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Abstract: This bachelor’s thesis describes a qualitative case study of a public library as 

“third place”, a place besides from home and workplace visited frequently for 

conversation. The subject is chosen because of the many roles of public 

libraries. 

 

The main query of the study is “What view does the public library have of its 

role as third space and how does that relate to the way utilization of the public 

library as third place is seen?”. The purpose of it is to increase knowledge of 

the social aspects of public libraries. 

 

The theories used in the collecting and analysis of empiric material are the 

definition and description of the term “Third place” by Oldenburg, the model 

of four roles of public libraries by Andersson and Skot-Hansen and the theory 

of high/low intensive meeting-places by Audunson. 

 

The methods of collecting empiric material used are qualitative, partly 

structured interviews with three librarians and the chief librarian and an 

observation of the premises of the library. 

 

The investigation revealed that the informants were positive towards the 

public library as social center and leisure center and the premises of the 

library were suitable for these purposes. The informants didn’t define the 

library as a hub of the community. They were positive but not without 

hesitations towards the public library developing into a third place. 

 

Conclusions reached include that the public library was more like a low-

intensive meeting-place than a third place but shared features with third 

places and might benefit from drawing inspiration from them. 

 

 

Nyckelord:  folkbibliotek, roller, tredje plats, fallstudie, kvalitativ 
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1.0 INLEDNING 
 

 
Be glad there's one place in the world  

Where everybody knows your name,  

And they're always glad you came;  

You want to go where people know,  

People are all the same;  

You want to go where everybody knows your name
1
 

 

   Citatet ovan är hämtad från texten till introduktionsmusiken för den amerikanska, komiska TV-

serien, ”Skål”
2
, där urbilden för en tredje plats beskrivs. TV- seriens enda miljö är en bar med flera 

regelbundna ”stammisar” som känner och värnar om varandra. Där blandas råa skämt med 

drickande och alla besökare lämnar sina problem bakom sig eller får kärleksfullt stöd. Är sådana 

miljöer något som folkbibliotek idag vill efterlikna? I en artikel ur Svenska Dagbladets kulturbilaga3 

så beskrivs en aktuell debatt i biblioteksvärlden, huruvida folkbiblioteks ska utvecklas till ”caféer” 

eller inte. Ska de arbeta mot att vara informations och kunskapsinstitutioner eller sociala 

mötesplatser
4
? Ska folkbibliotek i stort sett enbart förmedla dokument/ information och lämna 

annan verksamhet till andra organisationer? Är bibliotekets roll som ”vardagsrum” istället en viktig 

aspekt av folkbibliotek som offentliga platser? Behöver dessa två verksamheter överhuvudtaget 

vara så svåra att bedriva på lika villkor under samma tak som det kan framstå? Folkbibliotekariers 

och folkbibliotekschefers åsikter i denna fråga är intressanta eftersom de kan förmodas utgöra 

grunden till framtidens utveckling. 

    Med detta i åtanke så baseras denna uppsats på en kvalitativ fallstudie av ett folkbibliotek 

angående bibliotekariers och bibliotekschefens syn på sitt folkbibliotek som tredje plats. ”Tredje 

plats” innebär en plats förutom hemmet och arbetet som besöks regelbundet för avslappning och 

vederkvickning, de kan till exempel vara caféer och pubbar. Texten har strukturen abstract, 

inledning, problembeskrivning och problemavgränsning, syfte och frågeställningar, tidigare 

forskning och litteraturgenomgång, teori, metod, presentation och analys av resultat, diskussion och 

förslag till fortsatt forskning. Det bör upplysa om ämnet och bakgrunden för undersökningen, 

undersökningens förutsättningar, undersökningens resultat samt hur detta resultat kan tolkas. Det 

bör dessutom framställas i en didaktiskt och tydlig ordning. Denna uppsats är avsedd att skapa 

insikt i folkbiblioteks medvetenhet om, inställning till och arbete med begreppet ”tredje plats”. 

Detta är intressant för att förstå hur denna aspekt av folkbiblioteksverksamhet upplevs, planeras och 

ser ut.    

 

 

 

2.0 PROBLEMBESKRIVNING OCH PROBLEMAVGRÄNSNING 
 

 

    I detta avsnitt så beskrivs problemet för denna uppsats. Det innebär, med andra ord, vad som har 

inspirerat valet av problem och vilken koppling folkbiblioteks verksamhet har till begreppet ”tredje 

plats”. Här beskrivs också vilka avgränsningar som har varit nödvändiga att göra i perspektiv och 

metod. Detta stycke bör ge en insikt i undersökningens ämne och begränsningar. 

 

                                                 
1
Cheers theme music, Lyrics-on-demand 

http://www.lyricsondemand.com/tvthemes/cheerslyrics.html 
2
 Cheers Internet movie database 

http://www.imdb.com/title/tt0083399/ 
3
 Andersson, Elisabet, ”Kaffe eller Kafka?”, Svenska dagbladet., 2010-04-03, 2010. 

4
 Se även Fialkoff, Francine, “Third place or thinking space”, Library Journal, 2010-01-02, 2010. 



5 

 

    Ämnet för denna uppsats har valts utifrån ett intresse för folkbiblioteks sociala funktioner. De ska 

fungera både som förmedlare av viktig information, arbets/studieplats, stöd för 

kompetensutveckling inom digitala resurser, platser för organiserade samtal kring böcker och 

skrivande, stöd till folkbildning med mera. Folkbibliotek är alltså komplicerade organisationer och 

att uppmuntra spontan samvaro, konversation och lekfullhet är kanske inte deras främsta ”raison 

d'être”. Ändå så är det en viktig del av att fungera som mötesplats och att ha nära kontakt med deras 

lokalsamhällen. Ämnet är också aktuellt och intressant med tanke på senare tids utveckling av nya 

medier, samhälle och livsstil som har förändrat folkbiblioteken. Därför har denna uppsats ägnats till 

att undersöka ett folkbiblioteks syn på sig själv som tredje plats närmare. 

    Folkbibliotek är rum mellan privat och offentlig sfär, det står emellan det allmännas makronivå 

och det enskildas mikronivå och bildar en ”mesonivå” som kan fungera som medlare eller 

smältdegel för dem
5
. På folkbibliotek antar man nämligen sällan varken ”den offentliga rollen” som 

används just offentligt eller ”den privata rollen” som används i hemmet. Där utförs ofta en mängd 

frivilliga aktiviteter på ledig tid för nöjes skull
6
. Folkbibliotek är också kända för att knyta an till 

sina lokalområden och ha ett högt förtroende bland allmänheten. Det kan alltså finnas en stor 

potential för folkbibliotek att fungera som tredje platser. Om det är något som efterfrågas av 

bibliotekarierna är en annan fråga. Vissa folkbibliotek, så som Dieselverkstaden
7
, har satsat på att 

fungera som mötesplatser och fritidscenter. Andra är skeptiska till om det är en rimlig fördelning av 

resurser eller ens folkbiblioteks uppgift
8
. 

    Ämnet för denna uppsats kan undersökas ur flera synvinklar. Ett samhällsinriktat fokus skulle 

kunna ge information om hur folkbiblioteket förhåller sig till/fungerar jämfört med andra tredje 

platser. Studerande av samarbeten med tredje platser skulle då kunna vara aktuellt. Även 

undersökning av tredje platsers och folkbiblioteks del i sina lokalsamhällen/globala sammanhang. 

Ett användarperspektiv skulle kunna visa hur användare från olika grupper förhåller sig till 

folkbibliotek som tredje platser. En studie av användares åsikter om folkbibliotek som tredje platser 

skulle då kunna tänkas vara relevant. Likaså en undersökning av hur de använder folkbibliotek som 

tredje platser. Denna uppsats har dock antagit ett institutionellt perspektiv och har alltså som mål att 

ta reda på vad det undersökta folkbiblioteket anser om sig själv som tredje plats och om det 

avspeglas i det dagliga biblioteksarbetet. Det är för övrigt möjligt att undersöka denna avgränsade 

frågeställning på olika sätt. Denna undersökning har begränsat sig till att studera bibliotekets 

fysiska, snarare än digitala, plats. Den utgår även ifrån åsikter uttryckta av ett antal bibliotekarier 

och bibliotekschefen snarare än till exempel styrdokument. Detta beror på att den valda empirin kan 

påstås säga mest om relationen mellan folkbibliotekets praktik och teori. Denna uppsats kan alltså 

hävdas vara relevant då den beskriver och analyserar ett folkbiblioteks syn på vissa aspekter av dess 

syfte och användning. Här så kan paragraf 2 i bibliotekslagen nämnas. Den hävdar att främjande av 

intresse för folkbibliotekets samlingar och tjänster ska vara en del av folkbiblioteks verksamhet
9
 

vilket innebär att de har anledning till att arbeta för att vara tilltalande och tillgängliga rum på olika 

sätt, både i retoriken och i det dagliga arbetet.  

 

 

 

                                                 
5
Audunson, Ragnar Andreas & Lund, Niels Windfeld (red.), Det siviliserte informasjonssamfunn: folkbibliotekenes rolle 

ved inngangen til en digital tid, Fagbokforl., Bergen, 2001, sid 180-181. 
6
 Stebbins, Robert A, Leisure and Its Relationship to Library and Information Science: Bridging the Gap IN: Library 

Trends, vol. 57, no. 4, pp. 618-631, Spring 2009 sid 619-622. 
7
 Dieselverkstadens officiella hemsida 

http://www.dieselverkstaden.se/Default.asp?checked=True 
8
 Andersson, Elisabet. 

9
 Se paragraf 2 i bibliotekslagen (1996:1596), 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.htm 

 

 

http://csaweb105v.csa.com/ids70/view_record.php?id=6&recnum=8&log=from_res&SID=ujg1u4461gp949rp1nq332jpd6
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3.0 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 

 

    I detta avsnitt så beskrivs denna undersöknings mål och vilka frågor som har legat till grund för 

materialinsamling såväl som analys. Det visar den huvudsakliga meningen med denna uppsats och 

möjliga sätt att utnyttja den.  

    Denna texts syfte är att beskriva och öka kunskapen om folkbibliotekets syn på och arbete med 

att fungera som tredje plats. Den kunskapen kan, vilket har framgått, vara av betydelse på ett 

teoretiskt plan, till exempel vid utformning av styrdokument. Den kan också, vilket även har 

framgått, utnyttjas under praktisk utformning/utveckling av folkbiblioteks verksamhet och miljö.  

    Denna studies huvudfråga är ”Hur ser folkbiblioteket på sin roll som ’tredje plats’ och hur 

stämmer det överens med hur användande av biblioteket som tredje plats 

uppmuntras/avskräcks/ignoreras?”. Jag anser att denna är lämplig för att undersöka det valda ämnet. 

Den tar upp folkbiblioteket syn på sig själv, förhållandet mellan rådande teoretiska uppfattningar 

och folkbibliotekets praktik samt i vilken mån folkbiblioteket som tredje plats är något som 

diskuteras och problematiseras. 

    Huvudfrågan har delats upp i följande tre delfrågor: 

 

Vilken medvetenhet om och attityd till biblioteket som tredje plats har informanterna? 

 

Arbetar informanterna aktivt för att biblioteket ska vara en attraktiv tredje plats? 

 

Vilka förutsättningar ger biblioteksmiljön för att utnyttja biblioteket som tredje plats? 

 

    Dessa delfrågor tar upp tre olika aspekter av huvudfrågan; biblioteksanställdas syn på biblioteket 

som tredje plats, hur biblioteket i praktiken arbetar med att fungera som tredje plats och hur 

biblioteksmiljön stämmer överens med de biblioteksanställdas åsikter/synsätt. De bör alltså vara väl 

lämpade som verktyg för att besvara den huvudsakliga frågeställningen tydligt och genomgående. 

 

 

 

4.0 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATURGENOMGÅNG 
 

 

    I detta avsnitt så beskrivs de verk som främst har använts för denna undersöknings efterforskning 

och analys. Den tidigare forskningen har valts då verken anses vara av hög trovärdighet och 

behandla olika, viktiga aspekter av det ämnet. Detta avsnitt förväntas ge efterforskningen ett viss 

mått av transparens, vidare förtydliga uppsatsens ämne och visa vilka insikter som tidigare har 

gjorts inom fältet. 

 

Tredje platser 

 

    För att förstå definitionen och betydelsen av begreppet ”tredje plats” och så kunna applicera det 

på folkbiblioteks olika roller så har främst boken ”The great good place” av sociologen Ray 

Oldenburg använts. Verket har gett både en teoretisk ram och en bakgrund till ämnet. Därför så 

beskrivs boken och dess inverkan på denna uppsats i allmänhet här och den specifika del som har 

varit grunden till uppsatsens frågeställning, materialinsamling och analys i teoriavsnittet nedan.  

Oldenburg myntade begreppet ”tredje plats” med denna bok. Det beskrivs ingående utifrån 
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författarens efterforskning kring mötesplatser och vardagsempiri
10

. I den första delen av boken så 

beskrivs ”´The problem of place” i USA
11

. Med detta så menas stadsplaneringens isolering av 

människor och eliminering av lokala, mindre kommersiella platser. Det beskrivs här hur förortens 

framväxt har tvingat många amerikaner att åka bil nästan överallt. Även att stora 

cementkonstruktioner, dyra kedjor och parkeringsplatser har tagit över gatorna. Olika exempel på 

tredje platser som tas upp i nästa del av boken. Närmare bestämt den tysk-amerikanska ”lager beer 

garden”, huvudgatan, den engelska puben, det franska caféet, den amerikanska tavernan och 

kaffestugor
12

. Här kan utläsas att vilka platser som blir tredje platser beror på besökarna snarare än 

planeras, att förfriskningar är ett vanligt men inte obligatoriskt inslag i tredje platser och att 

kommersialism idag har utrotat många av de klassiska tredje platserna. Med det sista påståendet så 

menas att mindre, lokala etablissemang med låga priser och låga inträdeskostnader har svårt att 

konkurrera med internationella kedjor. Det är också tydligt att tredje platser ofta tas för givna tills 

de försvinner samt att de ofta ger ett lokalsamhälle en känsla av gemenskap. Oldenburg nämner 

bibliotek som exempel på en dåligt lämpad plats för att fungera som tredje plats:  
       Unlike hospitals or libraries , which have exacting, complicated, and expensive internal requirements, third places 

are typically modest, inexpensive and small by comparison.
13

 

Flera andra forskare beskriver däremot det motsatta
14

. Boken problematiserar i viss mån tredje 

platser
15

. Först så beskrivs de fåtal, enkla krav tredje platser har för att fungera idealt. Bland annat 

så nämns enkla, lite äldre lokaler placerade i närheten av de tänkta besökarnas hem med få syften 

och vida användningsområden som väl lämpade att fungera som tredje platser. Även etablissemang 

med låga eller inga kostnader för inträde och användning. Områden med mer informell social 

samvaro där bostäderna är förhållandevis enkla beskrivs även som goda kontexter för dessa platser. 

Boken diskuterar även tredje platser ur könsperspektiv. Tredje platser beskrivs som ofta reserverade 

för män och platser där båda könen sällan umgås vilket ses som negativt för de kvinnor som ofta 

saknar tredje platser men positivt då de flesta anses vara som mest avslappnade i könshomogena 

sällskap. Vidare så beskrivs hur ungdomar ofta utestängs från tredje platser och på så sätt isoleras 

ifrån vuxenvärlden
16

. Att dela upp tredje platser i olika rum för olika grupper är för övrigt ganska 

vanligt enligt Oldenburg och skyddar dem från att saboteras av störningar så som tillfälliga men 

dominanta och krävande besökare, spända stämningar, irriterande krav från makar/makor samt 

efterfrågade men störande maskiner (jukeboxar, arkadspel osv)
17

.  Kritik som kan framföras mot 

Oldenburgs resonemang kring tredje plats begreppet i ”The great good place” i detta sammanhang 

är att det i vissa delar verkar utgå ifrån mer eller mindre intuitiva antaganden snarare än bevisade 

fakta. Ett av de mer framstående exemplen är kapitlet om könens förhållande till tredje platser
18

. 

Trots att det i förbigående nämns att många kvinnor arbetar så baseras resonemangen helt på att 

                                                 
10

Oldenburg, Ray, The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the 

heart of a community, Marlowe, New York, 1999[1997] 
11

 Ibid, sid 3-20. 
12

 Ibid, sid 89-203. 
13

 Ibid, sid 203. 
14

 Se Harris, Cathryn, Libraries with lattes: the new third place, Australasian Public Libraries and Information 

Services,dec 1, 2007; 

Harris, Kevin, Your third place or mine? Public libraries and local 

Communities, Public library journal, 18(2), 2003, p26-29 ; 

Fialkoff, Francine, third place or thinking space,  Library Journal, 2/1/2010, 2010. 

Och Jones, Nick, Folkbiblioteket som ett 3: e rum och en strävan bort från lik(h)et, Konferens Mötesplats inför 

framtiden,  2006. 
15

 Oldenburg, sid 203-284. 
16

 Se även diskussionen oom ungdomar som en grupp med särskilda behov av tredje platser av Kelly Tyler i ett 

blogginlägg för konferensbloggen YALSA- blog- The official blog of The young adult library service association: 

Tyler, Kelly, President’s program: The teen third space, YALSA- blog- The official blog of The young adult library 

service association 2008 

http://yalsa.ala.org/blog/2008/07/05/presidents-program-the-teen-third-space/ 
17

 Oldenburg, sid 123-145. 
18

 Ibid, sid 230-262 

http://www.thefreelibrary.com/Australasian+Public+Libraries+and+Information+Services/2007/December/1-p5239
http://www.thefreelibrary.com/Australasian+Public+Libraries+and+Information+Services/2007/December/1-p5239
http://bada.hb.se/browse?type=author&value=Jones%2C+Nick
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kvinnor är hemmafruar och män arbetande makar. Det påstås också att man i allmänhet är som mest 

avslappnad i samkönade grupper och att män och kvinnor föredrar att göra olika aktiviteter 

tillsammans utan starka belägg eller mer omfattande problematisering. Boken är dock ett 

nyckelverk i ämnet då det myntade ”tredje plats” begreppet och citeras i betydande omfattning. Den 

har valts ut som tidigare forskning för denna uppsats eftersom den beskriver tredje platser ur flera 

aspekter på ett genomgående, omfattande sätt. 

 

Folkbiblioteks roller som mötesplatser och fritidscenter 

 

   För att förstå folkbiblioteks roller som mötesplatser och fritidscenter och kunna relatera dessa till 

begreppet tredje plats och det undersökta folkbiblioteket så används i denna uppsats även Ragnar 

Audussons beskrivning av lågintensiva och högintensiva mötesplatser. Dessa beskrivs  i artikeln 

”The public library as meeting place”
19

. En definition av hög och lågintensiva mötesplatser är som 

följer: 
    This dichotomy catches the difference between arenas where we can live out our major interests and engagements 

together with people who share them (high-intensive), as opposed to arenas where we meet and are exposed to people 

with a quite different interests and values (low-intensive).
20

 

    Dessa begrepp är också relaterad till begreppen ”främre” och ”bakre” arenor, alltså arenor där 

man tar på sig sin offentliga roll och arenor som inbjuder till en mer privat roll
21

. Främre och bakre 

delar av klassrum är ett exempel, i främre delen av klassrum är i allmänhet en främre arena där man 

är noga med att stå för det man säger och medveten om andras blickar medan bakre delen av 

klassrum i högre grad inbjuder till småprat, skickande av lappar osv. Lågintensiva mötesplatser 

representerar bakre arenor i högre grad än högintensiva. De är också platser där man möter personer 

som man inte möter någon annanstans. Högintensiva mötesplatser är viktiga då man utför sådant 

som ger livet mening där. De är arbetsplatser, platser för religiös tillbedjan och så vidare. De är 

dock segmenterade och inbjuder sällan till möten mellan människor från olika delar av samhället. 

Därför är det även viktigt med lågintensiva mötesplatser, så som folkbibliotek. Där bejakas 
   pluralism och samtidigt uppnå tolerans, samhörighet och engagemang i gemensamma samhällsfrågor   

som Anna Särg uttrycker det i sin magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap för 

Högskolan i Borås
22

. Med andra ord så uppmuntrar lågintensiva mötesplatser till att det 

mångkulturella och heterogena samhället som idag är vanligt inte delas in i olika grupper eller 

individer som, utan meningsfull interaktion, främmandegör varandra genom förutfattade meningar. 

Folkbibliotek identifieras i denna artikel som lågintensiva mötesplatser och gör så även i annan 

tidigare forskning
23

.        

    Lågintensiva mötesplatser skiljer sig från tredje platser på flera punkter. De är inte nödvändigtvis 

en återkommande del av besökarnas vardag. De är inte nödvändigtvis platser där (livlig) 

konversation och interaktion pågår. Besökarna kan inte vara uppdelade i grupper efter till exempel 

kön eller ålder. Ändå så har begreppen som synes flera likheter då båda beskriver mötesplatsers del 

i samhälle och vardag.  

                                                 
19

 Audunson, Ragnar (2005). The public library as a meeting - place in a multicultural and 
digital context: the necessity of low- intensive meeting- places. Journal of 
Documentation, vol. 61, nr. 3, s. 429-441 
20

 Ibid, sid 436. 
21

 Ibid, sid 435-436. 
22

 Särg, Anna, Folkbiblioteket som socialt rum, Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap, Examensarbete,Borås,, 2009. 
23

 Se bland annat: 
Jochumsen och Hvenegaard-Rasmussen, Folkebiblioteket under forandring. Modernitet, fel tog 

Diskurs, 2006; 
Hegnelius Tedenbrant, Karin, "Döm inte boken efter omslaget" – en fallstudie om det Levande biblioteket på 

folkbibliotek,  Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Examensarbete,Borås,, 

2008; 

Särg. 

http://bada.hb.se/browse?type=author&value=Hegnelius+Tedenbrant%2C+Karin
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   Kritik som kan framföras mot Audussons artikel i detta sammanhang är att den knappast anger det 

absolut enda sättet att beskriva folkbibliotek som mötesplatser, antagligen finns det en mängd olika 

synsätt beroende på användare och folkbibliotek. Det är i alla fall endast en begränsning som bör 

hållas i minnet och inte en nackdel då det är intressant att anta ett synsätt som är möjligt att likna 

vid och jämföra med tredje plats begreppet. Denna artikel har valts som tidigare forskning för denna 

uppsats då den ger ett genomgående, väl utarbetat perspektiv på folkbibliotek som mötesplatser, 

sociala rum och smältdeglar för olika synsätt. 

 

Folkbiblioteks roll som centrala, tongivande delar i lokalsamhället 
 

    För att få en tydlig och aktuell bild av folkbibliotek som en del av det moderna samhället så 

används här kapitlet ”Bibliotekens Tjänster idag och i morgon?” av Lars Höglund och Eva 

Wahlström i SOM-undersökningen 2008
24

. Genom denna så bör det vara möjligt att se det 

undersökta folkbibliotekets och tredje platsers nuvarande situationer i ett lämpligt ljus. Där kan 

läsas att främst utlåningen av skönlitteratur och facklitteratur har minskat de senaste åren, även om 

dessa fortfarande representerar stora volymer
25

. Även biblioteksbesök anges ha minskat något
26

. I 

topp när det gäller antal utlån finns barnlitteratur. Utlåningen av sådan har varit relativt stabil under 

2000-talet och alltså stärkts som kärnverksamhet
27

.  Det konstateras också att klyftan mellan hög- 

och lågutbildade, men inte män och kvinnor, har ökat något bland biblioteksanvändare
28

. Skillnaden 

mellan mängden regelbunden bokläsning och biblioteksbesök är däremot mer stabil
29

. Andelen 

svarande med stort eller ganska stort förtroende för bibliotek är 70 respektive 67 procent i de två 

riksomfattande undersökningarna som genomförts för artikeln
30

. De åtta vanligaste anledningarna 

för biblioteksbesök är, i sjunkande ordning: låna skönlitteratur, låna facklitteratur, tillgång till 

sakkunnig hjälp, låna barnböcker, ta del av kulturevenemang, låna ljudböcker cd/kassett, läsa 

tidningar/tidskrifter samt miljön och mötet med andra
31

. Det kan alltså konstateras att biblioteket är 

en uppskattad resurs i samhället och i viss omfattning, används som mötesplats. De som besöker 

och uppskattar biblioteket är från alla möjliga samhällsgrupper, men högre utbildade kvinnor är 

något överrepresenterade jämfört med lägre utbildade män.  

    Som komplimenterande forskning så används här också boken ”Det lokala folkbiblioteket-  

förändringar under hundra år” av Joacim Hansson
32

. Där beskrivs ungefär samma tendenser som i 

Oldenburgs bok. Människor har på senare år önskat större kontakt med den lokala omgivningen
33

. 

De har kontakt med en global värld genom medier och tillbringar mycket tid i hemmet. De önskar 

däremot någonstans att gå ”runt hörnet” och får få nyheter om sin allra närmaste omgivning. Det 

beskrivs också hur folkbibliotek har fått stor konkurrens de senaste 20 åren. Under denna tid har ju 

nya digitala resurser gjort det möjligt att finna all möjlig information hemifrån på mindre än några 

minuter
34

. Folkbibliotek som informationscenter har alltså fått sträcka sig utanför sina fysiska 

väggar genom digitala tjänster, fjärrlån och liknande
35

. Dessa två faktorer har gjort att 

folkbibliotekets roller har fått förändras och omvärderas. Folkbibliotek som mötesplats eller 

                                                 
24

 Höglund, Lars, Wahlström, Eva,  Holmberg, ”Bibliotekens Tjänster idag och i morgon?”, Ingår i Sören & Weibull, 

Lennart (red.), Svensk höst: trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008, SOM-

institutet, Göteborgs universitet, Göteborg, 2009, s 165-183. 
25

 Ibid, sid 167. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid, sid 166. 
28

 Ibid, sid 168. 
29

 Ibid 
30

 Ibid, sid 169. 
31

 Ibid, sid 174. 
32

 Hansson, Joacim, Det lokala folkbiblioteket: förändringar under hundra år, Mimer, Institutionen för 

beteendevetenskap, Linköpings universitet, Linköping, 2005 
33

 Ibid, sid 17. 
34

 Ibid, sid 11-13. 
35

 Se även Stebbins, sid 78-80. 
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”samhällets vardagsrum” har blivit aktuellt då det kan fungera som en länk till ”civilsamhället”. 

Civilsamhället innebär den del av samhället som styrs av människor snarare än organisationer och 

står mellan individen och samhället i stort
36

. Där kan man möta människor från samma stad, 

slappna av, supa in nya lokala intryck och så vidare
37

. Det beskrivs som en särskilt viktig funktion 

då trenden idag är att skapa sin egen identitet och uttrycka sig som individ vilket innebär att man i 

viss mån isolera sig ifrån andras inflytande
38

. Med framväxten av nya medier så har bilden av 

folkbibliotek dock blivit mycket komplicerad och mångfacetterad vilket idag kan skapa viss 

osäkerhet bland biblioteksanställda
39

. Undersökningen valdes ut som tidigare forskning för denna 

uppsats eftersom den ger en bred, tydlig bild av synen på och användningen av folkbibliotek. Kritik 

som kan framföras mot Hanssons bok är att dess samhällsperspektiv och ringa omfång gör att den 

är övergripande. Den har inte möjlighet att nyansera bilden av folkbiblioteksanvändning, synen på 

folkbibliotek och moderna folkbiblioteks syn på sig själv i den grad som kunde ha varit lämpligt för 

sådana komplicerade frågor. Det innebär dock att den i gengälld ger ett brett, allmänt perspektiv 

som kanske inte kan appliceras på alla situationer/personer men säger något om samhället och 

folkbibliotek i allmänhet. Förutsatt att dess begränsningar hålls i åtanke så är den alltså mycket 

intressant och användbar i detta sammanhang. Jag anser att den kan läsas som givande insikt i 

folkbibliotek som en av flera platser i samhället där bland annat möten och fritidsaktiviteter äger 

rum. Den kompletterar även de statistiska fakta som Höglund och Wahlström presenterar. Därför så 

har boken blivit utvald som tidigare forskning för denna uppsats. 

 

 

 

5.0 TEORI 
 

 

    I detta avsnitt så beskrivs de två teorier som ligger till grund för denna uppsats frågeställning, 

analys och diskussion. De har valts på grund av att de är välgrundade, komplimenterar varandra väl 

i detta sammanhang och är högst relevanta för det undersökta ämnet. De anses kort sagt vara goda 

verktyg för insamling och analys av denna undersöknings empiriska material. Detta stycke bör ge 

en insikt i undersökningens utformning och grundantaganden. 

 
5.1 Begrepept ”tredje plats”- beskrivning av begreppet och tredje platsers roller. 

 
    Här så avhandlas Ray Oldenburgs definition av ”tredje plats” begreppet. 

    Denna uppsats utgår ifrån begreppet ”tredje plats” och de antaganden om dess egenskaper och 

betydelse som formulerades av Ray Oldenburg i den tidigare nämnda boken ”The great good 

place.”
40

 Vad en tredje plats innebär beskrivs av Oldenburg igenom hela boken men de egenskaper 

som är avgörande för tredje platser beskrivs i kapitlet ”The character of third places” 
41

 och kan 

sammanfattas som följer: 

 De är de platser, förutom de första platserna (hemmen) och de andra platserna 

(arbetsplatserna), som besökarna kommer till regelbundet. 

 De är kravlösa platser där man inte involveras för mycket i andras liv. 

 De är platser där alla möts på lika villkor. 

                                                 
36

 Hansson, sid 18. 
37

 För närmare beskrivning av fritidsaktiviteters roll i folkbiblioteksverksamheten, Stebbins. 
38

 Hansson, sid 11-12;  

 Lalander, Philip & Johansson, Thomas, Ungdomsgrupper i teori och praktik, 2., [omarb. och uppdaterade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2002. 
39

 Ibid, sid 31.45. 
40

Oldenburg. 
41

 Ibid, sid 20-43. 
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 De är platser där konversation är den främsta aktiviteten. 

 De är platser som i mycket skapas av de återkommande besökarna. 

 De är platser där stämningen är uppsluppen. 

 

    Oldenburgs tankar om behovet av tredje platsers för individ och samhälle kan sammanfattas i tre 

roller. Den första är ”mötesplats”. Individer skapar oväntade sociala kontakter/vänskaper på tredje 

platser och de representerar en möjlighet till att mötas och ansluta sig till varandra i mötesfrihetens 

demokratiska anda. Den andra är fritidscenter. På tredje platser så höjer besökarna varandras humör 

genom samvaro kring samtal, historieberättande, spel, musik osv. Samhället slipper på så sätt 

tvånget att skapa platser som endast och uttryckligen är avsedda att tillbringa fritiden på då 

invånarna har skapat andra hem av platser som främst har andra syften. Besökarna på tredje platser 

får också en möjlighet att släppa vardagslivets hämningar utan att bli aggressiva. Tredje platser 

fungerar nämligen som ”tryckventiler” där man kan skapa sina egna sociala normer. Till sist så är 

tredje platser centrala, tongivande delar av sina lokalsamhällen. De skapar en upplevelse av 

gemenskap, gemytlighet och att vara en del av sitt lokalsamhälle, ett nytt perspektiv oberoende av 

media som motverkar fördomar och obefogade rädslor för brott/okända samhällgrupper samt en 

gemensam moralisk grund skapad genom direkta kontakter. 

 

5.2 Anderssons och Skot-Hanssens modell- folkbibliotekets roller 

 

    Här så beskrivs Anderssons och Skot-Hanssens modell som utmålad i boken ”Det lokale 

bibliotek: afvikling eller udvikling”. 

    För att få en insikt i folkbiblioteks verksamhet och deras lämplighet som tredje platser så används 

Anderssons och Skot-Hansens modell
42

. Denna synliggör olika aspekter av biblioteksverksamhet. 

Boken ligger till grund för denna uppsats i den mån att uppsatsens metod, analys och diskussion 

utgår ifrån att det finns olika delar av biblioteksverksamhet som kan studeras för sig men samtidigt 

flyter samman i flera sammanhang och att arbetsprocesser i allmänhet och med ungefärlig exakthet 

kan identifieras som tillhörande en eller flera av dessa roller. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Hämtad från Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling. København: Danmarks 

Biblioteksskole, sid 18 
 

                                                 
42

 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte. Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling. København: Danmarks 

Biblioteksskole, 1994, sid 18-20. 
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Ringen längst upp till vänster, kulturcenter, representerar kulturförmedling och anordning av 

upplevelser/evenemang. Ringen längst upp till höger, kunskapscenter, representerar 

kunskapsförmedling och kunskapsutveckling. Ringen längst ner till vänster, social center 

representerar organisering och stöd till samhällsmedborgare i allmänhet och olika samhällsgrupper i 

synnerhet. Exempel på socialt stöd som folkbibliotek som sociala center kan ge är enligt Andersson 

och Skot-Hanssen rådgivning, uppsökande verksamhet i förhållande till utsatta grupper och stöd till 

institutioner
43

. Ringen längst ner till höger, informationscenter, representerar informationssökning 

och hantering.  Att cirklarna går ihop visar att de olika rollerna, som har nämnts, ofta flyter ihop i 

verksamheter som kan höra hemma i flera kategorier. Modellen vill vara en sorts ”karta” för 

biblioteksverksamheten i det moderna, digitala, fragmenterade och individcentrerade samhället
44

. 

Denna uppsats kommer främst att beröra den vänstra delen av modellen eftersom bibliotek som 

plats för fritidsverksamhet och mötesplats hör hemma där. Det är i detta område som knytande av 

sociala kontakter, spelande och diskuterande placeras. Att uteslutande placera tredje platser just där 

ringarna som representerar kulturcenter och social välfärd möts skulle däremot inte vara helt 

korrekt. Tredje platser kan även fungera upplysande och informerande. En del av dem kan närmast 

beskrivas som nyhetscentraler fyllda av gratis dagstidningar och livliga samtal om de senaste 

händelserna och en del är andra hem för författare/konstnärer som diskuterar och delar sitt arbete 

med både kolleger och lekmän
45

. Dessutom så bör konversationen och den vänskapligt livliga 

debatten som fyller tredje platser bidra till att information och kunskap i viss mån delas och 

utvecklas. I Indien så sker till exempel en sådan mängd spontant nyhetsutbyte och diskuterande på 

allmänna toaletter att uttrycket if you want to mobilize people, go to the public toilets har 

uppkommit
46

.  

 

5.3 Teoriernas användning i denna uppsats 

 

   De ovan beskrivna teorierna kombineras och används i denna uppsats på ett medvetet utvalt sätt. 

   Beskrivningen av tredje plats används i denna uppsats för att få en bild av en eventuellt möjlig 

och viktig roll för folkbibliotek. Detta för att kunna undersöka hur den betraktas av de intervjuade 

informanterna och stämmer in på det undersökta folkbiblioteket.      

    Anderssons och Skot-Hanssens modell används för att sätta den ovan beskrivna rollen i kontext. 

Modellen används även för att betrakta tredje platser samt de synsätt och arbetssätt som råder på det 

undersökta folkbiblioteket i ett medvetet och kritiskt ljus. 

    Tillsammans så bildar de alltså ett verktyg för att jämföra tredje platsers egenskaper, miljöer och 

inflytande med folkbiblioteks olika roller. 

 

 

 

6.0 METOD 
 

 

   I detta avsnitt så beskrivs de metoder som har använts under materialinsamlingen och hur de hör 

samman med de antagna teorierna. Det bör ge undersökningen transparens och skänka en djupare 

insikt i det insamlade materialet. 

   Denna uppsats bygger på den kvalitativa ansatsen och fallstudieansatsen. Den kvalitativa ansatsen 

frågar vad någonting innebär och handlar om. Innebörd och mening anses intressantare än frekvens 

och frekvenssamband (som kvantitativ forskning prioriterar) och frågeställningar kan justeras under 

                                                 
43

 Ibid, sid 17. 
44

 Ibid, sid 9-12. 
45

 Oldenburg, sid 89-203. 
46

 Harris, kevin, sid 27. 
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forskningsprocessen för att anpassas till den ökade empiriska insynen i fältet
47

. Fallstudieansatsen 

innebär att en studie djupstuderar ett viktigt och intressant avgränsat system. Fallstudier skapar en 

beskrivning och analys av en viss enhet i komplexa, holistiska termer
48

. Den använder 

generaliseringar, begrepp och hypoteser av det material som ligger för hand
49

. Fallstudieansatsen 

utgår i mycket från den kvalitativa synvinkeln. Det betonar forskarens roll, subjektivitet, processer, 

utforskande verksamhet och fältarbete
50

. Dessa ansatser innebär för denna undersökning att den 

beskriver ett enskilt fält, informanternas syn på fältet och verksamheten inom fältet samt vilken 

relevans resultaten har för andra inom biblioteksvärlden. 

    Materialet för denna undersökning samlades närmare bestämt in genom halvstrukturerade 

kvalitativa intervjuer och en observation av den fysiska biblioteksmiljön på ett folkbibliotek. En 

halvstrukturerad kvalitativ intervju innebär en intervju där frågor utan givna eller korta svar, 

eventuellt kompletterade med spontana följdfrågor eller spontant tillagda frågor som fångar upp ett 

intressant uttalande, uppmuntrar informanten till beskrivningar av sin verklighet
51

. Observation 

innebär studerande, registrerande och tolkande, alltså noggrant iakttagande, i det här fallet av vilken 

sorts användning av bibliotekets samlingar dess miljö kan tänkas uppmuntra till
52

. Jag genomförde 

observationen själv och ökade dess validitet och realibitet genom att utgå ifrån ett 

observationsschema som jag hade konstruerat i förväg
53

. Observationen inkluderade noga 

iakttagande av möblering, organisering av inredning etcetera.  De halvstrukturerade intervjuerna 

innebar att jag utifrån en tidigare konstruerad intervjumall ställde öppna frågor och tillät 

informanterna att resonera kring dem. Informanterna bestod av bibliotekschefen och tre av 

bibliotekarierna. Intervjuerna tog ca 1 timme och skedde på informanternas arbetsplats under 

arbetstid. Intervjuerna föregick observationen eftersom bibliotekets syn på sitt eget syfte antogs 

påverka biblioteksmiljöns utformning. En förståelse för det först nämnda ansågs alltså fördelaktigt 

när man undersöker det senare. 

    Intervjumallen fokuserar på de tre aspekterna av tredje rum som jag har funnit avhandlade i ”The 

great good place”; ”biblioteket som mötesplats”, ”biblioteket som fritidscenter” och ”biblioteket 

som central, omhuldad plats i lokalsamhället”
54

. Det beror på att de antas vara de mest centrala och 

betydande aspekterna av tredje platser. Observationsschemat utgår ifrån de två första aspekterna då 

den sista är svårt att observera genom bibliotekslokalens miljö. Det är förstås möjligt att påstå att 

det är klumpigt att på detta sätt dela upp bibliotekets olika verksamheter/syften men då jag arbetar 

utifrån Anderssons och Skot-Hanssens modell så är min åsikt att folkbiblioteks olika roller i viss 

mån går att skilja åt för att studera närmare. 

   Det insamlade materialet har behandlats genom reflekterande analys. Med reflekterande analys 

menas här att ta isär materialet utefter undersökningens frågeställningar och snävare kategorier 

skapade utefter dem under genomgången av materialet med eftertanke och fokus på vilken nytta det 

kan ha för biblioteks och informationsvetenskap.  I detta fall så har delfrågorna fungerat som 

huvudkategorier och de tre aspekterna av tredje platsers som underkategorier.  Denna analysmetod 

är i enlighet med det kvalitativa perspektivet som kräver att metod och analys är nära 

sammankopplade
55

 och med fallstudier som använder analys under datainsamlingens gång och 

kategorisering av material
56

. 

                                                 
47

 Widerberg, Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur, Lund, 2002, sid 15-16; 
 Ely, Margot, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken: cirklar inom cirklar, Studentlitteratur, Lund, 1993 sid 15-16. 
48

 Merriam, Sharan B., Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, sid 29-35 
49

 Ibid 
50

 Ibid, sid 30. 
51

 Repstad, Pål, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2007, sid 83-115. 
52

 Widerberg, sid 16-18; Ely m.fl, sid 18-20. 
53

 Se bilaga 3. 
54

 Se bilaga 1och 2. 
55

 Ibid, sid 133. 
56

 Merriam, sid 36-140, 145-152. 
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    Forskningsetiska frågor togs i beaktning under undersökningen. Jag hade genomgående kontakt 

med bibliotekschefen angående undersökningen, lämnade ut min uppsatsplan innan undersökningen 

och tillät informanterna att ställa frågor om eller kommentera undersökningen under hela processen. 

För att försäkra realibitet och validitet så fick informanterna möjlighet att läsa igenom mina resultat 

innan denna uppsats lämnades in till opponering. Jag håller folkbiblioteket och informanterna 

anonyma i uppsatsen och har hållit allt intervjumaterial konfidentiellt. Intervjumaterialet har för 

övrigt förvarats så oåtkomligt som möjligt. Under observationerna så granskade jag inte någon 

individ utan endast biblioteksmiljön. 

    Anledningen till att jag anser dessa metoder bäst för att utreda de frågor som jag ställer i denna 

studie är att de; 

  

 Lämpar sig för att undersöka åsikter och värderingars påverkan på folkbibliotekspraktiken. 

 Tydligt och effektivt kan beskriva synen på folkbiblioteksverksamhet samt den praktiska 

verksamheten och på så sätt öka kunskapen om den. 

 

    Nackdelar kan dock sägas vara: 

 Att undersökningen inte kan visa exakt hur informanternas åsikter och 

folkbibliotekspraktiken hör ihop. 

 Att frågeställningens hela kontext i form av kulturpolitik och tidigare erfarenheter omöjligt 

kan beskrivas i särskilt ingående inom denna uppsats ramar. 

 

    Jag anser dock att nackdelarna inte är alltför betydelsefulla i förhållande till fördelarna. En 

kvalitativ fallstudie kan nämligen ge en realistisk, greppbar bild av de idéer och åsikter som rör sig i 

folkbiblioteket och jämföra dessa med hur den praktik som har utvecklats där ser ut. 

    Folkbiblioteket valdes som fält eftersom det var fysiskt tillgängligt, öppet för att undersökas och 

ett i stort sett typiskt svenskt folkbibliotek. Det kan alltså sägas vara ett relevant fält eftersom det i 

viss mån går att generalisera resultat därifrån till andra folkbibliotek och eftersom jag inte stod 

informanterna nära
57

. Givetvis så har alla bibliotek egna, unika omständigheter vilket gör att ett 

”typiskt” bibliotek är svårt att tala om. Det undersökta folkbiblioteket arbetade däremot inte med 

någon särskild inriktning, ovanliga styrdokument eller liknande uppseendeväckande 

omständigheter. I urvalet av informanterna så fanns det inga särskilda kriterier eftersom ingen 

särskild typ av informanter var särskilt önskvärd
58

. Det var däremot självklart att de skulle vara 

intresserade av att delta i undersökningen. 

 

 

 

7.0 PRESENTATION OCH ANALYS AV RESULTAT 
 

 

    Här beskrivs det undersökta folkbiblioteket, informanterna samt materialet för denna 

undersökning. Detta bör ge en bild av undersökningens resultat samt en viss kontext till 

materialinsamlingen. Beskrivningen av materialet är uppdelat utefter de tre kategorier som jag fann 

i Oldenburgs beskrivning av tredje platser; mötesplats, fritidscenter och tongivande, central plats i 

lokalsamhället.  

 

7.1 Beskrivning av det undersökta folkbiblioteket 

 

    Det undersökta folkbiblioteket låg i en kommun som hade ungefär 25.500 invånare år 2009
59

. 

                                                 
57

Ely m.fl., 137-146. 
58

 Widerberg, sid 77-82. 
59

 Enligt folkbibliotekets föreslagna biblioteksplan. 
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Kommunens andel invånare i åldern 10-20 var större än i övriga länet
60

.  Andelen invånare i 

kommunen med eftergymnasial utbildning var lägre än övriga länet. Kommunen hade en större 

andel låginkomsttagande invånare och en mindre andel höginkomsttagande invånare än övriga 

länet
61

. Folkbiblioteket var ett huvudbibliotek med två filialer som även var integrerade 

skolbibliotek. Folkbiblioteket hade cirka 7000 återkommande användare
62

. Det låg i ”Folkets hus” 

där även en biograf, gymnasieelevrestaurang, ett litet café och ett antal andra företag fanns. 

Folkbiblioteket samarbetade med bland annat Folkets hus och Barnavårdscentralen.
63

 

    Biblioteket hade en tidskriftshörna utanför entrén med en soffa, några cafébord och stolar samt 

ett par fåtöljer. Där så fanns det tidskrifter, en ”bokbytarhylla” där böcker kunde tas och lämnas 

gratis samt caféet. Direkt vid folkbibliotekets entré så fanns det en toalett, en större lånedisk, ett 

tidskriftutrymme, en hylla för gallrade böcker, en kaffeautomat samt automater för utlåning och 

tillbakalämning av böcker. Efter folkbibliotekets entré så fanns det bokhyllor samt konstverk och 

cirka sex sittutrymmen. Ett av sittutrymmena var placerad vid barnavdelningen som bestod av 

leksaker, en lekstuga, barnanpassad konst och en kuliss av en affär. Ett annat av sittutrymmena var 

placerad vid ungdomsavdelningen som innefattade en samling med olika media, klädhängare, en 

stor, modern tavla och så vidare. Ett tredje sittutrymme var en soffa för lyssnande på CD-skivor av 

olika slag. De övriga sittutrymmena var avsedda för alla användare och syften. Längst in i 

folkbiblioteket så fanns det fönster, facklitteratur och en ingång till en konsthall. 

   I folkbiblioteket så fanns det samlingar av böcker, CD-skivor, ljudböcker, DAISY-böcker, 

seriealbum, tidskrifter och filmer (filmer kostade dock ca 20 kr per tre dagar att låna/hyra)
64

. Där så 

fanns det också bland annat en konsthall, språkverkstad och möjlighet till kort, kostnadsfri 

rådgivning med advokat. Dessa verksamheter utgick givetvis från samarbeten med bland annat 

lokala konstnärer och advokatsamfundet.  Regelbundna aktiviteter på biblioteket inkluderade 

bokcirklar för olika åldrar, ”sticka och läs”, ett samarbete mellan biblioteket och den lokala 

biografen, en barnteater med mera. Folkbiblioteket hade även en blogg, en facebooksida och en 

egen hemsida. Biblioteket var beläget i stadens centrum där de flesta av stadens affärer, de flesta av 

stadens caféer och polisstationen fanns. 

    Folkets hus hade under de senare åren gjorts om. Källaren hade börjat inhysa nya företag, 

biografen hade fått nya ägare och börjat ha föreställningar även under sommarmånaderna samt visa 

operasändningar live och caféet hade uppkommit. Även folkbiblioteket hade gjorts om de senaste 

åren på initiativ av den nya bibliotekschefen. En ungdomsavdelning hade bildats, bibliotekslokalen 

hade renoverats, nya aktiviteter hade startats, en kaffeautomat hade installerats och bloggen samt 

facebooksidan hade bildats. 

   Kommunen var på väg att få en biblioteksplan vid tiden för denna undersökning och hade ett 

formulerat ett förslag till detta dokument. Detta förslag var upplagt utifrån de fyra roller som 

Andersson och Skot-Hanssen beskriver i sin modell. Enligt bibliotekschefen så var det en officiell 

formulering av den verksamhet och de mål som folkbiblioteken redan tillämpade. Folkbibliotekens 

identitet formuleras i förslaget som lokalt förankrat, ett ställe där alla ska kunna träffas utan krav på 

prestation eller konsumtion, en plats som är tillänglig för alla, även ovana besökare, barn och 

ungdomar samt en plats för kulturellt och socialt umgänge. Angående folkbiblioteken som sociala 

center så beskrivs verksamhetens idé vara att biblioteken ska fungera som samhällets ansikte utåt 

mot medborgarna, att de ska vara platser för uttryck, möten och växande samt att de ska vara 

politiskt och religiöst neutrala. Resultatmålen för denna roll beskrivs främst vara tillgänglighet. 

Med detta avses utveckling av digitala resurser och generösa öppettider. Verksamhetsidén för 

folkbiblioteken som kulturella center beskrivs som allmänt öppet förmedlande av kultur av god 

kvalitet. Resultatmålen för denna roll koncentrerar sig på verksamhet för barn och ungdomar så som 

utdelande av gratis barnböcker och lånekort samt uppvisningar av folkbiblioteken för skolklasser. 
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Verksamhetsidéer och resultatmål för folkbiblioteken som kunskapscenter och informationscenter i 

förslaget till biblioteksplanen beskrivs inte närmare här. De har liten koppling till denna uppsats och 

var för övrigt kortare än motsvarande för de redan nämnda folkbiblioteksrollerna. Det kan ändå kort 

nämnas att de gick ut på att skapa lämpliga platser, tillgänglighet och stödjande tjänster för att 

fungera som centrala platser för kunskapsinhämtning och informationsinhämtning. 

 

7.2 De intervjuade informanterna 

 

    I detta avsnitt så beskrivs informanterna vars utsagor används i denna uppsats. Som har nämnts 

så tog samtliga intervjuer cirka 1 timme och informanterna bestod av bibliotekschefen och tre 

bibliotekarier. 

    Informant 1 kallas här Harriet men hade ett annat namn, var bibliotekschefen på folkbiblioteket 

och hade innehaft denna position i 5,5 år. Hon hade en bakgrund i skolvärlden, hade förut varit 

skolbibliotekarie och sedan rektor.. Intervjun tog plats på Harriets kontor. 

    Informant 2 kallas här Jeanette men hade ett annat namn och var en barnbibliotekarie. Hon hade 

erfarenhet av att arbeta på ett växthus samt med babysim. Hon hade varit anställd på folkbiblioteket 

i 4 år. Intervjun tog plats i ungdomsavdelningens sitthörna. 

    Informant 3 kallas här Magnus men hade ett annat namn och var en vikarie för en annan 

barnbibliotekarie. Han hade arbetat på folkbiblioteket i 1 år. Tidigare så hade han studerat ämnen 

inom humaniora, arbetat som vaktmästare och innehavt andra bibliotekariepositioner. Intervjun tog 

plats på Magnus kontor. 

    Informant 4 kallas här Alfred men hade ett annat namn och arbetade med fjärrlån, systemet Book 

it, och i viss mån IT. Han hade arbetat på det undersökta folkbiblioteket sedan sin 

bibliotekarieexamen som vid intervjutillfället tog plats för cirka 6,5 år sedan. Intervjun tog plats på 

Alfreds kontor. 

 

7.3 Vilken medvetenhet om och attityd till biblioteket som tredje plats har informanterna? 

 
7.32 folkbiblioteket som mötesplats 

 

    Informanterna var samtliga medvetna om att folkbiblioteket fungerade som en mötesplats och var 

avgjort positivt inställda till det. Magnus uttryckte visserligen en viss grad av skepsis. Han ansåg att 

”Mötesplats” i allmänhet hade blivit ett vanligt använt begrepp i biblioteksvärlden. Det förde enligt 

honom med sig att förändringar riktade mot att göra folkbibliotek till mötesplatser kunde ses som 

självändamål och ske utan att genomgående reflektion och analys. Han ansåg även att vissa 

användare ville ha avskildhet när de kom till folkbibliotek. De uppskattade alltså inte i större grad 

dess roll som mötesplats. Magnus antydde däremot på inget sätt att dessa problem hade förekommit 

på det undersökta folkbiblioteket. Han nämnde istället två positiva exempel på möten som hade 

tagit plats där, ett återkommande ”bokfika” för barn och en kväll ägnad åt bokserien ”Twilight” för 

ungdomar. Han tog särskilt upp hur trevligt det hade varit att se ungdomar som var mycket olika 

och annars förmodligen inte skulle ha tagit kontakt med varandra mötas. Informanterna påstod i 

allmänhet att många kom till biblioteket tillsammans och att de själva lärde känna vissa 

återkommande användare som de mötte ofta. De upplevde att många användare möttes genom de 

olika aktiviteterna och kulturevenemangen på folkbiblioteket. Två av informanterna nämnde för 

övrigt att läsning på sätt och vis kan sägas vara sammankopplat med möten. Harriet sa att ”Böcker 

är lust och glädje!” och att sociala möten uppfyller ett liknande och viktigt behov hos alla 

människor. Magnus sa att läsning är en form av ”möte” med författare och idéer. Detta tog han upp i 

samband med att han påpekade att möten mellan olika samhällgrupper bör vara kravlösa för att vara 

som mest givande.    

   Ingen av informanterna hade någon särskilt negativ upplevelser av möten på biblioteket. De 

platser som nämndes som särskilt lämpliga för möten var barnavdelningen, datorerna och 
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läsplatserna. Dock så var flera av informanterna osäkra på om biblioteket uppmuntrade till nya 

möten i så väldigt stor utsträckning, möjligtvis bortsett ifrån de regelbundet förekommande 

aktiviteterna och kulturevenemangen. De var däremot i stort sett eniga om att många kom till 

biblioteket tillsammans och att flera ”stammisar” återkom regelbundet och lärde känna personalen i 

viss mån. De ansåg även att flera som saknade andra platser för social kontakt, på grund av att de 

befann sig i samhällets utkant snarare än inom dess norm eller under en längre tid saknat 

anställning, kom till folkbiblioteket och där fick tillfälle att samtala och möta andra. 

    Attityden till folkbiblioteket som mötesplats var alltså i allmänhet mycket god bland 

informanterna. Det sågs som en möjlighet att ge olika samhällgrupper erfarenheter av varandra och 

ge en mötesplats till de något isolerade. Vissa reservationer framkom dock. Harriet påpekade att de 

förändringar i denna riktning som skett i ett annat folkbibliotek hade krävt så stora resurser att svåra 

prioriteringar hade fått göras. Magnus sa att man inte kan ha samma förväntningar på folkbibliotek 

som till exempel restauranger. Han ansåg att en gyllene medelväg mellan informella 

fritidsaktiviteters inspiration och informationscenters nytta är lämplig. Alfred sa att det är viktigt att 

inte förlora folkbibliotekens fokus på litteraturförmedling. Detta visar motsättningar inom 

folkbiblioteket. Det skulle fungera som plats för samtal och möten och ge möjlighet till avskild 

reflektion. Samtidigt så var det en institution med många viktiga mål och en verksamhet med 

begränsad ekonomi och fysisk yta. Det kommenterades också av informanterna att användare kan 

ha mycket olika syner på vad ett bibliotek ska vara som måste vägas mot bibliotekariernas egen 

uppfattning. Med detta avses att samtliga bibliotekarierna tog upp vissa användares syn på 

ljudnivån i biblioteket. Informanterna sa sig vilja tillåta ett visst sorl av samtal medan en del 

användare irriterades av allt annat än absolut tystnad. Problemet gällde framför allt äldres irritation 

över barn och ungdomars något högre ljudnivå. Detta kan ses som ett intressant uttalande. 

Bibliotekarierna ville under rådande finansiella och fysiska möjligheter ställa få krav på användares 

uppförande i biblioteket för att skapa en öppen, välkomnande, informell atmosfär. Samtidigt så ville 

de ge utrymme för ostördhet och avskildhet. Detta framstod informanterna ha lyckats med. Ingen av 

dem såg folkbiblioteket som mötesplats som särskilt problematiskt eller nämnde någon oro för att 

det inkräktar på andra aspekter av biblioteksverksamheten. Magnus sa sig till och med anse att 

ungdomars sociala beteende i bibliotek ibland kunde komma att få något överdriven 

uppmärksamhet i andra folkbibliotek just för att ungdomar kunde stämplas som problematiska 

användare. 

 

7.32 Folkbiblioteket som fritidscenter 

           

   Att biblioteket fungerade som fritidscenter var också något som informanterna var mycket 

medvetna om. De upplevde fritidsaktiviteter av typen läsa något för nöjes skull, ”bara vara”, 

använda datorerna för nöjes skull och delta i de aktiviteter och kulturhändelser som biblioteket 

erbjöd som de vanligaste anledningarna till biblioteksbesök. Det var förstås lätt att kombinera något 

påtvingat, som att göra en viktig utskrift eller studera, med fritidsaktiviteter. Det gjorde att det inte 

alltid gick att peka på ett enda syfte med ett biblioteksbesök, som Magnus påpekade. Harriet 

uppskattade att ”cirka 98% av alla besökare” kom till folkbiblioteket för att ägna sig åt 

fritidsaktiviteter och Jeanette nämnde deltagande i bibliotekets kulturevenemang som de vanligaste 

anledningarna att besöka biblioteket förutom lånande av böcker. Magnus påpekade dock att vissa, 

särskilt studenter, besöker folkbiblioteket endast för att göra något påtvingat. Alfred uppgav att han 

ansåg att det krävs opassande bevakning av besökarna för att säkert kunna veta om de ägnar sig åt 

fritidsaktiviteter eller något påtvingat. Alla informanter påpekade i detta sammanhang betydelsen av 

tillgänglighet. Jeanette och Alfred nämnde det ganska direkt genom att särskilt poängtera vikten av 

regelbundet återkommande användare. Jeanette sa att regelbundna biblioteksbesök kan skänka 

rutiner, lugn och trygghet och Alfred att det skulle vara fel att värdera olika syften med 

biblioteksbesök. Alfred reagerade med detta uttalande på frågan om det var något särskilt som han 

ansåg vara trevligt att se användare göra i folkbiblioteket. De andra två informanterna, Harriet och 

Magnus, poängterade tillgänglighet genom att ta upp bibliotekets läge som betydelsefullt. Harriet 
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tog upp vilken betydelse den kommande bokbussens skulle få. Magnus nämnde att eftersom 

folkbiblioteket låg centralt och i anslutning till andra verksamheter så var det förmodligen lätt för 

många användare att besöka det en kortare stund utan att känna sig tvungna att utnyttja besöket så 

effektivt som möjligt. Eftersom de hade flera möjligheter att återvända inom kort och kanske 

inväntade till exempel biobesök när de kom in i biblioteket så kunde de gå runt och titta, sätta sig 

ner och vila, småprata eller dricka kaffe. 

    Informanterna verkade i stort positiva även till att biblioteket används som fritidscenter. De 

uppgav alla att de flesta användare förmodligen kom dit, åtminstone bland annat, för att roa sig. 

Antalet aktiviteter ordnade av biblioteket för fritidsanvändare har ökat de senaste åren. Flera av 

informanterna nämner dessa som tillfällen då de känner att de åstadkommer något viktigt. Två av 

informanterna nämner att bibliotekets datorer kan vara ett knepigt område för fritidsanvändare. 

Harriet uppgav att biblioteket tidigare hade datorer som bara får bokas av ungdomar och andra som 

bara fick bokas av vuxna vilket de blev tvungna att ändra till att ha alla datorer tillgängliga för alla. 

Jeanette nämnde att vissa användare stannade vid datorerna för länge. Magnus hävdade däremot att 

det oftare var de instrumentellt inriktade användarna än fritidsanvändare som skapade 

problematiska situationer. Som exempel nämnde han studenter som utan att söka själva begärde 

böckerna på deras litteraturlistor av bibliotekarierna. 

    Informanterna välkomnade alltså användare som ville utnyttja biblioteket som fritidscenter och 

ansåg denna aspekt av biblioteket viktig. Det är intressant att just ungdomar och datorer togs upp av 

flertalet informanter. Ungdomar representerar oerfarna användare och datorer nya medier. 

Informanterna kan alltså tänkas ha ansett att en viktig del av det de associerade till biblioteket som 

fritidscenter är brytande av underförstådda regler, så som tystnad och stillsamhet, och utveckling 

och uppdatering av samlingar. Dessa verksamheter kan för bibliotekarier tänkas innebära en 

minskad kontroll över vad som pågår i biblioteket. Att verksamheterna särskilt nämndes som 

inblandade i situationer som kan ha varit en aning problematiska antyder att det skapar en 

konflikt/oro/ojämn fördelning av resurser enligt informanterna. Att ingen av informanterna såg 

situationen som särskilt allvarlig antyder att de inte heller såg problemet som mer än en mindre 

utmaning. 

 

7.33 folkbiblioteket som central, tongivande knytpunkt för lokalsamhället 

 

    Ingen av informanterna verkade direkt se folkbiblioteket som lokalsamhällets tongivande 

knytpunkt
65

. Det betyder på inget sätt att de inte såg folkbiblioteket som lokalt förankrat och en 

viktig del av vissas vardag. Alla informanter verkade i viss mån anse att Folkets hus kunde vara en 

viktig samlingsplats för de i lokalsamhället som hade intresse för kultur. Där fanns trots allt staden 

enda biograf och konsthall. De var även eniga om att flera besökare från olika användargrupper var 

återkommande, i en del fall dagligen återkommande. Samtliga informanter framstod uttrycka en 

mycket positiv attityd till detta, inte minst genom ett positivt kroppsspråk. Vilka konkurrenter som 

upplevdes finnas till biblioteket skiljde sig ganska mycket åt mellan informanterna. Flera nämnde 

hamnen och stränderna som vanliga mötesplatser på sommaren. Nya medier nämndes av två 

informanter, TV-tittande /datoranvändande av Harriet och köpande av böcker på internet av 

Jeanette. Alla informanter verkade dock se frågan som lite mindre okomplicerad än den kan framstå 

och de andra två informanterna sa att de inte såg någon direkt konkurrent till folkbiblioteket. Alfred 

påpekade att verksamheter som liknade folkbiblioteket inte behövde stå i konkurrens till det utan 

istället kunde innebära att man skapade intresse och engagemang för varandra. Magnus ansåg till 

och med att folkbiblioteket hade en utmaning som en unikt kravlös och offentlig plats. Han föreslog 

att det kunde ha varit fördelaktigt om det fanns andra naturliga utrymmen för användare utan andra 

fritidscenter och mötesplatser, särskilt de som kunde vara svåra att bemöta (på grund av tendenser 

att störa andra användare, behöva särskild uppmärksamhet av bibliotekarier eller av andra 

anledningar ha svårt att utnyttja biblioteket hänsynsfullt och effektivt). Det framstod som om han 
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helt enkelt upplevde att folkbiblioteket hade ett stort ansvar och reflekterade över om det inte skulle 

var fördelaktigt med fler platser för dessa användare att roa sig på och möta andra. 

    Bibliotekarierna såg alltså, trots den upplevda avsaknaden av en gemensam naturlig knytpunkt i 

lokalsamhället, folkbiblioteket som en relativt ohotad och naturlig del av kommunen. Dock så 

nämnde Harriet att andelen återkommande besökare inte var så särskilt stor. Hon framstod däremot 

inte se det som ett problem. Hon talade om det som en följd av att det fanns flera möjligheter att få 

tag i dokument och att användare kommer till biblioteket av fri vilja. Hon påpekade nämligen att 

utbildningsnivån inte var så väldigt hög i kommunen och att de flesta besöker folkbibliotek oftare 

under vissa perioder i livet och mer sällan i andra. Huvudsaken enligt henne kan alltså påstås vara 

att folkbiblioteket fanns tillgängligt och var välkomnande när de behövdes. Hon ansåg ändå att det 

alltid är lämpligt att arbeta för att locka fler till att besöka folkbibliotek. Här fanns alltså en vilja att 

göra folkbiblioteket till en känd och uppskattad plats, om inte central, tonbildande knytpunkt. Detta 

utan att automatiskt anta att alla har exakt lika mycket nytta och glädje av folkbibliotek genom hela 

livet.    
    Det kan alltså konstateras att bibliotekarierna var mycket medvetna om folkbibliotekets uppgift 

som mötesplats och fritidscenter men inte framstod ha tänkt på biblioteket som (hela) 

lokalsamhällets tongivande knytpunkt. Detta är en intressant kontrast, särskilt som folkbibliotek på 

flera sätt är kända för att ha stor betydelse för lokalsamhället. Som institutioner så har de ett starkt 

stöd och en stor trovärdighet. Förändringar eller nedläggningar av folkbibliotek kan till och med 

skapa starka känslor och stor kontrovers
66

. Som platser så är folkbibliotek i många fall viktiga för 

flera samhällsgrupper, exempelvis småbarnfamiljer och invandrare, som naturliga delar av 

vardagen, det sociala livet och den personliga utvecklingen. Att flera informanter sa sig anse att 

olika grupper hade olika omhuldade knytpunkter vid olika tidpunkter kan vara en förklaring. Det 

kan i så fall tyda på att de upplever att lokalsamhället på gott och ont är splittrat och saknar en 

naturlig, gemensam mötesplats för människor av olika åldrar och med olika livssyner. 

Informanterna nämnde alla att folkbiblioteket hade en viktig demokratisk roll som mötesplats för 

mycket olika individer och grupper så det är alltså något som de ansåg både viktigt och ovanligt. 

Det nämndes under intervjuerna att tillgänglighet är mycket viktig och att folkbibliotekets 

sammanföring av olika människor hindrar åsikter från att bli ”konserverade”. Informanterna visade 

med ton och kroppsspråk att de ansåg demokratiaspekten av folkbiblioteket mycket viktig för 

samhället.  

 

 

 

7.4 Arbetar informanterna aktivt för att biblioteket ska vara en attraktiv tredje plats? 

 

    Informanterna verkade inte se folkbibliotekets roll som mötesplats som någonting de uttalat 

arbetade med. De rutiner som främst nämndes uppmuntra möten på folkbiblioteket var de 

regelbundna och enskilt förekommande aktiviteter/evenemang som pågick samt det faktum att 

bibliotekarierna inte krävde absolut tystnad av användarna. Bibliotekarierna uppmuntrade alltså 

möten implicit genom att ”inte gå runt som poliser”, som Alfred uttryckte det. 

    Informanterna verkade i stort sett anse att biblioteket med fördel kunde inspireras av caféer/barer 

(exempel på platser som kan fungera som tredje platser) i sin fortsatta utveckling. De ansåg däremot 

att en sådan utveckling skulle vara motiverade av användares önskningar/behov, ökade möjligheter 

till litteraturförmedling eller liknande, vägas mot krävda resurser och inte ske helt utan eftertanke. 

Harriet och Magnus nämnde den rådande situationen som en god lösning. Med detta avsågs caféet 

utanför biblioteket, samtalston men inte allt för hög ljudvolym tillåten inuti biblioteket samt stöd på 

olika sätt till både användare som önskade underhållning eller social stimulans och de som sökte 

avskildhet och tystnad. Alfred sa att inspiration av tredje platser skulle kunna gynna bibliotek men 
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att de inte får förlora fokus på litteraturförmedling. Jeanette var mycket positiv till bibliotek som 

informella mötesplatser och fritidscenter. Hon uppskattade både de förändringar av folkbiblioteket 

som skett i denna riktning på senare år och folkbiblioteket Dieselverkstaden som fokuserar på 

fritidsverksamhet, ungdomar och nya medier
67

. 

    Enligt Harriet så hade möjlighet till och uppmuntran av olika möten på biblioteket inte varit en av 

frågorna som direkt tagits i åtanke vid renoveringen av bibliotekets lokal. Trots det så var det tydligt 

att det var en del av bibliotekets miljö. Bibliotekarierna var mycket positiva till de bekväma 

sittplatserna och liknande informella ”vardagsrumslika” drag i biblioteksmiljön. Jeanette hoppades 

till och med på vidare renovering i den stilen. 

   Det är alltså tydligt att biblioteket inte hade uttalade rutiner och uppgifter för att just arbeta med 

att göra det attraktiv som tredje plats. Folkbibliotekets mål som mötesplats och fritidscenter 

framstår istället ha varit en del av personalens inställning och folkbibliotekets arbetsplatskultur. Om 

det förändras när målen har satts på pränt i form av en biblioteksplan återstår att se. Då 

informanterna trots allt hade en hög medvetenhet om dessa roller och vad de krävde så kommer det 

förmodligen främst att vara användbart i folkbibliotekets kommunikation med utomstående 

(politiker, personer/organisationer som biblioteket samarbetar med och så vidare). I detta 

sammanhang så kan det vara intressant att ta upp frågan när informanterna kände att de gjort något 

särskilt viktigt. Bibliotekschefen, Harriet, sa att det var när hon genomförde renoveringen av 

biblioteksmiljön samt anställde nya bibliotekarier med motivering att det svetsat samman 

personalen, fått biblioteket att reflektera över hur det tidigare hade varit och gjort biblioteket mer 

välkomnande för användare. Bibliotekarierna svarade på olika sätt men verkade samtliga nämna 

tillfällen då de hade kunnat förmedla litteratur och/eller ge upphov till social samvaro för användare 

som vanligtvis saknade just detta. Här visades alltså att olika sorters bibliotekariearbete kan 

uppmuntra till möten, fritidsaktiviteter och den känsla av ägandeskap som gör en plats till central 

och tongivande i lokalsamhället. Det innebär att sådant arbete förmodligen pågår på de flesta 

folkbibliotek i någon form. 

 

7.5 Vilka förutsättningar ger biblioteksmiljön för att utnyttja biblioteket som tredje plats? 

 
   Biblioteksmiljön var, som har nämnts, lämpad för att fungera som mötesplats. Tidningshörnan 

utanför biblioteket var tydligt anpassad för att sitta tillsammans vid då alla bord hade flera 

sittplatser och soffan var stor nog för 5-10 personer. Fåtöljerna, som stod på en träyta, verkade 

däremot vara tänkta att utnyttjas för tidningsläsande. De var en bit ifrån varandra och bara delvis 

vända mot varandra. Inne i biblioteket så fanns det gott om plats att stå eller sitta tillsammans, till 

och med mellan hyllorna. De olika avdelningarna sammanförde naturligt användare med liknande 

intressen och i samma ålder och bland annat konsten i lokalen skapade tillfälle för samtal. Speciellt 

barnavdelningen och ungdomsavdelningen var anpassade för att flera användare skulle kunna sitta 

tillsammans och ägna sig åt gemensamma aktiviteter. I barnavdelningen så fanns det bland annat ett 

leksaksfort som lämpade sig för gemensam lek och i ungdomsavdelningen så fanns det största 

sittutrymmet inuti lokalen med plats för ca 9 personer. Dock så fanns det också utrymme för 

enskildhet i folkbiblioteket. Det var lätt att hitta platser där man inte var särskilt synlig för andra på 

grund av hyllornas placering och fåtalet soptunnor och liknande föremål som tilldrar 

uppmärksamhet. Ljudnivån var vid tillfället för observationen låg och uppmuntrade inte till 

spontana samtal, tillrop och så vidare. Dessutom så var toaletterna låsta med en nyckel som 

hämtades ut i informationsdisken snarare än offentliga. 

    Bibliotekets miljö var väl anpassad för fritidsanvändare. Stolarna, fåtöljerna och sofforna var 

mjuka och bekväma och alla bord var låga kaffebord. Nya medier, serier och skönlitteratur 

dominerade de verk som särskilt visades upp genom skyltning. Facklitteraturen (av den mindre 

populärvetenskapliga typen) fanns längst in i lokalen vilket kan ha varit tänkt att locka användare 

att plocka med sig andra verk (jämför till exempel mejeriernas placering längst in i mataffärer). 
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Skyltarna i lokalen var främst av typen vägvisare (skyltar bland hyllor som anger genre/SAB-kod, 

instruktionsskylt vid utlångings/återlämningsautomaterna, stora skyltar vid ingång till 

utbildningsförvaltningens rum i biblioteket och konsthallen och så vidare) eller reklamaffischer för 

olika aktiviteter i biblioteket. De enda regler och förordningar som skyltades med var de som gällde 

för automaterna för utlåning och återlämning av böcker, filmerna och datorerna. Man fick bland 

annat inte installera spel på folkbibliotekets datorer och inte använda dem längre än angivet, endast 

böcker fick lämnas och lånas ut i automaterna och filmer kostade 20 kr att låna/hyra en vecka. Ett 

schackspel fanns i folkbiblioteket och även en sittmöbel med CD-spelare för lyssnande på 

bibliotekets ljudböcker, CD-skivor och så vidare. 

    Biblioteksmiljön var alltså väl anpassad till att fungera som tredje plats, var mycket 

”vardagsrumslikt” och informellt. Det verkade informanterna, som har nämnts, vara medvetna om 

och anse mycket positivt. Som framgått så fanns däremot vissa undantag, aspekter av 

biblioteksmiljön som är mindre anpassade till att fungera som tredje plats. Ett av dessa som är 

intressant att notera är DVD-filmerna och datorerna. Filmerna undantogs från övriga samlingarna 

genom att vara avgiftsbelagda. Detta var antagligen ett val som gjorts för att kunna ha en sådan 

varierad samling DVD- filmer men visar ändå att de sågs som den samling som i första hand kan 

undantas från allmänhetens kravlösa tillgänglighet. Datorerna var istället den del av biblioteket som 

hade flest restriktioner. De fick endast användas under en begränsad tid, man fick inte installera spel 

på dem och biblioteket har ingen samling av TV eller datorspel och de var belagda med censur för 

att undvika att användare besökte pornografiska sidor och liknande. Det kan tyda på att 

folkbiblioteket såg nya medier som en smula problematiska eller att de helt enkelt var svårare att 

förmedla rättvist och kostnadseffektivt än andra samlingar. I vilket fall så hade det säkert inverkan 

på folkbibliotekets position som fritidscenter. Något annat som är intressant att notera är att 

biblioteket saknade ett tyst rum, som annars är ganska vanligt i folkbibliotek. Detta berodde 

förmodligen på att en prioritering påtvingad av begränsat utrymme krävts snarare än att det inte 

önskades av personalen. I kombination med en informell inredning i övrigt så signalerade det i 

vilket fall att folkbiblioteket inte endast var menat för enskilda studier av dokument utan samtal och 

rörelse. 

 

7.4 Sammanfattning 

 

     Informanterna var väl medvetna om folkbibliotekets roller som mötesplats, fritidscenter och 

central, tongivande plats i lokalsamhället. De identifierade direkt de två först nämnda rollerna som 

aktuella och var mer tveksamma till om folkbiblioteket eller någon annan plats i lokalsamhället helt 

kunde sägas uppfylla den sist nämnda. De arbetade implicit för att folkbiblioteket skulle fylla dessa 

roller väl genom att tillåta livlighet och samtal, bortsett ifrån de tillfällen då de ansåg det alltför 

störande för andra i biblioteket. Biblioteksmiljön var i stort väl anpassad till att fungera som 

informell mötesplats och fritidscenter. Den var präglad av mjuka sittplatser, konstverk, interaktiva 

inslag och uppmuntran till samvaro. Informanterna var på det hela taget positiva till att 

folkbiblioteket framtida utveckling inspireras av tredje platser. De ansåg att detta skulle kunna bidra 

till att möjliggöra avslappning och samvaro för användarna. Dock så hade flera av informanterna 

vissa reservationer, främst angående ogenomtänkta förändringar orsakade av trender och förlorande 

av folkbibliotekets fokus på förmedling av litteratur och information. Informanterna såg den 

rådande situationen som en god kompromiss, det fanns drag som liknar tredje platser men samtidigt 

utrymme för de användare som inte var bekväma med det utan önskade avskildhet. De framstod 

uppleva att detta tillfredsställde så många av användarnas behov och uppnådde så många av 

folkbibliotekets mål som möjligt. 
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8.0 DISKUSSION 
 

 

    I detta avsnitt så diskuteras de resultat av undersökningen som beskrivs samt analyseras ovan. 

Dessa kopplas också till de antagna teorier och tidigare forskning som angetts. Jag har valt att ta 

upp vilka slutsatser som kan dras angående folkbibliotek som tredje plats, två upptäckter eller 

aspekter av ämnet som jag har funnit särskilt intressanta, oväntade och återkommande samt vad jag 

anser att resultaten främst kan bidra med för insikter till biblioteksvärlden. Detta ger troligtvis en 

genomgående, reflekterande närstudie av det framkomna materialet med fokus på dess relevans. 

 

8.1 Folkbiblioteket - en tredje plats? 

 

    I följande stycke så beskrivs vilka slutsatser man kan dra av det insamlade, empiriska materialet 

angående folkbiblioteket som tredje plats. Detta kan sägas vara det tydligaste svaret på huvudfrågan 

för denna studie. Tredje platser är, som redan beskrivits ovan, platser som besöks regelbundet utan 

att vara hem eller arbete, som främst är till för konversation, uppsluppenhet och möten, som gör alla 

besökare till jämlikar samt skapas av återkommande gäster. 

   Det kan utefter informanternas utsagor konstateras att det studerade folkbiblioteket enligt 

informanterna sällan direkt fungerade som en tredje plats. Det var enligt dem inte en uppsluppen 

mötesplats där samtal förväntades vara den främsta aktiviteten. De ansåg det inte heller vara en stor 

del av vad som karaktäriserade lokalsamhället. Detta stämmer överens med Höglund och 

Wahlströms undersökning som visar att miljö och möte med andra inte är en så särskilt vanlig 

anledning till att besöka folkbibliotek och att biblioteksbesök minskar
68

 trots starkt förtroende för 

folkbibliotek
69

. Folkbibliotek är sällan platser för i stort sett dagligt umgänge. Tas Anderssons och 

Skot-Hanssens modell i beaktning så blir det tydligt att det skulle vara svårt för folkbiblioteket att 

kombinera sina viktiga uppgifter med att fungera som tredje platser. Särskilt som både rollen som 

utbildningscenter och informationscenter måste inbegripa aktiviteter, så som studier och läsning, 

som kräver låg ljudvolym. Det finns förmodligen en anledning till att Oldenburg beskriver tredje 

platser som okomplicerade platser utan något uttalat syfte annat än att fungera som uppehållsplatser 

för de som vill mötas70. Det är helt enkelt svårt att kombinera viktiga uppdrag och syften, som i 

vissa fall kan kräva lugn, koncentration, utrustning och plats, med att vara ett utrymme för samtal 

och spontana, hämningslösa påhitt.   

    Ändå så innehade folkbiblioteket enligt intervjuerna flera kvaliteter som överensstämmer med en 

tredje plats. Bland annat så kan det nämnas att informanterna enligt egen utsaga uppmuntrade 

samtal och samvaro
71

 samt bistod ett café med sittplatser och läsmaterial. Miljön var också 

anpassad för att uppmuntra fritidsaktiviteter och möten, särskilt sedan de förändringar som hade 

skett under senare år genomförts. Det fanns till exempel mjuka möbelgrupper, lyssningsstationer för 

flera användare, gott om utrymme mellan hyllor samt en kaffeautomat. Det var i korthet helt 

naturligt och självklart att folkbiblioteket var en plats där man kunde ”förspilla tid” och slappna av 

utan att oroa sig för att uppta plats eller resurser. Det stämmer alltså delvis in på Oldenburgs 

beskrivning av tredje plats
72

. Dessa kvaliteter är också en viktig del av det som behövs för att 

uppfylla en de roller som Anderssons och Skot-Hanssen tilldelar folkbibliotek. För att vara ett 

socialt center eller fritidscenter så behövs förstås frihet att sitta bekvämt tillsammans med andra, 

samtala i normal eller hög ton och ha tillgång till någon form av förströelse. Även kunskapande och 

informationssökande kan gynnas av möjlighet till, exempelvis, oorganiserat strövande och 
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ofokuserat dagdrömmande över en kopp kaffe
73

. 

    Jag hävdar att den beskrivning av folkbiblioteket som intervjuerna gett pekar på att det ansågs 

fungera som en lågintensiv mötesplats. Det beskrivs som en plats där olika typer av personer och 

olika samhällsgrupper samlas och möts. Det framstod inte finnas någon som helst tröskel. Det var 

dessutom helt naturligt att användare kunde ”slösa bort tid” utan annat syfte än att slappna av och 

roa sig. Detta beskriver en lågintensiv mötesplats. Informanterna framstår ha uppskattat sådana och 

identifierat dem som något ovanligt i närsamhället, framför allt när stränderna och hamnen var 

obekväma under vintermånaderna.   

    Informanterna var, som har nämnts, positiva till att folkbibliotekets vidare utveckling skulle 

inspireras av tredje platser även om flera av dem hade vissa reservationer. De såg rådande läge som 

en god kompromiss, det fanns drag av tredje plats men samtidigt utrymme för de användare som 

önskade lugn och avskildhet. Ett alternativ hade med detta i åtanke ha kunnat vara att skapa olika, 

avskilda rum för olika grupper av användare, som enligt Oldenburgs beskrivning ibland sker bland 

tredje platser
74

. Det stämmer däremot dåligt ihop med Anderssons och Skot-Hanssens modell som 

illustrerar hur folkbiblioteks olika roller flyter samman. Att då separera aktiviteter eller 

användargrupper på ett sådant sätt verkar orealistiskt och olämpligt. Till och med folkbibliotekets 

försök att erbjuda olika datorer till unga och vuxna misslyckades trots allt. Att dela upp ytan i till 

exempel ett ”informationssöknings och studierum”, ett ”spel och lekrum”, ett ”samtalsrum” och ett 

”kunskaparrum” skulle helt klart vara klumpigt och begränsande. Dessa aktiviteter kan inte skiljas 

åt så tydligt. Dessutom så stämmer en sådan uppdelning dåligt ihop med att vara en lågintensiv 

mötesplats med demokratiskt syfte och skulle kräva omfattande resurser. 

 

8.2 Folkbibliotekets, tredje platsers och lågintensiva mötesplatsers demokratiska funktion. 

 

    Här så beskrivs folkbibliotekens koppling till demokrati, något som tas upp i den tidigare 

forskningen, teorierna och den empiriska undersökningen. Detta kan kopplas till den första 

delfrågan. Det visar nämligen en förtjänst som informanterna ser i folkbiblioteket som fritidscenter 

och mötesplats. 

    Intervjuerna visar att informanterna i flera sammanhang tog upp hur möten mellan olika personer 

och grupper är en viktig aspekt av folkbibliotekets värde som mötesplats och del av lokalsamhället.  

Ett viktigt bidrag till ökandet av demokratiska värderingar från det undersökta folkbiblioteket var 

alltså enligt dem att användare utsattes för olika synsätt, värderingar och så vidare i mötet med 

varandra.  Att arbete med demokratiska värderingar på folkbibliotek i allmänhet är viktigt syns i 

Höglund och Wahlströms undersökning där det visas att besök på folkbibliotek i viss mån ökar med 

utbildning och skiljer sig mellan könen
75

. Det som informanterna nämner som folkbibliotekets 

bidrag till ökande av demokratiska värderingar liknar beskrivningen av lågintensiva mötesplatser 

men också tredje platser. På lågintensiva mötesplatser så behöver konversation inte vara den 

huvudsakliga sysselsättningen. De är ostrukturerade vilket innebär att ingen speciell verksamhet 

ska/bör förekomma och fungerar som motvikter till de mer kravfyllda högintensiva mötesplatserna 

där konversation är absolut nödvändig
76

. Möten som tar plats där kan alltså mycket väl vara väldigt 

stillsamma och tillfälliga. Det uppmuntrar troligtvis till reflektion och förhållandevis konfliktlösa 

möten. Samhällsgrupper har på lågintensiva mötesplatser möjlighet att få intryck av varandra som 

utmanar fördomar och kan uppmuntra till att minska det avstånd som eventuellt finns mellan 

individerna där
77

. Det kan enligt Audusson ses som en viktig del av att skapa ett interkulturellt 

samhälle. Tredje platser uppmuntrar istället till ytliga och därmed okomplicerade vänskaper mellan 

de regelbundna besökarna
78

. Livliga debatter om aktuella händelser, en känsla av tillhörighet eller 
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ägandeskap gentemot en plats i närområdet och en nära kontakt med människor som bor i samma 

närområde ger ett engagemang för beslutsfattande och utbyte av nyheter
79

. Att de intervjuade såg 

positivt på en utveckling av folkbiblioteket mot en informell mötesplats och något livligare 

fritidscenter kan ses som en medvetenhet om betydelsen av just samtal, samvaro, lokal anknytning 

och debatt på platser där ingen agerar värd eller besökare. Enligt Anderssons och Skot-Hanssens 

modell så kan folkbibliotek tänkas arbeta med att förmedla demokratiska värderingar både genom 

bildning, som utbildningscenter, och genom att fungera som en form av socialt stöd. Detta är 

verksamheter som kräver personliga möten. Här syns alltså att arbete med demokratiska värderingar 

är viktigt för folkbibliotek och kan utföras på flera olika sätt. Ett kontroversiellt initiativ att ”låna 

ut” bland annat en muslim, en kommunist och en medvetet arbetsskygg från folkbiblioteket 

Blågården i Köpenhamn
80

 visar att denna sorts verksamhet i framtiden kan komma att se ut på en 

mängd olika sätt beroende på bibliotekariers och bibliotekschefers beslut. Det visar också att drag 

av tredje platser så som lekfulla men inte allt för personliga möten, livliga konversationer och 

oväntade erfarenheter kan komma att få allt större betydelse. 

 

 

8.3 Folkets biblioteks och tredje platsers del i individens samhälle 

 

    Här beskrivs mötesplatsers och folkbiblioteks plats i dagens samhälle. Även denna aspekt av 

folkbiblioteks verksamhet tas upp i den tidigare forskningen, teorierna och den empiriska 

undersökningen. Den kan kopplas till den tredje delfrågan. Biblioteksmiljön har påverkats direkt av 

utomstående förväntningar genom den ingenjör som utformade renoveringen. Den är också den yta 

som signalerar till omvärlden hur och när folkbiblioteket kan användas. 

    Folkbibliotek höll då undersökningen genomfördes på att försöka finna sin roll i dagens 

samhälle, vilket implicit har beskrivits ovan
81

. Intervjuerna och observationen visade detta när de 

berörde bristen på naturliga, gemensamma mötesplatser för olika samhällsgrupper, nya mediers 

intåg i folkbibliotek och osäkerhet på i vilken grad folkbiblioteket ses som central, tongivande del 

av lokalsamhället. Myntandet av begreppen tredje plats och hög/lågintensiv mötesplats har i sin tur 

kommit av den fragmentering som dagens samhälle har gett upphov till. Det av teorierna antagna 

behovet av platser där människor av olika åldrar, med olika status och av båda könen möts har 

uppkommit genom den mängd platser som nu finns att tillgå för inköp, religiös tillbedjan, 

fritidsintressen samt trenden att utrusta hemmet med allt som kan tänkas behöva. Teorierna utgår 

ifrån att samhället fragmenteras och att ett gemensamma forum behövs
82

. Det av teorierna antagna 

behovet av platser för att knyta sociala relationer kommer av att värderingar och världsåskådningar 

inte längre närmast är förutbestämd beroende på födelseplats och föräldrar samt den nya 

teknologins ersättning för fysiska möten
83

. Med andra ord så har samhället i mindre grad än förr en 

gemensam världsåskådning och människor möts personligen i mindre grad än förr vilket gör 

mötesplatser viktiga. Audusson beskriver, som nämns ovan, att de flesta idag tillhör komplexa, 

heterogena samhällen vilket kan orsaka ett behov av att skapa en obestämd grupp av ”de andra” att 

avgränsa ”oss” från med olika medel
84

. Det kan urarta till konservering av synsätt och åsikter och 

direkta fördomar. Oldenburg beskriver i sin tur hur tanken om drömsamhället ersatts av tanken om 

drömhemmet då människor i mindre grad går ut för informellt umgänge och lätt underhållning
85

. 

    Hansson påpekar, som har nämnts, att trenden i vårt samhälle idag är att skapa sin egen identitet 

och uttrycka sig som individ vilket innebär att i viss mån slå sig fri från andras inflytande
86

. Enligt 
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Oldenburgs resonemang kring tredje platser så är lösningen på de nämnda problematiska 

situationerna som detta orsakar att förenkla mötesplatser, bevara gamla byggnader att ha dem i, låta 

människor själva hålla åtminstone en del företag småskaliga och mindre kommersiella, tillåta alla 

tillträde till mötesplatser men ge möjlighet för till exempel män och kvinnor att avgränsa sig från 

varandra och placera mötesplatser tillgängligt/lokalt. Enligt beskrivningen av hög/lågintensiva 

mötesplatser så är lösningen istället att skapa platser utan tröskel där alla kan mötas utan bestämt 

syfte eller krav. I vilket fall så visar Andersson och Skot-Hanssens att folkbibliotek i allra högsta 

grad påverkas av det moderna samhället och måste ta uppgiften att finna sin plats i det på allvar
87

. 

En lösning är att kartlägga folkbibliotekets olika syften så som har skett i deras modell. 

Undersökningen för denna uppsats verkar visa att det undersökta folkbiblioteket såg en förändring i 

sin roll. Tystnaden började ersättas av ett stilla sorl, spillmöjligt kaffe kröp ända in i biblioteket 

medan caféet dominerar entrén utanför och en hylla där användare själva får ägna sig åt utbyte av 

böcker hade tagit plats utanför biblioteket. De intervjuade informanterna visade att detta inte var 

något sammanträffanden. Magnus beskrivning av hur ungdomar kan bli dömda på grund av sin 

ålder, Harriets ovilja att döma de som sällan besöker bibliotek, den återkommande frågan om 

användare utanför samhällets normer och Alfreds skämtsamma kommentar om att bibliotekarierna 

inte längre ”går runt som poliser” eller har större uppsikt över användarnas aktiviteter kan tolkas 

som talande. De kan ses som uttryck för att informanterna ville skapa ett folkbibliotek där 

människor i en informell miljö kan utforma och experimentera med sin identitet utan att dömas eller 

begränsas. Det skedde när unga flickor av olika social status för en kväll finner tillhörighet hos 

varandra som grupp eftersom de delade glädjen i att diskutera en omtyckt bok sent på kvällen, som 

Magnus nämnde. Det kan också innebära att någon tar till sig nya idéer och synsätt genom litteratur, 

som Harriet och Magnus nämnde när de poängterar litteraturens makt som en form av möten. 

Denna aspekt av folkbibliotek kan höra hemma i rollen som socialt center i Anderssons och Skot-

Hanssens modell, alltså sägas vara en del av människors sociala vardag. Det kan också jämföras 

med tredje platsers funktion som tryckventiler och sköten för nya upplevelser där varken de sociala 

regler som gäller på arbetet eller hos familjen gäller
88

. Man är fri att skapa sina egna förväntningar 

på socialt beteende, vare sig de gäller att dansa på barbord och skämtsamt förolämpa de andra 

regelbundna besökarna eller att inom caféets väggar tillåtas starta konversationer om senaste nytt 

och kvaliteten på den dryck man intar med totala främlingar. 

 

8.4 Relevanta slutsatser för biblioteksvärldens vidare debatt och praktiska utveckling 

 

    Här så beskrivs vad denna undersökning kan tänkas säga om (folk)biblioteksverksamheten och 

vilka lärdomar som i detta sammanhang direkt kan dras av den. Det kan kopplas till den andra 

delfrågan eftersom det handlar om huruvida och hur folkbibliotek bör använda och arbeta med 

begreppet ”tredje plats”. 

    Folkbibliotek som mötesplatser, fritidscenter och centrala, tongivande delar av lokalsamhället är 

något som de intervjuade informanterna var medvetna om, implicit arbetade med och ansåg viktiga. 

Det finns alltså med stor sannolikhet all anledning att forska om och diskutera dessa ämnen samt ge 

dem utrymme i styrdokument. Att folkbibliotek kan ha nytta av att diskutera och officiellt 

uppmärksamma detta erkänns, som har nämnts, av den föreslagna biblioteksplanen för det 

undersökta folkbibliotekets kommun. Det framgår också av informanternas inställning till 

inspiration av tredje platser som en eventuellt god möjlighet som kräver eftertanke. Att det mest 

positiva med tredje platser kan dra fördel av viss medvetenhet och eftertanke visas i att Oldenburgs 

beskrivning av tredje platser uppger att dess viktigaste karaktärsdrag är förhållandevis abstrakta och 

i viss mån svåra att spontant identifiera vilket gör att tredje platser ofta inte uppskattas förrän de är 

                                                                                                                                                                  
Lalander, Philip & Johansson, Thomas, Ungdomsgrupper i teori och praktik, 2., [omarb. och uppdaterade] uppl., 
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borta utan ses som naturligt oförstörbara
89

. Anderssons och Skot-Hanssens modell visar i sin tur att 

det finns en mängd nyanser och fasetter mellan folkbiblioteks roller och uppgifter som rimligtvis 

behöver diskussion och eftertanke för att komma i ljuset. Med andra ord så är sådana diskussioner 

något som kan tänkas vara mycket givande för folkbibliotek i allmänhet. 

    Folkbibliotekets miljö var förhållandevis väl anpassad till att fungera som tredje plats. En del 

resurser hade investerat i den nyligen och informanterna föreslog att i framtiden införa ännu fler 

förändringar i denna linje. Att ha funktionen som mötesplats och fritidscenter i åtanke så väl som 

arbetsplats och informationssystem i framtida utveckling av folkbibliotekslokaler kan alltså mycket 

väl tänkas bidra till att göra dem använda och omtyckta. Att miljön i allmänhet har betydelse för 

mängden fritidsaktiviteter och möten på olika platser antyds av Oldenberg redan i definitionen av 

tredje platser. Flera punkter har vissa krav på ljudvolym, upplevt trivsamma miljöer, möjligheter till 

fysisk närhet och utrymme för fritidsaktiviteter. Oldenburgs beskrivning vidare att just omgivning 

och lokaler kan ha betydelse för tredje platser
90

. Att det är viktigt för folkbibliotek i synnerhet blir 

uppenbart när man betänker de möjligheter och utformningar som de olika rollerna beskrivna i 

Anderssons och Skot-hanssens modell innebär. Så enkla saker som en flytt av ett folkbibliotek från 

en invand och lämplig lokal till en ny, mer kostnadseffektiv kan trots allt orsaka stor kontrovers 

eftersom det är uppenbart att det innebär stora förändringar i synen på och användningen av det
91

. 

    Det är tydligt att folkbibliotek svårligen kan bli tredje platser i begreppets verkliga bemärkelse 

men att folkbibliotek och tredje platser har en del gemensamt. Att folkbibliotek kan ha nytta av att 

vara medvetna om och ta inspiration ifrån tredje platser, så väl som de mer omtalade lågintensiva 

mötesplatserna, är alltså mycket tänkbart. Informanterna var mycket positiva till det och det finns, 

som framgått, flera fördelar med de livliga och vederkvickande tredje platserna. Det verkar som 

nämnts även vara något som informanterna var mycket öppna inför. Exakt hur denna inspiration bör 

yttra sig i form av praktiska förändringar bör förmodligen bero på det enskilda folkbiblioteket 

eftersom tredje platser såväl som folkbibliotek bygger på lokal förankring. Att tredje platser i 

allmänhet kan ha ett stort, positivt inflytande på olika verksamheter visas av Oldenburg i hans 

beskrivning av tredje platser som fristäder, forum och gemytlighetens boningar. Detta är något som 

många försöker uppnå eller åtminstone imitera, även kommersiella kedjor som inte har någon större 

realistisk chans att erbjuda dem. Det är också drag som ger nöjda besökare och trivsamma miljöer. 

Anderssons och Skot-Hanssens modell visar även att de roller som hör till sociala funktioner och 

fritidsaktiviteter både kan påstås vara självändamål och angränsa till mer konkret viktiga funktioner 

innehavda av folkbibliotek. 

 

 

9. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 

 

   Under arbetet med denna uppsats har ett par ämnen som kan anses som lämpliga för vidare 

undersökningar om folkbibliotek som tredje platser funnits. De beskrivs och motiveras i detta 

stycke. 

   Folkbiblioteks digitala platser utrustas på senare tid ofta med möjligheter att mötas och utbyta 

tankar och åsikter så som bloggar, facebook/twittersidor, forum, användarrecensioner osv. Det 

undersökta folkbiblioteket hade till exempel på senare tid skapat en Facebooksida samt blogg. 

Enligt Hansson så har nya medier inneburit att ett förindustriellt samhälle har blivit det 

”informationssamhälle” som biblioteksvärlden och andra informationssektorer spelar en viktig del 

av
92

 och idag så är ”bloggosfären”, ”facebookande”, ”twittrande”, ”WoW” och ”SL” en del av 

mångas kommunikationsutbyte. Att undersöka dessa nya utrymmen som tredje platser eller jämföra 
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folkbiblioteks verksamhet som tredje plats med litteraturverksamhet som pågår på digitala 

mötesplatser skulle förmodligen ge intressant information om olika aspekter av folkbibliotek och 

dess förhållande till/med sina användare. Att digitala platser kan var tredje platser föreslås också av 

Michael C. Habib i blogginlägget ”Digital library as third space” i bloggen LIS Michael Habib- on 

librarianship and the information sciences
93

. För att göra bibliotek till de föredragna målen för 

människor varje dag så måste det enligt Habib göras lätt och attraktivt att besöka dem ofta och 

digitala platser som ställen att vara tillsammans, konversera och leka som tar användarna ifrån både 

hemmet och arbetet är redan en verklighet. 

    En undersökning av användares syn på/användning av biblioteket som tredje platser skulle 

innebära ett annat perspektiv på frågan som utgår ifrån den andra parten (förutom 

bibliotekariepersonalen) som gör bibliotek som tredje platser. Som Oldenburg påpekar så skapas ju 

tredje platser i stort av de regelbundna besökarna
94

 så att få deras syn på folkbibliotek som sådana 

kan ge värdefull kunskap kring framtida utveckling och den rådande situationen. 

    Till sist så kan det nämnas att en djupare undersökning av hur biblioteksmiljön skapas och vilka 

aspekter som prioriteras i det arbetet skulle kunna ge en insikt i en viktig aspekt av biblioteket som 

tredje plats. Som Kronström och Toit påpekar så är inredning och miljöer mycket viktiga med tanke 

på den estetisering som på senare år har skett av byggnader och biblioteksmiljön styr både 

användares beteende i och syn på folkbiblioteket
95

. En sådan undersökning skulle alltså kunna 

utveckla folkbiblioteks medvetenhet om inredningen som ett mäktigt verktyg i skapandet av 

folkbibliotek som mötesplatser och fritidscenter. 
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Bilaga 1: Intervjuguide för intervjuerna med bibliotekarierna 

 

 
INLEDNING, BIBLIOTEKAIRENS BAKGRUND OCH ALLMÄÅN INFORMATION 

 

1. Får jag spela in intervjun? 

2. Vad heter du? 

3. Vad arbetar du med exakt? 

4. Hur länge har du arbetat här? 

5. Har du arbetat någon annanstans tidigare? Vad gjorde du då? 

6. Vad tror du de flesta användare gör här? 

7. Är det något som är särskilt roligt att se användare göra? Några särskilda användare som är 

trevligt att få hit? 

 

BIBLIOTEKET SOM MÖTESPLATS 

  

8. Möts människor ofta här? Stäms det möten eller möts främlingar? 

9. Har du någon positiv erfarenhet av möten här? Någon särskilt negativ? 

10. Arbetar ni bibliotekarier med att uppmuntra/förhindra möten? Hur? Varför/varför inte?   

11. Är det någon speciell del av biblioteket som är särskilt populär att läsa och småprata vid? 

Varför, tror du? 

 

BIBLIOTEKET SOM FRITIDSCENTER 

 

1. Kommer många användare hit för skojs skull eller använder/hämtar de flesta det de behöver 

och sticker iväg enligt din erfarenhet? 

2. Vad sysslar användare med, förutom att läsa, om de är här för skojs skull?   

3. Är biblioteket som miljö särskilt anpassad till det? Gäller det i så fall någon del av 

biblioteket i synnerhet? 

4. Har du positiva erfarenheter av fritidsanvändare? Negativa? 

5. Tycker du att ert bibliotek ska inspireras av tex caféer och barer i sin fortsatta utveckling 

eller ska de undvika att dras in i andras (lättsammare/mindre viktiga) verksamhet? Finns det något 

mellanting? 

 

BIBLIOTEK SOM CENTRAL, OMHULDAD PLATS I LOKALSAMHÄLLET 

 

12. Har biblioteket många stammisar? Är de från någon särskild användargrupp? 

13. Vilka är bibliotekens största ”konkurrenter” här i närheten tror du? 

14. Ser ni biblioteket som ”lokalsamhällets knytpunkt och hjärta”? Finns andra platser som 

kvalificeras? 

 

AVRUNDNING 

 

Har ni några styrdokument förutom bibliotekslagen som du arbetar med? Vilka? 

  

Vill du lägga till något mer? Några kommentarer/frågor? 

   

 Tack så mycket för ditt deltagande! osv… 
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Bilaga 2: Intervjuguide för intervjun med bibliotekariechefen 

 

 
INLEDNING, BIBLIOTEKAIRENS BAKGRUND OCH ALLMÄÅN INFORMATION 

 

15. Får jag spela in intervjun? 

16. Vad heter du? 

17. Hur länge har du arbetat här? 

18. Har du arbetat någon annanstans tidigare? Vad gjorde du då? 

 

19. Vad tror du de flesta användare gör här? 

20. Vilka förändringar som du har gjort här tycker du har varit viktigast/fått bäst respons? 

Varför? 

 

BIBLIOTEKET SOM MÖTESPLATS 

 

21. Möts människor ofta här? Stäms det möten eller möts främlingar? 

22. Försöker du som bibliotekariechef arbeta med att uppmuntra/förhindra möten? Hur? 

Varför/varför inte?   

23. Hur kom bibliotekets renovering till? Bestämde du över miljön förändring? Hur tänkte du i 

så fall då? Vet du annars hur den styrande parten tänkte? 

 

BIBLIOTEKET SOM FRITIDSCENTER 

 

6. Kommer många användare hit för skojs skull eller använder/hämtar de flesta det de behöver 

och sticker iväg enligt din erfarenhet? 

7. Vad sysslar användare med, förutom att läsa, om de är här för skojs skull?   

8. Är biblioteket som miljö särskilt anpassad till det? Gäller det i så fall någon del av 

biblioteket i synnerhet? 

9. Har du positiva erfarenheter av fritidsanvändare? Negativa? 

10. Tycker du att ert bibliotek ska inspireras av tex caféer och barer i sin fortsatta utveckling 

eller ska de undvika att dras in i andras (lättsammare/mindre viktiga) verksamhet? Finns det något 

mellanting? 

 

BIBLIOTEK SOM CENTRAL, OMHULDAD PLATS I LOKALSAMHÄLLET 

 

24. Har biblioteket många stammisar? Är de från någon särskild användargrupp? 

25. Vilka är bibliotekens största ”konkurrenter” här i närheten tror du? 

26. Ser ni biblioteket som ”lokalsamhällets knytpunkt och hjärta”? Finns andra platser som 

kvalificeras? 

 

AVRUNDNING 

 

Har ni några styrdokument förutom bibliotekslagen som du arbetar med? Vilka? 

  

Vill du lägga till något mer? Några kommentarer/frågor? 

   

 Tack så mycket för ditt deltagande! osv… 
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Bilaga 3:  Observationschema 
  

 
Allmän information 

* Var går man in? Är man märkbar? Hälsar någon? 

* Hur är temperaturen och luften trevlig? 

* Vilka färger syns? 

 

Biblioteket som mötesplats 

* Finns plats att vara flera mellan hyllor? Vid datorer? I soffor och vid bord? Vid 

utlångingsmaskiner? osv 

* Hur är ljudnivån i rummet? 

* Är möblerna flyttbara så att man kan vända sig mot varandra? Överallt? 

* Finns annan uppmuntran till samvaro? Överallt? 

 

 

Biblioteket som fritidscenter 

* Är möblerna mjuka eller hårda? Överallt? 

* Är fack eller skönlitteratur i allmänhet dominerande bland skyltning och liknande? Nya medier? 

* Hur ser skyltar och andra medel att kommunicera med användarna ut? Personligt tilltal och glada 

färger eller mer officiella? Vad kommuniceras? Regler? Tips? Annat? 

* Finns spel och liknande för vuxna eller bara barn? Överallt? 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 




