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Abstract:  
 
This thesis examines how library employees experience the library as a meeting place. 
Our questions are:  
What effect has the concept of a "library as a meeting-place" for library staff? 
How do they see the library as a meeting place?  
How do they see their workplace as a venue for meetings?  
 
The respondents interviewed work in public libraries. We were inspired by a cultural 
geographic theory that we re-designed. The following divisions were made in order to 
give the work a definitive structure: 
 
 The "mental space" 
 The library as a meeting place on a global and universal level; 
 
 The "conceived space" 
 Librarians and planners' thinking on the specific library as a meeting place; 
 
 The "living space" 
 How library staff perceive that the library is used as a meeting place in reality. 
 
In our analysis, we use a phenomenographic qualitative interpretive methodology. 
Phenomenography concerns the differences and variation of a phenomenon. In our case, 
this is how the library staff experiences the library as a meeting place.  
 
The result of our interviews gives us indications that the majority of respondents think 
the library is a meeting place for visitors (from the local community). It appears the 
library, as a venue, is used for many kinds of meetings. There are the meetings between 
visitors - but also meetings within the physical premises or concerning organising the 
library itself. We found that our respondents see the library as a meeting place from 
three different angles: from a societal perspective, an individual perspective and a 
library perspective. 

 
Nyckelord:  folkbibliotek, mötesplats, lokalsamhälle, möten, besökare, 
 fenomenografi, anställda  
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1. Inledning  
Biblioteket som mötesplats eller samhällets vardagsrum är fraser som på senare tid allt 
oftare förknippats med folkbiblioteket. I alla samhällen behövs mötesplatser, där 
människor kan träffas eller kanske bara se andra människor. Möten mellan människor 
sker på flera olika nivåer. De kan vara planerade eller oplanerade, tillfälliga, långvariga, 
medvetna, omedvetna och ske med eller utan kommunikation. Det är inte bara inom 
biblioteksvärlden som det talas mycket om mötesplatser, sedan vi började sätta oss in i 
vårt uppsatsämne tycker vi att vi stött på begreppet även i många andra sammanhang.  
 
Folkbiblioteken har idag en lång rad arbetsuppgifter och roller att förhålla sig till. Dessa 
har under seklet förändrats, i takt med att samhället förändrats. Vissa strukturer som 
värnandet av demokratin, förmedlandet av den goda kulturen och granskad information 
är några sådana tankar som finns med verksamheten även om de delvis varit föremål för 
debatt. En funktion som biblioteket egentligen alltid haft men som betonas mera idag än 
tidigare är mötesplatsfunktionen. Några av de tidiga biblioteken bildades med avsikt att 
vara en mötesplats, som ett alternativ till krogen.1  
 
Idag talas mycket om bibliotekets funktion som mötesplats. Men vad menas egentligen?  
Vi tycker det är viktigt att problematisera vad som menas med mötesplats och 
biblioteket som mötesplats. Begreppen är inte entydiga utan används för att skildra 
många olika saker. I begreppet ”biblioteket som mötesplats” kan flera olika aspekter på 
möten läggas. Ibland avses möten mellan fysiska människor på fysiska bibliotek, ibland 
på webbplatser, ibland mellan läsaren och boken. Spännvidden för vad som kan avses 
med biblioteket som mötesplats är stor.  Vi och troligtvis fler med oss har svårt att sätta 
någon precis innebörd för ordet och frasen. Det är bland annat därför som vi i denna 
studie vill undersöka biblioteksanställdas erfarenheter och tankar om biblioteket som 
mötesplats. Vi tror det är viktigt att belysa vilka uppfattningar, de ger uttryck för, då vi i 
tror att detta återspeglar sig i hur de biblioteksanställda arbetar med sådana frågor. Den 
norska biblioteksforskaren Hilde Ljødal menar att det metaforiska uttrycket; biblioteket 
som mötesplats, sällan får någon närmare förklaring och definition. Utan mer att det 
används som effektiva slagord. Problemet med biblioteket som mötesplats är att det 
förblir en osynlig funktion som biblioteket får på köpet. Den utvecklas inte och det 
avsätts inte medel för, menar Ljødal.2  
 
Ibland talas om att biblioteket kan vara den tredje platsen, ett begrepp som myntades av 
sociologen Ray Oldenburg, och som det ofta refereras till då biblioteket som mötesplats 
kommer på tal.3 Vi är nyfikna på hur väl den definition han ger egentligen stämmer in 
på hur de biblioteksanställda upplever biblioteket som en mötesplats. 
 
Den nu intensiva diskussionen om biblioteket som mötesplats kan även vara ett sätt att 
legitimera folkbibliotekens existens och ett sätt att visa på bibliotekets nytta och 
potential i samhället. Den kan också vara en del i skapandet av en ny yrkesidentitet då 
bibliotekets roller omformuleras. 
                                                 
1 Hansson, Joakim 2005. Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. 
2 Ljødal, Hilde 2005. Biblioteket som offentlig mötesplats i en digital tid s. 37. 
3 Oldenburg, Ray 1999. The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and 
other hangouts at the heart of a community. 
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Våra erfarenheter har gett oss en del förförståelse om mötesplatser och biblioteket som 
en mötesplats. Då vi båda arbetar på ett folkbibliotek ser vi att människor möts och 
interagerar på biblioteket. Vi tror även att det är viktigt för lokalsamhället att det finns 
platser dit olika människor kan gå utan några egentliga krav. Eftersom vår uppfattning 
är att vi lever i ett ganska segregerat samhälle, både när det gäller etnicitet, klass och 
ålder. Vi har även märkt att vår förförståelse har ändrats under den tid, som vi arbetat 
med uppsatsen. Intervjuerna, litteraturen samt våra egna reflektioner och diskussioner 
har gjort att vi nu ser det på ett annat sätt.  
 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Folkbiblioteket är en plats dit alla samhällsmedborgare är välkomna och möten mellan 
människor kan ske. Det talas mycket om olika mötesplatser i samhället och inom 
biblioteksvärlden talas det mycket om bibliotekets funktion som mötesplats. Detta var 
något vi fastnade för tidigt under våra studier. Då var vi mest intresserade av att 
undersöka vilken trevlig och samhällsnyttig mötesplats biblioteket är. Allteftersom våra 
studier fördjupades växte frustrationen över alla de vitt skilda beskrivningar och 
företeelser som tas upp i samband med talet om biblioteket som mötesplats. Detta 
gjorde oss mera intresserade av vad som döljer sig bakom begreppet och vi ville försöka 
få ordning på det. Slutligen valde vi att titta på mångfalden av beskrivningar.  
 
Syftet är att undersöka hur de biblioteksanställda på folkbibliotek kan se på begreppet 
biblioteket som mötesplats. Det kan vara en väg att öka förståelsen om biblioteket som 
mötesplats mer generellt sett. Vi vill undersöka hur de erfar biblioteket som en 
mötesplats ur flera olika vinklar.  
 
I vår studie vill vi undersöka vilken innebörd ett antal biblioteksanställda lägger i frasen 
biblioteket som mötesplats och vilka uppfattningar kring biblioteket som mötesplats de 
ger uttryck för. Detta hänger förstås samman med hur de totalt sett ser på och definierar 
ordet mötesplats.  
 
Vår huvudsakliga frågeställning är: 
Vilken innebörd har begreppet ”biblioteket som mötesplats” för bibliotekspersonalen? 
 
Denna ska vi besvara med hjälp av följande underfrågor: 

Hur ser de på biblioteket som mötesplats? 
Hur ser de på den egna arbetsplatsen som en mötesplats? 

 

1.2 Avgränsningar 
Här är det på sin plats att säga något om de avgränsningar som vi gör i uppsatsen. Vi 
vill understryka att vi begränsar oss till folkbibliotek. När vi använder oss av ordet 
bibliotek är det folkbibliotek som avses. Vi kan inte heller dra några generella slutsatser 
utifrån vår undersökning. Det som framkommer i följande framställning är specifikt för 
vår undersökning, de informanter som vi intervjuade och deras kontext. 
Förhoppningsvis kan vår undersökning ändå bidra med några nya infallsvinklar.  
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1.3 Disposition  
Här ska vi kort introducera hur vi valt att presentera vårt arbete. I stora drag följer denna 
uppsats den generella mall som finns. Anledningen till att vi valt att disponera 
uppsatsen som vi gör är också att vi anser att det avspeglar ordningen i vårt arbetssätt på 
ett logiskt sätt. 
 
Det innebär att vi inleder med ett inledningskapitel där vi försöker introducera läsaren i 
detta arbetes övergripande ämnesområde samt syftet med uppsatsen och de 
frågeställningar som ska besvaras i vårt arbete. 
  
Därefter kommer vårt metod- teoristycke där vi presenterar de metoder, material och 
teorier som vi använt oss av samt de val som vi gjort under arbetets gång.  
 
Sedan kommer vår litteraturöversikt som behandlar en del av den tidigare forskningen 
på området. Vi har valt att begränsa oss till att i huvudsak presentera det som vi senare 
tar upp i anslutning till diskussionen kring vår undersökning. 
 
I den därpå följande resultatdelen presenterar vi vad informanterna svarade på våra 
frågor. Det är ett sammandrag av vårt intervjumaterial. Det presenteras med en struktur 
som utgår från vårt teoretiska ramverk. Kapitlet avslutas med en sammanfattning som 
till stor del besvarar våra underfrågeställningar.  
 
I kapitlet analys redogör vi för vår fenomenografiska analys och de beskrivnings-
kategorier och uppfattningskategorier vi kan utläsa ur vårt material.  
 
I det därpå följande diskussionskapitlet diskuterar vi först den fenomenografiska 
analysen utifrån litteraturen och våra egna tankar. Diskussionskapitlet avslutas sedan 
med en övergripande diskussion utifrån vår huvudsakliga frågeställning och litteraturen.  
 
Därefter presenterar vi våra slutsatser och tar upp några aspekter på biblioteket som 
mötesplats som vi funnit intressanta och som kanske kan inspirera till vidare forskning.  
 
Vi avslutar vår uppsats med en sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2. Metod, material och teoretiska ramverk 
I detta stycke redogörs för hur vi gått till väga för att få svar på våra frågeställningar. Vi 
redogör för de metoder vi använt oss av samt fördelar och problem som uppkommit 
under arbetets gång samt de val vi gjort. Vi redogör även för det teoretiska ramverk som 
vi använder för att ge vår uppsats den struktur som den behöver.  
 

2.1 Fenomenografi 
Vi tar oss an våra frågeställningar med en fenomenografisk ansats. Det är en kvalitativ 
tolkande metod, som undersöker variationer i hur ett fenomen uppfattas. Eftersom vi 
vill titta på uppfattningar och idéer om ett begrepp, tycker vi att en fenomenografisk 
ansats är lämplig.  
 
Innan vi bestämde oss för fenomenografin hade vi brottats med ett antal andra metoder, 
men de verkade alla för otydliga. Hermeneutiken var vi i inne på ett tag, men vi kunde 
inte på något bra sätt sammanfatta och motivera varför denna metod skulle vara bäst. Vi 
funderade även länge på fenomenologi, men kunde inte förlika oss med tanken på att få 
fram kärnan i begreppet, biblioteket som mötesplats. Vi var inte ute efter att hitta 
essensen i biblioteket som mötesplats utan variationen. Av ett sammanträffande kom en 
av oss i samspråk med en doktorand, hän beskrev det fenomenografiska arbetssättet för 
oss. Det blev ett genombrott, för det var ungefär så vi hade tänkt göra. Vi 
rekommenderades att läsa ett kapitel i Ference Martons och Shirley Booths bok Om 
lärande som beskriver den fenomenografiska metoden. Marton är professor i pedagogik 
vid Göteborgs universitet och Booth vid Lunds universitet. Fenomenografin utvecklades 
av författarna och inom det pedagogiska ämnet. Marton och Booth menar att hur 
människor erfar och upplever är av stor betydelse för hur människor lär sig saker. 
Genom att vara uppmärksamma på detta kan läraren bli bättre på att lära ut.4  Vi beslöt 
oss att utgå från det fenomenografiska arbetssättet i vår undersökning. 
 
Fenomenografer tittar på skillnader och variation samt uppfattningar om ett fenomen. I 
vårt fall tittar vi på biblioteket som mötesplats. Vi är intresserade av att titta på olika 
biblioteksanställdas uppfattningar kring biblioteket som en mötesplats och vill se hela 
bilden med alla variationer, därför bestämde vi oss för att använda en fenomenografisk 
ansats. Inom fenomenografin finns det oftast ingen bestämd teori för hur fenomenet ska 
tolkas. Det är innehållet i det empiriska materialet som analyseras för att skapa en 
innebörd i informanternas svar. Det är alltså empirin som genererar teorierna. Det 
fenomenografiska förhållningssättet har haft betydelse för hur vi utformat vår 
intervjuguide. Vi frågar genomgående om informanternas uppfattningar kring 
biblioteket som mötesplats inte hur det verkligen är.   
 
Analysen går ut på att hitta andemeningen i vårt intervjumaterial. Inom fenomenografin 
talas det om två olika perspektiv, den första ordningens perspektiv handlar om det som 
kan observeras, så kallade fakta. Den andra ordningens perspektiv handlar om hur 
någon uppfattar något och det är detta som fenomenografer intresserar sig för. Vi vänder 

                                                 
4 Marton, Ference & Booth, Shirley 2000. Om lärande. s. 144- 177. 
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oss lite mot beskrivningen av fenomenografin som teorilös, den utgör visserligen inte en 
färdig teori, men väl teorietiska antaganden om världen och hur vetenskap kan utföras.  
 
Det material som i första hand analyseras är kvalitativa intervjuer. Analysen går till så 
att vi närläser materialet och identifierar olika beskrivningskategorier. Kärnan i 
analysen är att vi letar efter likheter och skillnader i de olika svaren, för att få fram 
variationen. Efter upprepade analyser av materialet har ett antal beskrivningskategorier 
hittats, dessa presenteras i ett utfallsrum. Detta är studiens huvudresultat, och en form 
av teori. Därefter går vi vidare och analyserar beskrivningskategorierna och delar upp 
dessa i så kallade uppfattningskategorier. 
 
Ett centralt begrepp inom fenomenografin är uppfattning. Det är hur människor 
uppfattar ett fenomen som är intressant för fenomenografen, inte att förklara fenomenet. 
Det är fullt möjligt att en och samma informant ger uttryck för flera olika ibland 
motstridiga uppfattningar, då uppfattningar förändras beroende på sammanhang.5 Detta 
var något vi förväntade oss eftersom det fenomen vi undersöker är så vitt och brett 
definierat och kan innebära många olika saker. Vi använder i uppsatsen begreppen; 
uppfattar, erfar och upplever som synonymer till varandra.  
 
Tidigare nämndes att vi arbetar utan en på förhand bestämd teori, något som är typiskt 
för fenomenografisk forskning. Det är istället möjligt att formulera en teori i efterhand.  
Vi anser dock att det inte går att säga att vi går in i detta arbete helt utan teoretiska 
ställningstaganden. För att få struktur i arbetet har vi gjort vissa indelningar i 
frågeställning och intervjuguide som inte är helt teorilösa. Detta för att säkerställa att vi 
får svar på de frågor som vi vill ha svar på och ge uppsatsen en klarare struktur. Det 
teoretiska ramverk som vi ska presentera senare blir det skelett som vi bygger vår studie 
kring. Vi har även efter våra litteraturstudier, bildat oss vissa uppfattningar kring olika 
sätt att se på fenomenet. Vilket var nödvändigt för att vi skulle kunna utföra studien. 
 

2.2 Intervjuer 
Eftersom vi vill få fram biblioteksanställdas tankar och erfarenheter kring biblioteket 
som mötesplats, valde vi att utföra kvalitativa intervjuer med sex biblioteksanställda. 
Det framstod för oss som den bästa metoden för att få fram människors bakomliggande 
tankar och idéer, om det nu överhuvudtaget finns någon sådan metod. Vi kände att 
frågeställningarna krävde att vi kunde vara flexibla och ställa följdfrågor, något som är 
svårt när det gäller till exempel enkäter. Vi snuddade ett tag vid tanken att göra 
fokusintervjuer, men gav upp denna tanke då vi insåg att det skulle bli alltför svårt att 
samla ett så stort antal informanter vid ett och samma tillfälle. Vi intervjuade istället 
varje person för sig, utom i ett fall då två informanter intervjuades samtidigt. Detta 
fungerade väldigt bra eftersom det blev en levande diskussion mellan oss fyra. 
Intervjumaterialet utgör sedan grunden för vår analys.  
 

                                                 
5 Marton, Ference & Booth, Shirley 2000. Om lärande. s.144-177. 
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2.2.1 Urval av informanter 
Vi har gjort ett riktat urval av informanter, i första hand är informanterna utvalda för att 
de arbetar på folkbibliotek och har kontakt med användarna. Vi har även gjort ett 
bekvämlighetsurval, alla våra informanter arbetar på västsvenska bibliotek. Först och 
främst valde vi ut vilka bibliotek vi var intresserade av och skickade därefter en 
förfrågan med E-post om de kunde tänka sig att medverka i vår undersökning. Vi fick ja 
från fem bibliotek och nej från två. Vi nöjde oss med dessa fem. De är ett större och två 
mindre stadsbibliotek, en landsbygdsfilial samt en filial i ett mångkulturellt område. 
Informanterna arbetar på bibliotek av olika storlek och i olika samhällskontexter. Vår 
avsikt var även att få en spridning i ålder, erfarenheter, genus och utbildningsgrad bland 
våra informanter. Allt som allt intervjuade vi sex personer. Fyra av dem har lång 
arbetslivserfarenhet inom bibliotekssektorn. Informanterna hade olika yrkesroller, två 
barnbibliotekarier en bibliotekarie en fackbibliotekarie, som i huvudsak arbetar på en 
fackavdelning, samt två biblioteksassistenter.  
 

2.2.2 Sekretess och etiska ställningstaganden 
Information om sekretess gavs vid intervjutillfället. Vi är medvetna om att vi inte 
kommer att kunna garantera informanternas anonymitet och har informerat dem om 
detta. Vi tror dock att vi kan hålla informanterna relativt anonyma eftersom vi 
intresserar oss för deras uppfattningar om frågeställningarna och inte så mycket om 
deras kontext. Vilket gör dem svåridentifierbara. Vår ytterst sparsamma information om 
informanterna och de bibliotek de jobbar på är också ett led i arbetet med att hålla dem 
relativt anonyma. Vi kommer inte heller att kalla informanter för hon eller han, istället 
lånar vi in det från finskan könsneutrala hän. Det är ett personligt pronomen singular 
och motsvarar svenskans hon, han, den och det. Vi är medvetna om att det finns andra 
sätt att uttrycka detta, den eller hen. Ordet hän föll sig mest naturligt för oss då vi använt 
det i andra sammanhang. För att inte störa våra läsare alltför mycket har vi försökt att 
använda det sparsamt.  
Vi plockade bort onödiga frågor ur vår intervjuguide av forskningsetiska skäl. Vi ville 
inte fråga om mer än vad vi behövde för att få svar på våra frågor. 
 

2.2.3 Presentation av informanter 
Informant ett har haft ett kortare vikariat som barnbibliotekarie på ett folkbibliotek. 
Dessförinnan har hän arbetat som timvikarie i yttre tjänst. Studerar för närvarande på 
BHS på distans.  
Informant två arbetar som biblioteksassistent på en biblioteksfilial i ett mindre samhälle 
på landsbygden. Hän har lång arbetslivserfarenhet inom bibliotek och har arbetat på 
samma bibliotek en längre tid.  
Informant tre arbetar som bibliotekarie på ett stadsbibliotek på en ort med ca 6000 
invånare och har lång arbetslivserfarenhet.  
Informant fyra och fem arbetar båda på ett större stadsbibliotek den ena som assistent 
och den andra som fackbibliotekarie. De har båda arbetat länge på samma bibliotek.  
Informant sex arbetar som bibliotekarie på en biblioteksfilial i ett mångkulturellt 
område. Hän är yngst av våra informanter och har arbetat där ca fyra år.  
Det är viktigt för oss att vidhålla den sekretess som vi utlovat våra informanter vid 
intervjun och det kan medföra att presentationen av våra informanter kan kännas något 
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torftig. Vi nämner i urvalet att vi önskar en spridning i ålder, erfarenheter, genus och 
utbildningsgrad bland våra informanter. Vi har medvetet valt att inte presentera 
informanternas ålder och kön, då det inte är relevant för vår undersökning och vi utlovat 
dem sekretess.  
 

2.2.4 Förberedelser 
På ett ganska tidigt stadium stod det klart att vi skulle använda oss av intervjuer. Innan 
vi gav oss ut och intervjuade, läste vi litteratur om hur intervjuer utförs för att få tips 
och slippa göra alltför många misstag. Vi sökte då information om intervjumetodik i 
Karin Widerbergs, Kvalitativ forskning i praktiken och Pål Repstads Närhet och distans 
– kvalitativa metoder i samhällsvetenskap som vi tidigare haft som kurslitteratur. De 
arbetar båda som professorer i Norge. Widerberg vid sociologiska och 
humangeografiska institutionen vid Oslo universitet och Repstad i ämnet 
religionssociologi vid högskolan i Agder. Dessa båda böcker använde vi också för att 
komma in i det kvalitativa vetenskapliga tänkandet. Vi tipsades också från olika håll om 
Steinar Kvales, Den kvalitativa forskningsintervjun, som i slutändan var den som vi 
använt oss mest av. Kvale var under lång tid professor i psykologi vid Århus universitet. 
Dessa tre böcker har vi använt för att planera, genomföra och arbeta med våra 
intervjuer.6  
  
Till stöd för intervjuerna förberedde vi en intervjuguide med några huvudteman samt 
uppföljningsfrågor. Intervjuguiden användes som stöd för att kunna fokusera på vårt 
syfte med undersökningen. Intervjuguiden gav ganska stort utrymme för egna 
reflektioner genom att vi hade öppna frågor till informanterna.7  Eftersom det är svårt att 
i förväg säga hur en intervju fungerar så är det en fördel att kunna vara lite spontan 
under intervjutillfället för att få ett allsidigt material att utgå från. Under intervjun 
kommer vi att vara flexibla för tankar från våra informanter samtidigt som vi använder 
vår intervjuguide som stöd. Vi tycker det är viktigt för att få fram ett varierat material 
till vår undersökning. Det är viktigt att den intervjuade känner sig avslappnad och att vi 
får en naturlig kontakt med varandra.8   
 
När vi var mentalt förberedda på att börja intervjua utförde vi en pilotintervju. Syftet 
med pilotintervju var att undersöka om frågorna vi ställt gav svar på våra 
frågeställningar. Vi fann att intervjuguidens frågor var bra, men ett par frågor, utan 
relevans för vår undersökning, plockades bort och någon fråga formulerades om, så att 
den mer inriktades på det som var väsentligt för våra frågeställningar.  
Vår pilotintervju gav oss ett bra material och vi beslöt i ett senare skede, att använda oss 
av detta material i vår undersökning. Anledningen till detta är att det här framkom en 
del tankar och idéer som inte så tydligt framkom i de andra intervjuerna. Vi använder 
oss enbart av de delar av pilotintervjun som är relevanta för vår undersökning och 
jämförbara med det övriga intervjuunderlaget. Skillnaderna mellan de båda 
intervjuguiderna är inte heller så stora att det utgör ett problem. Denna informant har 

                                                 
6 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken. Repstad, Pål 2007. Närhet och distans – 
kvalitativa metoder i samhällsvetenskap.  Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun.   
7 Repstad, Pål 2007. Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap.  s.86.  
8 Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun.  s. 21-22. 
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givit sitt samtycke till att vi använder oss av materialet på ett annat sätt än det var tänkt 
från början.  
 

2.2.5 Intervjuförfarande och transkribering 
Då vi reviderat vår intervjuguide började vi boka möte med våra informanter. Denna 
reviderade intervjuguide finns som bilaga i detta arbete. De flesta intervjuer ägde rum 
på informanternas arbetsplatser. Vi var båda närvarande vid alla intervjuer utom en. 
Samtliga intervjuer spelades in för att hjälpa oss att komma ihåg vad som sades. Under 
intervjuns gång gjorde vi minnesanteckningar av det som kändes viktigast för vår 
undersökning. 
De anteckningar vi gjorde under intervjuerna kom till nytta, eftersom en inspelning 
misslyckades.  Trots att vi var väl förberedda och i förväg provat och använt vår 
inspelningsutrustning. Av detta lärde vi oss hur viktigt det är att ta skriftliga 
anteckningar under intervjuns gång och att inte blint lita på tekniken. För att inte förlora 
så mycket material från den intervju där inspelningen misslyckades, skrev vi omgående 
ner så mycket som möjligt av vad vi mindes, utifrån våra anteckningar. Denna utskrift 
skickades i ett senare skede till informanten för dennes godkännande och eventuella 
kommentarer.  Transkriberingen av materialet gjordes ordagrant och krävde upprepade 
genomlyssningar och rättningar. Det var senare dessa utskrifter som låg till grund för 
vår analys. Vid transkriberingen av intervjuerna blev det tydligt att stämningen vid 
intervjuerna varit avspänd och ganska lättsam och ibland fick vi svar på frågor innan vi 
ställt dem. Trots att vi rensat i vår intervjuguide och föresatt oss att inte gå utanför 
ämnet, märkte vi att samtalen ibland gled in på ämnen som inte hörde dit. Det var 
emellertid inte något stort problem. 
 

2.3 Teoretiskt ramverk  
I detta stycke ska vi presentera en teoretisk modell som inspirerat oss i vårt arbete och 
som vi använt oss av i vårt analysarbete. Varje akademiskt arbete bör utgå från någon 
typ av teoretiska ram och vi har under arbetet med denna studie brottats med flera. Ett 
tag funderade vi på att utgå från Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell 
över bibliotekens fyra funktioner. Denna beskriver biblioteket som ett mentalt rum med 
i huvudsak fyra funktioner. 
De är kulturcenter: biblioteket förmedlar upplevelser till exempel böcker, musik och 
utställningar, kunskapscenter: biblioteket stöder det lokala skolväsendet och livslångt 
lärande, socialt center: biblioteket fungerar som en mötesplats, en neutral plats med 
något för alla och informationscenter: biblioteket ses som en plats för 
informationsinhämtning.  
Oftast är det funktionen som socialt center som betonas då det talas om biblioteket som 
mötesplats. Vi tänkte titta på om inte mötesplatsfunktionen kommer in i alla dessa fyra, 
dock i varierande utsträckning.9  
 
Vi tittade också på place/space teorier och teorier om offentliga rum. Vi var inte ute 
efter ett analysredskap eftersom det i den fenomenografiska ansatsen är materialet som 

                                                 
9 Skot-Hansen, Dorte & Andersson, Marianne 1994. Det lokale bibliotek: afvikling eller 
udvikling.  
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ska generera teorierna. Det vi ville ha teori som kunde fungera som ett stöd i vårt arbete 
vi lätt kunde applicera på vårt material och som var lätt att förstå och motivera. Till slut 
övergick vi från rum/plats teorin till att bara hålla oss till olika typer av rum.  
 
Vi fann i Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion av Martin Gren och Per-Olof 
Hallin, ett teoretiskt ramverk som vi tyckte passade och som kunde vara till en hjälp för 
oss. Gren är fil dr i kulturgeografi vid Karlstads universitet och Hallin är professor i 
kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Denna bok är en kort 
introduktion till det akademiska ämnet kulturgeografi och behandlar ämnets utveckling 
och olika teoretiska ställningstaganden. Denna bok genomsöktes i jakt på lämpliga 
teoretiska utgångspunkter och där hittade vi den franske sociologen Henri Lefebvres 
teori, som vi tyckte passade bra efter en viss ombearbetning. 
 
Kulturgeografi handlar om hur människor samspelar med den fysiska miljön i sin 
omgivning. Inom den mesta samhällsvetenskapliga forskningen kan kulturgeografiska 
perspektiv användas. Vid undersökningar kring samspelet mellan människor och 
miljöer kan forskaren dela in och titta på flera olika rumsliga nivåer. Vi utgår från Henri 
Lefebvres tankar om det sociala rummet och hans ”trialektik”. Lefebvre ville med sitt 
begrepp socialt rum komma bort från den tidigare dualismen där rum antingen sågs som 
rena fysiska objekt eller som mentala representationer. Han menar att rum inte är 
antingen eller, utan snarare, både och, men ändå något mer. Lefebvre gör en tredelning 
av olika aspekter på rum  
 
1. Det varseblivna rummet – det fysiska rum som vi kan uppfatta med våra sinnen.  
2. Det föreställda rummet handlar om hur vi begreppsliggör eller representerar rum, 

såsom kartor eller ritningar. Dessa är enligt Lefebvre föreställda och ska ses som 
uttryck för den i samhället rådande ideologin och dess produktions- och 
maktförhållanden. Representationerna är ofta skapade av företrädare för den rådande 
samhällsordningen. Som det ska vara/är tänkt att vara. 

3. Det levda rummet eller det representationsskapande rummet. Där människor har 
möjlighet att själva utforma sina liv och därigenom undkomma den rådande 
ideologin enligt Lefebvre. Förenklat kan det ses som om vardagslivet som består en 
blandning av sinneserfarenheter och mentala föreställningar.10 

  
Dessa tre aspekter av rum samspelar och det är samspelet mellan det fysiska, föreställda 
och levda rummet som Lefebvre vill komma åt med sin trialektik. En brist med denna 
modell för vår del, är att den är knuten till ett specifikt fysiskt rum, något som vi inte 
ska undersöka. Vår studie kräver att vi lägger till ytterligare en aspekt, som vi valt att 
kalla det mentala rummet. Detta begrepp är snarlikt det föreställda rummet, men har inte 
samma knytning till ett verkligt fysiskt rum utan handlar mer om tankar kring rum. 
Alltså föreställningar och tankar om vad olika rum ska vara eller är. I vårt fall alltså 
övergripande tankar och idéer kring fenomenet bibliotek. Detta mentala rum påverkar 
även alla de andra tre aspekterna. Vi bygger om denna modell, och använder oss 
visserligen fortfarande av tre nivåer, men bortser från det fysiska rummet. Sålunda 
kommer vår trialektik att bygga på följande tre aspekter av biblioteket som mötesplats.  

 

                                                 
10 Gren, Martin & Hallin, Per-Olof 2003. Kulturgeografi en ämnesteoretisk introduktion. s. 158-162. 
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1. Det mentala rummet – biblioteket som mötesplats på en övergripande och allmän 
nivå  

2. Det föreställda rummet - Bibliotekariernas och planerarnas tankar kring det 
specifika biblioteket som en mötesplats. Hur de arbetar för att göra biblioteket till en 
mötesplats. Om det nämns i styrdokument eller marknadsförs. Samt de anställdas 
uppfattningar kring detta, hur de tänker sig att biblioteket ska vara som en 
mötesplats.  

3. Det levda rummet – hur de biblioteksanställda uppfattar att biblioteket används som 
en mötesplats i verkligheten. – Hur det är, enligt dem.  

 
Denna tredelning har vi använt för att strukturera upp våra frågeställningar och vår 
intervjuguide. Även vårt resultat struktureras upp enligt denna tredelning. Detta hoppas 
vi ska göra vårt material och i förlängningen vår uppsats mera överskådlig. 
 

2.4 Analys 
Vi har analyserat vårt material i flera led. Redan då vi transkriberade intervjuerna såg vi 
vissa uppfattningar som återkom i flera intervjuer. Vi började analysarbetet med läsa 
igenom hela vårt transkriberade intervjumaterial för att få ett helhetsintryck. Sedan 
fortsatte vi med att gå igenom och analysera varje intervju för sig. Därefter tittade vi på 
vilka svar vi fått på varje enskild fråga utifrån vår intervjuguide. I flera fall hade vi 
redan fått våra frågor besvarade tidigare under intervjuerna. Detta innebar att vi 
grundligt fick gå igenom intervjuerna. Under tiden som detta arbete pågick så plockade 
vi även ut och skrev förkortade versioner av det vi ansåg vara viktigt och som vi ville 
arbete vidare med för att hitta andemeningen kring olika uppfattningar i materialet. Hela 
tiden har vi även återkommit till grundmaterialet, de transkriberade intervjuerna. 
Materialet analyserades i flera omgångar enligt fenomenografisk metod.  
 
Under tiden diskuterade vi och reflekterade över vilka beskrivningskategorier som 
framkom ur materialet. Vi beslöt att inte ta så stor hänsyn till vårt teoretiska ramverk 
utan försöka hålla oss förutsättningslösa gentemot denna. Det teoretiska ramverket var 
avsett att vara en hjälp att strukturera upp den tidigare delen av uppsatsen. Vi hade flera 
val. Vi hade många frågor och många beskrivningar i vårt material. Det som först 
framstod som uppenbart var att beskriva hur bibliotekspersonalen erfor biblioteket som 
mötesplats och dess variationer utifrån vilka möten som de ansåg ske på biblioteket. 
Efter ytterligare genomgångar, reflekterande och diskussion såg vi ett annat perspektiv 
som vi slutligen använde oss av i den fenomenografiska analysen.  
 
Vi fann emellertid att vi i vår diskussion även ville visa lite av den variationsrikedom 
som finns och olika tolkningsmöjligheter. Därför redovisar vi också den 
variationsrikedom av olika typer av möten som framkom ur vårt intervjumaterial. I vår 
diskussion drar vi paralleller till den vetenskapliga litteraturen.  
 
Vår analys bygger på vår tolkning av materialet. Vi avser att spegla våra informanters 
erfarenheter och uppfattningar. Trots detta kan vi inte bortse från att vi som uttolkare av 
materialet har en mycket stor betydelse för hur materialet analyseras och tolkas. Andra 
kan kanske se andra saker än de vi sett i vårt material. Vi är präglade av vår 
förförståelse som vi strax ska försöka beskriva.   
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2.5 Tillförlitlighet och giltighet 
Kvantitativ forskning använder sig av uttryck som objektivitet, reliabilitet och validitet 
för att beskriva hur bra metoderna fungerat. Dessa begrepp lämpar sig sämre för 
kvalitativ forskning, därför använder vi istället tillförlitlighet och giltighet. I en 
kvalitativ studie är det viktigt att redogöra för och reflektera över de val och tolkningar 
som gjorts.  
 
För att öka tillförlitligheten bör forskarens förförståelse för materialet redovisas. 
Redogörelse för hur materialet till uppsatsen insamlades. De eventuella problem som 
dykt upp under insamlandet av materialet diskuteras och redovisas.    
 
Exempel på sådana problem kan vara i vilken grad forskaren påverkat informanterna 
under intervjuerna. Vilket förhållande forskare och informanter har till varandra samt 
forskarens eller informantens förförståelse. Dessutom bör forskaren redogöra för och 
reflektera över metoden, hur analysen och tolkningen av materialet gjorts och varför 
forskaren valt detta arbetssätt. På detta sätt kan forskaren överlämna åt läsaren att själv 
avgöra om forskningen bidragit med någon ny kunskap eller väckt nya intressanta 
idéer.11 
 
Forskarens roll bör synliggöras i den kvalitativa forskningen annars blir 
kunskapsanspråken svaga. Det är svårt att generalisera utifrån kvalitativ forskning. Om 
kvantitativ forskning söker det regelbundna så exponerar den kvalitativa forskningen 
variationer, mångfald och komplexitet.12 Observera att Widerberg använder sig av ordet 
kunskapsanspråk och inte sanningsanspråk. Kvalitativa forskare anser sig oftast inte 
kommit fram till sanningen. Snarare att de har belyst ett problem och bidragit med ny 
kunskap.  
 

2.6 Förförståelse 
Förförståelse är ett centralt begrepp inom kvalitativ forskning eftersom uttolkaren av 
materialet har en stor betydelse. Vår förförståelse innefattar alla de kunskaper, 
erfarenheter och uppfattningar som vi bär med oss medvetet och omedvetet. De har 
formats av de erfarenheter vi samlat på oss under livet och de ”sanningar” som vi 
uppfostrats med. Här har vi inte möjlighet att ge någon uttömmande beskrivningar av 
vår förförståelse, utan tar bara upp en del.  
 
Vi arbetar både på ett folkbibliotek och har vi en viss förförståelse från vår 
arbetserfarenhet. Våra studier på Bibliotekshögskolan har bidragit till vår förförståelse 
genom att vi kommit i kontakt med litteratur och magisteruppsatser som på olika sätt 
belyst biblioteket som mötesplats. Vi bör också nämna projektet, Vi ses på biblioteket, 
som drevs av regionbibliotek Halland under åren 2007-2008. Alltså parallellt med att vi 
började fundera över vårt uppsatsämne. Dess syfte var att hitta mål och strategier för att 
utveckla bibliotekets roll som mötesplats. En del i detta projekt var att Eiler Jansson på 

                                                 
11 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken.  s.18, 101-114, 128-130, 187. 
12 Ibid. s.18, 30. 
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regionbibliotek halland skrev en litteraturöversikt över tidigare forskning kring 
biblioteket som mötesplats.13 Vi har fått mycket inspiration från detta projekt. Det 
bibliotek där vi båda arbetar deltog i projektet. Trots att det inte är så synligt i vår 
uppsats så är det en viktig bakgrundsinformation till vår förförståelse. 
 
Vi har även med oss teoretiska kunskaper från andra tidigare studier som kan ha bidragit 
till våra val. Dessa tillsammans med vår arbetslivserfarenhet och övriga livserfarenheter 
bildar vår förförståelse. Denna förförståelse gör att vi ser materialet på ett visst sätt även 
om vi försöker komma förbi vår egen förförståelse så gott vi kan. Vi är medvetna om 
den.  
 

2.7 Tidigare forskning  
Under arbetets gång har vi naturligtvis använt oss av mycket litteratur. Vi har hittat 
litteratur genom att söka i databaser främst via Bibliotek och läranderesurser på 
Högskolan i Borås, där vi också lånat en hel del av den litteratur vi behövt. Vi har hittat 
flera intressanta uppsatser i BADA, Borås Akademiska Digitala Arkiv. 
I den litteratur vi hittat har vi sökt vidare efter andra referenser och hittat mer litteratur. 
Vi har också haft en dialog med Eiler Jansson på Regionbibliotek Halland som arbetade 
med skriften, Rum för möten – en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats, 
samtidigt som vi påbörjade vårt uppsatsarbete. Han har givit oss flera bra råd i samband 
med att vi började vårt uppsatsarbete. Janssons skrift har gett oss ytterligare tips. Denna 
skrift och Anna Särgs magisteruppsats rekommenderar vi för dem som vill ha en 
fylligare litteraturöversikt än vad som kommer att presenteras i denna studie.14 Även i 
Hilde Ljødals och Marie Chetwynd Eikelands studier som presenteras vidare nedan 
finns utmärkta litteraturöversikter.15  
Den tidigare forskningen har i huvudsak använts för att relatera dessa till vår 
undersökning. Litteraturen har även använts som inspirationskälla. Denna litteratur 
presenteras mer utförligt i kapitel tre.  

                                                 
13 Jansson, Eiler 2009. Rum för möten – en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats. 
14 Ibid. 
 Särg, Anna 2009. Folkbiblioteket som socialt rum – en undersökning av biblioteken i två mindre 
kommuner. 
15 Eikeland, Marie 2007. Fjerdestedet: folkebiblioteket som møteplass i lokalsamfunnet. Ljødal, Hilde 
2005. Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid. 
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3. Tankar och teorier kring mötesplatser och bibliotek 
Innan vi går in på vår undersökning ska vi presentera en del tidigare forskning som varit 
betydelsefull i vårt arbete. För att sätta in intervjumaterialet och våra frågeställningar i 
ett större sammanhang så använder vi oss av vetenskaplig litteratur. Den kan sägas 
representera en bakgrundsbild medan intervjuerna representerar nedslag och 
ögonblicksbilder ur verkligheten såsom de biblioteksanställda uppfattar den. Några 
studier som vi använt oss av presenteras kortfattat nedan. Vi vill understryka att detta 
inte utgör någon fullständig litteratur översikt utan mer en presentation av det urval av 
verk som vi valt att använda oss av i den senare diskussionen eller som 
inspirationskällor. 
 

3.1 Vetenskaplig litteratur 
I detta stycke ska vi kortfattat presentera några forskare och de verk som vi använt oss 
av. Deras forskning kommer senare att presenteras utförligare och utifrån vad som är 
relevant för vår undersökning.  
 
Robert Putnam är professor i sociologi vid Harvard, USA. Putnam menar sig kunna se 
betydande sociala förändringar i amerikanernas förändrade beteende. I sin bok Bowling 
Alone visar Putnam hur amerikanarna har blivit alltmer isolerade från varandra och hur 
sociala strukturer har upplösts. Deltagandet i det offentliga livet har minskat på ett 
drastiskt sätt. Putnam menar att det är av största vikt att människor deltar i sociala 
sammanhang. Han talar om socialt kapital som ett mått på hur mycket människor i ett 
samhälle litar på varandra16  
 
Ray Oldenburg är en amerikansk sociolog och professor emeritus vid University of 
West Florida in Pensacola. Han skriver om vikten av att det finns informella offentliga 
samlingsplatser i samhället. I sin bok The Great Good Place, menar han att dessa 
samlingsplatser är mycket viktiga för samhället och det offentliga livet. Han kallar dem 
tredje platser, det bygger på en indelning han gör av olika platser. Hemmet är den första 
platsen och arbetsplatsen den andra.  Han hävdar att, till exempel uteserveringar, pubar, 
kaféer, postkontor och andra tredje platser är centrala för den lokala demokratin, 
samhället vitalitet och människors välmående.17 Hans forskning är användbar för oss.  
 
De två danska biblioteksforskarna Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussen, har skrivit två studier som är användbara i vår undersökning.  Den första, 
Gør biblioteket en forskel?, handlar om hur användarna ser på och använder sig av 
biblioteket, medan den andra, Folkebiblioteket under forandring. Modernitet, felt og 
diskurs, berör utvecklingen och förändringen inom biblioteksvärlden.18 Båda är mycket 
                                                 
16 Se Putnam, Robert, 2000. Ur Eikeland, Marie 2007. Fjerdestedet: folkebiblioteket som møteplass i 
lokalsamfunnet.   
17 Oldenburg, Ray 1999. The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and 
other hangouts at the heart of a community.  
18 Jochumsen, Henrik & Rasmussen, Hvengaard, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel?. Jochumsen, 
Henrik & Rasmussen, Hvengaard, Casper  2005. Folkebiblioteket under forandring, modernitet, felt og 
diskurs.  
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användbara för oss, men de berör danska förhållanden. De kan inte direkt översättas till 
svenska förhållanden även om många beröringspunkter finns.  
 
Ragnar Audundson, som är professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
högskolan i Oslo, har lagt fram en hel del intressanta teorier kring olika typer av möten 
och relaterar dessa till biblioteksvärlden. Han skiljer mellan högintensiva och 
lågintensiva mötesplatser. På de högintensiva mötesplatserna, till exempel arbetsplatsen 
och körträningen är det meningen att människor ska träffas och interagera och då oftast 
med likasinnade personer. På den lågintensiva mötesplatsen är avsikten oftast inte den 
sociala samvaron. Han menar att det sker spontana möten mellan människor av olika 
bakgrund.19 
 
Två andra norska biblioteksforskare som forskar kring biblioteket som mötesplats är 
Hilde Ljødal och Marie Chetwynd Eikeland. Ljødal sammanfattar i sin uppsats, 
Folkebiblioteket som offentlig møtesplass i en digital tid, mycket av forskningen inom 
området. Hon intervjuar 22 personer, bibliotekarier, konsulenter, politiker och brukare. 
Hon menar att biblioteket som mötesplats inte är ett bra begrepp, utan att vi snarare ska 
se mötesplatsen en av flera biblioteksfunktioner. Hon intresserar sig för vad det är som 
gör att möten uppstår och vad som karakteriserar det offentliga rummet när det gäller 
biblioteket som mötesplats. Ljødal menar att mötesplatsbegreppet inte är självklart utan 
mångtydigt. Biblioteken blir dock inte mötesplatser av sig själva utan personalen får 
arbeta för det, samarbeta med andra aktörer och synliggöra sin verksamhet.20  
 
Eikeland menar i sin uppsats, Fjerdestedet: folkebiblioteket som møteplass i 
lokalsamfunnet, att biblioteket är något alldeles eget, kanske snarare en fjärde plats. 
Traditionen och den speciella miljön skapar en speciell atmosfär i biblioteket, som gör 
att den som mötesplats blir något annat.21 
 
Mikael Stigendal tar upp bibliotekets eventuella betydelse för att människor kan känna 
sig delaktiga i samhället och bibliotekets förmåga att skapa tillhörighet i samhället för 
personer som hamnat i ett utanförskap. Han talar om innanförskap som samvaro med 
andra människor. Utanförskap kan den arbetslösa känna om de inte är inne på 
arbetsmarknaden. Ensamhet kan vara ett kännetecken på utanförskap.22 
 
De senaste åren har detta med biblioteket som en mötesplats diskuterats flitigt. Denna 
debatt har nog inspirerat fler än oss för det finns en rad uppsatser som behandlar olika 
aspekter på ämnet. Här ska vi endast ta upp tre av dem. En av de tidigare är Helena 
Carlssons och Christina Perssons; Ska vi träffas på biblioteket? En undersökning om 
folkbibliotekets funktion som mötesplats, 2001.  Detta var en av de första texter vi 
började med när vi skulle skriva vår uppsats och fungerade som en väg in i ämnet.23 
 

                                                 
19 Audunsson, Ragnar 2005. The public library as a meeting-place in a multicultural and 
digital context. 
20 Ljødal, Hilde 2005. Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid. 
21 Eikeland, Marie 2007. Fjerdestedet: folkebiblioteket som møteplass i lokalsamfunnet. 
22 Stigendal, Mikael 2008. Biblioteket i samhället – en gränsöverskridande mötesplats?, s. 18-19, 74. 
23 Carlsson, Helena & Persson, Christina 2001. Ska vi träffas på biblioteket? En undersökning om 
folkbibliotekets funktion som mötesplats.  
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Vi har också inspirerats av Frida Forsten och Sanna Fries; Den tillhörighetsskapande 
mötesplatsen - Folkbiblioteket som mötesplats i svensk biblioteksdebatt från 2006. De 
har visserligen helt andra frågeställningar och metoder än vi, men uppsatsen innehåller 
en grundlig genomgång av bakgrundsmaterial som är till nytta för vår undersökning.24 
 
En ganska färsk magisteruppsats på temat är Anna Särgs; Folkbiblioteket som socialt 
rum – en undersökning av biblioteken i två mindre kommuner, som vi redan nämnt. 
Särg vill liksom vi undersöka och öka förståelsen för bibliotekets funktion som 
mötesplats, eller som hon väljer att kalla det, bibliotekets sociala funktion. Genom en 
sammanställning av tidigare och pågående forskning inom ämnet plockar hon ut åtta 
olika aspekter av folkbiblioteket som ett socialt rum. De fungerar som delar av en 
teoretisk ram. Dessa jämför hon sedan med de resultat som framkommer vid hennes 
lokala undersökningar på två bibliotek. Då framstår följande aspekter som dominerande: 
biblioteket som en ”tredje plats”, biblioteket som en lågintensiv mötesplats, biblioteket 
som en plats för delaktighet och tillhörighet och på ett kanske något mer indirekt sätt 
också lärande aspekter och lokalt biblioteksarbete.25 
 

3.2 Mötesplats 
Till att börja med vore det lämpligt att ägna en stund åt begreppet mötesplats. Både 
begreppet möte och begreppet mötesplats är svåra att definiera. Det ämnar vi inte heller 
göra. Vi menar att mötesplats kan vara väldigt mycket, alla platser där människor möts 
eller kan mötas är egentligen mötesplatser. Enligt NE;s definition av mötesplats är det 
en; plats där personer sammanträffar, informellt men vanligen genom 
överenskommelse.26 Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen definierar mötesplats som 
en plats att mötas eller samvara på.27 Möten är ett abstrakt begrepp med många olika 
betydelser och det är svårt att finna någon djuplodande forskning kring vad möten är28.  
 
Mötesplatser kan kategoriseras på en mängd olika sätt. Här nedan följer några 
kategoriseringar: 
Mötesplatser för förväntade möten som fotbollsarenan, vernissagen, hobbyverkstaden, 
eller mötesplatser för förutsättningslösa möten såsom stadskärnan, affären eller 
tågstationen. Kort sagt platser där många människor befinner sig eller passerar, inte i 
första hand för att mötas men där människors vägar korsas.29  Detta liknar Ragnar 
Audunsons resonemang, där han skiljer mellan högintensiva och lågintensiva 
mötesplatser. På de högintensiva mötesplatserna, är det meningen att människor ska 
träffas och interagera, oftast med personer som liknar dem själva. På den lågintensiva 
mötesplatsen är chansen att träffa personer med annan bakgrund större. Detta är oftast 
platser där många människor rör sig och avsikten är oftast inte den sociala samvaron.30 
                                                 
24 Forsten, Frida & Fries, Sanna 2006. Den tillhörighetsskapande mötesplatsen - Folkbiblioteket som 
mötesplats i svensk biblioteksdebatt. 
25 Särg, Anna 2009. Folkbiblioteket som socialt rum – en undersökning av biblioteken i två mindre 
kommuner. 
26 NE 2010. 
27 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard, Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en  forskel?, s. 33. 
28 Ljødal, Hilde 2005. Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid, s. 11. 
29 Carlsson, Helena & Persson, Christina 2001. Ska vi träffas på biblioteket? En undersökning om 
folkbibliotekets funktion som mötesplats. s. 14. 
30 Audunson, Ragnar 2005. The public library as a meeting-place in a multicultural and 
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Det är även skillnad på privata och offentliga mötesplatser.  Den mest privata 
mötesplatsen torde vara hemmet.  Vi intresserar oss dock mera för de offentliga 
mötesplatserna i samhället. Det finns även privata platser såsom varuhus, som har 
karaktären av offentlig plats eftersom alla kan gå dit. Även om de är privatägda.  
 

3.3 Bibliotekets roller 
I frasen Biblioteket som mötesplats ingår även ett annat mångtydigt begrepp, nämligen 
bibliotek. Biblioteken har idag en lång rad roller och funktioner att förhålla sig till. 
Dessa roller ändras även över tid. Biblioteken har i dag många olika funktioner och 
uppgifter i samhället.  
 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen menar att biblioteken har fyra olika 
funktioner. De är kulturcenter: biblioteket förmedlar upplevelser till exempel, böcker, 
musik och utställningar.  
Vetenskapscenter: biblioteket stöder det lokala skolväsendet och livslångt lärande.  
Socialt center: biblioteket fungerar som en mötesplats, en neutral plats med något för 
alla och Informationscenter: biblioteket ses som en plats för informationsinhämtning.31 
Ett problem för folkbiblioteken är att det ska vara allt för alla, vilket gör det svårt att 
skapa en tydlig identitet för biblioteken.32 
 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen har undersökt diskurser inom 
biblioteksvärlden, de menar att det idag finns många åsikter om vad biblioteket är och 
vad de ska göra. I sen- eller postmodernas samhälle sker en ständig diskussion om 
framtidens bibliotek. Utvecklingen inom IT har givit en osäkerhet kring det fysiska 
biblioteks framtida roll. Det har framkommit teorier om att biblioteken skulle upplösas i 
cyberrymden. Trots IT utvecklingen ökar biblioteksbesöken i Danmark med 5.2 % 
mellan 2000- 2004. Det nya årtusendet kännetecknas för ett förnyat intresse för det 
fysiska biblioteket. Jochumsen och Rasmussen sammanfattar följande lista som över 
tendenserna för morgondagens bibliotek. Det är inte tal om isolerade tendenser utan de 
är i hög grad inflätade i varandra.33  
1. Arkitektoniskt signalvärde 
2. Fokusering på IT i allt  
3. Fokusering på biblioteksbesöket som upplevelse     
4. Biblioteket som högteknologiskt kunskaps- och lärandecentrum. 
5. Biblioteket som plats att vara på och mötesplats. – Den tredje platsen. 
 

3.4 Bibliotekets sociala funktion 
Biblioteket är en kulturinstitution som besöks av många människor och borde därför 
vara ett ställe där människor kan mötas. Folkbiblioteket anses vara en plats dit alla 
människor kan gå utan krav eller egentlig anledning. Besökaren kanske går till 
                                                                                                                                               
digital context. 
31 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: afvikling eller 
udvikling . s.18. 
32 Söderberg, Fia 2004. ID – på spaning efter folkbibliotekets identitet. 
33 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard, Rasmussen, Casper 2005. Folkebiblioteket under forandring, 
modernitet, felt og diskurs. s. 186-198. 
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biblioteket för att komma hemifrån en stund. Det kan finnas många olika anledningar 
för människor att gå till biblioteken. Besökaren kanske kommer för att låna böcker, söka 
information, träffa andra människor eller få vara för sig själv.  
 

3.4.1 Platser för gemenskap  
Det anses viktigt för samhällen att det finns platser där invånarna kan mötas, interagera 
eller kanske bara se varandra. Flera forskare använder sig av begreppet socialt kapital 
när de utreder olika samhällsföreteelser. Vi fann detta begrepp värt att diskutera i 
samband med biblioteket som mötesplats. Begreppet har använts länge, men den som 
oftast nämns i samband med socialt kapital är Robert Putnam. Han talar om socialt 
kapital både på ett individuellt och kollektivt plan. Ett exempel på att det lönar sig att ha 
ett stort socialt kapital är att det är lättare att få jobb, genom sina sociala nätverk. Det 
ger bättre fysisk och psykisk hälsa och mindre kriminalitet. Sociala nätverk är viktiga. 
Socialt kapital har även positiva externa verkningar på dem som inte innehar det själva. 
Det är oljan som smörjer samhällsmaskineriet. I hans bok Bowling alone tittar han på 
hur deltagandet i gemensamma föreningsaktiviteter minskat i det amerikanska 
samhället. Människorna har blivit mer upptagna av att förverkliga sig själva än av att 
delta i gemensamma aktiviteter. Han talar mest om olika organiserade mötesplatser, 
men även om vikten av informella mötesplatser och menar att det är viktigt att 
människor kan mötas tvärs över olika samhällsklasser och på lika villkor. Sådana möten 
skapar tillit i samhället. Socialt kapital är ett begrepp utan klar definition, men fokus 
ligger på att det finns tillit mellan människorna i ett samhälle. Det vill säga att 
människor tror och litar på att andra människor i samhället vill dem väl. Putnam talar 
om två olika typer av socialt kapital. Det ena är bandtypen som finns mellan människor 
som ingår i gemensamma verksamheter. Här rör det sig ofta om heterogena grupper 
med ett klart definierat intresseområde. Det är klart definierat vilka som ingår i gruppen 
och vilka som inte gör det. Denna typ av socialt kapital kan även vara negativ för 
samhället och segregera. Den andra är brotypen av socialt kapital och karakteriseras av 
att den äger rum i heterogena och öppna grupper, mellan människor som har olika 
intressen och/eller bakgrunder. Alla ska få vara med. Putnam har fått utstå en del kritik 
för sina teorier om socialt kapital, bland annat för att han så starkt betonar dess positiva 
egenskaper, och bortser från de negativa.34 
 
Vi tror att människor är sociala varelser som alltid varit i behov av mötesplatser i olika 
former. Sociologen Ray Oldenburg myntade begreppet ”the Third Place” och menade 
att samhällen är i behov av informella och offentliga mötesplatser för att fungera bra. 
Den tredje platsen syftar till att de ligger utanför hemmet och arbetsplatsen. Ray 
Oldenburgs exempel är caféer, bokhandlar, barer, frisörsalonger, etc. 35 Oldenburg tar 
inte upp biblioteket som exempel på en tredje plats, däremot tas Oldenburgs tankar upp 
i många av de verk som handlar om biblioteket som mötesplats. Oldenburg sätter upp 
åtta kriterier för ”den tredje platsen”.  
1. Neutral plats dit människor kan komma och gå som de vill. 
2. Inkluderande platser som inte ställer krav på medlemskap eller utesluter. 
                                                 
34 Se. Putnam, Robert 2000. Bowling alone: collapse and revival of american community. Ur Eikeland, 
Marie 2007. Fjerdestedet: folkebiblioteket som møteplass i lokalsamfunnet.  s. 16ff. 
35 Oldenburg, Ray 1999. The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and 
other hangouts at the heart of a community 
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3. Konversation är huvudsaken. 
4. Tillgängligt och tillmötesgående, de bästa tredje platserna är de man kan gå till 

nästan när som helst och finna en bekantskap. 
5. Ha sällskapliga stamgäster som anger tonen och lockar in nya i gemenskapen 
6. Låg profil vad gäller byggnad. 
7. Ihållande lekfull stämning, ingen seriös stämning.   
8. Är ett hem utanför hemmet, platserna där människor sannolikt/troligen befinner sig 

när de inte är på jobbet eller hemma.36 
 
När vi titta på kriterierna så är det inte så konstigt att han inte tar upp biblioteket. Flera 
av dem stämmer inte överens med den traditionella bilden av biblioteket som ett tyst 
bokhus.  
 

3.4.2 Biblioteket som platser för gemenskap 
Fischer, Saxton, Edwards och Mai använder Oldenburgs åtta kriterier för att undersöka 
Seattle Public Library som vi detta stycke förkortar SPL. Biblioteket byggdes och 
inreddes i syfte att föra samman människor och vara en mötesplats. Deras slutsatser är 
att endast tre av Oldenburgs kriterier stämmer in på bilden av SPL. Det är de två 
förstnämnda och den sistnämnda. Biblioteket befanns vara neutralt och socialt 
utjämnande samt ett hem utanför hemmet. De andra fem kriterierna uppfylls inte eller 
bara delvis. Flera andra karakteristika på tredje platser som kommer fram hos 
Oldenburg stämmer dock in på SPL. Det erbjuder nyheter, perspektiv, andlig plägnad 
och vänskap, via samlingar, personal, service, och besökare. SPL uppskattades av 
respondenterna som en god samhällsinstitution för dess politiska roll, föreningsfrihet 
och rekreation, och betydelse ”in securing the public domain for the use and enjoyment 
of decent people”37 Undersökningen stöder slutsatsen att bibliotek bygger socialt kapital 
och därför gynnar samhället. SPL stödjer både socialt kapital av band- och brotypen. 
Förutom att sammanföra likasinnade främjar SPL kontakten mellan olika typer av 
människor. De kommer till slutsatsen att Oldenburgs åtta kriterier inte passade så bra 
för SPL men kanske för mindre biblioteksfilialer.38  
  
Eikeland jämför i sin undersökning biblioteken med det som Oldenburg kallar tredje 
platser. Hon menar att biblioteket är något alldeles eget, kanske snarare en fjärde plats. 
Traditionen och den speciella miljön skapar en speciell atmosfär i biblioteket, som gör 
att den som mötesplats blir något annat.39  
 
I Ljødals intervjumaterial såg hon ett klart mönster kring biblioteket som mötesplats och 
bibliotekets kvalitéer som offentligt rum. Mötesplatsen beskrivs så här: 
• Den är till för alla, på alla nivåer. 
• Den har låg tröskel, är fysiskt lättillgängligt och har goda öppettider.  

                                                 
36 Oldenburg, Ray 1999. The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and 
other hangouts at the heart of a community, s. 22-42.  
37  Ibid s. 83. 
38 Fischer et al, 2007 Seattle Public Library as place: reconceptualizing space, community, and 
information at the central library. s. 134-154    
39 Eikeland, Marie 2007. Fjerdestedet: folkebiblioteket som møteplass i lokalsamfunnet. 
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• Den är en plats dit du kan gå och få vara i fred och anonym; möta dig själv men 
ändå ha känslan av att vara med i en gemenskap.  

• Den är en neutral, trovärdig och kulturellt uppdaterad plats med en fast historisk 
förankring. 

• Den är en blandning av seriositet och folklighet, vilket ger en unik atmosfär.  
• Den har ett allsidigt och aktuellt innehåll; böckerna skapar en ram som ger den 

speciella atmosfären. 
• Den är gratis och icke-kommersiell.  
• Den har tillmötesgående personal som lägger vikt vid service och kunskap. 
 
Dessa beskrivningar jämför Ljødal med Oldenburgs tredje platser och kommer fram till 
att det visst finns många likheter men också några skillnader. En är att de mötesplatser 
Oldenburg beskriver ofta inte är icke-kommersiella och gratis. Syftet med många av 
dessa platser är att tjäna pengar. En annan sak som skiljer är den fysiska inramningen 
runt mötesplatsen. Bibliotekens samlingar ger biblioteken en speciell karaktär som 
mötesplatser.40 
 
Jochumsen och Rasmussen har visat att biblioteket som socialt rum eller vardagsrum 
var betydelsefullt för vissa användare. Användandet av biblioteket inte är statiskt utan 
varierar under olika faser i livet. Biblioteksbesöken görs av olika anledningar.41  
 
Ragnar Audunson menar att biblioteket har en tradition att vara mötesplats. Biblioteket 
har som ambition att vara demokratins företrädare och främja kultur och gemenskap i 
samhället. I ett multikulturellt samhälle är det viktigt att människor från olika kulturer 
möts och då är biblioteket en bra plats för detta. Biblioteket har en stor möjlighet att 
underlätta integrationen av nyinflyttade individer i samhället eftersom biblioteken 
arbetar nära övriga institutioner till exempel på kommunen. Biblioteken är en 
mötesplats som fungerar som en länk mellan samhället och individen.42 Audunson 
skiljer mellan lågintensiva och högintensiva mötesplatser. Lågintensiva möten är när 
människor möts till exempel i biblioteket, och ser, talar eller umgås med varandra utan 
att dela samma intresse. Människor som inte har högintensiva möten eller delar 
intressen med andra riskerar att bli isolerade. Högintensiva möten är när människor med 
samma intressen träffas och umgås byter erfarenheter och kunskaper. Ragnar Audunson 
menar att biblioteket är en plats där lågintensiva, högintensiva samt kulturella möten 
mellan människor kan ske.43  
 
Frida Forsten och Sanna Fries undersöker hur bibliotekets sociala funktioner diskuterats 
i Biblioteksbladet under perioden 1975 – 2005, i deras uppsats; Den 
tillhörighetsskapande mötesplatsen. De använder sig av en teori hämtad från 
kulturgeografin, kallad place-space teorin. Den går ut på att en faktisk fysik företeelse 
(place) ger upphov till socialt konstruerad (space). De kommer fram till att olika 
aspekter på bibliotekets sociala funktioner betonats under olika perioder. Den 
                                                 
40 Ljødal, Hilde 2005. Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid. s. 58-59. 
41 Jochumsen, Henrik & Hvengaard, Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel? s. 33-38, 44, 
128-129.  
42 Audunson, Ragnar 2005.  The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context. 
s 432-433. 
43  Ibid s. 436,438. 
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gemensamma kärnan som de tycker sig kunna utläsa är att biblioteket (place) kan skapa 
tillhörighet i samhället (space).44  
 
Även Mikael Stigendal tar upp bibliotekets betydelse för att människor kan känna sig 
delaktiga i samhället. Han talar om dess betydelse för att skapa innanförskap istället för 
utanförskap. Biblioteket som mötesplats bygger på delaktighet och det är inte bara 
böcker, datorer och tidningar som skapar detta. Den sociala delaktigheten får individer 
också genom bibliotekarien som medmänniska eller rådgivare. Mikael Stigendal talar 
om innanförskap som samvaro med andra människor i samhället.45 Utanförskap kan 
människor känna på av olika orsaker t.ex. kan de känna sig utanför ett lands kultur. 
Invandrare kan känna sig utanför genom att de ofta hamnar i storstädernas förorter. 
Utanförskap kan den arbetslösa känna om de inte är inne på arbetsmarknaden. Ensamhet 
kan vara ett kännetecken på utanförskap.46 Den svenska välfärdspolitiken förknippas 
med demokrati och allas lika möjligheter.  Biblioteken som demokratins företrädare i 
samhället har som uppgift att värna om samhällsmedborgarna. Till biblioteket är alla 
lika välkomna oberoende av om de är fattiga, rika, uteliggare, invandrare eller 
högskoleutbildade. Biblioteken gör ingen skillnad på människor. De arbetar för att alla 
ska känna sig delaktiga i samhället. Förutsättningen för att biblioteket ska fungera som 
mötesplats mellan innanförskap och utanförskap, är en personlig kontakt med 
personalen eller andra på biblioteket.47  
 

3.4.3 Vad biblioteken kan göra 
Sven Nilsson menar att mötesplatser inte är något som utvecklas av sig själv, utan 
biblioteket som mötesplats utvecklas i ett samspel mellan användarna och biblioteket. 
Han menar att biblioteken, 2005, hade en alltför passiv roll. Nilsson pekar på flera olika 
verktyg som biblioteken kan arbeta med för att göra biblioteken till attraktivare 
mötesplatser. 
Bibliotekens indelning är betydelsefull, hur samlingarna placeras, att det finns gångstråk 
och korsvägar samt platser där användarna kan sitta, samtala och mötas. Det är också 
bra om biblioteket kan indelas i olika ljudzoner. Biblioteket kan arbeta med att lyfta 
fram aktualiteter inom samhälle och exponera dessa lite extra. För bibliotekspersonalen 
är dialogen med användarna angelägen. Personalen kan utbildas i att skapa och tillvarata 
möten så att besökarna blir sedda och bekräftade. De ska känna sig inbjudna till 
delaktighet och samtal.  
Biblioteket bör ha kontinuerligt återkommande evenemang och aktiviteter för 
besökarna. Det ger besökarna ett skäl att gå till biblioteket och något att diskutera. 
Nilsson menar att de flesta bibliotek anser att de redan fungerar som en mötesplats och 
att de har en låg ambitionsnivå i detta avseende. Han menar att det finns mycket att göra 
på området.48  
 

                                                 
44 Forsten Frida & Fries Sanna 2005. Den tillhörighetsskapande mötesplatsen - Folkbiblioteket som 
mötesplats i svensk biblioteksdebatt. 
45 Stigendal, Mikael 2008.  Biblioteket i samhället – en gränsöverskridande mötesplats? s. 18-19, 74.  
46 Ibid s. 38. 
47 Ibid s. 58, 61, 75. 
48 Nilsson, Sven 2005. Mötesplatsen: staden, biblioteket och offentligheten.  
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3.4.4 Spektakulära mötesplatser, Arkitektur 
Jochumsen och Rasmussen, ser att biblioteken nu bryter med en tidigare orientering på 
samlingarna och högre grad inbjuder till användning på biblioteket. Idealt sett ska 
biblioteket vara vad Ray Oldenburg kallar den tredje platsen. För att uppnå detta 
används kunskaper om arkitektur och inredning för att främja denna funktion. 
Framtidens hybridbibliotek är en kombination av spektakulär arkitektur och den nya 
tekniken. Biblioteken beskrivs som en ikon för samhället eller medborgarnas katedral, 
placerat på stadens centrala plats. 
 

”Biblioteker  er kulturelle varehuse og et fællesskab af læsere, hvor folk interagerer 
med materialerna og hinanden. Arkitekturen må forsøge at hylde dette, ikke bare ved 
at skabe et flot bibliotek, men også ved at gå skridtet videre og skabe et møde- og 
værested (a placemaker) ”49  

 
Det fysiska biblioteket omvandlas från bokdepå till ett vibrerande, dynamiskt, 
kunskapscentrum och mötesplats. Ett exempel är Köpenhamns nya huvudbibliotek – 
Byens Hus. När bygget planerades användes ord som; arkitektonisk attraktion i 
världsklass, kulturellt flaggskepp, och Nordeuropas mest avancerade och 
framtidsinriktade metropolbibliotek. Dessa prestigefyllda ramar skulle främst ha två 
funktioner, ett högteknologiskt kunskapscenter och köpenhamnarnas tredje plats, ett 
dynamiskt mötes- och uppehållsplats med interaktiva utbud.50 Med detta vill vi visa att 
tankarna på biblioteket som mötesplats inte bara rör sig på en social nivå utan även 
ingår i samhällsplaneringen.  

                                                 
49 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard, Rasmussen, Casper 2005. Folkebiblioteket under 
forandring, modernitet, felt og diskurs s. 195. 
50 Ibid. s. 197. 
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4. Resultat 
Här presenteras resultatet av vår undersökning. Det innebär helt enkelt att vi redogör för 
vad våra informanter svarat under våra intervjuer. Vi utgår här från vårt teoretiska 
ramverk och vårt intervjuschema. Det ger denna kapitelindelning.   
 
1. Det mentala rummet – biblioteket som mötesplats på en övergripande och allmän 

nivå  
 
2. Det föreställda rummet – Avsikter och tankar kring det specifika biblioteket som en 

mötesplats.  
 
3. Det levda rummet – hur de biblioteksanställda uppfattar att biblioteket används som 

en mötesplats i verkligheten. – Hur det är, enligt dem.  
 
Där vi har funnit det lämpligt användes våra frågor från intervjuguiden som rubriker i 
redovisningen av resultatet. 
 

4.1 Biblioteket som mötesplats övergripande – det mentala rummet 
Här ska vi redovisa hur våra informanter svarade på de frågor som berörde biblioteket 
som mötesplats på en övergripande och allmän nivå. Det var uppenbart att svaren på 
våra frågor gled över även på de andra två nivåerna, eftersom informanterna ofta 
exemplifierade utifrån sina egna erfarenheter.  
 

4.1.1 Vad anser du om att det talas så mycket om biblioteket som mötesplats? 
De flesta av våra informanter tycker att det är bra och viktigt att det fokuseras på 
biblioteket som en mötesplats. Det är naturligt att tänka sig biblioteket som en 
mötesplats menar en informant som tyckte att mötesplatsfunktionen fått för lite 
uppmärksamhet tidigare.51  Biblioteket är en neutral offentlig mötesplats dit alla 
samhällsmedborgare är välkomna. Flertalet informanter talade om att biblioteket är en 
kravlös plats för besökarna. På biblioteket kan besökarna träffa andra människor eller 
bra sitta i lugn och ro, det är upp till besökaren själv beroende på vad de tänkt sig få ut 
av biblioteksbesöket.52  
 

Jag tycker det är jättebra! Det är ju det enda stället som folk liksom kan komma in 
och för det första för lugn och ro och sen så träffar dom ju andra. Jag har ju ofta 
många som sitter här och pratar, det kan va ganska högljutt ibland.53  

 
Talet om biblioteket som mötesplats är enligt flera av informanterna ett trendord som 
används mycket trots att biblioteket redan från starten haft en funktion som mötesplats. 
Några sammankopplar det med fokuseringen på upplevelser och allt tal om 

                                                 
51 Informant 3. 
52 Informant 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
53 Informant 2. 
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upplevelsesamhället.54  Tidigare talades det inte om det på samma sätt, då kallades det 
kulturfrämjande åtgärder.55 En annan informant säger;  
 

Bibliotek där gick man för att låna böcker, men mötesplats har det ju alltid varit för 
folk har ju alltid mötts på ett eller annat sätt.56  

 
Flera av våra informanter menar att de arbetar för att visa biblioteket som en mötesplats 
och inte bara som ett bokhus.57  
 

Det blir ju en allt större och viktigare del av biblioteket, lyfts fram i vårt våra planer 
och vi själva lyfter fram det i debatten 58 

 
Samtliga informanter tycker att det är viktigt att lyfta fram mötesplatsfunktionen en 
dock med restriktionen; om det är detta biblioteket har bestämt att vara.59 
 
Flertalet av informanterna säger att de har varit i kontakt med diskursen om biblioteket 
som mötesplats. De flesta anger flera olika sätt. Våra informanter har kommit i kontakt 
debatten om biblioteket som mötesplats genom att läsa om det både i tidningar och på 
olika webbplatser. Särskilt omnämndes biblioteksbladet och biblist.60 De nämner att 
diskussioner om biblioteket som mötesplats görs med kollegor inom arbetslagen.61  Det 
nämns även i en del av bibliotekens egna arbetsdokument samt handlingsplaner och 
biblioteksplaner tar upp mötesplatsfunktionen.62 Några informanter uppgav att det aktivt 
arbetat med att göra biblioteket till en mötesplats. De har ingått i ett projekt där flera 
bibliotek varit delaktiga. Projektet syfte var att utveckla bibliotekets roll som 
mötesplats.63 
 

4.1.2 Hur definierar du begreppet mötesplats?   
Informanterna har svårt att definiera ordet mötesplats. En informant sade bestämt; 
 ”Nej” det kan jag inte. ”Kan ni?” 64 Som svar på frågan; Hur definierar du begreppet 
mötesplats. En informant sa;  
 

Jag tänker på ordet mötesplats, det första jag tänker på är när man möts i bil. Så åker 
man in på en sån liten plats för att mötas, och så åker man vidare. Det kan man ju 
tänka att man gör på ett bibliotek också, man möts där och går vidare till det man 
ska göra. Sen kan det ju vara så att man vill mötas och att någon interaktion sker. 
Det första jag tänker på är M (skylten) där man möts med bil. ---  
Överallt kan vara mötesplats,  ett fik, skogen på promenad. Skapade och oskapade 
mötesplatser 65 

                                                 
54  Informant 4. 
55 Informant 3. 
56 Informant 2. 
57 Informant 4, 5, 6. 
58 Informant 5.  
59 Informant 1. 
60 Informant 3, 4, 5, 6. 
61 Informant 4, 5, 6. 
62 Informant 2, 4, 5. 
63 Informant 1, 2, 3. 
64 Informant 2. 
65  Informant 1. 
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Flertalet av informanterna definierar begreppet utifrån biblioteket och biblioteket som 
mötesplats. Här är några av de definitioner vi fick. 
 

Så som jag tänker mig med mötesplats när det gäller biblioteken. Så kan det ju vara 
både möten mellan människor och det kan vara möten mellan människor som 
kommer utifrån, där båda parter kommer utifrån, eller det kan vara att människor 
som kommer hit och möter oss på biblioteket eller andra kulturarrangörer.  Men det 
kan även vara möten med mellan människor och information oavsett om det är i 
bokform eller via Internet. De inhämtar någon form av kunskap. Det är lite så jag ser 
det som en mötesplats, men den ska vara öppen också, så den inte är sluten. Alla är 
välkomna även om man kan rikta sig mot speciella grupper, så man kan rikta sig mot 
pensionärer. Det kan vara både öppet och riktat.66 
 
Det är ju både det bestämda eller förväntade mötet. Det man väntar sig att finna. 
Och det oväntade: Det talas ju mycket om begreppet serendipity och det är väl det. 67 

 
Biblioteket kan bidra med både det förväntade och det oförväntade. Det vill säga det 
man väntar sig att finna och det oväntade.  
 

- Det är ju en fysisk mötesplats naturligtvis. Här är väl per dag, 2000 drygt, besökare 
i snitt per dag och det säger sig själv att det blir en jäkla massa möten, mänskliga 
möten. En del slutar kanske så småningom med nya svenska medborgare, vem vet! 
Och bibliotek kan användas till många olika möten, men det sen är också möten 
mellan, naturligtvis, mellan tankar och idéer det är ju också det att här ska folk får 
möta … 
- det vi har att erbjuda, innehållet vi har i huset, är det ett möte med också. Även om 
man går på ett program eller om man hittar en bok, där det är en någon upplevelse 
av något slag så är det. 
- Ja precis så är det! Det är ju, det ena mötet syftar till att öppna upp möjligheter för 
det andra mötet liksom och sedan möten mellan olika kulturer. --- Här har vi hela 
spektrat och här kan man få se. --- Det tror jag också är befrämjande eftersom det 
finns risk att man annars segregerar rätt mycket --- 
- Sen tycker jag det är en mötesplats med det offentliga Sverige --- vi representerar 
(vår) kommun. Vi representerar ju faktiskt det.68  

 
Informanternas definitioner var till exempel biblioteket som fysiskt rum, det sker ett 
möte mellan besökare och själva lokalen. Biblioteket är även en fysisk plats där det sker 
mänskliga möten mellan till exempel personal och andra besökare. Det sker möten 
mellan människor från olika kulturer, olika etniskt ursprung samt olika åldersgrupper. 
Mötet med samlingarna och informationen som finns på biblioteket nämns också.  
 
Biblioteket som en plats för att möta det offentliga Sverige är även en intressant aspekt 
på mötesplats funktionen. Två av våra informanter menar att eftersom trösklarna till 
biblioteket är låga så kan det vara lättare att komma och fråga om sådant som t.ex. rör 
kommunen eller någon annan myndighet. De menar att biblioteket inte har den 
myndighetstyngden som socialkontoret eller arbetsförmedlingen. Biblioteket kan vara 
ett första steg in, innan de går vidare med sina spörsmål. Dessutom kan besökarna först 

                                                 
66 Informant 6. 
67 Informant 3. 
68 Informant 4-5. 
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gå in och vänja sig vid lokalen och titta runt, innan de tar steget fram och frågar. Trots 
den mjukare framtoningen kan biblioteket upplevas som främmande och skrämmande 
för en del besökare.69 
 

4.1.3 Vilka typer av möten tänker du på i relation till biblioteket som mötesplats? 
De svar vi fick på definitionen av mötesplats gick egentligen över på nästa fråga vid 
intervjutillfället, nämligen vilka typer av möten våra informanter tänkte på i relation till 
biblioteket som en mötesplats. Här kom dock ytterligare några aspekter upp. Flera av 
informanterna tryckte på betydelsen av olika arrangemang och program och att dessa 
ska syfta till att besökaren kan få en meningsfull fritid och växa som människa.  
 

Det är ju så biblioteket ska vara en plats där man kan växa som människa.  Och 
provoceras och få ställa sina egna åsikter och värderingar, få möta andras, så man 
växer som människa helt enkelt.70 

 
Arrangemangen kan dels ge upphov till intensiva möten mellan besökare. Dit går 
besökaren bland annat för att träffa andra människor71. De kan också ge upphov till en 
annan typ av möten där de som inte alls gått till biblioteket för arrangemangens, skull 
möter biblioteket på ett nytt sätt.  
 

Det som har ökat mest, störst skillnad är med det gamla biblioteket, och skillnaden 
här är ju i alla fall dessa väldiga mängder program som vi har, lunchmusik. Alltså 
sitter man --- i informationen här och då har man i alla fall en gång månaden --- så är 
det musik nere ifrån ---scenen längst ut. --- Om du tänker förr liksom när bilden av 
bibliotekarien, som var kvinna, att Schhh! Det händer att en och annan student 
kommer upp och frågar: Hur länge ska detta pågå.?! Ja, jag säger det, kanske 40 
minuter. Jaja ok då.72  

 
En informant säger att människor har olika uppfattning om vad bibliotek är samt att 
besökarna kan ha olika syn på arrangemang som biblioteket anordnar. Biblioteken som 
anordnar arrangemang, menar att besökarna får acceptera varandra och de program som 
erbjuds, de får ”nötas och blötas med varandra samt med alla våra program” i ett och 
samma rum.73 
 

Vi har ju inga få slutna rum alltså vi har några studierum på nedre plan och så där. 
Men det som spelas här hörs ju liksom i hela, och barnavdelningen hörs. Så att visst, 
kan man fortfarande idka viss försiktighet mot höga ljud. Men alltså. Det är ju inte 
tyst på ett bibliotek som det var förr och det vill vi ju inte att det ska vara heller. Det 
kan man säga att vi har en del -- som klagar, då får man försöka vänligen förklara att 
en viss ljudnivå får man acceptera. På nedre plan har vi som ett öppet magasin och 
där står då tyst läsesal och där det tyst faktiskt. Blir det för högljutt säger vi givetvis 
till.74 
 

                                                 
69 Informant 4, 5. 
70 Informant 6. 
71 Informant 4, 5, 6. 
72 Informant 5. 
73 Informant 4. 
74  Informant 5.  



  26 

Som mötesplats tycker jag att det inte behöver vara tyst, det kan inte vara tyst när 
det är en mötesplats, när det finns många människor som lever i tysthet och går hit 
just därför75 

 
Informanten säger att detta kan sägas vara ett möte mellan föreställningen om 
biblioteket och vad det faktiskt är. Det är en inrotad föreställning om biblioteket som 
bokhus krockar med nytänkandet, med att göra biblioteket till en mötesplats. Flera av 
informanterna påpekar att det inte är tyst på biblioteket längre. I samband med detta 
måste vi även ta upp den företeelsen som uppstår på det lilla filialbiblioteket och som 
kanske inte är lika vanlig, eller lika synlig, på ett större bibliotek. Det kan vara livliga 
samtal mellan besökarna på biblioteket och även med personalen.  
 

Ja det är ju det här vi är ju ett litet samhälle alla känner alla dom kommer in här och 
träffar sina bekanta och det blir ju mycket diskussioner, men så kommer det ju 
samtidigt in människor som sitter och läser och på sätt och vis måste man väl kunna 
säga att det är mötesplats det också att dom kan komma hit utan att ha några krav76 

 
Tystnadskravet håller inte informanterna så hårt på. Även om de säger att de inte 
accepterar en alltför hög ljudnivå.77  Vi sammanfattar med två citat. 
 

Det är ju mötena med olika intryck, konsten, kulturevenemang, barnteatrar, bilder, 
böcker, tidningar. Mötet med information av olika slag. Och förstås mötet med 
andra människor.78 

 
Ja dels är det ju mötet med dom som besöker biblioteket kan ju uppstå möten att 
man träffas. Prata och eller man sitter och läser tidningen och så pratar man, och sen 
är det ju mötet med dem som jobbar där, där uppstår ju ett möte också, det är väl 
dom jag tänker på i första hand. Sen är det möte med litteraturen och så är ju 
självklart alltså 79 

 
De möten som våra informanter anser sker på biblioteket är uppenbarligen av många 
olika slag. Besökarna möter personalen och andra biblioteksbesökare. Bibliotekets 
fysiska rum skapar en sorts möte och givetvis bibliotekets samlingar. De möter 
bibliotekets arrangemang och konstutställningar. Det blir även ett möte med det 
offentliga Sverige. 
 

4.1.4 Tycker du att bibliotekets mötesplatsfunktion är viktig eller oviktig? 
Våra informanter menar att bibliotekets mötesplatsfunktion är viktig och t.o.m. mycket 
viktig för att främja demokratin.80  
 

Det är en ganska stor fråga. Det har lite att göra hur man ser på, men om man tycker 
bibliotek är som ordet antyder ett rum för böcker, att det är det vi sysslar med, eller 
om man tycker det är någonting mer. Där, jag tycker att det är något väldigt mycket 
mer än bara bokförmedling.  Jag tycker att man inte kan kallas en demokrati om man 

                                                 
75  Informant 4. 
76  Informant 2. 
77  Informant 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
78 Informant 3. 
79 Informant 1. 
80 Informant 4, 5, 6. 
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inte har tillgång till information och där är biblioteken en jätteviktig roll.  Just som 
jag sa innan så är vi är den enda institution som är öppen för alla, där alla är 
välkomna och vi är förmedlare av information så att man får fri tillgång till 
information och det lite en förutsättning för att man ska kunna ta del av och vara 
aktiv i en demokrati. Och det är där jag ser bibliotekens roll som mötesplats att man 
ska få medborgarna att växa81 

 
Informanterna betonar också hur viktigt det är för människor, i dagens ganska 
segregerade samhälle, att det finns platser där människor som kanske inte annars skulle 
ha mötts kan mötas. Biblioteket är öppet för alla och det skapar möjlighet för mänskliga 
möten. En går så långt att hän menar att det är en förutsättning för välmående 
demokratin. På biblioteket finns det utrymme för olika människor att mötas och 
diskutera.  
 
I dagens samhälle görs mycket med hjälp av datorn, vilket kanske medför ett ökat behov 
av platser där människor kan träffas på riktigt, menar en av våra informanter. Hän 
menar att det är viktigt att träffa andra människor och många som sitter hemma vid 
datorerna, tröttnar kanske på det och vill ut och träffa människor i verkligheten. Då kan 
de träffa människor på biblioteket. Allting går i vågor. Hän hoppas dock att trenden 
biblioteket som en mötesplats är här för att stanna.82  
 
Mötesplatsfunktionen är viktig även när det gäller att synliggöra biblioteket. 
Konkurrensen kring bibliotekets ”gamla kärnverksamheter” har ökat genom att det är 
billigare att köpa litteratur och mycket information går att hitta på nätet.  
 

-Viktig men blir viktigare.  
-och den kan vara vår överlevnad faktiskt.  
-Ja, jag tror det också. Eftersom det finns andra, jag menar, låna grejer och ladda 
hem och sånt --- kommer det att vara större konkurrens om dom tjänsterna, men 
däremot att kunna mötas här fysiskt, där blir vi, har vi blivit nästan mer ensamma. --
-Så att säga är det någonting vi ska ta, demokratisk plats. 
-Värna demokratin.83 

 
Flera av informanterna menar att bibliotekets starka sida är det fysiska rummet. Det är 
bra om lokalen ger ett välkomnande intryck där det finns plats för olika aktiviteter.  De 
menar att denna funktion är så viktig att det kan vara framtiden för bibliotekens 
existens.  Biblioteket som fysisk plats gör dem starka i konkurrensen om besökarna 
eftersom det finns få offentliga lokaler i samhället som är neutrala platser.  
 

4.1.5 Vad utmärker biblioteket som mötesplats i jämförelse med andra mötesplatser? 
Några faktorer nämns speciellt, när det handlar om biblioteket som mötesplats i 
jämförelse med andra mötesplatser. Det är att det är gratis, det finns inga krav på att du 
ska köpa eller låna något och att det är till för alla.84  
 

                                                 
81  Informant 6.  
82 Informant 4, 5. 
83 Informant 4, 5. 
84 Informant 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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Det är ju det att det är gratis och till för alla. Finns inga särskilda krav utom att man 
ska bete sig på ett någorlunda hyfsat sätt och inte störa för mycket, skrika och gapa 
eller springa runt i biblioteket.  
Det, kravlösheten, är ju också ett dilemma. Det kommer också alkisar och störiga 
ungdomar hit. Som kan störa andra besökare85 

 
Helt kravlöst är det dock inte, det finns ett outtalat krav om att besökarna ska bete sig 
hyfsat då de är på biblioteket, inte skrika och gapa eller rusa runt. En av informanterna 
säger 

 
Vi har nog sundare möten här, det blir ju väldigt sällan bråk, med tanke på hur 
många människor som vistas här.86 

 
Informanten menar att människor vet att på bibliotek bör de uppföra sig. Här tror vi att 
den gamla bilden av ett tyst bibliotek som är kunskapens högborg spelar in. En annan 
sak som tas upp är att biblioteket är en plats som bjuder på upplevelser av olika slag, 
böcker tidningar, konstutställningar och att det är en livsstil att gå till biblioteket.87 
 
Det mest utmärkande är att biblioteket är till för alla samhällsmedborgare. Det ställs 
inga krav på besökarna, biblioteket är en neutral plats att vistas på. Bibliotekets flesta 
tjänster är kostnadsfria. 
 

4.1.6 Finns det olika sätt att jobba med biblioteket som mötesplats, enligt dig? Vilka 
då? 
Det finns många olika sätt att jobba med biblioteket som mötesplats enligt våra 
informanter. Lika många som det finns människor som jobbar på bibliotek, eller som 
det finns handlingsplaner sade en.88 Oh ja, sa en annan, vi kan ju arbeta med det fysiska 
biblioteket, med arrangemang eller så kan vi arbeta med att skapa sociala forum på 
Webben.89 Det är viktigt att alla känner sig välkomna samt att biblioteket är inbjudande. 
Ett sätt att arbeta med detta är att utforma bibliotekets inredning, så att den kan inbjuda 
till möten. Tillgängligheten tas också upp och den påverkar i stor grad bibliotekets 
utformning.  De arrangemang som bibliotek jobbar med är också ett sätt att inbjuda till 
möten.90 
 
Vilken inriktning biblioteket har tas också upp som en viktig faktor. Hur biblioteket 
arbetar med biblioteket som mötesplats, ser troligtvis olika ut beroende på hur 
biblioteket valt att profilerat sig, men även beroende på vilken del av verksamheten som 
avses.91 
 
Informanterna menar att biblioteket alltid har varit en mötesplats, men idag arbetas det 
mer aktivt med att göra biblioteket till mötesplats. Ett sätt kan vara att bjuda in 
människor samt olika aktörer och därigenom synliggöra bibliotekets verksamhet.  
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Ja absolut dels är det ju hur tillgängligt biblioteket är dels att man tar sig in tar sig dit 
rent praktiskt, men också om man känner sig välkommen och om det är kravlöst och 
om det är, bra stämning, om man känner sig välkommen och sen så tror jag att man 
måste, vara inbjudande och jag tror att ett bra sätt, för att för att få ut det budskapet 
att det är till för alla och även barnen då. Att man jobbar mycket med att barn och då 
finns det en ganska enkel kanal och det är via förskolan och skola där träffar man 
alla barn. Och då får man liksom chansen att bjuda in dom och visa på vad som finns 
och förhoppningsvis tar dom med sina föräldrar dit eller vet i alla fall att senare i 
livet, vet de att det finns någonting som heter bibliotek om dom inte hittar dit själva. 
Att dom får liksom att det är viktigt att dom börjar med barnen92 

 

4.2 Att arbeta för att göra biblioteken till mötesplatser - det föreställda 
rummet 
I detta stycke ska vi redogöra för hur informanterna beskriver och upplever att de 
arbetar för att göra den egna arbetsplatsen till en mötesplats.  
 
Det är lite olika saker biblioteken väljer att lyfta fram och jobba med för att göra det till 
en mötesplats. Främst är det behoven i området/staden som styr. Biblioteken försöker 
vara attraktiva och locka fler besökare genom att erbjuda en mängd olika arrangemang.  
Konkurrensen har medfört att det är viktigt för biblioteken att jobba med att göra det till 
en mötesplats. Bibliotekens arbete med att anordna arrangemang eller 
programverksamhet är en del i detta arbete.  
De flesta av våra informanter sade att de bjuder in olika organisationer utifrån för att 
öka verksamheten på biblioteken och genom det får de nya besökare som upptäcker 
biblioteket och dess utbud.93 En av informanterna berättar att de arbetar med att få de 
boende i området att vara delaktiga i arbetet med att göra biblioteket till en mötesplats. 
 

Vi har ju våra kulturvärdar som är ute, dels mot föreningar och sen går de ut och 
pratar och knackar dörr och pratar med dem de möter på stan94 

 
Det sker genom kulturvärdar som själva är boende i området. Dessa kulturvärdar har 
som uppgift att skapa kontakt med de boende i området, fånga upp deras intressen och 
göra dem delaktiga i olika arrangemang som anordnas av biblioteket. Det kan vara 
aktiviteter som passar både vuxna och barn. Ett exempel på aktiviteter som har 
förekommit på detta bibliotek är till exempel världens kakor. I detta arrangemang deltog 
de boende i området, bakade kakor och delade med sig av sina favoritrecept. Det blev 
många recept från olika håll i världen. De har även arrangerat albansk dans i samarbete 
med albanska föreningen.95 
 
Informanterna betonar också det fysiska rummets betydelse. Biblioteket ska vara 
inbjudande och erbjuda en trevlig miljö. Lokalens utformning är viktig för att det ska 
kunna fungera som en mötesplats. Enbart en fysisk miljö räcker inte, kring denna miljö 
måste det även finnas en välkomnande och inbjudande stämning.96  
                                                 
92  Informant 1.  
93 Informant 3, 4, 5, 6. 
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Samtliga informanter säger att biblioteket som lokal behöver vara inbjudande och 
trivsam de har på olika sätt arbetat med lokalernas utformning, utifrån tankar på att göra 
biblioteket till en mötesplats. Informanterna på två av biblioteken uppgav att de har 
flyttat till nya lokaler och att de i samband med flytten haft mötesplatsfunktionen i 
planeringen. Informanterna på de övriga biblioteken har arbetat med de befintliga 
lokalerna. De har alla tänkt över hur de ska inreda lokalerna för att den ska vara 
trivsamma och inbjuda till möten. Flera informanter påpekar också att ett stort antal 
olika funktioner ska få plats i biblioteksrummet. Informanterna menar att det också ska 
finnas tysta platser där besökarna får möjlighet att sitta i lugn och ro.   
 

Tanken är att man både ska kunna synas och inte synas som besökare. Det ska också 
finnas möjlighet att välja vägar så att man får vara för sig själv.97 

 
Några informanter nämner att det är viktigt att det finns studieplatser för studenter där 
de kan sitta enskilt. Informanterna menar att det är angeläget att barnen trivs på 
biblioteket och att barnavdelningarna ger utrymme för olika aktiviteter anpassade för 
dem.98 
 
Tillgängligheten är en del av arbetet med att göra biblioteket till en mötesplats. Det 
innebär allt från framkomlighet för handikappade till öppettider. Två informanter 
nämner öppettiderna som en faktor som behöver tänkas över i vårt mångkulturella 
samhälle. De menar då att öppettiderna är anpassade efter svenska förhållanden. De 
tänker främst på våra storhelger då biblioteket har stängt, och dessa helger kanske inte 
firas i andra kulturer. Fler tankar kring öppettiderna är att många människor är ensamma 
och då kan våra helgdagar bli extra långa och ensamma för dem.99 En av informanterna 
som arbetar på en liten filial nämner även att det skulle finnas utrymme för fler 
funktioner och utökade öppettider. Då tänker hän främst på kommunala tjänster som 
kunde flyttas närmare för att underlätta för samhällsmedborgarna. Det handlar om att 
underlätta tillgängligheten för dem och därmed utökar det bibliotekets funktion som 
mötesplats.100 
 
Vissa av informanterna uppgav att mötesplatsfunktionen fanns med i handlingsplaner 
och biblioteksplaner. De jobbar aktivt med att göra biblioteket till en mötesplats genom 
att implementera den i styrdokument.101 Två av våra informanter har aktivt arbetat med 
att göra biblioteket till en mötesplats genom ett projekt.  
 
Våra informanter ger utryck för att biblioteket alltid har varit en mötesplats, skillnaden 
nu är att det arbetas mer aktivt med att gör biblioteket till mötesplats. Det har alltid varit 
viktigt för människor att träffas och i dagens samhälle har det sociala mötet fått en 
större betydelse eftersom många sitter hemma vid datorerna och träffar sina kompisar 
via nätet. 
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Marknadsföring är en viktig del i att göra biblioteket till en mötesplats att göra 
människor uppmärksamma på vad biblioteket har att erbjuda. De flesta av våra 
informanter menar att arbetet med att göra biblioteken hämmas av en alltför stram 
budget som begränsar möjligheterna märkbart.  
 

Vi försöker marknadsföra oss mot olika grupper ex, skolor och föreningar men de 
ekonomiska resurserna stoppar oss. Med mer resurser skulle vi kunna göra mycket 
mer. Ibland undrar jag om folk vet vad biblioteket skulle kunna göra, vilken resurs 
vi är. Vi har ingen möjlighet att marknadsföra oss mot alla föreningar. Om de frågar 
efter något så försöker vi ordna det. Man kan säga att; blir vi uppbjudna tackar vi 
ja!102  

 
Samtliga informanter sade att det är viktigt att bjuda in förskolor och grundskolor. En av 
våra informanter berättar att hän bjuder in människor hän träffar i sin vardag till 
exempel på posten eller affären.103 En informant gav utryck för att det alltid finns en 
möjlighet att utöka genom att vara öppen för nya idéer och våga testa nya saker.104  
 
Bibliotekets placering i samhället är en viktig del i hur biblioteket fungerar som 
mötesplats, det ska vara lättillgänglig. Öppettiderna är också viktiga mer öppet fler 
besökare och möjlighet till fler arrangemang.105 
 

4.3 Det levda biblioteket - mötesplats i lokalsamhället 
I detta stycke ska vi redogöra för vilka uppfattningar som våra informanter ger uttryck 
för när det gäller den egna arbetsplatsen och hur de erfar att den fungerar som en 
mötesplats.  
 

4.3.1 Tycker du att biblioteket fyller en funktion som mötesplats? 
Samtliga informanter upplever att deras arbetsplats fungerar som en mötesplats i 
lokalsamhället.  
 

Absolut! --- Det är ju en organiserad mötesplats. Sen är det ju en spontan mötesplats 
också att man kommer hit och läser tidningen eller man kommer hit och spelar 
schack som de vuxna brukar göra eller man barn som spelar ---. Så det är ju både en 
organiserad mötesplats och en spontan mötesplats.106 
 
Ja absolut ! Det är ju det enda stället som finns i --- att gå till, förutom kaféet då, om 
dom vill träffa folk, men här behöver dom inte köpa någonting.107  
 
Jo det är det för väldigt många.108 
 
I högsta grad!109  
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De flesta menar att biblioteken behöver satsa mer på denna funktion. De bibliotek som 
arbetar med att göra det till mötesplats menar att det är en viktig plats för barnen att 
träffas på. Ett av biblioteken vi besökte är placerat i ett mångkulturellt område med 
traditioner som skiljer sig från de svenska. Där leker barnen mycket utanför hemmet 
och därför är biblioteket särskilt viktigt för dem som mötesplats. Här jobbar 
bibliotekspersonalen aktivt med att locka de vuxna till biblioteket genom olika 
arrangemang som de kan vara delaktiga i.110 
 

4.3.2 Vilka använder biblioteket som mötesplats? 
Vårt resultat antyder att de flesta besökare använder biblioteket som mötesplats i någon 
form. Vissa grupper framstår dock som flitigare användare. Ur våra informanters 
omedelbara svar på frågan framkom en intressant skillnad.  

 
Det är ju barn. Förskolor det kan man väl säga att det är mötesplats för dom. 
Skolklasserna kommer hit och får lite bokprat. Vuxna kommer hit för å få litterär 
upplevelse. Så att de är ju, det är alla. ---Det är ju alla. Det är ju socialt. 
Ensamstående kommer in hit och får sig en pratstund man får ju alltid vara öppen 
för att prata .111 
 
Det är väldigt mycket barnen, men sen är det också föreningarna och sen har vi de 
här tidskriftsläsarna som kommer varje dag och läser sina tidningar från sina 
hemländer på sitt eget språk. Jamen som sagt, föreningarna som arrangerar 
aktiviteter som vi frågar om de vill arrangera. Och sen är det ju traditionella 
biblioteksbesökare som kommer in och lånar böcker och pratar lite.112 
 
-Ja de har vi ju också varit inne på alla men det är klart att det är..  
-det är några grupper så. Ja absolut här barn och småbarnsföräldrar med babyrytmik 
och så här, alla program så för dem, absolut.113 
 
Mycket pensionärer kommer in och läser, tidningar och tidskrifter. De kommer och 
läser morgontidningen, även om de sitter för sig själva så har de andra människor 
omkring sig och ingår i ett socialt sammanhang. Mycket barnfamiljer kommer hit 
och är i barnavdelningen eller på arrangemang. Vi hade en grupp med  3-4  pappor 
med barn som kom hit på onsdagseftermiddagarna när de var föräldralediga. Det var 
en avknoppning från en BVC-grupp. De fortsatte sedan att träffas på biblioteket.114 
 

Småbarnsföräldrar och barn är en grupps om nämns som flitiga som användare av 
biblioteket som mötesplats på de större biblioteken.  På de mindre biblioteken nämns 
barnen först, medan barnfamiljer inte nämns på samma sätt som på de större 
biblioteken. Kanske kan detta bero på att det på de större biblioteken kanske finns fler 
arrangemang som riktar sig till både föräldrar och barn. Eller så går barnen i större 
utsträckning själva till de mindre lokala biblioteken. 
På ett av stadsbiblioteken nämns högskolestudenter som använder biblioteket för sina 
studier samtidigt som de använder biblioteket till att träffa sina kompisar.  
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Studenterna är väl dom som använder det, verkligen använder det, som mötesplats 
också barn och småbarnsföräldrar.115 
 

Två informanter nämner att högskolebibliotek inryms i alltför små lokaler för att kunna 
ta emot samtliga studenter. För äldre människor är tillgängligheten och närheten viktig 
de besöker ofta biblioteket eftersom det är många som bor i närheten. Både studenter 
och äldre som bor nära är betjänta av att ha biblioteket nära.116 Det förekommer även att 
människor bestämmer att träffas på biblioteket. 
 

En dag när jag jobbade i receptionen så kom det instaplande en gammal dam och 
slog sig ner i den röda soffan. Hon kom med färdtjänst, sen satt hon där länge och 
väl. Jag tänkte, jag får gå fram och fråga om hon kanske vill ha hjälp. Hon kanske är 
helt utkörd. Vill du ha hjälp, söker du något? Nej jag har bestämt träff med min 
kompis, sa hon. Och så kom kompisen. Vet inte var de sen tog vägen, för jag tror 
inte dom gick in i biblioteket.117 

 
Informanterna nämner att det är bra att de yngre och äldre träffas på biblioteket och 
skapar kontakt med varandra.  
 
Barnen med föräldrar, pensionärer och studenterna och är de som använder biblioteket 
mest som mötesplats, samt de traditionella låntagarna. Ett par av våra informanter 
menar att de traditionella låntagarna som besöker biblioteket inte använder det som 
mötesplats i samma utsträckning som andra grupper. Människor i en mellanålder kanske 
inte använder biblioteket som mötesplats utan väljer att umgås någon annanstans de har 
kanske inte samma behov.118 På ett bibliotek nämns att turisterna använder biblioteket 
flitigt under sommarmånaderna och det blir en mötesplats för dem när det inte är 
strandväder. Det är främst barnfamiljerna som kommer för barnen behöver aktiveras 
även vid dåligt väder.119  
 

4.3.3 Anser du att det finns några faktorer som påverkar bibliotekets funktion som 
mötesplats? 
Informanterna säger att det finns faktorer som påverkar och det är framförallt 
bibliotekets placering i orten samt lokalens storlek har en avgörande roll hur biblioteket 
fungera som mötesplats. Det är viktigt att biblioteket är lättillgängligt för att människor 
ska komma hit.  
 
En av informanterna berättar att deras bibliotek är centralt beläget så de får besök av 
människor som till exempel väntar på bussen informanten menar att resenärer använder 
biblioteket som en vänthall eller värmestuga. Medan de väntar har de möjlighet att läsa 
tidningar och träffa andra människor. Möbleringen av biblioteket är en viktig faktor för 
att inbjuda till möten med trivsam atmosfär som gör att besökaren har möjlighet att sitta 
i lugn och ro.120 Bibliotekets tillgänglighet för handikappade är också en viktig faktor 
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att det finns rullstolsramper, hissar och toaletter som är anpassade för till exempel 
rullstolar. Personalens bemötande är en viktig faktor, alla ska känna sig välkomna.121 
 
Förändringar i lokalsamhället kan ha betydelse, ett exempel är stängningen av en 
dagverksamhet för missbrukare. En del av dem som tidigare tillbringade sina dagar där 
och hade det som en träffpunkt har nu sökt sig till biblioteket istället. Dessa besökare 
kan upplevas skrämmande för andra besökare.122 
 

4.3.4 Har du sett om biblioteksbesökarna tar kontakt med varandra? 
Alla informanter erfar att det förekommer att besökarna tar kontakt med varandra. Det 
finns biblioteksbesökare som känner varandra lite och de tar kontakt med varandra. På 
de två biblioteksfilialerna uppfattas boktipsandet mellan besökarna ge upphov till möten 
mellan besökarna.  
 

Många står ju här och tipsar varandra om böcker. Vad har du läst? Det här läste jag, 
så det går ju från mun till mun här. Det är klart de känner varandra. --- Är det flera 
stycken inne och --- många pratar ju när de kommer, men alltså känner man någon 
så pratar man och sen så ja det blir som en snöboll. Det rullar på det --- blir fler och 
fler som kommer in i samtalet. --- Så jag har ju inget tyst bibliotek. 123 
 
Bland barnen är det ju väldigt tydligt. För barnen kan ju inte gå och leta böcker 
själva utan det är alltid någon som ska tipsa dem och så vidare.  Och sen känner de 
ju varandra halvt om halvt och pratar om annat också. 124 

 
Två av informanterna gav uttryck för dessa erfarenheter: Biblioteksbesökarna tar 
kontakt med varandra särskilt de som kommer varje dag, har lärt känna varandra. 
Släktforskarna har lärt känna varandra när de sitter här på biblioteket. Tidningsrummet 
är också en plats där de ser att besökarna tar kontakt med varandra. En del besökare 
kommer ofta för att läsa tidningar och de samtalar ibland. Det är framförallt barn som 
tar kontakt med varandra sedan är det även småbarnsföräldrar som vi ser ta kontakt med 
varandra här på biblioteket. Studenterna sitter gärna tillsammans och studerar. När 
biblioteket planerades fanns det en tanke om hur studieplatserna skulle se ut. 
Studieplatserna utformades så att studenterna kunde sitta lite för sig själv med skydd 
emellan platserna Personalen upptäckte ganska snart att de flesta studenterna ville sitta 
tätt ihop. Studenterna monterade själva ner skydden, för att kunna sitta tillsammans när 
de studerade och diskuterade. Så hälften av dessa skydd plockades ner och fler stolar 
köptes in. Det finns personer som kommer enbart för att låna en bok och botanisera lite i 
biblioteket och sedan gå utan att ta kontakt med andra människor.125 Det förekommer 
båda delar de som bara lånar och de som söker kontakt med andra när de besöker 
biblioteket. Det är viktigt att möjligheten att sitta ostörd finns kvar eftersom människor 
har olika behov.126 En klar uppfattning är också att människor tar kontakt med varandra 
i samband med olika arrangemang och att det då uppstår nya vänskapsförbindelser.127 
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Till arrangemangen kommer personer som inte annars brukar besöka biblioteket och då 
uppstår nya möten mellan människor.128 
 

4.3.5 Hur ser du på din egen roll, vad gäller biblioteket som mötesplats? 
Informanterna ger uttryck för flera olika sätt att se på sin egen roll. Dessa roller är 
mellanlänk eller samordnare, medmänniska och detektiv. Två informanter betonar 
vikten av att vara både professionell och personlig och att hålla en ganska låg profil och 
förhålla sig neutral eftersom det ingår i deras jobb att bemöta alla individer ur alla 
samhällsskikt och kulturer.   
 
Den informant som ser sig själv som en mellanlänk/samordnare på biblioteket menar att 
det är viktigt att besökarna är delaktiga och att hän lyhörd och tillmötesgår önskemål 
från dem. Hän menar att samarbete i olika sammanhang gynnar bibliotekets utveckling i 
den omvärld det är placerat.   
 

Jag ser mig lite som en förmedlare eller en mellanlänk. För jag tror inte riktigt på 
konceptet att det ska komma från mig. Men däremot kanske att jag ska snappa upp 
de önskemål och förhoppningar som finns här. Och sen att hitta vägar att förverkliga 
det. För skulle det vara så att jag bara satt och kom på att, så här kunde vi göra, och 
så här kunde vi göra så skulle jag bli lite av en översittare.  Jag tycker biblioteket är 
faktiskt till för de som bor här. Eller för medborgarna och då ska det komma från 
dem också. 129 

 
En annan informant menar att hän även fungerar som en medmänniska för besökarna till 
exempel genom en liten pratstund och att det kan vara viktigt för någon. Informanten 
säger att;  
 

Det är jättesocialt det är det är alltså om man tänker ensamma dom kanske inte har 
någon att prata med dom vet att kommer dom till biblioteket så finns det i alla fall en 
som sitter där och man kan slänga några ord med och det tycker ju jag är 
jätteroligt.130 

 
Det att gå till biblioteket och träffa någon, antingen andra besökare eller bibliotekarien 
och prata en stund är en viktig del i biblioteksverksamheten.131  
 
En informant menar att hän försöker vara fantasifull och luska ut vad besökarna är ute 
efter och liknar detta vid ett detektivarbete.132  
 
Två av informanterna betonar att det är viktigt ha ett professionellt förhållningssätt 
gentemot besökarna. Det utesluter inte att de samtidigt har ett personligt förhållningssätt 
gentemot biblioteksbesökarna, dock inte ett privat. De menar att en professionell 
bibliotekarie kan läsa av hur besökaren önskar bli bemött och säger att det är viktigt att 
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kunna vara både professionell och personlig även när det gäller saker som inte är så 
trevliga. I dessa lägen är förståelsen för personen/besökaren viktig.133  
 

4.3.6 Känner du bibliotekets besökare och känner de dig? 
I hur hög grad de anser sig känna sina besökare beror på vilken typ av bibliotek de 
arbetar på. Generellt anser sig de som arbetar på de mindre biblioteken känna sina 
låntagare bäst. Båda informanterna på filialerna arbetar även på större bibliotek och 
menar att det blir personligare och mer familjärt på det lilla biblioteket.134  
 

Oh ja det är ju mycket personligare här, än på ett stort bibliotek.  Så att, så känner 
man till och man kan tipsa. Man vet vilka besökare som gillar vilka böcker och man 
kan lägga undan böcker till dem, när det gäller den biten. Och sen är det ju också så 
att man har ju lättare att, när man ska arrangera program, att man vet vilka personer 
man ska prata med om vilka saker. Och det tror jag är ganska viktigt i ett sådant här 
område att man har den här kontakten utåt. ----  så känner jag någon som känner  
den andra. Det finns många som har stora kontaktnät. Du kan tänka dig att man 
träffar en av dem så sprids det vidare. 135 
 
Ja det är ju mina kompisar. nej men man känner det så det är ju --- mina vänner blir 
det ju. ---- 
Jag märker ju så fort det kommer nyinflyttade då ser man ju det kommer någon ny 
till --- oftast är det barnfamiljer som kommer.136  

 
Dessa informanter menar också att de har en ganska stor kännedom om vad låntagarna 
läser och att de kan ha lite boktips åt dem.  
 

Men jag går inte på dom med böcker  ---  fast jag vet att dom gillar vissa böcker, det 
gör jag inte förrän dom frågar mig. Har du några bra? Då talar jag om för dom att 
jag har det här och det här som jag tror att du tycker om, men att dom får själva 
välja137 

 
En säger att kontakten ut mot besökarna och låntagaren är bra att känna till eftersom de 
ofta har ett stort kontaktnät och sprider då informationen vidare om bibliotekets 
aktiviteter. Informanten säger att arrangemangen blir välbesökta eftersom hän anpassar 
dem utifrån besökarnas intresse.138  
 
De informanter som arbetar på stadsbiblioteken har lite andra erfarenheter. En av 
informanterna säger att eftersom hän arbetat på biblioteket länge och bor i staden så 
känner hän igen många av bibliotekets besökare, dock inte alla. Besökarna känner även 
igen informanten.139  
 
På det stora stadsbiblioteket är förutsättningarna förstås annorlunda än på den lilla 
filialen. En informant upplever att de känner besökarna mer än vad besökarna tror. 
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  37 

Informanten nämner också att det finns besökare som är mer anonyma som hän inte 
känner till.  
 

-Ja jovisst, jo vi har ju stammisar … 
-Vi känner nog dom mer enligt deras mening än de egentligen tror. ---- Men så finns 
det ju också en väldigt stor grå massa.  
-Det är nya ansikten ständigt alltså  
-Det gäller väl att lägga sig vinn om att inte, samtidigt som man ska vara 
välkomnande, så ska vi ju inte ”känna”  
-Vi ska ju inte favorisera några 140 

 
Informanterna säger att det är viktigt att inte bli alltför personlig i förhållandet till 
besökaren, utan hålla sig mer professionell mot dem. Informanterna arbetar med att 
besökaren alltid ska känna sig välkomna samt att inte favorisera någon.141 En informant 
säger att, när det uppkommer situationer som är knepiga som till exempel 
förseningsavgifter så är det viktigt att besökaren känner sig välkommen tillbaka. Vill 
besökare vara lite mer personlig är det också okej.142  
 

4.3.7 Hur ser du på framtiden för bibliotekets funktion som mötesplats? 
Informanterna menar att det är mötesplatsfunktionen som biblioteket behöver satsa på 
eftersom konkurrensen om medieutbud är stor. Informanterna säger att det kan göras 
genom att bjuda in andra aktörer samt att ordna olika arrangemang som lockar besökare 
till biblioteket. Mötesplatsfunktionen kan stärka bibliotekets funktion som media 
förmedlare och samtidigt skapa en social gemenskap menar informanterna.143 
 

Jag tror det är där vi måste satsa, för att vi är unika i det. I det medieutbud som finns 
i samhället. Så tror jag vi ska satsa på mötesplatsen och satsa på att verkligen vara 
det och bjuda in många olika till biblioteken. För att man känner att man kan komma 
hit och visa upp sig och provocera och provoceras och ja mötas och inspireras144 

 
Biblioteken kommer fortsättningsvis att vara viktiga mötesplatser särskilt som de i 
stort sett är gratis att använda och alla är välkomna.145 

 

4.3.8 Ser du något negativt med mötesplatsfunktionen på biblioteket? I så fall vad? 
På denna fråga svarar de flesta av våra informanter ”Nej!” Informanterna ser inga faror 
med mötesplatsfunktionen. Informanterna har endast några få kommentarer som är 
något kritiska till biblioteket som mötesplats. En av våra informanter säger att.  
 

Ja, det är ju det att man blir två och tre och alltså att man måste prata och umgås och 
att man inte får känna att man kan vara ifred utan, det blir påtvingad mötesplats. 
Påtvingade möte, som jag inte vill ha, jag kanske faktiskt vill gå dit och ha lugn och 
ro och gå där och filosofera på bland böcker och titta eftersom jag gilla det som 
person då, --- att man inte vill ha möten så måste man ju ta hänsyn till det också på 
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något sätt.  Det kan väl vara svårare --om man bygger rummet för att det ska var en 
mötesplats att det inte finns någonstans där jag kan få vara själv  
 
Ja, så och där man kan känna att här är jag och likaså att man kan gå ensam bland 
hyllorna och titta utan att kommer någon som ska prata med mig då för det kanske 
inte det jag vill, men att det blir liksom det de liksom känna det är så olika vad 
biblioteket är för något för oss självklart. Men på något sätt så finns det ju andra 
mötesplatser där det finns mycket möjligheter att prata högt och prata mycket och 
träffas och så. Man kanske inte ska göra om hela biblioteket till det för då blir det 
likadant som någonting annat som finns utanför kafé eller----,146  
 

En informant säger att det är en svår balansgång mellan biblioteket som en mötesplats 
med tanke på att det finns besökare som vill vara för sig själv och få en stund lugn och 
ro. Informanten menar att det är lokalens utformning som avgör hur biblioteket kan 
fungera både som en mötesplats och en plats att bara vara för att få lugn och ro. Hän 
menar att det är viktigt att inte göra hela biblioteket till en mötesplats eftersom 
besökarna kommer av olika anledningar147 
 
 

4.4 Sammanfattning av vårt resultat  
Här ska vi kortfattat presentera det viktigaste som framkommit i vårt resultat och 
sammanfatta detta. Det besvarar även våra underfrågeställningar och ger oss en grund 
att resonera vidare kring i analysen.  

4.4.1 Det mentala rummet, övergripande allmän nivå 
De erfarenheter som våra informanter gav uttryck för var följande.  
Biblioteken har alltid varit naturliga mötesplatser i samhället. De får dessvärre för lite 
uppmärksamhet och därför behöver vi utveckla och arbeta för att göra biblioteken till 
mötesplatser. I framtiden kan denna funktion hos biblioteken bli ännu viktigare 
 
Biblioteken som neutrala platser att vistas på och dit alla är välkomna är en styrka för 
biblioteken. Våra informanter menar att biblioteken är mötesplatser som är viktig för 
medborgarna och främjar demokratin. Utmärkande för biblioteken är att de flesta 
tjänster är gratis för besökarna samt att det inte ställs några krav på besökarna. Till 
biblioteken kan människor komma för en stunds lugn och ro eller träffa andra besökare. 
Besökaren väljer själv vad de tänkt göra när de besöker biblioteken.  
 
På biblioteken sker många olika typer av möten, möten mellan människor, medier, lokal 
och inredning eller det offentliga Sverige. Biblioteken har alltid varit mötesplatser men 
tidigare har inte ordet mötesplats använts i samma utsträckning som idag. 
Biblioteksanställda nås av mötesplatsdebatten från olika håll till exempel biblist, 
tidningar och kollegor.  
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4.4.2 Det föreställda rummet, tankar kring det specifika biblioteket, styrdokument, 
marknadsföring, mm 
De erfarenheter som våra informanter gav uttryck för var följande.  
Konkurrensen har medfört att det är viktigt för biblioteken att jobba med att göra det till 
en mötesplats. Vissa av de bibliotek vi var och gjorde intervjuer på hade med 
mötesplatsfunktionen i sina handlingsplaner. De jobbar aktivt med att göra biblioteket 
till en mötesplats genom att implementera den i styrdokument och handlingsplaner. Två 
av våra informanter har aktivt arbetat med att göra biblioteket till en mötesplats genom 
ett projekt. Biblioteken försöker vara attraktiva och locka fler besökare. Det bidrar till 
att öka deras legitimitet. De försöker vara attraktiva genom att erbjuda en mängd 
tjänster, olika arrangemang samt en inbjudande och välkomnande miljö.  
Det är enligt våra informanter viktigt att biblioteket synliggörs och det gör de genom att 
ordna olika arrangemang som lockar dit besökare som inte annars hade kommit till 
biblioteket. 
Alla betonar också det fysiska rummets betydelse. Biblioteket ska vara inbjudande och 
erbjuda en trevlig miljö. Enbart en fysisk miljö räcker inte, kring denna miljö måste det 
även finnas en välkomnande och inbjudande stämning.  
 

4.4.3 Det levda rummet, hur de uppfattar biblioteket som mötesplats, används i 
verkligheten 
De erfarenheter som våra informanter gav uttryck för var följande. Våra informanter 
menar att biblioteket är en mötesplats som är viktig för medborgarna och främjar 
demokratin. Bibliotekets styrka i att fungera som en mötesplats är det fysiska rummets 
utformning. Biblioteket är en plats där människor kan träffa andra människor. 
Biblioteket fyller en funktion som mötesplats i lokalsamhället. Enligt vår informanter är 
biblioteket som mötesplats viktig för barnen och deras föräldrar. Småbarnsföräldrar är 
flitiga användare av bibliotekets funktion som mötesplats. Bibliotekets placering avgör 
lite vilka som använder det som mötesplats. I de mindre samhällena kommer barnen 
själva till biblioteket till skillnad från större orter där föräldrarna är med i en större 
utsträckning. Studenter är en stor användargrupp, som sitter och studerar tillsammans. 
Även pensionärer använder biblioteket som mötesplats. För dessa två grupper är det bra 
om biblioteket är lättillgängligt och centralt beläget för att lätt kunna ta sig dit. 
Informanterna menar också att läget för biblioteket i lokalsamhället är avgörande. 
Traditionell låntagare är en person som kommer i och lånar något ur samlingarna och 
sedan lämnar biblioteket. Även de använder biblioteket som mötesplats, men kanske 
inte i samma utsträckning som andra grupper.  Sommartid använder turisterna 
biblioteket som mötesplats och det är ofta väderberoende är det en regnig sommar så 
blir det fler turister på biblioteket. Något som framgår tydligt är den stora vikt som 
bibliotekspersonalen tycks lägga vid biblioteket som mötesplats i framtiden. Många 
menar att detta är bibliotekens framtid och att det är detta som biblioteken bör satsa på. 
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5 Fenomenografisk analys  
Här ska vi presentera de beskrivningskategorier som vi funnit i vårt material. De utgör 
vårt utfallsrum. Våra beskrivningskategorier delar vi sedan in i uppfattningskategorier 
där olika uppfattningar och erfarenheter kring biblioteket som mötesplats specificeras 
ytterligare.  
 
Efter transkriberingen har vi studerat materialet för att få ett helhetsintryck och det har 
vi gjort i flera omgångar. Detta har gett oss kunskap om det som är väsentligt för vår 
undersökning. Genom att vi har fått fram det väsentliga för vår undersökning kan vi 
sedan börja undersöka likheter och skillnader som förekommer i vårt material. Det vi nu 
har fått fram om de olika uppfattningarna skapar vi våra beskrivningskategorier som vi 
sedan delar in ytterligare i uppfattningskategorier. Dessa kategorier presenterar vi 
genom korta sammanfattningar så att de blir tydliga.  
 
Det är inte oproblematiskt att välja ut beskrivningskategorier då detta är ganska 
beroende av oss som forskare och vad vi väljer ut av allt det material vi fått fram. För att 
göra våra val begripliga och klara så ska vi i så stor utsträckning som möjligt redogöra 
för hur vi tänkt. Som framgått i resultat delen finns en mängd olika aspekter på 
biblioteket som mötesplats. Vi reflekterade över vad vi skulle välja att lyfta fram ur 
materialet och vilka olika beskrivningskategorier där fanns. Olika typer av möten var ett 
sätt att beskriva biblioteket som mötesplats som i början syntes oss uppenbart, men 
efteråterkommande djupdykningar i materialet, fann vi att biblioteket som mötesplats 
även beskrevs utifrån en nyttoaspekt. Vi valde att titta på vårt utfalls rum ur ett 
utilitetsperspektiv, det vill säga hur de biblioteksanställda menar att biblioteket som 
mötesplats kan vara till nytta. Detta fann vi intressantare än uppfattningar kring olika 
typer av möten som vi anser redan är väl belysta i annan litteratur. Vi fann tre 
beskrivningskategorier och nio uppfattningskategorier. De tre beskrivningskategorierna 
är samhällsnytta, individen och biblioteket. 
 
Så här ser vår indelning ut: 
 

Samhällsnytta; Demokrati/Tillit, Trevnad, Kunskapsbyggande, 
Individen; Tillhörighet, Glädje och nöje, Växa som människa, 
Avkoppling 
Biblioteket; Synliggöra biblioteket, Framtid och överlevnad 

 

5.1 Samhällsnytta 
Denna beskrivningskategori innefattar uppfattningar om att biblioteken som mötesplats 
betydelsefulla och viktiga för samhället, både på det lokala planet och i stort. 
Informanterna lägger stor vikt vid att beskriva bibliotekens stora samhällsnytta. En stor 
del av informanternas utsagor hamnar inom denna beskrivningskategori. Hit hör 
uppfattningar om bibliotekets roll för demokratin, förankring och trivsel i 
lokalsamhället och förmedlare av kunskap. 
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5.1.1 Demokrati/Tillit 
Denna uppfattningskategori innefattar utsagor som att biblioteket är till för alla och att 
alla är välkomna. Det är gratis att gå till biblioteket och relativt kravlöst, de 
biblioteksanställda lägger ingen värdering i vad besökarna gör på biblioteket om det inte 
är direkt störande för andra besökare. En uppfattning är att trösklarna för att komma till 
biblioteket är ganska låga och att alla har möjlighet att ta del av bibliotekets utbud. Det 
är en tillåtande miljö. Informanterna menar att människor kan mötas på biblioteket tvärs 
över klass, generations- eller etniska gränser och att det är viktigt att det finns sådana 
platser i samhället.  
 

”Vi har hela spannet av folk på biblioteket – tror vi är ganska ensamma om det.”148  
 
Informanterna uppger att de jobbar med miljön och försöker att göra den mer tillåtande. 
De menar att de försöker tona ner myndighetsbiten och närma sig sina besökare till 
exempel genom utformning av informationsdiskar. Detta för att sänka trösklarna 
ytterligare så att alla verkligen ska känna sig välkomna. 
 

5.1.2 Trevnad 
Denna uppfattningskategori innefattar utsagor som berör följande teman. Biblioteket 
arbetar för och tillsammans med människorna i området/staden, för att lyfta fram det 
lokala det som är intressant för invånarna i området. Biblioteket försöker genom sin 
verksamhet lyfta platsen och öka trivseln i området. Även biblioteket som 
samlingspunkt i lokalsamhället, uppfattas kunna kan öka gemenskapen och trivseln i 
området. Detta kan ske genom att invånarna helt enkel går till sitt lokala bibliotek och 
träffar bekanta som de pratar bort en stund med genom att dryfta lite boktips med 
varandra eller diskutera någon annan aktuell fråga. Det kan vara så att de stämmer träff 
på biblioteket, eller att de träffas där av en slump. Ett bibliotek har anordnat 
arrangemang där besökarna blir delaktiga. De har anordnat kakfest där kakor från olika 
länder presenterades i samarbete med de boende på området. De har bjudit in föreningar 
utifrån som anordnar olika aktiviteter och gör människor delaktiga på ett lättsamt och 
trevligt sätt. Dessa aktiviteter uppfattas kunna öka trivseln och samhörigheten i området. 
 
Vi ser klart att det finns en uppfattning att biblioteken strävar efter att vara och delvis 
ser sig som dynamiska samlingspunkter i de lokalsamhällen där de ligger.  
 

5.1.3 Kunskapsbyggande 
Denna uppfattningskategori innefattare uppfattningar om att de möten som sker på 
biblioteket ger kunskap och att kunskapsbyggandet är bra för samhället. I de olika typer 
av möten som sker på biblioteket kan besökarna tillägna sig ny kunskap, få nya idéer 
och inspiration från både arrangemang och andra besökare, erfar våra informanter. Det 
anses som bra för hela samhället.  
 

Och det är där jag ser bibliotekens roll som mötesplats att man ska få medborgarna 
att växa.149  
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Allas tillgång och möjligheter att möta information och kunskap via bibliotekets medier 
och upplevs också som viktig. Biblioteken erbjuder även ett fysiskt rum för 
kunskapsinhämtning. Informanterna på det stora stadsbiblioteket erfar att de besöks av 
många högskolestuderande som använder biblioteket som studieplats. De beskriver ett 
sätt att studera som verkligen är socialt och vars syfte är ett kunskapsbyggande.  
 

Vi har studerande som sitter tillsammans. När vi först planerade för studenterna eller  
för studiebord så hade vi liksom dubbelbord och så hade vi som ett bordtennis nät 
liksom så att man skulle ha lite skydd, för sig själv.  Så tänkte vi, en står på den 
sidan och en står på den sidan. Det sprack liksom totalt. Dom flyttade runt, dom här 
lyftes av hela tiden dom ville sitta liksom som små grupparbeten, kan man säga. Vi 
spikade fast hälften av borden dom här mellan och på dom andra tog vi bort dom 
och köpte massa mer stolar, för att det räckte inte med en, ofta sitter de liksom fyra 
stycken, dom vill alltså grupparbeta, --- verkligen behov av att studera 
tillsammans.150 

 
Olika arrangemang eller andra möten i biblioteket upplevs också bidra till 
kunskapsbyggande både via själva arrangemanget via kontakterna mellan att besökarna. 
 

5.2 Individen 
Denna beskrivningskategori innefattar de utsagor som rör individen och hur biblioteket 
som mötesplats är nyttig för dem. De biblioteksanställda uppfattar att biblioteket och 
dess funktion som mötesplats är betydelsefull för de individer som besöker biblioteket.  
Vi har valt att dela in denna beskrivningskategori i fyra uppfattningskategorier, 
Tillhörighet, Glädje och nöje, Växa som människa och Avkoppling. Dessa beskrivs 
vidare nedan.  
 

5.2.1 Tillhörighet  
Till denna uppfattningskategori räknar vi utsagor som berör individers tillhörighet. Det 
kan vara på flera plan, dels ingå i ett socialt sammanhang tillsammans med andra 
människor eller känna en tillhörighet med lokalsamhället. Ett av de bibliotek vi besökte 
arbetade mycket med att skapa en positiv känsla för området och göra invånarna 
delaktiga i bibliotekets verksamhet.  
 
Även utsagor om att biblioteken bör ha en välkomnande och inbjudande stämning, så att 
besökarna ska känna att de är välkomna och att de hör dit, tillhör denna 
uppfattningskategori. Vi har fått indikationer på att våra informanter uppfattar det som 
att en del av bibliotekets besökare har ett behov av sociala kontakter via biblioteket. För 
ensamma människor kan det vara viktigt att känna tillhörighet. Informanterna menar att 
biblioteket fyller en funktion som en plats dit människor kan komma och träffa andra 
människor och kanske prata en stund. 
 
Informanterna upplever att det sker många olika typer möten som bidrar till att öka 
tillhörigheten. Det är mötet med bibliotekarien eller de andra besökarna. De som 
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kommer för att läsa tidningen växlar kanske några ord med någon annan som sitter i 
närheten eller sitter tyst och läser sin tidning men ingår ändå i ett socialt sammanhang.  
 
Arrangemangen kan även öka känslan av tillhörighet och att ingå i ett socialt 
sammanhang. Dit uppfattas besökarna gå för att träffa andra och nya vänskapsband 
knyts. Ett sådant exempel kan vara när Svenska naturskyddsföreningen och biblioteket 
anordnade naturvandringar i närområdet där biblioteket är placerat. En guide från 
naturskyddsföreningen guidade besökarna och pratade om den växtlighet som fanns i 
området. Det uppfattades ge deltagarna en ny bild av området, så de kunde känna större 
stolthet, tillhörighet med området.  
 

5.2.2 Glädje och nöje 
Denna uppfattningskategori innefattar utsagor som handlar om att möten på biblioteket 
ger upphov till förströelse, nöje eller glädje för besökarna. Vad som genererar glädje 
och nöje för människor är individuellt och beroende av intresse. Här är några exempel 
från vårt material. Bibliotekens arrangemang kan sprida glädje och nöje till besökarna. 
Ett exempel är att det anordnas lunchmusik vissa dagar i månaden.  Konstutställningar 
på biblioteket är en viktig del för att erbjuda besökarna en konstupplevelse. Att läsa en 
bok uppfattas vara ett viktigt inslag i vardagen för många av besökarna och skapar en 
stund av nöje. Flera informanter talar om att besökarna får en upplevelse på biblioteket. 
 
Umgänge med andra besökare uppfattas kunna vara till glädje och nöje för besökarna. 
Såsom att träffa sina vänner för en pratstund eller ett parti schack eller barnen som 
uppges läsa, spela spel eller leka i barnavdelningen.  
 

5.2.3 Växa som människa 
Denna uppfattningskategori nämns inte i så hög grad specifikt i vårt material, men är 
underförstådd i en väldigt stor del av materialet. Det är kanske så självklart i ett hus, 
fullt av böcker, information och studieplatser, som riktar sin verksamhet mot att 
besökarna ska få nya intryck och idéer, att det knappt behövs nämnas.  
 

Det är ju så biblioteket ska vara en plats där man kan växa som människa.  Och 
provoceras och få ställa sina egna åsikter och värderingar få möta andras så man 
växer som människa helt enkelt.151 

 
Underförstått nämns den i hög grad. Genom de möten som sker på biblioteken, både via 
bibliotekets medier och möten med andra människor, uppfattas besökarna kunna skaffa 
sig information och kunskap.  
 

5.2.4 Avkoppling 
Denna uppfattningskategori innefattar utsagor om att biblioteket som en plats där 
människor kan möta sig själv. Utan krav på prestera något eller umgås med någon om 
de inte själv vill det. På biblioteket kan de sitta i lugn och ro, och läsa en bok.  
Tidskrifter som finns på biblioteket kan ge en stunds avkoppling. Botanisera i 
                                                 
151 Informant 6. 
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bibliotekets samlingar och sätta sig för att titta i litteratur som verkar intressant. 
Besökaren kan sitta ner och bara njuta av atmosfären och det som rör sig i 
bibliotekslokalen.  
 

5.3 Biblioteket 
Denna beskrivningskategori innefattar uppfattningar om att biblioteket som mötesplats 
är bra för biblioteken. 
  

5.3.1 Synliggöra biblioteket 
Denna uppfattningskategori betonar vikten av biblioteket som mötesplats, som ett sätt 
att marknadsföra sig och synliggöra biblioteket. Vikten av att synliggöra biblioteket och 
visa upp allt som biblioteket har att erbjuda har blivit allt viktigare, i dagens stora 
informationsflöde, är en erfarenhet som vi tydligt ser i vårt material. Biblioteket som en 
utjämnande plats som ger alla tillgång till information och där människor kan mötas 
tvärs över olika gränser bör och kan synliggöras. Tanken på att det är sådana platser 
som behövs i samhället uttalas av flera informanter. Det är viktigt för biblioteket att nå 
ut med och visa upp vad de har att erbjuda sina besökare och biblioteket som mötesplats 
upplevs vara en del i det. Mötesplatsfunktionen ses som ett sätt att marknadsföra sig och 
visa vad biblioteket har att erbjuda. Flera informanter menar att detta kan hänga 
samman med en trend kring upplevelse, som biblioteken hakar på. 
 

5.3.2 Framtid och överlevnad 
Denna uppfattningskategori innefattar tankar kring att biblioteket som mötesplats är 
något som biblioteken bör satsa på för sin framtid och överlevnad.  Flera informanter 
menar att det är detta som är bibliotekens framtid. Det är detta biblioteken ska satsa på 
eftersom de upplever att människor har ett behov av att träffas fysiskt och de tror att 
denna funktion hos biblioteket kommer att bli allt viktigare i framtiden. De menar att vi 
lever i ett allt mer segregerat samhälle och att antalet neutrala och kravlösa mötesplatser 
minskar. Det ses som en fördel för biblioteket att de har lokaler dit alla som vill kan 
komma utan krav på att köpa något eller motprestera.   
 



  45 

6. Diskussion 
I detta stycke ska vi först diskutera utifrån den fenomenografiska analysen och de 
beskrivningskategorier som framkom där. Sedan diskuterar vi olika beskrivningar av 
biblioteket som mötesplats utifrån hela vårt utfallsrum och litteraturen. Därefter 
beskriver vi de olika möten som informanterna erfar sker på biblioteken.   
 

6.1 Diskussion av den fenomenografiska analysen 

6.1.1 Samhällsnytta 
Detta är en beskrivningskategori som är framträdande både i vår undersökning och i 
litteraturen. Vi fann de tre uppfattningskategorierna, Demokrati, Trevnad samt 
Kunskapsbyggande. Bibliotekets som mötesplats upplevs ha en demokratiserande och 
utjämnande effekt, både av våra informanter och i den vetenskapliga litteraturen. Det 
beror på att biblioteket anses vara till för alla och att alla människor kan mötas här tvärs 
över klass, generations- eller etniska gränser. Till biblioteket går människor från de 
flesta samhällsskikt, här kan de i varje fall se varandra även om de inte möts intensivt. 
Putnam menar att det är av största vikt att det finns platser där människor av olika 
tillhörigheter kan mötas och möts på lika villkor för att skapa tillit i samhället. Tilliten 
inom samhället är det samma som det sociala kapitalet som är så viktigt för att det 
demokratiska samhället ska fungera, enligt Putnam. Han menar att i ett samhälle där 
människor litar på varandra fungerar demokratin bättre.152  
 
Vi finner uppfattningen att biblioteket är en plats där socialt kapital byggs, både av 
band- och brotypen i vårt material. Några erfarenheter från informanterna som 
exemplifierar detta är, de intensivt pluggande studenterna, umgås och knyter sociala 
band mellan sig medan de studerar och bygger sin kunskap. De tillhör en väl avgränsad 
grupp, studenter, därför tar vi detta som exempel på bandtypen av socialt kapital. Två 
informanter erfor att yngre och äldre besökare hade ett utbyte av varandra vid datorerna. 
Främst var det de yngre som hjälpte de äldre med den nya tekniken, men vi uppfattade 
att det verkade vara till glädje för båda parter.153 Detta ser vi som ett exempel på bro-
typen av socialt kapital, där människor med olika erfarenheter möts. 
 
Vi ser även paralleller till Audunsons tanke att det är viktigt att människor av olika slag 
möts och att biblioteket har förutsättningar att vara en plats för sådana möten. Han 
menar också att biblioteket kan underlätta integrationen av nyinflyttade individer i 
samhället eftersom biblioteken arbetar nära övriga institutioner till exempel på 
kommunen. Biblioteken är en mötesplats som fungerar som en länk mellan samhället 
och individen.154 Detta stämmer mycket väl in på hur några av våra informanter 
upplevde sina arbetsplatser. De menade att biblioteket kunde vara ett första steg in i 
samhället och underlätta för besökarna att möta andra samhälleliga institutioner.  

                                                 
152 Se. Putnam, Robert 2000. Bowling alone: collapse and revival of american community. Ur Eikeland, 
Marie 2007. Fjerdestedet: folkebiblioteket som møteplass i lokalsamfunnet.  s. 16ff. 
153 Informant 4,5. 
154 Audunson, Ragnar 2005.  The public library as a meeting-place in a multicultural and 
digital context. s 432-433. 
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En aspekt på biblioteket som mötesplats som också framkom i vårt material är att i 
många av de möten som sker på biblioteken erfars det kunna ske ett kunskapsbyggande, 
som gagnar hela samhället. I de olika typer av möten som sker på biblioteket kan 
besökarna tillägna sig ny kunskap, få nya idéer och inspiration från till exempel 
bibliotekets medier, arrangemang och andra besökare. I den litteratur vi studerat får inte 
denna aspekt så stort utrymme, det kan kanske ha att göra med att den ses som självklar. 
Biblioteken har genom historien en tradition av att sprida kunskap och bildning.  
 

6.1.2 Betydelse för individen 
Det uppfattas som att biblioteket fungerar som en mötesplats för många individer och 
att de går dit för att möta något eller någon. Det är hur de anses använda biblioteket som 
mötesplats som varierar. Vi fann i denna beskrivningskategori fyra uppfattnings-
kategorier, Tillhörighet, Glädje och nöje, Växa som människa och Avkoppling.  
 
I vår analys ser vi paralleller till Jochumsens och Rasmusens undersökning av hur 
användare brukar biblioteket. De fann att speciellt två av de livsstilar som de undersökte 
använde biblioteket som en mötesplats. Den livsstil som kännetecknades av höga 
inkomster men inte så högt kulturellt kapital, föreföll använda biblioteket som en plats 
att slappna av på. De uppgav också att de lekte med barnen eller kunde sitta i lugn och 
ro och läsa tidningen. Till gruppen hör människor med en stressig livsstil och höga 
materiella krav. Biblioteket blir då en lugn kontrast till detta. Biblioteket ses också som 
en plats som ger input. Denna livsstil använder biblioteket främst för avkoppling men 
även för att få nya idéer och nöje. Den andra livsstilen som använder biblioteket som 
mötesplats är de med högt kulturellt kapital, men lågt ekonomiskt kapital. Denna grupp 
använder biblioteket mycket och verkligen som en mötesplats. De odlar sina sociala 
kontakter där, samtalar med personalen och träffar bekanta. En menar t.o.m. att hon nog 
inte skulle ha så mycket bekanta om hon inte gick till biblioteket.155 Denna grupps bruk 
av biblioteket ser vi överensstämmer med alla våra uppfattningskategorier men kanske 
främst tillhörighet. Den tidigare nämnda gruppens bruk av biblioteket stämmer in på 
uppfattningarna kring avkoppling, växa som människa och nöje. 
 
Vi kan även dra paralleller till Stigendals tankar om att biblioteket kan hjälpa till att 
skapa innanförskap/tillhörighet i samhället. Han gör en åtskillnad mellan hård och mjuk 
integration. Mjukt integrerad är den som känner sig delaktig. Om människor kan känna 
sig delaktiga beror i hög grad på hur höga barriärer som finns för att kunna ingå i en 
gemenskap. Dessa barriärer när det gäller deltagande på biblioteket är låga.156 Det är en 
tydlig uppfattning att biblioteket som mötesplats kan vara betydelsefull för att 
individerna ska känna tillhörighet i samhället både nationellt och lokalt.  
 

6.1.3 Betydelse för biblioteken 
I analysen fann vi att funktionen som mötesplats även uppfattas vara bra för biblioteken, 
både för att synliggöra biblioteket idag och för bibliotekens framtida överlevnad.  
                                                 
155 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard, Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel?. s. 76-79, 
114-115. 
156 Stigendal, Mikael 2008. Biblioteket i samhället – en gränsöverskridande mötesplats? 
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Det står helt klart att våra informanter upplever att de arbetar med att synliggöra 
biblioteket och göra det till en inbjudande mötesplats. Deras utsagor stödjer 
uppfattningen att de i stor utsträckning arbetar på det sätt som Sven Nilsson efterlyser i 
sin artikel från 2005.157 De verktyg som han förespråkar, som att tänka på inredningen, 
samlingarnas placering, vilka gångstråk som finns och olika typer av sitt platser, både 
för samtal och avskildhet, är sådant som våra informanter erfar att de arbetat med för att 
göra biblioteket till en attraktivare plats och för att få in så många funktioner som 
möjligt.  Dialogen med användarna lyfts också fram som mycket viktig av våra 
informanter. De talar också om olika arrangemang som en viktig del i detta arbete.  
 
Nilsson menar att de flesta bibliotek anser att de redan fungerar som en mötesplats och 
att de har en låg ambitionsnivå i detta avseende och att det finns mycket att göra på 
området.158 I vårt material ser vi istället att denna funktion uppfattas som mycket viktig, 
lyfts fram och arbetas aktivt med. Kanske är det så att det som Nilsson skrev om 2005 
nu slagit igenom med full kraft. Alla våra informanter uppger att de på något sätt arbetat 
med sina lokaler för att utöka bibliotekets roll som mötesplats.  
 
Ett av de bibliotek som vi varit på är nybyggt och mötesplatstanken var med från början 
i planeringen av biblioteket. Detta bibliotek kan ses som ett exempel på det förnyade 
intresset för det fysiska biblioteket som Jochumsen och Rasmussen skriver om. 
Biblioteket har ett arkitektoniskt signalvärde, fokuserar på biblioteksbesöket som 
upplevelse och är avsett att vara en plats att vara på, en mötesplats. – Den tredje 
platsen.159  
 
Vi ser i vårt materiel att bibliotekspersonalen menar att de arbetar för att biblioteken ska 
vara levande och vitala mötesplatser i de samhällen där de ligger. Det är inte heller så 
konstigt eftersom tydlig uppfattning är att detta är framtiden för biblioteken, kanske till 
och med deras överlevnad. De menar att biblioteket som mötesplats kan fylla en viktig 
funktion i samhället. Vi tror även att det är ett sätt att öka bibliotekens legitimitet och 
kanske ett led i att omformulera bibliotekens roller. Genom att visa på denna funktion 
och dess fördelar för både samhälle och individer ökar bibliotekens legitimitet.    
 

6.2 Övergripande diskussion utifrån vårt utfallsrum 
Det finns en del som vi vill diskutera men som inte helt lätt faller in under en speciell 
beskrivningskategori. Ljødals och Oldenburgs karakteristika för dels biblioteket som 
mötesplats och dels den tredje platsen kan appliceras på alla beskrivningskategorierna. 
Ur en synvinkel kan det anses bra för samhället, ur en annan som bra för individen att 
det finns bibliotek och tredje platser. Dessutom kan dessa forskares rön användas och 
används av biblioteksvärlden för att visa på bibliotekens nytta och marknadsföra dem. 
Vi kände därför att vi ville föra en diskussion även utifrån hela vårt utfallsrum.  
 

                                                 
157 Nilsson, Sven 2005. Mötesplatsen: staden, biblioteket och offentligheten.  
158 Ibid 
159 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard, Rasmussen, Casper 2005.  Folkebiblioteket under forandring, 
modernitet, felt og diskurs. s. 186-198. 
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6.2.1 Beskrivningar av biblioteken som mötesplatser 
När vi tittar på hur olika forskare beskriver biblioteket som en mötesplats slås vi av 
likheterna med de uppfattningar vi får fram i vår undersökning. Särskilda 
beröringspunkter finner vi med Ljødals beskrivningar biblioteket som mötesplats:  
Den är till för alla, på alla nivåer. Den har låg tröskel, är fysiskt lättillgängligt och har 
goda öppettider. Den är en plats dit du kan gå och få vara i fred och anonym; möta dig 
själv men ändå ha känslan av att vara med i en gemenskap. Den är en neutral, trovärdig 
och kulturellt uppdaterad plats med en fast historisk förankring. Den är en blandning av 
seriositet och folklighet, vilket ger en unik atmosfär. Den har ett allsidigt och aktuellt 
innehåll; böckerna skapar en ram som ger den speciella atmosfären. Den är gratis och 
icke-kommersiell. Den har tillmötesgående personal som lägger vikt vid service och 
kunskap.160 Denna beskrivning stämmer väl med våra informanters uppfattningar, men 
hälften av våra informanter efterlyser utökade öppettider och gärna fler funktioner.161 
 
Tidigt tänkte vi utgå från Oldenburgs kriterier för den tredje platsen, men sen fann vi 
Ljødals och Eikelands definitioner mer passande. Eikeland menar att det är biblioteket 
medier som skapar den speciella stämning som gör det till så speciell mötesplats.162 
Trots det vill vi titta lite närmare på Oldenburgs åtta kriterier och hur dessa stämmer 
med vad vi har fått fram i vårt material.163   
• Neutral plats dit människor kan komma och gå som de vill.  
• Inkluderande platser som inte ställer krav på medlemskap eller utesluter  

Dessa två punkter stämmer väl överens med alla våra informanters erfarenheter och 
tankar kring sina arbetsplatser.  

• Konversation är huvudsaken,  
Ingen av våra informanter gick så långt som att påstå att konversation är huvudsaken 
på biblioteket där de arbetar. Vi tror tystnadskravet bromsar. På filialbiblioteket 
erfors konversationen vara mycket viktig och livlig. Informanten menade, att det 
inte var ett tyst bibliotek och att det var ganska familjärt.164  

• Tillgängligt och tillmötesgående, de bästa tredje platserna är de man kan gå till 
nästan när som helst och finna en bekantskap.  
Öppettiderna upplevs begränsa tillgängligheten. Detta påpekas av såväl informanten 
på det lilla filialbiblioteket som informanterna på det större biblioteket. 
Filialbiblioteket är bara öppet en förmiddag samt två eftermiddagar i veckan. 
Tillgängligheten är därför inte så stor men då biblioteket är öppet uppfattas chansen 
stor att träffa någon bekantskap. På det stora stadsbiblioteket upplever personalen 
det också som om en del av besökarna använder det som en tredje plats. Vissa av 
besökare återkommer t.ex. ett gäng släktforskare. De känner varandra och vi anar 
lite konkurrens om datorerna, men stämningen mellan dem verkar vara god. Vi tror 
även att det stora antalet besökare varje dag, gör att det är relativt lätt att stöta på 
någon bekant.  

• Ha sällskapliga stamgäster som anger tonen och lockar in nya i gemenskapen 

                                                 
160 Ljødal, Hilde 2005. Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid. s. 58. 
161 Informant 2,4, 5. 
162 Eikeland, Marie 2007. Fjerdestedet: folkebiblioteket som møteplass i lokalsamfunnet 
163 Oldenburg, Ray 1999. The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and 
other hangouts at the heart of a community.  
164 Informant 2. 
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Flera informanter erfar att de har stamgäster, men om dessa är sällskapliga och 
lockar in andra i gemenskapen vet vi inte.  

• Låg profil vad gäller byggnad. 
Detta stämmer inte alls med det stora stadsbiblioteket. Däremot stämmer det med 
filialerna. De andra är något mittemellan.  

• Ihållande lekfull stämning, ingen seriös stämning.   
Detta tror vi är den punkt som är svårast att sammanföra med bilden av bibliotek 
och den är kanske en av anledningarna till att Oldenburg inte tar upp biblioteken 
som en tredje plats. Hur mycket vi än vrider och vänder på bibliotekets funktioner så 
tror vi att biblioteket har kvar och bör ha kvar en viss stämpel som seriös plats som 
motvikt till allt annat i samhället.  

• Är ett hem utanför hemmet, platserna där människor sannolikt/troligen befinner sig 
när de inte är på jobbet eller hemma. 
Detta kan stämma in på en del av bibliotekens besökare. Informanterna upplever att 
vissa besökare går till biblioteket varje dag.  

 
Vi tycker att vi ser vissa överensstämmelser med Oldenburgs kriterier för den tredje 
platsen och biblioteket som mötesplats. Vi menar dock att biblioteken som institutioner 
är väldigt speciella och har en aura av seriösa platser över sig som det inte går att bortse 
från. Det är också tydligt att Oldenburg skriver utifrån ett amerikanskt perspektiv. Han 
beskriver platser som behövs i homogena amerikanska bostadsområden, där all mark är 
privat och det inte finns utrymmen att träffas på, utan att vara ”hemma” hos någon. Det 
känns främmande för svenska förhållanden där allemansrätten ger oss helt andra 
förutsättningar och förhållningssätt till hur ser på och rör oss i vår närmiljö.  
 
Eftersom vi läst studien om Seattle Public Library var vi förstås nyfikna på att se om vi 
såg några fler likheter när det gällde filialbiblioteken. Fischer et al såg ju endast att tre 
av kriterierna stämde in på SPL.165 Utifrån hur informanterna upplevde sina 
arbetsplatser och våra upplevelser på plats kan vi sluta oss till att fyra kriterier stämde 
helt på båda filialerna. Det var att biblioteket upplevs som en neutral plats dit människor 
kan komma och gå som de vill och är inkluderande platser som inte ställer krav på 
medlemskap eller utesluter. Vi menar att biblioteken höll en låg profil vad gäller 
byggnaden.  Den kunde även uppfattas vara ett hem utanför hemmet för en del 
besökare. Den ena filialen hade betydligt bättre öppettider så för denna filial menar vi 
att snarare fem kriterier stämmer. Flera av de andra kriterierna stämde även delvis. 
Stämningen upplevdes exempelvis kunna vara både hög och livlig, men därifrån till att 
säga att det inte råder en seriös stämning är steget långt.   
  

6.2.2 Olika möten 
Informanterna definierar biblioteket som mötesplats stor utsträckning utifrån vilka 
möten som sker där. Deras uppfattningar kring de möten som förekommer på 
biblioteken är mångfaldig. Den vikt detta gavs vid intervjuerna gjorde att vi först tänkt 
utgått från olika typer av möten vid vår fenomenografiska analys, men nu nöjer vi oss 
med att belysa vidden av de möten som informanterna erfar med följande illustration.  

                                                 
165 Fischer et al, 2007 Seattle Public Library as place: reconceptualizing space, community, and 
information at the central library. s. 134-154 
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Olika typer av möten en skiss 
 

 

 

OLIKA MÖTEN 

Människor 

Medier 

Bibliotekslokal 
Inredning 

Offentliga Sverige Möta 
sig 
själv 

Andra besökare 

Tysta möten

Intensiva möten

Kreativa möten 
Ex. studenter diskuterar 
och löser uppgifter. 

Bestämda möten 
Vi ses på biblioteket 

Spontana möten 
Mellan bekanta 
eller obekanta 

Via Internet

Via bibl. 
webbplats 

Via bibliotekets 
Internet datorer 

Möten med 
externa 
arrangörer 

Personalen

Tysta möten 

Social funktion 
Ensamma 

Personlig relation, 
Vill tala med just 
den anställda 

Samhällsinformation

Referenssamtal 
Bokprat, arrangemang
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Som synes är bilden av vilka möten som sker på biblioteket mångfasetterad. Denna 
skiss kan även byggas ut och göras ännu vidare, men då den i huvudsak ska utgöra ett 
visuellt exempel på mångsidigheten i mötena så nöjer vi oss med detta.  
 
Med detta är inte sagt att det inte går att synliggöra biblioteket som mötesplats. Vi tror 
det är fullt möjligt. Flera av våra informanter uppger att de har inriktat sig mot olika 
områden. Däremot så får biblioteken nog välja vad de vill inrikta sig på. Ljødal 
efterlyser klarare definition av biblioteket som mötesplats, någon sådan kan vi inte ge. 
Vi kan bara konstatera att det innefattar väldigt mycket. Forsten och Fries kommer fram 
till att det utmärkande för biblioteket som mötesplats är att den skapar tillhörighet för 
individerna i samhället och att denna funktion som snarare ska marknadsföras än 
biblioteket som mötesplats. De tittar på biblioteket sociala funktioner.166 Vi har i vår 
undersökning inriktat oss på ett vidare begrepp, allt som kan tänkas ingå i ”biblioteket 
som mötesplats”. I vår undersökning blir därför inte tillhörigheten så dominerande. Vi 
får en ganska svåröverskådlig bild, om vi skulle våga oss på att sammanfatta denna, så 
tycker vi oss se en gemensam nämnare i att mötena på biblioteket förhoppningsvis ger 
nya idéer och inspiration till besökarna så att de kan växa som människor. Detta är 
också något som biblioteken kan synliggöra. Fast på något sätt är det ju detta som vi 
anser vara den bakomliggande och grundläggande tanken med all biblioteksverksamhet. 
Vi anser att biblioteket som mötesplats kan användas för att beskriva kort sagt allt som 
sker på ett bibliotek och vänder oss därför lite mot detta att det skulle vara något nytt. 
Det ligger väldigt nära inte bara bibliotekets sociala funktioner utan även bibliotekets 
traditionella roller som kultur- kunskaps- och informationscentrum.  
 
 

                                                 
166 Forsten, Frida & Fries, Sanna 2006. Den tillhörighetsskapande mötesplatsen - Folkbiblioteket som 
mötesplats i svensk biblioteksdebatt. 
 



  52 

7. Slutsatser 
Syftet var att undersöka hur biblioteksanställda på folkbibliotek ser på begreppet 
biblioteket som mötesplats. Vi ville undersöka vilken innebörd några biblioteksanställda 
lägger i frasen biblioteket som mötesplats och vilka uppfattningar, kring biblioteket som 
mötesplats som de ger uttryck för. Det kan vara en väg att öka förståelsen om 
biblioteket som mötesplats mer generellt sett.  
 
Vår huvudfråga är: 
Vilken innebörd har begreppet ”biblioteket som mötesplats” för bibliotekspersonalen? 
 
Våra underfrågor är: 

Hur ser de på biblioteket som mötesplats? 
Hur ser de på den egna arbetsplatsen som en mötesplats? 

 
Våra underfrågor använder vi som stöd för att undersöka vår huvudfråga. Vi anser att vi 
i vårt resultat har fått svar på våra underfrågor. Speciellt i samband med kapitlet 4.4 där 
vi sammanfattar resultatet. Därför ägnar vi oss här åt vår huvudfrågeställning. 
 
Vilken innebörd har begreppet ”biblioteket som mötesplats” för bibliotekspersonalen? 
När vi frågade våra informanter om biblioteket som mötesplats så fick vi många och vitt 
skilda beskrivningar. Det är uppenbart att biblioteket som mötesplats uppfattas på 
många olika sätt. Detta stämde väl överens med våra föraningar och vad vi hade väntat 
oss. Trots detta har vi förvånats över den bredd av uppfattningar som våra informanter 
ger prov på. Bibliotekets som mötesplats definieras väldigt brett och det vi försöker få 
fram är en helhetssyn på vad som kan tänkas ingå i biblioteket som mötesplats.  
 
I vår undersökning kommer vi fram till att våra informanter uppfattar biblioteket som 
mötesplats som är viktig för medborgarna och främjar demokratin i samhället. Det är till 
för alla och ställer relativt låga krav på sina besökare. Biblioteken styrka i att fungera 
som mötesplats är det fysiska rummet. De menar att neutrala, kravlösa mötesplatser som 
är till för alla blir allt färre i samhället. Här ser vi en klar parallell till Oldenburgs 
teorier. Bibliotekets funktion som mötesplats har blivit viktigare eftersom många 
människor är ensamma och kanske sitter hemma vid datorn. På biblioteket kan de träffa 
andra och om de så vill eller bara ingå i ett socialt sammanhang, vilket kan vara 
betydelsefullt för många. 
 
I stort sett allt som händer på biblioteket kan betecknas som ett möte i en eller annan 
form. Ju mer vi har gått in i vårt material och reflekterat över frågan ju fler definitioner 
och betydelser ser vi som kan läggas i biblioteket som mötesplats. Om vi skulle våga 
oss på en generalisering eller minsta gemensamma nämnare för biblioteket som mötes-
plats, så skulle det vara att besökarna möter någon form av intryck eller idéer, antingen 
genom andra människor, genom bibliotekets medier, vid arrangemang eller via den 
fysiska miljön. En så stor definition är ju ganska tandlös, därmed inte sagt att den är 
oviktig. Vi tror det är viktigt att problematisera den vida betydelsen av biblioteket som 
mötesplats och hur den uppfattas.  
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Alla betonar också det fysiska rummets betydelse. Biblioteket ska vara inbjudande och 
erbjuda en trevlig miljö. Enbart en fysisk miljö räcker inte, kring denna miljö måste det 
även finnas en välkomnande och inbjudande stämning. Bibliotekslokalen, det fysiska 
rummet, skapar också ett slags möte. Besökaren får även ett möte med böcker, 
tidskrifter samt övrigt material som finns i biblioteket. På biblioteken kan besökaren 
även möta kultur i form av musikarrangemang och konstutställningar. Här vill vi dra 
paralleller till Eikelands fjärde plats. Hon menar att det är den speciella miljön i 
biblioteket, med alla bibliotekens medier i bakgrunden som skapar den atmosfär som 
gör biblioteket speciellt och skapar en speciell mötesplats.167 Detta sätt att se på 
biblioteket som mötesplats finner vi stöd för i vårt material. En informant uppfattar att 
de har sundare möten på biblioteket, eftersom människor tänker att när de går till 
biblioteket så måste de uppföra sig.168 Här tror vi att den gamla bilden av biblioteket 
som en stillsam, tyst och seriös plats spelar in.   
 
Det är enligt våra informanter viktigt att biblioteket synliggörs och det gör de genom att 
ordna olika arrangemang som lockar dit besökare som inte annars hade kommit till 
biblioteket. Det att synliggöra biblioteket är en strategi för överlevnad eftersom 
biblioteken har fått fler konkurrenter genom till exempel Internet där det är enkelt att 
hämta information som du annars kanske hade fått på biblioteket. Det har blivit billigare 
att köpa litteratur och det medför kanske färre besökare för biblioteken. Dock är det inte 
alla som har råd att införskaffa egen litteratur och då har biblioteket en viktig roll att 
värna om jämlikheten i samhället och allas tillgång till information är viktig.  
 
Vi fann att det i mycket hög utsträckning talades om till vilken nytta biblioteket som 
mötesplats kan vara. Vi fann nyansskillnader i hur dessa uppfattningar betonades och 
det var detta vi tog fasta på i den fenomenografiska analysen. Biblioteket som 
mötesplats befanns vara nyttig ur ett samhälleligtperspektiv och ett individperspektiv, 
men även ur ett biblioteksperspektiv.  
 
Ur ett samhällsperspektiv fann vi uppfattningar om att biblioteken och de möten som 
förekommer där kan öka tilliten mellan människor och trivseln i samhället.  Att 
människor i ett samhälle litar på varandra och tror att andra människor vill dem väl är 
bra för demokratin. Möten på biblioteken uppfattades även höja kunskapsnivån i 
samhället. Vi kunde dela in denna beskrivningskategori i följande 
uppfattningskategorier; Tillit/Demokrati, Trevnad och Kunskapsbyggande. 
 
Ur ett individperspektiv, fann vi fyra uppfattningskategorier; Tillhörighet, Glädje och 
nöje, Växa som människa och avkoppling. Biblioteket uppfattas vara en plats som kan 
bidra till att individerna känner tillhörighet, får förströelse, utvecklas och som en plats 
att koppla av på och där besökarna kan möta sig själv.  
 
Våra informanter talar även om biblioteket som mötesplats ur ett biblioteksperspektiv. 
Flera av dem menar att detta är bibliotekens framtid och överlevnad. Två 
uppfattningskategorier var särskilt utmärkande, ett sätt att synliggöra biblioteket och 
bibliotekens framtid och överlevnad.  

                                                 
167 Eikeland, Marie 2007.  Fjerdestedet: folkebiblioteket som møteplass i lokalsamfunnet.  
168 Informant 4. 
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8. Reflektioner över vårt tillvägagångssätt och framtida forskning  
Nu har vi kommit så långt att det är dags att summera våra erfarenheter av att utföra en 
mindre vetenskaplig undersökning samt att författa en uppsats. Något av det svåraste 
har varit att välja och välja bort. Under arbetets gång har vi ställts inför många stora och 
små val. Allt ifrån val av teori och metod, till formuleringar av intervjufrågor och 
tolkningar av materialet. Dessa har alla påverkat vårt arbete. Vi har försökt att välja ut 
det viktiga ur materialet, det som besvarar våra frågeställningar. Efter bästa förmåga, 
har vi försökt att redogöra för de val vi gjort och vår förförståelse.  
 
Det mest intressanta i uppsatsarbetet har varit att intervjua våra informanter som alla 
delgivit oss mycket intressanta tankar om biblioteket som mötesplats. Processen att 
sammanställt och författa en uppsats har varit utvecklande och lärorikt för oss. 
Uppsatsarbetet har givit oss mycket ny kunskap genom att våra informanter har delat 
med sig av sina tankar och åsikter om biblioteket som mötesplats.  
 
Det teoretiska ramverket var användbart på så sätt att den gav struktur och form åt vår 
intervjuguide och vår resultatredovisning. Den fenomenografiska ansatsen gav oss en 
fast metod, en arbetsform och ett sätt att analysera. Samtidigt verkade den lite 
begränsande eftersom det var knivigt att välja ut beskrivningskategorier. Vi hade kunnat 
välja andra beskrivningskategorier och det hade medfört en helt annan typ av analys. Vi 
har dock valt våra beskrivningskategorier utifrån det vi uppskattade vara det viktigaste 
för att besvara våra frågeställningar och själva syftet med vår undersökning om 
biblioteket som mötesplats.  
 
Det vi såg som intressantast att analysera och som mest framträdande efter en 
närläsning av vårt material var beskrivningarna av nyttan av biblioteket som mötesplats. 
Vi har slagits av att vårt material och vår studie kanske ger en alltför rosenröd bild av 
biblioteket som mötesplats och dess nytta för samhället och individerna. En liten 
brasklapp måste vi i alla fall ha med. Det är inte säkert att alla möten som sker på 
biblioteken är positiva. Det kan naturligtvis förekomma möten som gör att människors 
fördomar befästs, likväl som det kan förekomma möten som river ner fördomar. 
Skräniga ungdomar eller missbrukare kan störa andra personer, som då inte får någon 
bättre bild av dem.  
 
Något måste också sägas om våra beskrivningskategorier. Vid den fenomenografiska 
analysen övergav vi vårt teoretiska ramverk. Vi fann istället en annan tredelning, men vi 
tycker att den har vissa beröringspunkter med det teoretiska ramverk som vi utgick 
ifrån. Dessa är visserligen små men finns där likväl.  
Samhällsnyttan påminner lite om det mentala rummet, medan individen rör sig på det 
lokala planet och biblioteken arbetar med det föreställda rummet. Det är bara små 
likheter men de finns där. Dessa likheter hade vi inte i tankarna när vi analyserade. Vid 
analysen kände vi oss tvungna att helt släppa tankarna på de rumsliga indelningarna och 
koncentrera oss på vårt utfallsrum. 
 
Vi hade inte heller i tankarna när vi påbörjade analysen att våra beskrivningskategorier 
skulle sammanträffa med BHS gamla kollegium indelning i samhällsperspektivet, 
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användarperspektivet och biblioteksperspektivet.  Kanske har vi blivit präglade av våra 
studier på BHS.  
 
Vi ser också en stor överensstämmelse mellan våra informanters uppfattningar kring 
biblioteket som mötesplats och litteraturen. Därmed inte sagt att det utgör en sann bild. 
Kanske har den vetenskapliga debatten påverkat våra informanter. De uppger alla att de 
på olika sätt följt med i debatten. Vi själva har säkert påverkats av den litteratur vi 
använt oss av och debatten kring biblioteket som mötesplats.  
 
När vi arbetat med vår uppsats har vi stött flera intressanta fenomen som vi gärna velat 
titta närmare på men som föll utanför ämnet. Då vi siktade in oss på att visa den breda 
bilden av biblioteket som mötesplats fann vi flera intressanta områden som kanske kan 
inspirera till vidare forskning.   
 
Då biblioteken bjuder in alla och vill hjälpa alla uppstår dilemman. Ett sådant är hur de 
som arbetar på biblioteken hanterar människor med olika missbruk eller sjukdomar. Hur 
ser de på sin förmåga och kunskap om att bemöta dessa människor och hantera de 
situationer som kan uppkomma.   
 
Det finns oskrivna regler för hur besökare bör bete sig på ett bibliotek, och vad som 
gäller på ett bibliotek. Ett sådant är tystnadskravet. På de bibliotek som berörs av denna 
undersökning verkar tystnadskravet vara ganska uppluckrat. Informanterna säger 
visserligen att om det blir det alltför livat på deras arbetsplatser så säger de till 
besökarna att dämpa sig. Det finns dock inget krav på att tystnad. I vissa delar av 
biblioteket råder det mer krav på tystnad, på ett annat ställe accepteras en högre 
ljudnivå. På det minsta biblioteket säger vår informant eftertryckligt. ”-Jag har ju inget 
tyst bibliotek.”  Bland våra informanter är det tydligt att det inte är så tyst på biblioteken 
längre. Vi har funderat över om tystnadskravet uppluckrats de senaste åren på 
biblioteken och om det är en generell tendens inom biblioteksvärlden.  
 
I vår uppsats undersöker vi hur bibliotekspersonalen uppfattar biblioteket som 
mötesplats. Det hade också varit intressant att veta vad användarna tycker och tänker 
om biblioteket som mötesplats. Vi har fått indikationer på att det bland användarna 
fortfarande finns en bild av biblioteket som en plats där sträng tystnad råder.  
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9. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur biblioteksanställda ser på och upplever 
biblioteket som mötesplats. Det talas mycket om olika mötesplatser i samhället och 
inom biblioteksvärlden talas det mycket om bibliotekets funktion som mötesplats. Vi är 
intresserade av vad som döljer sig bakom begreppet. Det kan vara en väg att öka 
förståelsen om biblioteket som mötesplats mer generellt sett. Vi vill undersöka hur de 
erfar biblioteket som en mötesplats ur flera olika vinklar. Våra frågeställningar är;  
 
Vilken innebörd har begreppet ”biblioteket som mötesplats” för bibliotekspersonalen?  

Hur ser de på biblioteket som mötesplats?  
Hur ser de på den egna arbetsplatsen som mötesplats? 

 
Då vi är intresserade av alla aspekter kring fenomenet biblioteket som mötesplats, valde 
vi att angripa ämnet med fenomenografisk metod. Inom fenomenografin undersöks 
skillnader och variation av ett fenomen. I vårt fall biblioteket som mötesplats samt 
vilken uppfattning de biblioteksanställda har kring biblioteket som mötesplats. Vi har i 
vår undersökning gjort ett riktat urval av informanter som arbetar på folkbibliotek.  
 
Kvalitativa intervjuer med sex informanter har utförts och givit källmaterialet till 
uppsatsen. Det transkriberade intervjumaterialet ligger till grund för vår analys.  
 
Vi har inspirerats av en kulturgeografisk teori som vi omarbetat. Vi har gjort denna 
indelning för att strukturera vårt upp arbete; Det mentala rummet – biblioteket som 
mötesplats på en övergripande och allmän nivå. Det föreställda rummet - 
Bibliotekariernas och planerarnas tankar kring det specifika biblioteket som en 
mötesplats. Det levda rummet – hur de biblioteksanställda uppfattar att biblioteket 
används som en mötesplats i verkligheten.   
 
Vid analys av vårt intervjumaterial har vi tittat på vad de biblioteksanställda har gett 
utryck för. Resultatet av intervjumaterialet ger oss indikationer på att de flesta tycker att 
biblioteket är en mötesplats för besökarna. Det har visat sig att biblioteket som 
mötesplats innefattar många slags möten. Trots mångfalden av möten tycker vi att det 
finns en gemensam kärna för de flesta av dessa möten. Vi får en ganska svåröverskådlig 
bild, om vi skulle våga oss på att sammanfatta denna, så tycker vi oss se en gemensam 
nämnare i att mötena på biblioteket förhoppningsvis ger nya idéer och inspiration till 
besökarna så att de kan växa som människor. Detta anser vi vara den bakomliggande 
och grundläggande tanken med all biblioteksverksamhet. Det ligger väldigt nära inte 
bara biblioteket sociala funktioner utan även bibliotekets traditionella roller som kultur- 
kunskaps- och informationscentrum.  
 
Vi kommer fram till att våra informanter uppfattar biblioteken som nyttiga mötesplatser 
både för samhället och individerna. Bibliotekens funktion som mötesplats upplevs även 
som nyttig ur ett biblioteksperspektiv.  
Ur ett samhällsperspektiv får vi fram att biblioteken och de möten som förekommer där 
uppfattas kunna bidra till att öka tilliten och trivseln i samhället. Att människor i ett 
samhälle litar på varandra och tror att andra människor vill dem väl är bra för 
demokratin. Möten på biblioteken kan även höja kunskapsnivån i samhället.  
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Ur ett individperspektiv, fann vi fyra uppfattningskategorier som beskrev olika tankar 
kring hur biblioteket som mötesplats var till gagn för individerna. Dessa var 
Tillhörighet, Glädje och nöje, Växa som människa och Avkoppling.  
Våra informanter talar även om biblioteket som mötesplats ur ett biblioteksperspektiv. 
Flera av dem menar att detta är bibliotekens framtid och överlevnad. Två uppfattningar 
var särskilt utmärkande, ett sätt att synliggöra biblioteket och bibliotekens framtid.  
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Intervjuguide  
  
 
Biblioteket som mötesplats - övergripande 
Det talas mycket om biblioteket som en mötesplats idag, vad anser du om det? Och 
varför anser du det? 

Hur har du kommit i kontakt med denna debatt? Del tagit själv? 
Hur definierar du begreppet mötesplats? 
 

Vilka typer av möten tänker du på i relation till biblioteket som mötesplats?  
Varför tycker du att bibliotekets mötesplatsfunktion är viktig eller oviktig? 
Vad utmärker biblioteket som mötesplats i jämförelse med andra mötesplatser?  
Finns det likheter och skillnader?  
Finns det olika sätt att jobba med biblioteket som mötesplats, enligt dig? Vilka då? 
 
 
Biblioteket som mötesplats - lokalt 
 
Arbetar ni här på _____ bibliotek aktivt med att göra biblioteket till en mötesplats? I så 
fall hur? Hur har ni tänkt då? Hur vill du att det ska vara? 

Marknadsföring, styrdokument, planering, aktiviteter, bibliotekslokalens utformning, 
möblering, bemötande, 

 
Anser du att det finns utrymme för en utökad mötesplatsfunktion på ert bibliotek? 
Varför? Varför inte? 
 
 
Det levda biblioteket 
Tycker du att biblioteket fyller en funktion som mötesplats i ______ (ortens namn)? I så 
fall hur? 

Vilka använder biblioteket som mötesplats? 
På vilket sätt? 

 
Anser du att det finns några faktorer som påverkar bibliotekets funktion som 
mötesplats?  

Exempelvis läge, storlek på biblioteket, storlek på orten, grannar etc. bibliotekets utformning. 
 
Har du sett om biblioteksbesökarna tar kontakt med varandra? 
 I så fall var, hur och i vilka sammanhang.? 
 
Hur ser du på din egen roll, när man talar om biblioteket som mötesplats?  
 
Hur ser du på framtiden för bibliotekets funktion som mötesplats?  
Ser du något negativt med mötespaltsfunktionen på biblioteket? I så fall vad? 
 
 
 
 


