hålls i Älmhults biblioteks regi, träffas 

invandrare med olika bakgrund såväl kultur- som utbildningsmässigt för förutsättningslösa 

samtal. På så sätt får de öva på det svenska språket. Stigendal menar att det i den svenska 

kontexten handlar utanförskapet om att inte ha och att inte göra. En av dessa aspekter som rör 

invandrare är språkkunskaper. Praktiskt taget alla Stigendals informanter menade att bristande 

språkkunskaper var en faktor för exkludering och ett allvarligt hinder för att vara en aktiv 

medborgare.
55

 Som jag ser det blir biblioteket genom språkkaféer återigen en aktiv faktor för 

att skapa inkludering. I en annan artikel framhåller man också att biblioteket är den enda 

kulturinstitution som invandrare använder i minst lika stor utsträckning som infödda svenskar 

gör.  

Mötesplatsen som inkludering/gemenskap ligger helt i linje med den Andersson och Skot-

Hansens profil ”biblioteket som socialt centrum. Biblioteket utgör en ram för vardagens 

sociala liv. Det är en mötesplats för att konversera med andra besökare, bläddra i tidningar 

och ta en kopp kaffe. I denna roll fyller biblioteket en funktion av social gemenskap. Här 

läggs också tyngdpunkt på verksamhet i förhållande till utsatta grupper. Anställd personal ska 

särskilt aktivera barn och unga. Man gör också mycket för att nå ut till invandrare och 

integrera dem i dansk kultur.
56

 

Inom temat inkludering/gemenskap talas det om den förändring som skett på folkbiblioteket 

senaste åren. Även då allt färre böcker lånas ut ökar biblioteksbesöken på flera håll. Många 
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tillskriver trenden att biblioteket fått en mer utpräglad social mötesplatsfunktion. På moderna 

bibliotek finns numer både kaféer och resturanger. I en artikel i mitt empiriska material 

beskriver man den förändringen på Kungsholmens bibliotek. Man menar att det skumma 

bokrummet där man skulle vara knäpptyst är borta. Nu är biblioteket ljust och fullsatt av 

människor, unga som gamla, som pratar, skrattar och fikar i kaféet. I andra artiklar beskriver 

man det här fenomenet i negativa ordalag. De farhågor som väcks handlar om att litteraturen 

kommer att dö som ett led av att folkbiblioteket omvandlats till trivselkaféer. Den typen av 

åsikter kan föras till Rabers konservativa strategi. Enligt den uppfattningen är böckerna i 

centrum, särskilt kvalitetslitteratur. Bibliotekets vänder sig till seriösa läsare och det 

undervisande syftet är dominerande. Den konservativa strategins mest intensiva förespråkare 

hävdar att vare sig social service eller underhållning, i vilken jag menar att man kan placera 

fikandet på biblioteket, är ett giltigt mål för folkbiblioteken.
57

 

Den gynnsamma sidan av temat ”mötesplats som inkludering/gemenskap” är den 

demokratiska funktionen som biblioteket fyller genom att välkomna alla medborgare och ta 

ett socialt ansvar för de grupper som annars utestängs i vårt samhälle. Det blir som ett 

tvärsnitt av befolkningen som kommer till biblioteket, inte samma slags elitpublik som söker 

sig till teatrar och konserthus. Konflikten som uppstår i den sociala gemenskapen är att 

småpratandet och samvaron stör de traditionalister som menar att folkbibliotekets 

huvuduppgift är att förmedla god litteratur. För de som förespråkar ett konservativt bibliotek 

med lugn atmosfär och tysta bokrum faller inte bebiskaféer och korsordsträffar i god jord.  

6.3 Hybridbiblioteket 

 

Debatten i dagspressen kring bibliotekets mötesplatsfunktion har också handlat om på vilket 

sätt det har kommit att bli ett upplevelsecentrum och en plats för nöjen och evenemang. 

Programverksamheten på biblioteken som författarträffar, teaterföreställningar, stick- och 

slöjdkaféer, föredrag, skrivarprojekt, utställningar och andra sammankomster kan kopplas till 

bibliotekets funktion som upplevelsecenter. Temat ”mötesplatsen som ett upplevelse- och 

aktivitets hus” står i kontrast till væresteds temat. Till skillnad från den utgångspunkt där 

mötesplatsen är ett ställe där man kan bara vara utan någon särskild anledning är 

”mötesplatsen som ett upplevelse- och aktivitets hus” en plats där man möts genom 

aktiviteter.  I flera texter beskriver man hur bibliotekets roll har förändrats, att man kan göra 

så mycket mer än bara låna böcker. Folkbiblioteket har gått från att vara en utlåningsplats till 

en mötesplats genom alla de aktiviteter och verksamheter som biblioteket erbjuder.  

Andersson och Skot-Hansen anser att då ett bibliotek erbjuder många arrangemang och har en 

öppenhet till lokalsamhället, kommer folk i andra syften än att låna böcker och biblioteken är 

att betrakta som mötesplatser.
58

 I detta tema finns flera av Andersson och Skot-Hansens 

profiler representerade i mitt material. ”Biblioteket som kunskapscentrum” återfinns på flera 

håll, då man framhåller att många studenter utnyttjar bibliotekets lokaler för att studera och 

mötas för grupparbeten. Man betonar också att biblioteket ska vara en plats som kan bistå 

med material, datorer och framförallt att det ska finnas tillgång till studieplatser. 

Kulturcentrumet är särskilt utmärkande då mycket av programverksamheterna och 

arrangemangen det berättas om i artiklarna har en kulturell förankring. Kulturcentrumet 
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handlar den kulturella och konstnärliga upplevelsen.
59

 På flera håll beskrivs biblioteket just 

som kulturhus och upplevelsecentrum. 

Flera artiklar inom temat ger exempel på den rådande utvecklingen av biblioteken som en 

hybridform av bibliotek och annan verksamhet. Dessa nya platser kallas också just för 

mötesplatser. På klostergården i Lund ska man förena biblioteket med fritidsgården, skolans 

bild och musikundervisning ska också in i huset därtill kommer föreningar kunna hyra in sig.  

På flera andra håll har liknande utveckling skett, biblioteken ska bli nya mötesplatser i 

lokalområdet där en mängd samhällsservice och information ska samlas. Det är tänkt som 

moderna bibliotek med förenings- och möteslokaler, fritidsaktiviteter för olika åldrar, kaféer, 

barn- och ungdomsverksamhet och mycket annat. Gränser suddas ut mellan de olika 

verksamheterna och allt samlas under samma tak. Syftet är att skapa en känsla av samhörighet 

på ett lokalt plan. Projektansvariga undersöker vad människorna i området vill ha för att 

anpassa verksamheten. Tanken är att verksamheten sedan kommer att förändras i takt med hur 

användarnas behov förändras. Bakgrunden för den här typen av bibliotek är den brittiska 

modellen ”idea store” som först kom till i östra London. En undersökning där visade att 

många i distriktet tyckte att biblioteken var viktiga, men sällan besökte dem. Det starkaste 

önskemålet var att man skulle kunna kombinera biblioteksbesöken med andra ärenden. Idea 

stores har blivit samlingsplatser för stadsdelar och lokalområden för att söka all typ av 

information. På de bibliotek som har utvecklats till den här typen av aktivitetshus har 

besöksantalet tredubblats. 

Denna typ av mötesplats eller idea store kan föras till Andersson och Skot-Hansens 

informations centrum där man förmedlar information till såväl offentligheten som den 

målriktade brukaren. Det kan bland annat innebära samhällsinformation, turist- och 

referensservice. På andra håll kallar man idea store för lärcenter och kopplar den samman med 

det livslånga lärandet. Biblioteket ansluts med föreningslivet och erbjuder kurser i språk, 

dataanvändning och annat vilket för tankarna till Andersson och Skot-Hansens 

kunskapscentrum. Framförallt är hybridbiblioteken ett uttryck för Rabers populistiska strategi, 

då man ger medborgarna vad de vill ha, och utvecklar sin verksamhet efter deras behov och 

önskningar. Biblioteket måste vara folkets bibliotek och bibliotekarierna ska ge service som 

representanter och inte som moraliska smakdomare. Det är efterfrågningar som ska styra 

urvalet och folket själva som vet vad de vill läsa och göra på biblioteket. Den populistiska 

strategin ser biblioteken som informationscentraler.
60

 Även arrangemangen på de mer 

traditionella biblioteken kan ses som en populistisk strategi då man genom 

upplevelsebetonade verksamheten försöker locka till sig allmänheten för att öka 

besöksantalet.  

En annan artikel som genomsyras av den populistiska strategin är den krönika där författaren 

resonerar kring bibliotekets varande. Krönikören är rädd för att biblioteken ska upphöra då 

han förutspår att de digitala lånen helt kommer att ersätta de fysiska och de fysiska besöken. 

Då biblioteket i Malmö förstörde en mängd böcker för att göra plats för publika möten 

bemöttes det med hård kritik. Men artikelförfattaren menar att utvecklingen är nödvändig för 

om biblioteket ska vara något värt som fysiska mötesplatser kommer det behöva bevisas med 

fakta för att den politiska viljan för biblioteken kvarvarande existens. Om det bara finns 

låntagare men inga besökare kommer biblioteken betraktas som en markandsaktör i mängden 

av andra. På samma sätt är den populistiska strategin nyttocentrerad. Bibliotekets tillvaro 

rättfärdigas genom att det används mycket och marknadsanpassas. I enlighet med denna 

                                                           
59

 Andersson och Skot-Hansen(1994) s. 19  
60

 Raber (1996)s. 228 



23 
 

inställning ska bibliotekets uppgift inte vara att förändra samhället men att tjäna det. Beviset 

för att biblioteket lyckats med det är att många använder sig av bibliotekets tjänster. Kärnan 

ligger i vad biblioteket gör, inte vad det är.
61

 

Som tidigare påpekas finns en oro över litteraturens död och bibliotekens- åtminstone så som 

vi i dag känner dem- försvinnande. Dess största fiende är teknologins framfart och de digitala 

tjänsterna. Många ser med fasa på bibliotekets förändring till idea stores, kulturhus och 

upplevelsecenter. I en artikel som återger en text från en antologi om bibliotekets framtid 

målar man en dystopisk framtidsversion av biblioteket som kommer leva i tynande tillvaro vid 

sidan av kultur institutionerna. De återstående biblioteken kommer fungera som isolerade 

bokkloster där boknördar desperat försöker rädda det som finns kvar av ett förskingrat 

bildningsarv. 
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7. Diskussion 
 

I det här kapitlet avser jag att diskutera relationen mellan den tidigare forskningen och min 

egen. Jag gör en jämförelse mellan hur folkbiblioteket beskrivs som en mötesplats i tidigare 

arbeten och i mitt empiriska material. Diskussionsavsnittet inrymmer också mina slutsatser, 

där jag deklarerar mina svar på uppsatsens problem. 

7.1 Förhållandet till tidigare forskning 
 

Min undersökning är till viss del en fortsättning på den studie som Forsten och Fries 

genomförde i Magisteruppsatsen ”Den tillhörighetsskapande mötesplatsen- folkbiblioteket 

som mötesplats i svensk biblioteksdebatt”, då jag genom innehållsanalys undersöker den 

svenska debatten kring biblioteket som mötesplats. Forsten och Fries har emellertid studerat 

biblioteksdebatten i den etablerade bibliotekstidskriften biblioteksbladet, i SOU:er och 

propositioner och tittat på förändringar som skett över tid. Mycket av deras resultat och teman 

som de fann i sitt examensarbete samspelar också med min egen analys. Forsten och Fries 

tema ”delaktighet och sammanhang” linjer helt i linje med mitt tema ”mötesplatsen som 

inkludering/gemenskap”. Det behandlar integration och samvaro och att biblioteket vänder sig 

till alla. Av artiklarna från 1975 förs debatten och delaktighet och sammanhang i diskussioner 

om icke-användare eller att bibliotekets verksamheter ska fungera som redskap för att skapa 

delaktighet och demokrati. Under 80 och 90 talet handlar det om att biblioteket ska bli en 

mötesplats mellan invandrargrupper eller sociala grupper. 2005 talas det om möten som kan 

leda till förändring i åsikter och världsbild. Man menar också att det krävs förändring för att 

biblioteket ska bli en mötesplats för alla. Folkbiblioteket måste bli mer tillåtande. 

Mötesplatsen diskuteras utifrån dess förutsättningar och nytta.
62

 I mitt material återfinns de 

flesta av de aspekter som nämnts. Att folkbiblioteket blir demokratins företrädare i samhället 

som bistår om alla medborgarna. Här finns också den riktade mötesplatsen som särskilt 

vänder sig till invandrar- och sociala grupper. Däremot diskuteras det inte i mitt material att 

folkbiblioteket måste förändras för att bli än mer tillåtande för att alla ska inkluderas. Tvärtom 

beskrivs biblioteket som öppet för alla grupper och att problemet snarare hänger på att 

samvaron och småpratandet tar över litteraturförmedlingen och stör en del låntagare. 

Forsten och Fries tema ”fritid och rekreation” responderar partiellt med mitt tema 

”mötesplatsen som ett værested”. Fritid och rekreation handlar om individen och dess 

identitetskapande och är följaktligen ett långt större tema än værestedet. I artiklar från 1995 

diskuteras hur människor utnyttjar biblioteket för att sitta och dricka kaffe och i 

kulturutredningen från samma år, beskrivs ett ökat intresse för mötesplatser av en neutral 

karaktär.
63

  Jag tycker att det för tankarna till Oldenburgs tredje rum. Även under deras tema 

”delaktighet och sammanhang” beskrivs en artiklarna från 1995 som ett ställe uppehålla sig 

på, mötas och umgås. Man konstaterar att folkbiblioteket är ett att de få offentliga rum som är 

icke- förpliktigande och gratis. Det förs i min undersökning under kategorin ”mötesplatsen 

som ett værested”. 

Det sista temat som Forsten och Fries analyserar i sitt arbete är ”individens och samhällets 

utveckling” och berör lärande och utveckling, folkbildning och fostran. Det är hur samhället 

och beslutsfattare ser på biblioteksnyttan. Man menar särskilt att biblioteket har en viktig roll i 
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kunskapssamhället och att mötesplatsen ska finna som stöd för utbildning.
64

 Detta är inget 

tema som jag kunnat urskilja i mitt material. Man har emellertid talat om nyttoaspekten av 

biblioteket i meningen att marknadsanpassa och ge folket vad de vill ha för att undvika att 

biblioteken försvinner. 

Forsten och Fries menar att den gemensamma kärnan i mötesplatsen är att bygga ett gott 

samhälle och få människor att må och fungera väl. Att de ska känna tillhörighet. Jag tänker att 

mötesplatsen kan kopplas till olika saker och att jag i min egen analys ser att syftet med 

mötesplatsen är inkludering, gemenskap och avkoppling. Medan aktiviteter och upplevelser är 

sättet på vilka dessa kan uppnås. Ingvarsson och Kulju beskriver också mötesplatsen utifrån 

avsikten med den. Att biblioteket som mötesplats är kan fungera som en länk mellan 

samhället och individen. Det är en plats där individen får vara ifred och anonym men 

samtidigt få en känna gemenskap genom att vara på samma plats som andra.
65

 

Också Anna Särgs magisteruppsats korrelerar till mina resultat. Hon uttrycker att mycket med 

mötesplatsfunktionen, att det är öppet för alla och har ambitionen att vara så, samt att det är 

gratis har med inkludering, tillhörighet och integration att göra. Där jag har kallat mina teman 

”mötesplatsen som ett værested” och ”mötesplatsen som en upplevelse- och aktivitetshus” 

talar Anna Särg om den låg/ högintensiva mötesplatsen. Den lågintensiva mötesplatsen som 

överensstämmer med værestedet, en kravlös, icke-exkluderande, neutral plats att få lugn och 

ro och bara vara på.
66

 Den högintensiva mötesplatsen och det kreativa och 

upplevelseorienterade biblioteket sammanfaller med mitt tema ”mötesplatsen som ett 

upplevelse/aktivitets hus” då de temana behandlar de arrangemang och aktiviter som 

biblioteket har som genererar i en möten mellan människor. Särg menar att den högintensiva 

mötesplatsen i hög grad är knutet kultur som konst, musik läsning och lärande men också till 

viss del lärande och information.
67

 Liknande resultat har jag i min studie där verksamheten i 

första hand är riktad mot kultur upplevelser men numer också idea stores och de nya hybrid 

biblioteken förväntas bli informationscentraler och lärande center. 

7.2 Slutsatser 
 

 Hur definieras och diskuteras folkbibliotekets funktion som mötesplats i 

dagspressen? 

I en stor del av mitt material diskuterar man mötesplatsen utifrån bibliotekets 

programverksamheter och arrangemang. Genom dessa aktiviteter skapar man möten och 

gemenskap mellan människor. I den aktuella debatten diskuterar man också idea stores och 

hybridbibliotek som kombinerar biblioteket med annan verksamhet som förenings och 

fritidsaktiviter. Tanken är att de ska fungera som en samlingsplats för människorna i 

lokalområdet där man kan söka all slags information. Avsikten är att öka besöksantalet genom 

att ge den service som medborgarna önskar. En sådan användartillvänd taktik föras under 

Rabers populistiska strategi där biblioteket ses ur ett nyttoperspektiv.  

 Vilka åsikter och idéer återfinns i artiklarna? 
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Biblioteket som mötesplats har till största delen diskuterats i positiva ordalag. Man har 

framhållit den demokratiska aspekten av att verksamheten vänder sig till alla grupper i 

samhället. Att man når ut till marginaliserade grupper som andra kulturinstitutioner 

misslyckats med att komma åt. Debatten har handlat om att biblioteket kan användas som en 

oas och vilopunkt i en annars stressfull vardag. Man har också lyft fram att 

mötesplatsfunktionen brukas för kulturella upplevelser och på en mängd andra sätt som att 

studera, läsa tidningen eller söka information. Biblioteket har också blivit en plats dit man kan 

gå utan ett konkret syfte som för att koppla av eller få social kontakt. Detta sätt att diskutera 

biblioteket som mötesplats kan föras till Andersson och Skot- Hansen sociala centrum samt 

Rabers sociala strategi. De modellerna uttrycker bibliotekets sociala och demokratiska 

funktioner.  

De negativa uppfattningar som kommit upp i sammanhanget dels handlat om att den öppna 

atmosfären, tillgängligheten och det större utrymmet för människor att kommunisera har 

ibland skapat en känsla av fritids för barn och unga där det blir stökigt och låntagare störs. En 

annan kritisk inställning till mötesplatsen som har ventilerats i mitt empiriska material har 

handlat om att bibliotekets utveckling till mötesplatser med dess kaféer, kulturupplevelser och 

föreningsliv har placerat litteraturen långt bak i prioriteringslistan. Om man som Annina Rabe 

som citateras i det inledande kapitlet i den här uppsatsen anser att litteraturförmedling är det 

bibliotekets huvudsakliga uppdrag så tillhör man den skara som tycker att man ska styra 

biblioteket efter Rabers konservativa strategi. Den konservativa strategins mest passionerade 

förespråkare menar att vare sig social service eller underhållning hör hemma på biblioteken.  

 Vilka konsekvenser kan den aktuella debatten om bibliotekets 

mötesplatsfunktion få för folkbibliotekets verksamheter? 

De betydelser jag kan se att dessa uppfattningar kan ha för bibliotekets verksamhet är att de 

publika ytorna kommer att fortsätta öka och böckerna kommer att minska till antal. Då 

trenden är att utveckla programverksamheten, att samarbeta med andra intressenter och bygga 

ut kaféer i anslutning till biblioteket kommer böckerna och utlåningen komma i skymundan 

trots den konservativa strategins förivrare. Eftersom utlåningsstatistiken dalar måste 

biblioteket kompensera med något annat för att inte försvinna. De idea stores och 

hybridbibliotek som uppstått har bevisat en stor publik och kan bli biblioteken räddning. Jag 

tror att fler bibliotek kommer att utvecklas åt det hållet, att det kommer marknadsanpassas för 

att ge medborgarna vad de vill ha under ett tak. En konsekvens av detta kan vara att 

bibliotekarierna kommer att behöva andra kompetenser än i dagsläget. Kanske pedagogiska 

och säljarmässiga kvalifikationer eller att man helt enkelt anställer lärare, informatörer och 

försäljare till biblioteket. 

7.2 Vidare forskning 

 

Min studie har satt fokus på en bibliotekets funktion som mötesplats. Vidare studier behövs 

dock både på vad biblioteket ska ha för andra roller och hur de ska fungera. Ett perspektiv på 

bibliotekets mötesplatsbegrepp som är närmast outforskat är den internetbaserade aspekten, då 

många biblioteksanvändare kommunicerar med biblioteket och varandra genom bibliotekens 

webbplatser. En sådan studie skulle sannolikt ge en djupare och bredare bild av bibliotekets 

mötesplatsfunktion. Det skulle också vara givande att göra en innehållsanalys över debatten 

om biblioteket som mötesplats från bloggar eller bibliotekens styrdokument för att skildra 

olika åsikter och olika sidor av begreppet.  
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8. Sammanfattning 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur den aktuella debatten om folkbiblioteket som 

mötesplats ser ut i den svenska dagspressen. Jag har tittat på hur mötesplatsfunktionen 

används och hur den uppfattas och vad det kan ha för betydelse för bibliotekets verksamhet. 

Via en urvalsprocess valde jag ut 18 relevanta artiklar som behandlar ämnet ur den svenska 

dagspressen mellan åren 2006 till 2012. Genom att implementera en kvalitativ innehållsanalys 

utkristalliserades tre teman i mitt empiriska material, ”mötesplatsen som ett værested”, 

”mötesplatsen som inkludering/ gemenskap” och ”mötesplatsen som ett upplevelse- och 

aktivitets hus”. ”Mötesplatsen som ett værested”, är en plats att uppehålla sig på. En kravlös, 

neutral plats dit man söker sig för lugn och ro. ”Mötesplatsen som ett rum för 

inkludering/gemenskap” och handlar om interaktion och samvaro mellan besökarna. Här 

framhåller man särskilt att biblioteket är till för alla och lyfter fram olika sociala grupper. Det 

sista temat är ”mötesplatsen som ett upplevelse- och aktivitets hus” och är en uppfattning där 

mötesplatsensfunktionen är kopplad till bibliotekets aktiviteter och arrangemang. 

Till Analysen har jag använt mig av Andersson och Skot- Hansens respektive Rabers 

teoretiska modeller över bibliotekets roller. Då Andersson och Skot- Hansens modeller över 

folkbibliotekets profiler beskriver de praktiska funktionerna och Rabers ideologier beskriver 

olika sätt som biblioteket kan styras på tycker jag att de kompletterar varandra. Den tidigare 

forskningen används också till en viss del i analysen.  

Undersökningen visar att bibliotekets uppdrag har förändrats de senare åren från att ha varit 

utlåningscentraler till att bli öppna vardagsrum. Folkbibliotekets funktion som mötesplats är 

något som uppskattas och efterfrågas av majoriteten. Biblioteket lokaler använts för sociala 

kontakter så väl som för att vara i fred. Genom bibliotekets aktiviteter och kulurverksamhet 

finner många en gemenskap med andra besökare. Resultatet pekar mot en trend att man på 

biblioteken skapar utrymme för sittplatser, kafeterior och scener för att värna om 

mötesplatsen. Utveckling lämnar mindre plats för litteraturen och mer plats för medborgarnas 

önskningar. Idea stores och hybridbibliotek tillkommer där biblioteken utvecklar sin 

verksamhet tillsammans med föreningar och andra intressenter för att bli informations 

centrum och en lokal träffpunkt. Ideologiskt tenderar biblioteksverksamheten att ge det 

marknaden vill ha, en populistisk strategi som ser till bibliotekets nytta i samhället. Samtidigt 

kvarstår en stark uppfattning att biblioteket bär ett socialt ansvar. Andersson och Skot-

Hansens sociala centrum där gemenskap och integration sätts främst har en fortsatt stark 

ställning bland bibliotekets användare. Tänkbara konsekvenser, av uppfattningarna som finns 

om mötesplatsen är en fortsatt utveckling för den utåtriktade verksamheten på biblioteket. De 

ombyggda kombinerade biblioteket kommer kanske även att kräva annan kompetens från 

bibliotekarierna och litteraturen och utlåningen kommer att komma i skymundan. 
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