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$EVWUDFW The aim of this Master thesis is to study the public libraries'
function as a place for people to meet. Four major questions are
taken up:
♦ Do the public libraries have the function of a meeting place?
♦ How important do the librarians and the visitors find the

libraries possible function as a meeting place? Do they think
that this function is important?

♦ What differs the public libraries from other places in society
when it comes to the function of a meeting place?

♦ What differences are there between a larger and a smaller
library when it comes to the function of a meeting place ?

The basis of this study are interviews with employees at a province
library in Jönköping and at a smaller library in Sjöbo in Borås
municipality. Our study deals with the history of public libraries,
its functions as a meeting place, its architecture, culture, and
statistics concerning numbers of visitors and loans of books. The
conclusions that are drawn are that the public libraries have
qualifications to function as a meeting place even if that isn't
always the case. Certain factors as the pledge of secrecy makes it
harder for the visitors at the library to get in contact with each
other. The public libraries have an important social function,
especially for senior citizens and unemployed. The smaller public
library differs from the larger one in the way that the visitors and
the employees at the smaller library get to know each other better
and the contact with the visitors becomes more important.
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Ett bibliotek har många olika funktioner. Folkbibliotekens uppgift har primärt ansetts vara en
demokratifråga, att förse medborgare med information och kunskap för att dessa ska kunna
fungera som fullödiga samhällsmedborgare. Men folkbiblioteken ska även fylla andra
funktioner; det ska förutom att vara ett kunskaps- och utbildningscentrum också fungera som
kulturcentrum, samt inte minst vara ett socialt centrum (Andersson, Skot-Hansen 1994, s 3).
Det förs ständiga diskussioner om vad folkbiblioteket egentligen ska göra och vad det ska
tillhandahålla. Förslagen och idéerna är många, vilket vi fått erfara under arbetets gång med
den här uppsatsen. Dessa kommer från den litteratur vi tagit del av men även från debatter
som förts och som vi bevistat, samt från människor med anknytning till bibliotek - såsom
bibliotekarier, biblioteksbesökare, författare, kulturpolitiker etc. Vi har upplevt det som att
biblioteket under senare år har fått allt mer utökade uppgifter och funktioner vilket kan ses
som både positivt och negativt.

I detta arbete har vi emellertid kommit att fokusera på den sociala funktion som biblioteket
fyller och de människor som finns i biblioteket. Ett bibliotek är inget bibliotek, anser vi, utan
dess besökare. Därför ville vi inrikta oss på och studera biblioteksbesökarna och deras
samverkan och interaktion med varandra. Vi ville undersöka om biblioteket var en bra plats
att träffa andra människor på, d v s om biblioteket har en funktion som mötesplats.

����6\IWH

Syftet med detta arbete är att utröna folkbibliotekets funktion som mötesplats.

����)UnJHVWlOOQLQJDU

De frågor vi ställt upp för denna uppsats är:

- Fungerar folkbiblioteket som en mötesplats? Vad tycker bibliotekarierna samt
biblioteksbesökarna på våra undersökta bibliotek?

- Vilken vikt lägger bibliotekspersonal och biblioteksbesökarna vid bibliotekens eventuella
funktion som mötesplats? Anses den funktionen vara viktig?

- Vad urskiljer folkbiblioteket som mötesplats jämfört med andra mötesplatser i samhället?
- Vilka skillnader vad gäller bibliotekets eventuella mötesplatsfunktion finns mellan ett

större och ett mindre bibliotek?

�����$YJUlQVQLQJDU

Vi har här valt att studera folkbibliotek. Koncentrationen ligger på bibliotekets funktion som
mötesplats och vi har därför endast översiktligt berört bibliotekets övriga funktioner – såväl
historiska som nutida funktioner.



Vi var intresserade av att se om det fanns några skillnader och likheter mellan ett större och ett
mindre folkbibliotek vad gäller mötesplatsfunktionen och har därför avgränsat oss till att
studera två folkbibliotek, ett större – Jönköpings stadsbibliotek – och ett mindre – Sjöbo
kommundelsbibliotek i Borås.

�����'HILQLWLRQHU

)2/.%,%/,27(.� Ordet folkbibliotek har haft olika betydelser under olika perioder. Det är
uppbyggt av begreppen folk och bibliotek. I Svenska Akademins Ordbok från 1926 ges
följande definition av begreppet folk: ”Sammanfattningen av alla de personer, eller den stora
massan av dem som ur en viss synpunkt utgör en enhet” En annan definition som ges är ”…de
lägre samhällsklasserna, de bredare (samhälls) lagren, (den stora) massan: menige man:
allmogen: arbetarklassen” (Ordbok över svenska språket 1926, bd 8, s 1063). Folkbiblioteken
ansågs alltså länge framförallt vara avsett för en viss del av folket, de lägre samhällsklasserna.
I Nordisk Familjebok (tryckt 1908) definieras folkbibliotek som en ”offentlig boksamling,
hvilken avser att bereda kunskapsgivande och underhållande litteratur åt allmänheten, särskilt
den kroppsarbetande klassen. Folkbiblioteken skiljas härigenom från de boksamlingar som i
främsta rummet tillgodose rent vetenskapliga och speciella behof” (Nordisk Familjebok 1908,
bd 8, s 732). I Nationalencyklopedin definieras folkbibliotek som ett för allmänheten
tillgängligt bibliotek som tillhandahåller medier för förströelse, bildning och utbildning
(Nationalencyklopedin1991, bd 6, s 461). Med det demokratiska genombrottet, vid
sekelskiftets början, kom begreppet ”allmänheten” att vidgas till att stå för landets hela
befolkning (Torstensson 1996, s 113). Ett folkbibliotek är alltså enligt vår definition ett
bibliotek tillgängligt för allmänheten.

0g7(63/$76(5��I Nationalencyklopedin definieras begreppet möte som ” …det slumpvisa
mötet med en annan människa…”. Vad vi menar här är kort och gott: en plats där möten
mellan människor sker ( Nationalencyklopedin1994, bd 14, s 6). Vi vill också definiera det
som både en plats där slumpvisa möten (oplanerade möten) sker men även planerade möten.
Sammanträffandena kan vara både mellan människor som känner varandra sedan tidigare men
även möten mellan individer som inte är bekanta med varandra. Under avsnittet mötesplatser
kommer vi att gå närmare in på begreppet.

62&,$/�)81.7,21��I denna uppsats står begreppet social funktion för och likställs med
mötesplatsfunktionen.

�����0HWRGHU

Vi har för vår undersökning valt två bibliotek, ett större och ett mindre, för att kunna göra en
viss jämförelse dem emellan. De två biblioteken som valts för undersökningen ska här inte ses
som ”typiska” bibliotek, utan som ”cases” då de belyser den uppställda problemställningen.
Intervjuer har skett med fyra bibliotekarier på Jönköpings stadsbibliotek och två bibliotekarier
och en biblioteksassistent på Sjöbo kommundelsbibliotek i Borås. Antalet intervjuade
biblioteksbesökare var sammanlagt åtta. Enkäter har delats ut till besökare med trettio stycken
på varje bibliotek.



Vår metod är övervägande kvalitativ. I den kvantitativa metoden används siffror och statistik i
högre utsträckning (Repstad 1999, s 9) vilket vi inte har strävat efter i denna uppsats. Vi är
snarare intresserade av innehåll än förekomst. Och vårt huvudsakliga arbetsmaterial är texten.
Arbetet består främst av textanalys eller dokumentanalys samt med analyser av
intervjumaterial, vilket också kan ses som text (ibid, s. 10).

Vi har använt oss av både informanter och respondenter vid våra intervjuer. Informanterna,
kan i vårt fall, sägas vara bibliotekarierna som har en lokalkännedom och information om
faktiska förhållanden och uppfattningar om andras åsikter. Respondenterna kan å andra sidan
sägas vara biblioteksbesökarna där information om respondenternas egna känslor, åsikter och
uppfattningar ges. Men bibliotekarierna och biblioteksbesökarna kan vara både informanter
och respondenter (Repstad 1999, s 10).

Den kvalitativa metoden utmärks även av en fördjupad insikt i den studerade miljön. Ett ideal
vid den kvalitativa metoden är närhet och långvarig kontakt (Repstad 1999, s 11). Vi har
försökt att eftersträva detta i möjligaste mån genom att besöka biblioteken vid flera tillfällen
och vid olika tidpunkter. Vi besökte Jönköpings stadsbibliotek vid fyra olika tillfällen, tre
vardagar och en lördag och Sjöbo kommundelsbibliotek vid sammanlagt sex tillfällen, fem
vardagar och en lördag. Varje intervju pågick ca.1timme. Vi använde bandspelare vid
intervjuerna för att vi ville återge det som sades så korrekt som möjligt. Bandspelare ger också
den fördelen att man kan gå tillbaka och upptäcka nya nyanser som man inte uppfattade vid
första avlyssningstillfället.

Ett kännetecken för kvalitativ metod är dess flexibilitet. Frågeschemat behöver således inte
ligga fast (Repstad 1999, s 11). Vi har vid våra intervjuer inte varit konsekventa då det gäller
frågeschema. Vid intervjuerna med bibliotekarierna använde vi oss av ett frågeformulär som
vi till största delen följt men vi har även varit öppna för och tillåtit oss att halka in på andra
frågor, uppföljningsfrågor, som tillkommit under samtalens gång. Vid intervjuerna eller hellre
samtalen med biblioteksbesökarna har frågorna haft en mer öppen karaktär. Detta för att vi
som intervjuar eller leder samtalen ska få nya infallsvinklar och respondenternas egna
verklighetsuppfattningar och tankesätt ska få komma till tals. Vi var också måna om att
intervjun snarare skulle ha en karaktär av samtal där respondenten skulle känna sig
avslappnad och bekväm i intervjusituationen. Enkätundersökningen har däremot mer formen
av en kvantitativ metod (ibid, s.12) där frågeschemat ligger fast. Idén med enkäterna – 60 st
sammanlagt med 30 på varje ställe – är att inhämta ett flertal människors åsikter inom olika
områden eller frågor. Vi ville veta hur vissa bestämda frågor uppfattas och fördelar sig hos ett
större antal människor och hur ofta dessa åsikter förekommer.

Kvalitativa studier är ofta undersökningar av avgränsade och specifika miljöer, där målet är att
ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i dessa miljöer. Nu är de miljöer som
studeras i sådana så kallade fallstudier (”case studies”) inte med nödvändighet unika (Repstad
1999, s 16).

Vi gör inga anspråk på att dra några generella statistiska slutsatser utifrån vårt material och de
bibliotek vi undersökt. Till det är undersökningsmaterialet alldeles för knapphändigt. Syftet är
snarare att få fram olika människors åsikter och uppfattningar i frågor som ligger som grund
för vår undersökning.



Observationer, som både kan sägas vara öppna och dolda då bibliotekspersonal samt vissa
besökare var informerade om vår närvaro och om vår undersökning, har genomförts, men
dessa har mera varit ett sätt för oss att lära känna den miljö i vilken vi genomfört vår studie.
Vi har således studerat icke-verbala yttringar av fysisk och arkitektoniskt slag, så kallade
artefakter. Vissa observationer har även gjorts av människors beteende i biblioteken men de
ligger inte till grund för vår undersökning.

Vid vårt arbete med intervjumaterialet och enkäterna har en tolkningsprocess ägt rum. Vår
utgångspunkt har varit att vi ser biblioteket som en mötesplats, och utifrån dessa idéer har vi
arbetat med materialet. Idealet då man bearbetar en text, t ex ett intervjumaterial, är att man
först läser igenom det för att få en helhetsbild. Därefter går man tillbaka till enskilda teman
och utsagor för att försöka hitta materialets innebörd och betydelse. Slutligen går man återigen
tillbaka för att få en mer reflekterad tolkning av helheten (Kvale 1979, s 10). Vi har också
försökt att arbeta utifrån dessa premisser.

För ytterligare beskrivning av tillvägagångssätt för undersökningen hänvisas till kapitel 8.1.1,
8.1.2 samt 8.2.1 och 8.3.2.
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För vår undersökning har vi som huvudsakligt material använt intervjuer. Vi har intervjuat
fyra bibliotekarier på Jönköpings bibliotek samt två bibliotekarier samt en biblioteksassistent
på Sjöbo kommundelsbibliotek. Vi har även intervjuat biblioteksbesökare med fyra besökare
vardera på de bägge biblioteken. Till grund för vår undersökning ligger även sextio stycken
enkäter, där trettio stycken besvarades av besökare i Jönköping samt trettio stycken i Sjöbo.

Till den empiriska delen av undersökningen ligger som grund litteratur som behandlar ämnets
olika delar. Under kapitel 2, vilken redogör för folkbibliotekets funktioner, har för
historikavsnittet använts litteratur som�$WW�DQDO\VHUD�JHQRPEURWWHW�I|U�GH�PRGHUQD
IRONELEOLRWHNVLGpHUQD� vilken ger en bra översikt över folkbibliotekets tidiga utveckling.
Diskussionen om folkbibliotekets uppgifter idag grundar sig främst på 'HW�ORNDOH�ELEOLRWHN
från 1994. Även /LEUDULHV�LQ�D�:RUOG�RI�&XOWXUDO�&KDQJH�från 1995 har använts och ger också
den en bra bild av bibliotekets situation så som den ser ut nu. För kapitel 3 och bibliotekets
kulturella funktion har till största delen Sven Nilssons .XOWXUHQV�YlJDU�±�NXOWXU�RFK
NXOWXUSROLWLN�L�6YHULJH från 1999 nyttjats. Här ges en aktuell lägesrapport över kulturlivet och
kulturpolitiken.

Avsnittet mötesplatser bygger på ett varierat material. För själva definitionen av begreppet
mötesplatser har emellertid till största delen använts 0|WHVSODWVHU�WLOO�OXVW�RFK�JDJQ�L�VWDG�RFK
E\JG, från 1991. Just litteratur som definierar begreppet mötesplatser har för övrigt varit svårt
att finna.

I kapitel 5 vävs lite olika litteratur in, bl a /LEUDULHV�LQ�D�ZRUOG�RI�FXOWXUDO�FKDQJH.  Den delen
av uppsatsen som behandlar bibliotekets arkitektur och läge etc, grundar sig, i alla fall i
diskussionen om dess utformning idag, till största delen på materialet; cWWLRWDOHWV�ELEOLRWHN��
6YHQVND�ELEOLRWHNVE\JJQDGHU�samt 7LGHUQDV�ELEOLRWHN��I 7LGHUQDV�ELEOLRWHN�tas Malmös
stadsbibliotek upp som exempel på nutida biblioteksarkitektur. För att inte all koncentration



ska ligga på Malmö vävs även andra exempel på nutida bibliotek in som exempelvis
Linköpings och Härnösands bibliotek.

Slutligen för det sista kapitlet 7, där statistik över besökarnas nyttjande av biblioteket
presenteras, är det framförallt av staten initierade offentliga utredningar men även bl a
undersökningar som genomförts på Malmö stadsbibliotek som använts.

�����'LVSRVLWLRQ

Efter detta inledande kapitel följer i kapitel 2 en litteraturhistorisk bakgrund då det gäller
folkbibliotekets olika uppgifter. Här återfinnes dels en genomgång av folkbibliotekets
historiska utveckling med betoning på dess funktioner, dels en kortare diskussion om
folkbibliotekets uppgifter idag.

En viktig funktion för folkbiblioteket är den kulturella. I kapitel 3 definierar vi först själva
begreppet kultur, därefter går vi in på kulturpolitiken i Sverige och dess mål samt
kulturpolitikens olika idétraditioner. Vi har även under kulturavsnittet fört in en diskussion
om Pierre Bourdieus teorier om det kulturella kapitalet, som vi anser relevant för vår
undersökning.

Under kapitel fyra ligger så en diskussion om mötesplatser. Underrubriker är: Definition,
kategorier, offentlighet, varför mötesplatser uppstår, funktion samt mötesplatsernas historik.
Därefter följer i kapitel fem en diskussion om folkbibliotekets förutsättningar att fungera som
mötesplats.

Bibliotekets arkitektoniska utformning har betydelse för dess funktion som mötesplats. I
kapitel 6 behandlar vi folkbibliotekets lokaler, dels dess historik men även dess utformning
idag. Efter detta följer en liten sammanfattning. Lägets betydelse diskuteras också under detta
avsnitt.

Som grund för vår undersökning ligger frågan vad besökaren gör på eller använder biblioteket
till. I kapitel 7 presenteras lite statistik då det gäller biblioteksbesök och utlån samt
undersökningar som gjorts över biblioteksbesökarens användande av biblioteket.

Kapitel 8 består av resultatet av våra undersökningar. Intervjumaterialet presenteras i ett
analysavsnitt. Materialet är således här bearbetat och sammanfattat. Hela intervjuerna
presenteras som bilaga 1. Vi har delat upp undersökningarna för Jönköpings stadsbibliotek
och Sjöbo stadsdelsbibliotek så att dessa ligger var för sig. Först beskriver vi hur vi gått
tillväga då vi genomfört våra intervjuer, därefter ges en kortfattad redogörelse av Jönköpings
samt Sjöbos bibliotek, dess utformning, mediebestånd, lite om kommunen etc. Därefter följer
en del uppgifter om informanterna eller bibliotekarierna. Efter framställningen om upplägget
av intervjupresentationen följer så själva intervjuerna. Dessa ligger under olika teman. Detta
gäller även för intervjuerna av biblioteksbesökarna som ligger för sig och presenteras sedan.
Efter intervjuerna följer sammanställningen av våra enkätresultat. Enkätresultatet i sin helhet
ligger som bilaga 2 och 3 och redovisas både i tabellform och i diagram.

I kapitel 10 följer ett diskussions- samt slutsatsavsnitt, där empirin samt undersökning vävs
samman. Slutligen görs en sammanfattning.
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Under perioden 1890-1915 fördes livliga diskussioner om hur folkbiblioteken skulle utformas.
Enklare inrättningar såsom läsestugor grundlades. De hade som främsta syfte att stävja
dryckenskap. Där serverades alkoholfria drycker och det fanns möjlighet till läsning på platsen
(Torstensson 1996, s 21,142). Folkbiblioteket var menat att erbjuda ett alternativt allmänt rum
till puben och andra framväxande former av social underhållning i de begynnande industriella
städerna. Bland annat införde man dagstidningar i biblioteket som ett försök att konkurrera
med puben (Greenhalgh 1995, s 55). Även bibliotek av angloamerikansk ”public library” typ
inrättades (Torstensson 1996, s 21,142).

Grundtanken med dessa public libraries var att de skulle vara offentliga och tillgängliga för
allmänheten. Efterhand kom begreppet även att innefatta offentlig finansiering i form av
statsbidrag och att de skulle vända sig till och tillfredsställa alla olika grupper i samhället.
Biblioteket skulle dels erbjuda förströelselitteratur och populärvetenskaplig facklitteratur, dels
fungera som en kunskapsbank inom de områden som krävdes för det dagliga livet i samhället.
Det skulle ha såväl utlåning som bestånd av referenslitteratur, och detta skulle vara reglerat
(Torstensson 1996, s 16,111). Liberala folkbildningsidéer och demokratiska aspekter var
viktiga (Nordisk Familjebok 1908, bd 8 s 732).

En särskild litterär kultur kom att skapas vilken uteslöt de billiga borgerliga noveller och
pamfletter som var tillgängliga i pubar, kaféer, hos tobakshandlare och i kommersiella läsrum
under mitten och sena 1800-talet (Greenhalgh 1995, s 57).

I slutet av 1920-talet började man bygga särskilda lokaler för de kommunala biblioteken.
Tidigare hade biblioteken hållit till i andra, ombyggda lokaler som t ex banker och sjukhus.
Valfrid Palmgren, som var en av de främsta pionjärerna vad gällde genomdrivandet av
kommunala folkbibliotek, ville att biblioteket skulle vara samhällets vardagsrum. Lokalerna
skulle vara inbjudande och smakbildande med blommor och konstverk. Tanken var också att
försöka få bort synen på biblioteket som välgörenhetsinrättning (Åberg 1992, s 13).

I folkbiblioteksakkunnigas betänkande år 1949 lades grunden till det som vi idag kan kalla
bibliotekets basfunktioner och som fortfarande gäller för dagens bibliotek. Här sades att
folkbibliotekets uppgifter var att; ”kostnadsfritt ställa till medborgarnas förfogande böcker
samt annat material för förmedling av tankar och idéer såsom tidskrifter, tidningar, kartor,
bilder, film, grammofonskivor”. Biblioteket skulle välja ut detta material så att det passade för
medborgarnas behov. Det skulle också ”lämna vägledning vid samlingarnas utnyttjande och
aktivt verka för att största antal medborgare kommer i kontakt med de värden som biblioteket
representerar”. Vidare skulle biblioteket ”samverka med alla andra organisationer som har
kulturell verksamhet på sitt program: skolor, universitet, museer, folkbildningsorganisationer,
föreningar osv och stå i centrum för bildningsarbetet” (Nilsson 1999, s 207).

Under början av 1950-talet kom intresset att riktas allt mer mot icke-läsarna. De tidigare
pedagogiska ambitionerna fick ge vika för den sociala biblioteksverksamheten, där olika
program, utställningar och uppsökande verksamhet riktades mot eftersatta grupper
(Holmström 1992, s 9).



1960- och 70-talen i Sverige var den tid då planerandet och byggandet av folkbiblioteken sköt
i höjden (Holmström 1992, s 12). Funktionerna kom att breddas ytterligare. Under 1970-talet
användes begrepp såsom: kulturcentra, resurscentra, stadsdelscentra och uppsökande
verksamhet (Nilsson 1999, s 207f). Biblioteket skulle fungera som en mångsidig
kulturförmedlare och ett kulturcentrum, där uppgiften bland annat var att stävja
”kommersialismens negativa verkningar” (Holmström 1992, s 10). Människor eller grupper av
alla de slag skulle kunna söka sig till biblioteket av alla möjliga anledningar för t ex
bedrivande av olika kultur- och samhällsdebatter. Studieverksamhet, estetisk upplevelse och
förströelse var exempel på vad folkbiblioteket skulle tillhandahålla (Nilsson 1999, s 207f).

Tendenserna mot de utökade uppgifterna kom att kritiseras (Holmström 1992, s 10,12).
Författaren och debattören Jan Myrdal gick bl a i en debattartikel skriven 1981
(”Nyhetsmagasinet 7 dagar” 1981:21) så långt som att säga att politiken ledde till en
fördumning av folket. Han ville åter gå tillbaka till den tid då besökarna satt tysta och läste
sina böcker utan några störande element och med allehanda aktiviteter. Biblioteken skulle
vara en plats för böckerna och dess läsare och inget annat. Bibliotekstjänst utgav också en
debattskrift 1974 med titeln ”Ska biblioteken göra allt?” som just tog upp frågan om hur
folkbiblioteken ska definieras (”Ska biblioteken göra allt?”1974).

Under slutet av 1970-talet fick biblioteken känna av den lågkonjunktur som drabbade landet
och mycket av verksamheten gick på sparlåga eller drogs in. Biblioteken fick emellertid en
utökad roll i fråga om den sociala funktionen då många arbetslösa sökte sig hit. En kostnadsfri
verksamhet och en meningsfull sysselsättning var det som lockade folk. Detta var fallet även
under 1930-talets depressionsår då biblioteken blev viktiga tillflyktsorter för de arbetslösa
(Holmström 1992, s 13).

�����'LVNXVVLRQ – IRONELEOLRWHNHWV�XSSJLIWHU�LGDJ

Folkbibliotekens målsättningar och uppgifter idag är, enligt M. Andersson på
Utvecklingscentret för folkupplysning och vuxenundervisning i Danmark och D. Skot-Hansen
på Danmarks biblioteksskola, att fungera som kultur-, utbildnings-, informations-, samt socialt
center (Andersson, Skot-Hansen 1994, s 3). Men bibliotekets funktioner har utökats rejält och
är vitt spridda. De skall ta hänsyn till krav och önskemål från många olika håll, från politiker
och enskilda, skolor, kulturinstitutioner etc. Det finns ingen enhetlig och klar definition av
folkbibliotekets funktion (ibid, s. 15). Sven Nilsson, som arbetat på Malmö stadsbibliotek
under åren 1989-971, menar att grunduppgifterna för biblioteken är de samma som tidigare:
”att lagra och återvinna information, sprida kunskap och skapa förutsättningar för
kulturupplevelser” men att ”villkor, målgrupper och därmed färdriktningar” ständigt förändras
(Nilsson 1997, s 15f).

Bibliotekens organisationsstruktur varierar idag i hög grad. Tidigare existerade mer enhetliga
och universella bibliotekslösningar. I Danmark liksom i Sverige har driften av och ansvaret
för folkbiblioteken övergått från stat till kommun, där man gått från regelstyrning till
ramstyrning. Andersson & Skot-Hansen menar att den tidigare någorlunda enhetliga kulturen
har ersatts av en mångfald av kulturer och de nya kulturformerna och medierna på biblioteket

                                                          
1 Se vidare uppgifter om honom på: http://www.futurum.polyvalent.se/svenpres.htm



blir svåra att avgränsa och definiera (Andersson, Skot-Hansen 1994, s 9). Detta påstående
stöds av Greenhalgh och Worpole som menar att folkbibliotek får ses som mycket ”porösa”
institutioner. Bland annat då det inte finns några klara och fixerade gränser för vilken typ av
material eller information som de ska handha. Det kan vara alltifrån böcker, CD-skivor, video,
broschyrer, tidskrifter, tidningar, leksaker, målningar eller konst överhuvudtaget, datorer med
Internetuppkoppling o s v (Greenhalgh 1995, s 52).

Folkbibliotekets roll idag kan sägas vara främst antingen som kulturförmedlare eller
informationsförmedlare (Andersson, Skot-Hansen 1994, s 12). Förmedlingsuppgifterna har
också kommit att uppmärksammas på senare tid, t ex biblioteket som mötesplats och
kulturhus samt det läsfrämjande arbetet och den uppsökande verksamheten (Nilsson 1997, s
123).

Folkbiblioteken har en viktig funktion som kulturellt centrum med bl a konstutställningar,
musikuppträdanden, drama eller teateruppsättningar, författarträffar, författarverkstäder,
fotoutställningar och filmvisningar bland mycket annat. Orsaken till att biblioteken används
till detta har varit att det oftast är den enda platsen i staden som varit tillgänglig och mest
lämpad (Greenhalgh 1995, s 36). Folkbiblioteket är också hela tiden utsatt för konkurrens med
andra aktiviteter samt lokaler. Det gäller då att finna på sätt och medel för att locka till sig folk
och besökare. Detta både som en överlevnadsstrategi samt för dess fortsatta funktion som en
demokratins och samhällets stöttepelare (Nilsson 1997, s 17-22).

Sven Nilsson menar att ett bibliotek idag ska vara en hörnpelare i stadens offentliga liv,
uppfylla en konstnärlig funktion, bjuda på fantasi och upplevelser. Biblioteket ska vidare vara
ett offentligt vardagsrum: en korsväg, mötesplats, torg, marknad. Det ska uppfylla krav på
avskildhet och öppenhet med många kontaktytor, rymma en mångfald av aktiviteter och
möjligheter med nya ”landskap” för upptäcktsresor och strövtåg. Miljön ska alltså vara öppen,
generös och bjuda in besökaren, samtidigt som det ska finnas plats för begrundan och
avskildhet för den som önskar (Nilsson 1997, s 15f).

Biblioteken har kommit att likna varuhusen eller butiker till sin karaktär, anser Nilsson vidare.
Många besökare vandrar runt lite planlöst bland hyllorna i biblioteket styrda av halvt
medvetna behov och av nyfikenhet på samma sätt som man gör i ett varuhus. Varorna, d v s i
det här fallet böckerna, är inte det enda som är viktigt utan även stämningen och upplevelserna
i lokalerna. Trenden tycks emellertid, enligt Nilsson, gå mot en ökad specialisering, från
varuhusprägel till små specialbutiker, där opersonlighet ersätts av service och individuellt
utformade institutioner. Detta kommer även gälla för biblioteken spår Nilsson. Det finns ett
ökat krav på urval som medför en tilltagande konkurrens från olika medier och
informationskällor. Redan idag är biblioteken en viktig informationscentral med ett brett
sortiment av allehanda material (Nilsson 1997, s 29f). Alvin Toffler, sociolog och futurolog
och författare till bl a ”Framtidschocken”, stöder denna tes och menar att framtidens samhälle
inte kommer att erbjuda ett begränsat, standardiserat varuflöde utan en mängd
ostandardiserade varor och tjänster (Toffler 1970, s 188f). Vilket är fallet redan nu.

Bibliotekens sociala roll är inte minst viktig, där biblioteket får fungera som en plats där alla
människor kan träffas och finna nya impulser eller meningsfulla sysselsättningar i sin vardag,
detta gäller inte minst de arbetslösa. Skot-Hansen och Andersson säger angående bibliotekets
sociala roll att den har kommit i skymundan i debatten. Det är viktigt att biblioteket också
fyller denna funktion där den neutrale besökaren kan komma för att få sitt sociala behov



uppfyllt utan att för den skull betraktas som konstig. I barnavdelningen finns ofta platser för
barnen att umgås på, med små hörnor här och där och små leksaker. I vuxenavdelningen har
man dock inte reflekterat så mycket över detta och den sociala aspekten kanske inskränker sig
till en myshörna att läsa tidningar och lyssna på musik i, i vissa fall en schackplats samt
kanske en kaffeautomat (Andersson, Skot-Hansen 1994, s 14). Enligt Nilsson är bibliotekets
viktigaste funktion den som mötesplats, liknande kaféet eller ett torg i Söderns städer (Nilsson
1997, s 30).

Sven Lindqvist har, på tal om den sociala aspekten, jämfört biblioteket som den svenska
motsvarigheten till den engelska gentlemannens klubb, där man kan slinka in när man har lite
tid över för att träffa andra eller om man inte vill umgås kunna sitta försjunken i sina egna
tankar (Lindqvist 1982, s 44).

Många hemlösa, arbetslösa och mentalt handikappade människor har också i allt högre
utsträckning kommit att söka sig till folkbiblioteket. Det har blivit som ett andra hem för dessa
individer (Greenhalgh 1995, s 36).

Styrkan men också problemet med folkbiblioteket är att det är en ”allomfattande organisation”
som medger tillträde för vem som helst och att ”göra sin egen grej”. Biblioteket utesluter
ingen. Detta gör det sårbart för exploatering, medvetet eller omedvetet av andra agenturer.
Biblioteket blir således en sista tillflyktsort som ”serviceförsörjare”, vilket kan skapa problem
för personalen då de kanske inte är tillräckligt rustade för de olika funktionerna.
Bibliotekarierna får således agera som socialarbetare, informationsanalytiker och kommersiell
entreprenör vilket kan vara förvirrande för personalen (Greenhalgh 1995, s 36).

Andersson & Skot-Hansen menar att konkurrensen med andra fristående kulturer och medier
är stor och att det gäller för biblioteken att både bygga sig en egen identitet, att bevara en
kulturell miljö som förstärker invånarnas identitet men även att synas hos allmänhet och
politiker. Folkbiblioteket måste bli mer användarvänliga och uppfylla de presumtiva
låntagarnas olika behov, krav och önskemål (Andersson, Skot-Hansen 1994, s 11).
Det ska tillfredsställa alla de krav som alla möjliga grupper av människor kan tänkas ha; barn,
ungdomar, vuxna, äldre, personer med annan kulturell och språklig bakgrund, fysiskt eller
psykiskt handikappade personer, studerande, föreningar, företag etc. (Nilsson 1997, s 15f).
Samtidigt är det viktigt för biblioteket att hitta nya samarbetspartners (Andersson, Skot-
Hansen 1994, s 11).

Många inom biblioteksvärlden fruktar att det i de nordiska länderna kommer att ske ett
paradigmskifte beträffande bibliotekens roll från en kulturinstitution till en
informationscentral där teknologin och marknadskrafterna överröstar
folkupplysningstankarna. Men bilden bör sannolikt i nuläget vara mer nyanserad än så. Vissa
serviceformer har avgiftsbelagts på vissa bibliotek och informationsrollen har stor betydelse
men det har inte hindrat folkbiblioteken från att hålla kulturarrangemang eller utveckla nya
förmedlingsformer. Snarare är det väl så, menar Andersson & Skot-Hansen, att den nya
teknologin har effektiviserat folkbibliotekens roll som kulturförmedlare i form av snabbare
och bättre kommunikations- och informationsvägar (Andersson, Skot-Hansen 1994, s 13).

Folkbibliotekens roll som kunskapsförmedlare har förstärkts i och med den kraftiga
satsningen på skolan och det utökade antalet utbildningsplatser. Den nya pedagogiken bygger
mycket på egna projektarbeten i stället för tidigare läroboksbaserad undervisning (Andersson,



Skot-Hansen 1994, s 14f). Sven Lindqvist, fil dr och författare, menar att framtidens
folkbibliotek måste fungera som folkets forskningscentraler i större utsträckning (Lindqvist
1982, s 43).

Inom Folkbiblioteket har funktionen som ”informationsservice” mer och mer tagit över
”biblioteksservicen”, menar Greenhalgh (Greenhalgh 1995, s 112). Att ha tillgång till
information, få vägledning och att ha eller erhålla förmågan att omvandla denna information
till kunskap, har blivit vår tids motsvarighet till förvandlingen och ägandet av finansiella och
materiella resurser. Detta, anser Greenhalgh, utgör folkbibliotekets primära funktion idag.
Biblioteksanvändandet kommer i hög grad styras av dess möjlighet att erbjuda en stor del av
marknadens informationssystem till låga kostnader för alla användargrupper (ibid, s.116-118).
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Som sagts ovan fyller folkbiblioteket en viktig funktion som kulturinstitution. Den kulturella
rollen som biblioteket har hänger samman med mötesplatsfunktionen vilket vi kommer att gå
in på närmare nedan.

����.XOWXUEHJUHSSHW

Begreppet kultur kan definieras på olika sätt. Det är svårt att få ett samlat grepp och man
måste söka kunskap inom många olika områden, bland annat historia, etnologi, ekonomi,
organisationsteori, statsvetenskap, sociologi, psykologi, idéhistoria, för att kunna få en
helhetssyn på vad kultur är. Vilket vi av praktiska skäl inte kan göra här.

Historiskt sett har termerna kultur och civilisation betraktats som synonymer, då de bildar
”den komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, rättsföreställningar,
seder och alla övriga färdigheter och vanor en människa har förvärvat som samhällsmedlem”
(NE bd 11 1993, s 511). Åke Daun, professor i etnologi, vill definiera kultur som ”de system
av värderingar och erfarenheter som vägleder människor i deras handlingar” (Daun 1974, s
59). Värderingarna utgörs här av den sociala miljön, livsstil, sedvänjor, trosföreställningar etc
som anger regler och normer för beteende inom en viss kultur. Till erfarenheter kan man
exempelvis räkna individens tillgångar i form av börd, intelligens, utbildning, ekonomi, tid
och hälsa. Även samhällets tillgångar såsom kommunikationer, boendemiljö, olika
tillgängliga aktiviteter etc är viktiga (ibid, s. 61f ). Det kulturantropologiska synsättet på kultur
och dess definition är att kultur är allt som människan har, gör och tänker, dvs både materiella
ting, beteendemönster och tänkande (NE bd 11 1993, s 511). Det etnologiska synsättet och
definitionen av kultur är det som vi använder oss av här.

Åsikterna om vad som är kulturens syfte varierar från individ till individ och från land till
land. Ett mål kan vara att tillgodose olika grundläggande sociala behov hos människan. Åke
Daun menar att det rör sig om behov såsom social kontakt och emotionellt positiva relationer,
omväxling i sinnesintrycken, behov av överblick och förståelse att kunna påverka
omgivningen, samt ett behov av självkänsla och egenvärde. Det kan t ex gälla att bygga upp
samhörigheten mellan människor i samhällen, i form av arbetsgemenskap, språk, historisk
förankring, gemensamma aktiviteter (Daun 1974, s 59f). Andra funktioner som kulturen
uppfyller är självkännedom, d v s att lära känna sig själv som individ. Det fyller också en
estetisk funktion, en form av ”konst för konstens skull”. Kultur är här då lika med konstens
uttrycksformer: bildkonst, litteratur, musik, dans, teater och film etc. (Skot-Hansen 1994 s
17f). Kulturens syfte har på senare tid kommit att förskjutas mer från upplysning till
upplevelse (Nilsson 1999, s 365).

När man talar om kultur får man också skilja på olika former av kultur. En uppdelning av
kulturen i det som kallas för ”finkultur” (även kallat hög- elit- eller bildningskultur) samt
”populärkultur” (även kallat mass- eller industrikultur) är vanlig. Begreppet finkultur torde
svara mot den allmännaste uppfattningen om begreppet kultur och dess innebörd. Det är i hög
grad värderande; en del mänskliga uttryck är kultur, andra inte (Skot-Hansen 1994, s 18f).
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Folkbiblioteken i Sverige anordnar olika slags kulturevenemang och kan således sägas fungera
som en slags kulturresurs för allmänheten. Det är statens kulturråd som ansvarar för att
utveckla den statliga kulturpolitiken och således då även för bl a litteratur och folkbibliotek.
Folkbiblioteken är styrda och finansieras till 95 % av kommunerna. Visst bidrag kan
emellertid utgå från Statens kulturråd och andra statliga myndigheter eller landstingen
(Kulturpolitik i praktiken 1997, s 60).

Riksdagen fastställde ansvarsfördelningen mellan stat, landsting, kommuner och
organisationer samt målen för den statliga kulturpolitiken år 1974. År 1996 utvidgades målen
för den nationella kulturpolitiken ytterligare. Enligt detta riksdagsbeslut ska kulturpolitiken:

1. Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den
2. Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser

samt till eget skapande
3. Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom

motverka kommersialismens negativa verkningar
4. Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i

samhället
5. Bevara och bruka kulturarvet
6. Främja bildningssträvanden
7. Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet

(Kulturpolitik i praktiken 1997, s 12f).

En bibliotekslag infördes 1997. I denna sägs att;

 ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek” (Svensk författningssamling 1996, 1997).
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Kulturpolitiken har sina egna idétraditioner. Det är främst tre olika huvudtraditioner som
existerar idag sida vid sida. Den humanistiska är äldst med rötter i en äldre borgarsyn. Den
sociologiskt motiverade kulturpolitiken kom på 1970-talet och ville skapa ett nytt samhälle
medan den instrumentella betonar konkurrens, attraktionskraft och kulturens ekonomiska
betydelse (Nilsson 1999, s 366).
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0nO Bildning Frigörelse, samhällsförändring
Synliggörande: "sätta X på
kartan"

%DNJUXQG Staten Det civila samhället Marknaden

)|UDQNULQJ Nationell Lokal Global

6WUDWHJL God konst till folket
Kulturell demokrati: publikarbete,
uppsökande verksamhet, eget
skapande

Kulturalisering- profilering -
"events" - marknadsföring

3XEOLN Hela Befolkningen Grupper Segment - livsstilar

5DP
Kulturinstitutioner
Turnéer

Aktivt deltagande - pluralistiska
ramar

Flaggskepp - festivaler
 

)XQNWLRQ Upplysning - bildning
Bekräftelse - utveckling -
kommunikation

Underhållning, upplevelser

)|UPHGOLQJ

Kulturförmedlare -
bibliotekarier och
museipedagoger
Folkbildning

Animatörer - kultursekreterare -
kulturpedagoger

Projektledare - curators

(Nilsson 1999, s 366)
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Forskning har visat att det finns ett samband mellan sociala bakgrundsfaktorer och
kulturvanor. En persons sociala bakgrund, eller de konstanta faktorerna i en persons liv –
föräldrarnas sociala status, föräldrarnas och den egna inkomsten, utbildningen och typen av
arbete man har – har visat sig i stor utsträckning vara avgörande för den personens inställning
till olika kulturaktiviteter (Nilsson 1999, s 33f).

Den franske sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieu har myntat begreppet ”det
kulturella kapitalet”. Hans teori går i korthet ut på att vi lever i ett differentierat samhälle där
kulturen är en viktig komponent för fördelning av makt, prestige och inflytande. Individer och
grupper har olika värdesystem, handlingsmönster, vanor, språk och tankestrukturer som
övertas självklart utan att dessa ens ser dem som sociala konstruktioner. En klassifikation (i
ålder, grupper, kön och sociala klasser) av världen och människors beteende sker ständigt, där
allt har sin självklara plats samt där begränsningar och möjligheter bestäms. Genom att
tillägna sig vissa KDELWXV, d v s en kollektiv livsstil, innefattande sätt att föra sig, tänkesätt,
smak m.m., bär de olika samhällsklasserna på särskiljande kännetecken som är centrala för
förståelsen för hur makteliter formeras och reproduceras och för hur karriärvägar öppnas och
stängs inom olika ”sociala rum”�En habitus blir således ett slags redskap med vars hjälp vi
orienterar oss i samhället. När man förflyttar sig mellan olika positioner i samhället eller
”sociala rum”, förändras kapitalet och förflyttningen kan avläsas också i smakförändringar
(Bourdieu 1984, s 114f).

Genom utbildning, skolkultur och vardaglig kontakt med litteratur, konst, teater och musik
m.m. får individen ett förhållningssätt till såna ting men den riktiga säkerheten tar det, enligt
detta synsätt, generationer att förvärva. De kapitalstarka är också de som definierar den



legitima kulturen. Dessa distinktioner skapar gränser, som i praktiken innebär ”att man vet sin
plats”. Individen utesluter sig således från vissa varor, personer, relationer och platser som
denne ändå är utestängd från (Bourdieu 1991, s 271f). Bourdieu teser har framförallt giltighet
för det land, Frankrike, i vilket han har studerat. Liknande studier av hur det kulturella
kapitalet fördelas har ej gjorts i Sverige. Man bör ha i åtanke att Frankrike, till skillnad mot
Sverige, av tradition varit ett klassindelat och centralstyrt land dominerat av en elitkultur som
förvaltats av ett storborgarskap i statsadministrationen och det privata näringslivet (Nilsson
1999, s 37)

������'LVNXVVLRQ�±�GHW�NXOWXUHOOD�NDSLWDOHW

Enligt ovanstående teori skulle alltså faktorer såsom den sociala bakgrunden vara avgörande
för om en individ tar del av kulturella aktiviteter eller inte. Folkbiblioteket fungerar som ett
viktigt kultur- och utbildningscentrum (Andersson, Skot-Hansen 1994, s 15). Skulle således
folkbiblioteket endast fungera som mötesplats för en ”ekonomisk, social och kulturell elit”?

År 1974 formulerades Sveriges första samlade kulturpolitik. Målet var att förändra
människors totala livssituation och att kulturpolitiken skulle vara giltig för alla. Men
fortfarande består den ojämna kulturkonsumtionen och de kulturella klassmönstren är relativt
oförändrade (Sjöholm 1992, s 80-121). En av staten initierad bokutredning har påvisat att
närmare 2 miljoner människor i Sverige ytterst sällan eller aldrig läser en bok. Läsvanorna
varierar stort i olika socioekonomiska grupper, t ex läser arbetare och lågutbildade böcker i
mindre utsträckning än genomsnittsbefolkningen. Regionala variationer förekommer också, då
folk i storstadslänen läser mer böcker än i glesbygden (Läs- och bokvanor i fem svenska
samhällen,1972, s 29, 305ff).

Kulturvanor och attityder gentemot kulturyttringar påverkas i hög grad av traditioner, livsstil,
ekonomiska, socioekonomiska och utbildningsmässiga förhållanden bland mycket annat
(Nilsson 1999, s 353). I en statlig utredning gjord 1995 visade det sig att utbildningsnivån
betyder mest för om en individ deltar i olika kulturaktiviteter (Tjugo års kulturpolitik, 1995, s
107). Fortfarande existerar ett bildningsideal som säger att man med bildningen skall ”höja
sig” och lämna den egna gruppens kultursyn och ta en annan (Sjöholm 1992 s 80f).
Deltagande i kulturlivet har under de senare åren breddats mycket tack vare den kraftigt höjda
utbildningsnivån. Men fortfarande är män med låg utbildning den grupp som är minst
delaktiga i kulturen (Nilsson 1999, s 356).

Som tidigare nämnts får man skilja på kultur och kultur. Populärkulturen, som en stor del av
befolkningen tar del av, och ”finkulturen” som brukas av ett fåtal (Nilsson 1999, s 14f).
”Finkulturen” eller bildningskulturen betonar fostran, intellektuell analys, inlärning av gamla
mönster, genuin kunskap och auktoritetsdominans bland mycket annat. Populärkulturen å sin
sida betonar mer rekreation/flykt/fritid, känslomässig reaktion, upptäckt av nya mönster,
identifiering av fakta och majoritetsdominans etc. (Nylöf 1991, s 9-21). Det kulturella
etablissemangets definition av vad kultur är råder oftast. Den dominerande klassens definition
av verkligheten accepteras som naturlig (Nilsson 1999, s 14f).
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Vad menar man egentligen med begreppet mötesplats? Karen Zahle vill�definiera kulturella
aktiviteter och därmed mötesplatser som ”themes directectly related to the inhabitants lifes, in
order to draw them closer to each other and thus reinforce their belongings to the place and to
a social entity” (Resources for culture 1994, s 30). Hon menar att dessa kulturella aktiviteter
är beroende av en struktur för människors liv. Strukturen består av tre beståndsdelar:
”Punkten”, vilken är den plats varifrån varje individ utgår ifrån och som består av hemmet.
Här får man vara ifred och har sina egna saker. Vidare skaffar man sig här den nödvändiga
tryggheten för att möta världen utanför. Nästa beståndsdel är ”Linjen”, som är en form av
fysisk kommunikationsled, såsom hissar, vägar och lokala transportnät, och som leder
människan ut till andra människor. Slutligen har vi ”Planen” som är den yta där människor
möter varandra. ”Planen” kan man då, enligt detta resonemang, likställa med mötesplats. Den
kan bestå av ett stycke mark, ett rum, en byggnad, ett antal byggnader, en stadsdel, en hel by
eller stad (ibid, s. 30f).

����.DWHJRULHU

Mötesplatser kan kategoriseras på olika sätt. Man kan skilja på mötesplatser för förväntade möten och dito för
förutsättningslösa möten. Till den förstnämnda kategorin hör konstsalongen, konserthusfoajén, fotbollsarenan,
stamfiket, motionslokalen, bridgeklubben och hobbyverkstaden. Förutsättningslösa möten däremot kan vara
exempelvis stadskärnan, köpcentret, tågstationen och promenadstråket där många människor rör sig men inte i
första hand för att mötas, istället korsas här deras vägar (Mötesplatser till lust och gagn i stad och bygd 1991, s
71-79).

Mötesplatser kan uppträda inom olika delar av samhället. Inom arbetslivet eller
”produktionen” finner man mötesplatser i form av ex. fikarummet eller lunchrummet. Här kan
man t ex känna en tillhörighet med arbetskamrater. Inom ”distributionen” av varor och tjänster
hittar man mötesplatser i butiken, på köpcentret och på torget. Här kan man träffa och känna
samhörighet med folk utan att för den skull känna krav på direkt social kontakt. Inom
”reproduktionen”, såsom skolan, barnomsorgen och vården finner man också mötesplatser.
Slutligen har vi inom ”rekreationsområdet”, det vill säga exempelvis inom kören, på
fotbollsplanen, studiecirkeln, bingon, simbassängen, mötesplatser där människor med
liknande intressen kan träffas (Mötesplatser …1991, s 75).

Människor värderar olika mötesplatser olika högt. Detta kan bero på vilka vi är och i vilket
skede av livet vi befinner oss i. Om man är ”uträttare”, värderar man jobb och resultat högst
och arbetsplatsen blir då den viktigaste mötesplatsen. ”Upplevaren” däremot anser att resor,
kultur etc är livets mening och finner sina mötesplatser här, medan ”tillhöraren” ser familjen
eller föreningslivet som det viktigaste (Mötesplatser…1991, s 75).



����2IIHQWOLJKHW

En mötesplats, såsom vi vill definiera den här, förutsätter offentlighet. Ett villkor för att en plats ska kunna kallas
offentlig är att den ska vara tillgänglig för alla. Vem som helst oavsett bakgrund, samhällsposition, åsikt eller
klädsel ska kunna ha tillträde till dessa platser. Människor som vistas i de offentliga miljöerna ska också ha rätt
att fritt välja hur de vill framställa sig själva, vilka kontakter de vill ta eller inte ta samt hur de vill bli uppfattade
av andra (Lieberg 1992, s 99f).

Det finns privata samt icke- privata offentliga platser. I en snäv juridisk bemärkelse kan man se alla platser som
privata som inte är offentliga. Så är emellertid inte fallet eftersom många privat ägda eller förvaltade lokaler även
brukas av allmänheten. Exempel på sådana anläggningar kan vara varuhus, kaféer och teatrar, där en fri
cirkulation och ett fritt meningsutbyte mellan människor kan ske, dit de har tillträde i egenskap av kunder,
besökare eller publik (Lieberg 1992, s 99f).

Graden av offentlighet bestäms av hur öppna och tillgängliga lokalerna är. Offentlighet innebär att det ska vara
fri cirkulation och att besökarna inte skiljs ut som privatpersoner. De ska inte vara hänvisade till något särskilt
beteende eller till någon särskild del av lokalen. Privat ägda men offentligt utnyttjade lokaler skulle således inte
vara offentliga i betydelsen att de är gemensamma och att de tillhör alla. Tillträdet bestäms i princip av
ägaren/förvaltaren och regleras antingen av ekonomiska eller marknadsmässiga principer och någon form av
lagstiftning. Dessa lokaler uppfyller bara kriteriet av offentlighet i en bemärkelse: att det förekommer fri
cirkulation och fritt meningsutbyte (Lieberg 1992, s 99f).

När vi talar om offentlighet associerar vi i första hand till det sociala livet samt de informella regler, normer och
former som reglerar umgänget mellan människorna på dessa offentliga platser. Det får oss att tänka på sådant
som att ”vara synlig inför allas ögon” och ”att vara delaktig i ett skeende tillsammans med andra personer”.
Offentlighet kan således betraktas utifrån två olika utgångspunkter: en fysisk/rumslig (offentliga platser, lokaler
och anläggningar) och en social (det sociala livet på dessa platser) (Lieberg 1992, s 99).

Tillgängligheten till offentliga platser kan begränsas genom olika restriktioner vilket gör att platserna inte alltid
uppfattas som offentliga. Exempelvis kanske bara vissa kategorier av människor har tillträde till platsen.
Lokalerna kan också bara vara tillgängliga under vissa speciella villkor, t ex att vissa speciella kläder krävs,
inträde eller att man måste följa vissa regler för just den platsen. Tillgängligheten kan också begränsas av sådant
som bristande insyn eller avskilt läge. Det gör att de som inte tidigare är bekant med platsen har svårt att hitta
eller ta sig dit (Lieberg 1992, s 101).

Platsen måste också användas på ett sådant sätt att ingen känner sig ovälkommen eller utestängd. Platsen måste
även erkännas som offentlig av de som använder den. Ett annat villkor är att användarna är någorlunda bekanta
med situationen på platsen. Det ska vidare finnas möjligheter att kunna se och synas, att det är en säker miljö etc.
(Lieberg 1992, s 101-103).

Användningsområden för offentliga platser är många. De kan t ex fungera som reträttplatser där det finns
möjlighet att dra sig undan och möjlighet till avskildhet eller interaktionsplatser, där det tvärtom är möten och
konfrontationer samt upprättande av kontakter som är viktiga (Lieberg 1992, s 225).

Stamställen kan sägas vara en form av privatisering av en del av det offentliga rummet. Detta kan beskrivas som
offentliga platser som en grupp tillfälligt tar i besittning och omvandlar till ”sitt” område. De inrättar sitt
”vardagsrum” i det offentliga rummet (Lieberg 1992, s 225-230). Vissa grupper har inrättat sina egna
offentligheter och mötesplatser, dit andra inte har tillträde eller känner sig välkomna. Exempel på detta är vissa
gator eller områden som övertagits av ungdomsgrupper (ibid, s. 248).

Den amerikanske sociologen Richard Sennett skrev redan 1974 om offentlighetens förfall. Han menar att i och
med privatiseringstendenserna en bit in på 1990-talet har det offentliga rummet kommit att pedagogiserats och
disciplinerats. Offentligheten är inte längre lika intressant som plats för spontant umgänge och möten mellan
främlingar. Väsentliga delar av det sociala livet i städerna utspelas istället inom hem och familj eller inom ramen
för det organiserade föreningslivet. De offentliga platserna ges en utformning som understryker att de inte i första
hand är till för spontant socialt umgänge. De är till för vissa speciella aktiviteter, som t ex transporter och
förflyttningar (Sennett, 1993, s 12ff).
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Människor har alltid haft ett behov av att mötas. Platserna för mötet kan ha varit planerat eller
spontant. För vissa har mötet varit det viktiga och själva platsen där man träffats har spelat
mindre roll. Platsen har sedan successivt utvecklats till en mötesplats. I andra fall kan
mötesplatsen tillkommit i syfte just att folk ska träffas där, d v s här har platsen kommit till
före mötet. Varför människor väljer vissa platser till att mötas på hänger kanske inte så
mycket på platsens egentliga utformning utan kanske mer om minne och tradition: platser där
folk under lång tid har mötts fortsätter gärna att vara mötesplatser (Mötesplatser…1991, s 83-
88).

����)XQNWLRQ

Vad har egentligen mötesplatsen för funktion? Det grundläggande syftet torde vara att
människor träffar varandra. Mötesplatsen fungerar som en arena där man möter och
interagerar med andra människor. Oftast rör det sig då om människor man redan känner.
Hemmet är i dessa sammanhang fortfarande den allra viktigaste mötesplatsen (Mötesplatser…
1991, s 75-77).

Allmänna mötesplatser kan fylla ett behov för ensamma människor och ge dem en möjlighet
att etablera nya kontakter. De kan också tillfredsställa människors önskan om att ha människor
omkring sig utan att för den skull tvingas ingå i ett socialt samspel eller behöva umgås på ett
djupare plan med andra människor. Man kanske vill känna en tillhörighet men utan krav.
Exempel på sådana mötesplatser kan vara affärer eller torg (Mötesplatser…1991, s 75-77).

En annan viktig funktion som mötesplatsen kan ha är att befästa demokratin: förståelsen och
empatin mellan människor stärks då individer från olika sociala skikt kan mötas på lika villkor
(Klein 1998, s 18).

Mötesplatser har under senare år kommit att fungera som ett politiskt styrmedel. I en statlig
utredning från 1998 ser man mötesplatsen som ett medel för att motverka eller minska de
sociala problemen inom vissa utsatta bostadsområden. Kommunala förvaltningar har med
mötesplatserna haft som mål att integrera olika grupper av människor (Tre städer: en
storstadspolitik för hela landet, 1997, s 108f).

����0|WHVSODWVHUQDV�KLVWRULN

Under den tidiga historien var religionen en viktig faktor som förde människor samman.
Religiösa riter på vissa heliga platser samt med kristendomens införande kyrkorna var viktiga
mötesplatser. Andra tidiga naturliga platser för möten var torg och marknadsplatser. När
självhushållningen övergavs till förmån för arbetsdelning och specialisering kom hushåll,
byar, bygder och länder att knytas närmare varandra och platser för utbyte av varor uppstod.
Tankar och idéer utbyttes och samhällena fördes samman (Mötesplatser… 1991, s 89).

Kommunikationsleder är viktiga förutsättningar för att människor ska kunna mötas.
Byggandet av vägar och järnvägar kom att underlätta för möten. Vid kommunikationslederna



växte det upp städer med affärer, värdshus och stationsbyggnader samt torg och gator o s v,
som blev naturliga sociala rum, med en självklar offentlighet och tillgänglighet för vem som
helst (Mötesplatser…1991, s 89).

Den moderna trafiken, med bilar och andra transportsystem har gjort att de traditionella
mötesplatserna och vilopunkterna i städerna till viss del försvunnit. Människors möjligheter
att i lugn och ro mötas har reducerats då bilar etc tagit över gatorna (Mötesplatser…1991, s
76,90). Många av de naturliga mötesplatserna i form av gator, kvarter, torg och parker har
successivt försvunnit. Livskraften hos dessa platser har också underminerats, menar
Greenhalgh. Detta då bilarna och trafiken tagit över alltmer, och affärsgator har bytts ut av
privata inhägnade områden, samt då inträde till museum och andra fria mötesplatser har
kommit att avgiftsbeläggas (Greenhalgh 1995, s 12). Byggnadsutvecklingen, med zonering, d
v s olika funktioner, såsom fritidsområden, bostadsområden och köpcentra, som har åtskiljts
från varandra, har också utarmat stadens naturliga mötesplatser. Möjligheter till spontana
möten mellan generationerna har försvårats i och med denna ”snuttifiering”
(Mötesplatser…1991, s 76,90).

Informationstekniken, med användandet av Internet, är en annan faktor som påverkat
människors kontaktmöjligheter. Människor kan idag uträtta många av sina ärenden i sitt hem
med datorns hjälp vilket gör att de inte behöver besöka posten, banken, affärer etc. Denna typ
av offentliga mötesplatser där gränsöverskridande möten kan ske är viktiga för att människor
ska kunna leva sig in i andra människors levnadssituation, för empati och solidaritet (Klein,
1998, s 18). Det lokala perspektivet har härmed förändrats. Utvecklingen av IT och andra
former av kommunikationsmedel har förskjutit synvinkeln från den lilla byn till att omfatta
hela världen. Vårt behov av lokala mötesplatser kan kanske i och med detta minska eller så
blir det tvärtom ett ökat behov av en lokal tillhörighet och sammanhang för människor
(Mötesplatser…1991, s 74). Frågan är om utvecklingen går mot en ökad social isolering eller
om oron är obefogad och behovet av offentliga mötesplatser istället ökar vilket gör att de
uppstår i nya skepnader. Internet kan ju ses som en ”modernare” form av mötesplats:
människor träffas inte öga mot öga, däremot själsligt eller intellektuellt.

En ökad internationalisering och integrering av olika grupper av människor medför troligtvis
att behovet av mötesplatser i framtiden kommer att bli större, både för att ”binda ihop”
grupper av människor men även att ge dem en känsla av samhörighet och social bekräftelse
(Tre städer: en storstadspolitik för hela landet, 1997, s 33-34).
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Biblioteket har förutom sina resurser för information vissa specifika egenskaper som gör det
lämpligt som mötesplats. Greenhalgh och Worpole pekar i sin bok /LEUDULHV�LQ�D�ZRUOG�RI
FXOWXUDO�FKDQJH  på några hos folkbiblioteket specifika egenskaper som gör det lämpligt som
mötesplats. Det är öppet för alla, gratis inträde, man kan komma som man är utan krav på
speciella kläder eller ideologiska åsikter, valfrihet råder då det gäller att vara social eller inte
och anonymitet kan erbjudas för den som så önskar (Greenhalgh 1995 s 51f). Vidare ses
biblioteket som demokratiskt och icke-partiskt; bibliotekarier har ett rykte om sig att inte ta
ställning i olika frågor. Biblioteket ses lite som ett heligt rum, en plats där man kan sitta, läsa,
strosa runt, sova och få vara ifred; ingen blir dömd och det är kravlöst. Det är ofta en av de få
platser i en stressig stadsmiljö där människor, speciellt kvinnor, i alla åldrar kan gå ensamma
och spendera tid utan att oroa sig (ibid, s 51f). En annan fördel kan vara tystnaden som råder
och att tiden går långsammare här: tempot är betydligt lugnare än i övriga samhället (Greider
1998, s 23).

Ytterligare en egenskap som är specifik för folkbiblioteket, och som Greenhalgh och Worpole
tar upp, är att det här finns en oskriven tystnadsregel. Kravet på tystnad håller på att
uppluckras alltmer men är ändå något som få andra kulturinstitutioner har. Detta är en viktig
faktor som innebär att det sociala umgänget på biblioteket blir hämmat och gör det svårare för
folkbiblioteket att fungera som en mötesplats. Förväntan på tystnad och regeln att man inte
ska störa gör att det blir besvärligt att skapa nya kontakter. Många av de möten som sker på
biblioteket är mellan personer som redan känner varandra (Greenhalgh 1995, s 51f). Den
informella stämning som exempelvis finns på en pub saknas på biblioteket. För att biblioteket
ska kunna fungera som ett mötescentrum är det väsentligt att det här finns en atmosfär som
tillåter samtal, kontakt och kommunikation. Kravet på tystnad har luckrats upp på senare tid
vilket kanske kan underlätta för informella kontakter men steget till att förvandla biblioteket
till en pub, som bl a bibliotekarien Frank M. Gardner i England vill, är fortfarande långt.
Gardner vill ha ett bibliotek där människor spontant kan mötas och prata med varandra, där
debatter och diskussioner är livliga (Bergman 1969, s 446-450).

Sven Nilsson menar att biblioteket har blivit en kunskapsteater. Biblioteket är en mötesplats
för både planlagda och slumpmässiga möten (Nilsson 1997, s 6). Det är många som använder
stadsbiblioteket i Malmö som mötesplats. Andelen flanörer är stor. Bibliotekets kafé är ett
populärt ställe att träffas på för kontaktsökande ungdomar (ibid s. 9).

Samtalsforum och offentliga samtal har annars fått en renässans på senare tid. Samtalsforumet
kan fylla ett ökat behov hos människor av att fysiskt träffas, men även av att få prata om
sådant som berör. Offentliga samtal kan ses som ett komplement till studiecirklar.
Föreläsningarna attraherade tidigare främst en äldre kulturelit men har nu lockat till sig alltfler
yngre (Lundell, 2001-04-01, s. B1). Kanske kan detta också återspeglas i biblioteket där
samtal blir mer tillåtande och flera diskussionsforum initieras.
I en artikel i Aftonbladet frågar sig en kvinnlig reporter hur sexigt ett bibliotek är. Hon
prövade att på ett bibliotek försöka få kontakt med människor av motsatta könet. Slutsatsen
blev att biblioteket är en plats för ett försiktigt och värdigt kontaktsökande men utan erotiska
undertoner (Ekeus, 1999, s 20).



Gunnar Alsmark, som är universitetslektor vid etnologiska institutionen i Lund, menar att
biblioteket inte är någon naturlig mötesplats för olika invandrargrupper. De fysiska
möjligheterna finns där men annars anser Alsmark att biblioteket är en främmande miljö för
många människor speciellt då invandrare eftersom det här existerar en ”subkultur”, d v s en
form av dold kultur med budskap som inte så lätt låter sig identifieras. I biblioteket
förekommer alltså olika former av värderingar som invandrare har svårt att igenkänna.
Alsmark menar vidare att det i varje kultur finns en estetisk kod, d v s vad som anses som fint.
Det finns ett förakt för vardagskulturen, som syns även i biblioteket, vilket gör att människor
sällan möts över gränserna i sin vardag, mötena blir ytliga och intellektuella (Blomberg  1985,
s 67).

Idag arbetar en hel del människor hemifrån. De traditionella arbetstiderna och arbetsrutinerna
har ändrats. Antalet studerande har ökat. Dessa människor behöver tillgång till kunskap och
information, som biblioteken kan tillhandahålla, helst dygnet runt, för att klara sina åtaganden.
Samtidigt som studierna alltmer får bedrivas på fritiden för en ständig uppgradering av
kunskaper och kvalifikationer för mer krävande uppgifter (Nilsson 1997 s 5). Vissa bibliotek
har kommit att anpassa sig efter de nya villkoren, med bl a utökade öppettider (Rabe 1994, s
84).

Människor har i allt större utsträckning kommit att anpassa sig och ta till sig den nya
informationsteknologin som gör det lättare rent funktionsmässigt men samtidigt medför vissa
nackdelar. John Naisbitt har i sin bok ”Megatrender” myntat begreppet ”high tech, high
touch”. Där menar han att det blir allt viktigare med de mänskliga och sociala kontakterna, ju
mer distanserande högteknologi vi får (Naisbitt 1983, s 52f). Enligt denna teori kommer
människor således i framtiden att fortsätta besöka biblioteket fastän de egentligen inte behöver
bl a för att det ger mer och är roligare där än att sitta ensam hemma vid datorskärmen.
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I ett bibliotek skall det inte bara finnas kunskap i form av böcker, tidningar, datorer. Den
fysiska utformningen är inte minst viktig. Under den tidigare delen av svensk
folkbibliotekshistoria saknades specifika lokaler för folkbiblioteken. I stället inhystes
biblioteken i enklare lokaler, i form av gamla sjukhus, i ett rum i skolan osv (Svenska
biblioteksbyggnader 1989, s 117). De tidigaste bibliotekens utformning var slutna till sin
karaktär. Byggnaderna innefattade ett historiskt arv och en kunskap, som endast ett fåtal
människor kunde ta del av. Den fysiska gestaltningen var svårgenomtränglig med en evig och
sträng ordning som inte inbjöd till besök för de oinvigda. Överskådligheten var viktig. Man
ville att biblioteket skulle kunna kontrolleras och ses över från en eller ett par punkter. Detta
skapades exempelvis med hjälp av upphöjda informationsdiskar. Med public library idéerna
och folkbiblioteken blev det viktigt med en öppenhet vad gällde den fysiska utformningen, bl
a då i form av öppna hyllor (Nilsson 1997, s. 21).

En av de tidigare folkbiblioteksbyggnaderna i Sverige och i Norden var det Dicksonska
biblioteket i Göteborg som uppfördes 1897. Lokalerna var främst till för arbetarklassen. Stilen
på byggnaden var nationalromantisk, vilket innebar att den lånade uttryck från historisk tid,
med bl a motiv från medeltida borgar, fornnordisk träarkitektur, samt barocken. Huset ger ett
monumentalt, ointagligt intryck och skapar respekt vilket kanske också var vad man ville
uppnå (Viberg 1989, s 234-245).

Stockholms stadsbibliotek uppfördes 1928 och här skiljer sig utformningen en del från det
Dicksonska folkbiblioteket. Konstutsmyckningar av lokalerna och nyskapande idéer är viktiga
(Sträng 1989, s 156). Öppna hyllor var här en självklarhet där låntagaren själv hade tillgång
till böckerna (Åttiotalets bibliotek 1990, s 4). Stilen på byggnaden är en blandning av
tjugotalets klassicism och den framväxande funktionalismen. Monumentaliteten finns till viss
del kvar (Skärstrand 1997, s 18). Stockholms stadsbibliotek har ett högt cirkelrunt mittparti
med omgivande rektangulära flyglar vilket ger en massivt sluten byggnadsform (Tynell 1931,
s 210f). Interiören är en blandning av mörker och ljus som ger en känsla av vördnad.
Interiören har vidare blivit öppnare och mer tillmötesgående (Skärstrand 1997, s 18f).

Under 1930- och 40-talet blir det vanligare att biblioteken får egna byggnader. Ett centralt
läge och en bra planering betonas och en särskild biblioteksarkitektur utvecklas (Nordström
1987, s 11).

”Galleribiblioteken”, med sina höga rektangulära bokhallar med gallerier längs alla väggar,
med böcker i vägghyllor, och med läsrum och barnavdelning i lägre rum på ömse sidor av
bokhallen dominerar vid byggandet och gör så fram till mitten av 1960-talet. Därefter blir
planlösningen öppnare med en lokal som i princip består av ett stort rum i ett plan där alla
publika avdelningar ryms. Avdelningarna skiljs åt med hyllor, som blev fristående, och miljön
blir mer ombonad med möbler istället för fasta väggar (Åttiotalets bibliotek 1990,�s 4f�.



1970- och 80-talen, kom att handla mest om bibliotekets inredning. Man ville skapa en
hemliknande känsla med sitthörnor, bord och lågt hängande lampor samt ofta
heltäckningsmattor. Hyllorna var emellertid fortfarande uppställda i räta kolonner och den
klassiska uppställningen i systematiska kataloger var dominerande (Nilsson 1997 s 30).
Flexibiliteten och rationaliteten ökades och byggnaderna kom mer att likna varuhus till sin
utformning, där det som biblioteket kunde erbjuda i form av böcker och information liknade
varuhusets varor (Åttiotalets bibliotek 1990, s 4f�.
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Riktningen inom biblioteksbyggandet under 1980-talet fram till idag benämns
postmodernism. Stilen lånar fritt från klassicismen, 1900-talets moderna tradition, från lokala
byggnadssätt samt kommersiella byggnadsstilar. Tanken är fortfarande att byggnaden ska vara
funktionalistisk men mer synlig än tidigare ”varuhusbyggnader”. Biblioteket ska synliggöra
kulturen och vara ett rum som ger en förhöjd livsskänsla. Exteriör samt interiör får gärna
uttrycka något av verksamhetens idé och ändamål (Åttiotalets bibliotek 1990, s 4f�.

Dagens biblioteksbyggnader ska tillfredsställa många olika behov och användningsområden
samt kunna konkurrera med andra verksamheter, såsom biografer, varuhus osv (Nilsson 1997,
s 37-41). Besökare idag kommer till biblioteket kanske främst för att hämta kunskaper men
även för att få upplevelser. Detta har arkitekter alltmer uppmärksammat och
biblioteksbyggnaderna utformas för att vara estetiskt tilltalande och fylla upplevelsebehovet
(ibid, s. 6-8).

Under 1990-talet har landskapet kommit att betonas än mer. I Malmö stadsbibliotek, som stod
färdigt 1998, existerar en friare hylluppställning, en uppdelning mellan huvudstråk och
smalare gångar, växelspel mellan samlingar och öppna ytor, sittgrupper samt utställnings- och
exponeringstorg, för att försöka tillfredsställa alla olika behov och skapa spännande kontraster
och upplevelser för besökaren (Nilsson 1997, s 30). Bibliotekets konstruktion är utformat med
tanke på strosandets karaktär med stora ytor och mycket ljus för att ge ett välkomnande
intryck (ibid, s.8).

Biblioteket ska vara så öppet som möjligt och interiören klart synlig från utsidan. Glas och
genomskinlighet, som blivit idealet i senare tids byggnadsstil, avslöjar de allmänna och
demokratiska idealen som är uppbundna i idén om ett folkbibliotek. Önskan om öppenhet
reflekterar också en vilja att reducera alla hinder att beträda biblioteket. Trösklarna måste vara
låga, synfälten fria och de allmänna områdena djupa. Meningen med stor synlighet är att visa
närvaron av folk inne i biblioteket lika mycket som att visa böckerna, då biblioteket är en
social plats lika mycket som en lagringsplats för böcker (Greenhalgh 1995, s 60). Ett klart
uttalat mål är också att skapa en hemtrevnad. Biblioteket ska framstå som ett andra
vardagsrum, där folk av alla de slag ska känna sig välkomna och trivas (Edström 1987, s 14-
15).

 Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, som återuppfördes efter branden 1996 och invigdes
16 Mars år 2000, har en arkitektur som består av geometri, ordning och balans. Ljusa, lätta
och överblickbara interiörer hellre än tunga betongvolymer gäller. Det är högt i tak, inga
avgränsningar skiljer bibliotekets fackavdelningar åt och allt går in i varandra och samlas i en
enda övergripande sal. Svensk trätradition tas till vara. Biblioteket är också kontextuellt



förankrat i stadsplanen samtidigt som det fungerar som ett fristående arkitektoniskt
monument. Även Härnösands nya integrerade bibliotek har anammat den ljusa och
rymdmässiga stilen (Alton, 2000, s B3).
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Sammanfattningsvis kan man säga att utvecklingen av biblioteksbyggandet gått från slutenhet
till öppenhet samt från avskildhet till offentlighet. Arkitekturen har vidare gått från rationalitet
och funktionalitet till en skönhetsaspekt och estetik i byggnadstanken.

De första folkbiblioteken kan tyckas ha varit stränga och förbjudna platser med mörka
interiörer och undangömda staplar av böcker som lät förstå att lagring och klassifikation av
böcker var deras primära funktion. Folkbiblioteket var nästan som en världslig katedral, som
uppstod under en tid då medborgare började erkännas som individer med rättigheter och
medvetenhet. Biblioteksbyggnaderna kom att återspegla och bli symboler för den
begynnande/framväxande tanken om och idealet för allmän tillgång till kunskap och
utbildning, för de demokratiska tankarna om jämlikhet i fråga om möjligheter och rättigheter
för individen. Den symboliska makten som arkitekturen utgör har förändrats men bibliotek
representerar fortfarande en urtyp av byggnadsform som förmedlar kunskap som dominerade
under 1800-talet och in på 1900-talet. Moderna byggnader med sin ljusa interiör fortsätter att
avspegla ideal om intellektuella rättigheter, vikten av utbildning i vårt samhälle och
folkbibliotekets roll att hjälpa till att bibehålla ett publikt rum (Greenhalgh 1995, s 52,58).
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Placeringen av biblioteket är viktig. Helst ska dess läge vara centralt i samhället inom nära
anslutning till andra verksamheter samt kollektivtrafik. Parkeringsmöjligheter ska finnas med
inte alltför långt gångavstånd från biblioteket (Folkbibliotekslokaler 1981, s 14). Läget hos
Malmö stadsbibliotek är också en blandning av närhet till centrum, och av avskildhet och
lugnet i parkmiljö, men ändå med en synlig placering (Nilsson 1997, s 15). Samma sak gäller
för exempelvis Linköpings stadsbibliotek, där den till biblioteket förlängda tvillingbyggnaden
vänder sig mot Linköpings domkyrka och centrum (Alton, 2000, s B3).

Undersökningar som genomförts i England visar att över hälften av de som använder
biblioteket kombinerade biblioteksanvändandet med att handla i affärer. Intervjuer som
genomförts i Birmingham och Hounslow visar att unga människor är benägna att besöka
biblioteket med vänner eller för att möta vänner. När man planerar att uppföra ett bibliotek är
det en ekonomisk fördel för omgivande butiker men också en vinst för biblioteket om man
placerar det i de centrala affärsområdena (Greenhalgh 1995, s 77f).

Då man bygger ett bibliotek är det också viktigt att tänka på tomtens beskaffenhet för t ex
möjligheten för senare utbyggnad. Byggnaden ska också passa ihop med omgivningen både ur
estetisk synvinkel men även rent praktiskt (Ottervik 1973, s 96). Från 1970-talet och framåt
har det varit populärt att skapa bibliotek i kombination med andra kulturlokaler såsom teatrar,
konsthallar och konsertlokaler (Lushington 1991, s  8)
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Kulturstatistiken för åren 1994-95 ger tillhanda att två av tre svenskar i åldern 9-79 år
under åren 1981-1993 har gjort minst ett biblioteksbesök (Kulturbarometern 1994-95, s
20). Man har vidare kommit fram till att människor i Sverige i genomsnitt besöker
biblioteket 10 gånger per år (Nilsson 1998). De som i störst utsträckning besöker
biblioteket är studerande ungdomar och skolbarn. De studerande ungdomarna använder
biblioteket mer regelbundet än övriga biblioteksbesökare. Människor som är arbetssökande
besöker biblioteket något oftare än de som är förvärvsarbetande. Enligt samma
undersökning verkar yrkestillhörigheten inte vara avgörande för biblioteksbesöken. Mellan
åren 1983-1992 har antalet biblioteksbesökande per år varit cirka 60 % av befolkningen.
Antalet har dock ökat under 90-talet. När det gäller biblioteksbesök, verkar det inte vara
påverkat av storleken på hemkommunen, storstadsbor och människor från glesbygden är
ungefär lika flitiga biblioteksbesökare. I mindre orter har biblioteksbesökandet ökat mest,
medan det har hållit sig oförändrat i Stockholmsregionen (Kulturbarometern 1994-95, s
20).

Den statliga bokutredningen visade att närmare 2 miljoner människor i Sverige ytterst
sällan eller aldrig läser en bok. Läsvanorna varierar för olika sociala grupper, t ex läser de
lågutbildade i mindre utsträckning än genomsnittsbefolkningen. Kvinnor läser oftare än
män (Läs mera!, 1984, s 46-48). Männen läser mer facklitteratur än kvinnorna som istället
föredrar skönlitteratur (Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen 1972, s 37).

Lånet av böcker på folkbibliotek är också starkt påverkat av biblioteksbesökarnas ålder. Ju
äldre besökarna är, desto färre är det som utnyttjar möjligheten att på biblioteket låna
böcker. Det är alltså pensionärer som lånar böcker minst av alla. De som utnyttjar
bibliotekens låneservice i större utsträckning än andra, är barn och studerande ungdomar
(PUB informerar: Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek 1990, s.15).

Kulturrådets senaste undersökningar visar dock att unga människors läsande minskar. Åttio
procent av svenska folket har ”nöjesläst” en bok under det senaste året, medan det i
åldersgrupperna 9-14 och 15-24 år har skett en minskning av läsandet. I stället har tv- och
videotittandet ökat samt även Internet- och annan datoranvändning. Andelen personer som
besökte eller utnyttjade ett bibliotek senaste året (år 2000) ligger emellertid procentuellt
konstant som åren 1994-95, d v s närmare 70 % (Kulturbarometern 2000, uppgifter
hämtade från Dagens Nyheter, 2001-03-28, Lundell, s B4).

Tilläggas bör att statistik, och speciellt den över läsvanor, inte ger en helt klar bild över
vissa förhållanden. Metoderna och underlagen för undersökningarna kan variera och
siffrorna blir då inte direkt jämförbara.
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En intressant fråga är vad besökaren gör på biblioteket. Vid Malmö stadsbibliotek genomförde
man ett antal undersökningar 1994 för att bland annat ta reda på vad besökarna på biblioteket
gjorde vid ett visst givet ögonblick, samt hur biblioteksbesöket såg ut totalt sett.
Observationerna visade att majoriteten, 60 % av besökarna satt och läste, att cirka 20 % stod
vid hyllor, 5 % sökte i datorer, 6 % lämnade/lånade böcker, 3 % frågade i informationsdisken
och 6% gjorde övriga saker såsom stod och samtalade osv. Det genomsnittliga besöket varade
i 42 min. med variationer alltifrån 20 sek. till 7 tim. De vanligaste aktiviteterna var: låna 61
%, själv leta efter material 59 %, lämna tillbaka 37 %, läsa tidningar/tidskrifter 31 %, egen
datasökning 30 %, läsa och studera 27 %, fråga i informationsdisk 25 %. Vanligast var
emellertid att besökaren uträttar och gör flera av de ovanstående sakerna samtidigt och inte
bara en enda (Nilsson 1997, s 95f).

Flera sådana här undersökningar har gjorts för att få en bild av biblioteksanvändandet. En
MORI2 undersökning i England 1991 gav tillhanda att:

- låna vuxenböcker (gjorde 65 % av biblioteksbesökarna)
- låna barnböcker (65 %)
- nyttja referensbiblioteket (30 %)
- söka råd eller hjälp från bibliotekspersonalen (30 %)
- leta upp lokal kommuninformation/broschyrer (27 %)
- kopiering (15 %)
- läsa dagstidningar/tidskrifter (13 %)
- låna musik (12 %)
- låna video (12 %)
- leta upp något på datorer eller i kortkataloger (12 %)
- fjärrlåna böcker (11 %)
- möta/träffa människor som man avtalat eller stämt möte med (2 %)

Det förekommer också en hel del andra aktiviteter som inte togs upp i MORI-undersökningen
såsom att; använda bibliotekets kafé (när så fanns), möta folk, socialt utbyte mellan
bibliotekarier och besökare, värma sig, använda biblioteket som en urban tillflyktsort
(Greenhalgh 1995, s 34f).

                                                          
2 Vilket står för ”Market and Opinion Research International”, och som är en agentur som genomför
undersökningar i England, läs mer om företaget på hemsidan www.mori.com/ .
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I det här avsnittet analyserar vi resultatet av vår undersökning. Jämförelser mellan de två biblioteken, Jönköping
och Sjöbo, görs. Först går vi igenom intervjuerna och presenterar kortfattat slutsatser. Upplägget följer enligt den
temaindelning och de frågeställningar som ligger som grund för detta arbete. Informanterna från bägge
biblioteken förs in under samma avsnitt. Här anges inte specifikt vem som sa vad utan åsikterna dras ihop.
Respondenternas svar analyseras separat under kapitel 8.2.5. Enkätsvaren analyseras sist. Avslutningsvis gör vi
en sammanfattning av både informanters och respondenters svar på de bägge biblioteken samt av enkätsvaren för
att kunna dra några slutsatser. Intervjuerna i sin helhet ligger som bilagor.
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Intervjuer har genomförts med fyra bibliotekarier på Jönköpings stadsbibliotek samt två
bibliotekarier och en biblioteksassistent på Sjöbo kommundelsbibliotek i Borås.
Informanterna valdes ut av den ansvarige på varje bibliotek. Intervjuerna utfördes i Jönköping
på respektive bibliotekaries tjänsterum. I Sjöbo gjordes intervjuer ute i själva biblioteket. Vi
använde oss av bandspelare. Detta för att få en så bra återgivning som möjligt av vad som
sades. Vi tyckte att fyra stycken bibliotekarier på varje ställe var lagom och representativt. I
fallet Sjöbo hade vi heller inget alternativ då arbetsstyrkan där bara var två bibliotekarier och
en biblioteksassistent.

Intervjuerna med bibliotekarierna genomfördes vid två olika tillfällen; måndag 27 mars samt
onsdag 29 mars år 2000 på stadsbiblioteket i Jönköping. På Sjöbo kommundelsbibliotek
gjordes samtliga intervjuer den 22 maj år 2000.

När det gäller intervjuerna med bibliotekarierna fick vi tillåtelse att använda deras namn. De
fick också läsa igenom och kommentera utskrifterna av intervjuerna innan vi publicerade dem.
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Jönköping hade år 2000 116 344 invånare. Arbetslösheten i Jönköpings län låg i december
2000 på 2,7 %. Lån per invånare var under samma år 8,7.�Jönköpings stadsbibliotek har 25,1
bibliotekarier, 27,37 kontorister, 3,0 övriga. Biblioteket som invigdes 1969 är byggt i två plan.
I anslutning till biblioteket finns en cafeteria. Vägg i vägg ligger även konstmuseet.
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Sjöbo kommundel hade 8230 invånare 31/12 -00. Arbetslösheten i Sjöbo var 4,3 % i februari 2001. Biblioteket
har ett bokbestånd på 19771 titlar. Utlåningssiffran år 2000 var 81682. Då intervjuerna gjordes hade biblioteket
2,5 fast anställda men är nu (våren 2001) fyra: 1,75 bibliotekarier, 1,0 biblioteksassistent samt 1,0 kanslist.
Biblioteket är placerat i centrala Sjöbo, vid torget och bredvid mataffären. Det är byggt i ett plan med en liten
tillhörande trädgård på baksidan. På biblioteket serverar man kaffe till självkostnadspris.
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Elvy (f. 1943) – Intervju genomförd 27 Mars 2000

Elvy jobbar främst med hembygdssamlingen. Hon började jobba som bibliotekarie 1970 innan
hon var färdig med sin utbildning och efter avslutade biblioteksstudier kom hon till
Jönköpings stadsbibliotek 1971. Här har hon varit på samma tjänst sedan dess. Halva tjänsten
består utav upplysningsarbete och halva tjänsten åt hembygdssamlingen. I detta ingår inköp,
kurser samt olika ”riktade” projekt.

Rune (f. 1942) – Intervju genomförd 27 mars 2000

Rune har arbetat som bibliotekarie sedan 1976 och på biblioteket i Jönköping sedan 1979.

Birgitta (f. 1943) – Intervju genomförd 29 mars 2000

Birgitta var vid tillfället då vi intervjuade henne sektionschef för avdelningen ”information och samlingar”, dvs
hon var ansvarig för referensarbetet och för mediebeståndet. Hon var ytterst ansvarig för huvudbiblioteket och
försökte samordna verksamheten i huset. Avdelningen för medieinköp, där sex personer arbetar, låg också på
hennes ansvar. Hon hade också ett stort ekonomiskt ansvar. I biblioteket finns tre avdelningar: lånedisken,
barnavdelningen och avdelningen för information och samlingar eller egentligen vuxenavdelningen. Birgitta var
också ämnesansvarig för vissa avdelningar, och köpte in och gallrade, samt satt även en hel del i informationen.
Birgitta har arbetat inom biblioteksområdet sedan 1973, och på biblioteket i Jönköping i två år. Sedan en tid
tillbaka är Birgitta tjänstledig och arbetar nu på Faluns stadsbibliotek.

Gerda (f. 1943) – Intervju genomförd 27 Mars 2000

Gerda arbetar med programverksamhet och bokutställningar. Hon började jobba på biblioteket
15 juli 1970. Gerda hade arbetat i Arvika innan hon gick på BHS. Fick emellertid första
”riktiga” biblioteksjobbet i Jönköping.
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Solveig (f. 1956) – Intervju genomförd 22 Maj 2000

Solveig har arbetat på Sjöbo kommundelsbibliotek sedan 1992.  Hon gick ut bibliotekshögskolan 1984. Tidigare
har hon arbetat på ett skolbibliotek och på sjukhusbiblioteket i Borås. På Sjöbo bibliotek ansvarar hon för
uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen.

Biblioteksassistent  Anki (f. 1943) – Intervju genomförd 22 Maj 2000

Anki har arbetat som biblioteksassistent på Sjöbo sedan 1978.

Carina (f. 1967) – Intervju genomförd 22 Maj 2000

Carina gick ut Bibliotekshögskolan 1996.
När Carina utexaminerades var hon arbetslös. Hon fick emellertid en ALU- tjänst på Sjöbo bibliotek, och fick
senare jobb som bibliotekarie.

������8SSOlJJ�DY�LQWHUYMXSUHVHQWDWLRQ

Intervjusvaren presenteras enligt de frågeställningar vi har satt upp för denna uppsats. Under
huvudrubriken Folkbibliotekets funktion som mötesplats ligger underrubrikerna; Bibliotekets



primära funktion, definition mötesplats, social funktion, påverkansfaktorer (med
påverkansfaktorer menar vi sådana faktorer som ex. arkitektur, läge, inredning, bemötande
etc. som kan spela roll för bibliotekets funktion som mötesplats), negativt/positivt med
mötesplatsfunktionen, framtiden för biblioteket som mötesplats. Därefter kommer rubrikerna;
Vilken vikt fäster bibliotekarierna vid mötesplatsfunktionen, Vad skiljer folkbiblioteket som
mötesplats jämfört med andra mötesplatser i samhället samt Skillnader mellan ett större och
ett mindre folkbibliotek. Vi har delat upp svaren från Jönköping och Sjöbo var för sig för att
öka överskådligheten. Intervjusvaren i sin helhet återfinnes som bilaga 1. Intervjuer med
biblioteksbesökarna ligger som ett separat kapitel; 8.2.

������,QWHUYMXHU�PHG�ELEOLRWHNDULHU

)UnJHVWlOOQLQJDU�

)RONELEOLRWHNHWV�IXQNWLRQ�VRP�P|WHVSODWV

%LEOLRWHNHWV�SULPlUD�IXQNWLRQ

Som folkbibliotekets primära funktion har bibliotekarierna på Jönköpings stadsbibliotek angett; folkbildning,
tillhandahålla böcker, värna om demokratin, mötet med låntagarna. På Sjöbo har personalen svarat; låna ut olika
böcker samt informationsförmedling och service.
'HILQLWLRQ�P|WHVSODWV

-g1.g3,1*

Av de intervjuade på Jönköpings stadsbibliotek ses mötesplats som en plats där människor av
alla de slag kan träffas. Antingen i syfte att utbyta åsikter eller att komma ut lite ”utanför sig
själva”. En mötesplats förutsätter en lokal att träffas i anser Birgitta. Enligt Elvy ska det vara
en ”neutral plats”. Rune anser det är viktigt att man på platsen kan få prata ostört. Det ska inte
kosta pengar. Exempel på mötesplatser som de intervjuade anger är kaféer, strandpromenaden,
torget, föredrag eller biblioteket. Gerda säger att biblioteket möter låntagaren och låntagaren
får möta boken. Begreppet är dock lite svårt att definiera eftersom det förekommer många
olika tolkningar.

6-g%2

Ett ställe där man kan träffas opretentiöst och utan krav. Där man bara får vara om man
känner för det, eller kan umgås. Vilket man nu väljer. En mötesplats förknippas med något
positivt och trevligt, antingen med socialt umgänge eller lugn och ro. Nybakta bullar eller en
god vän alternativt en gemensam aktivitet är vad en mötesplats kan vara.

6RFLDO�IXQNWLRQ

-g1.g3,1*

Samtliga bibliotekarier som intervjuades i Jönköping anser att folkbiblioteket fyller en social
funktion. Det är emellertid svårt att mäta den sociala funktionen annat än i besöksantalet.
Många människor ser bibliotekslokalen som sitt vardagsrum och kommer dit ofta. Folk kan
mötas på biblioteket exempelvis genom ”aktiviteter” såsom släktforskning men även
tidningsläsande. För de som har�skiftjobb i Jönköping är biblioteket en viktig plats att kunna



slinka in på för att exempelvis läsa tidningar och småprata med varandra.�Just
tidningsavdelningen upplevs av Elvy som en bra plats att börja prata på. Det är lätt och
naturligt att börja samtala över det som står i tidningarna. Elvy har lagt märke till en stor
grupp människor på biblioteket som aldrig lånar någonting. Många av dessa människor är
återkommande. Särskilt för invandrare, pensionärer, studenter, arbetslösa och ensamma
människor är biblioteket viktigt som mötesplats, tror hon vidare. Men för alla människor är
mötesplatsfunktionen viktig. Olika människor söker olika saker, anser Elvy. Det finns en
grupp besökare som inte lånar något på biblioteket eller utnyttjar dess tjänster utan bara ”är”
där. Mötesplatsfunktionen har fått utökad betydelse under senare år, anser Rune. Det är något
man nu tar hänsyn till vid uppförandet och utformandet av folkbiblioteken. För
biblioteksfilialerna är mötesplatsfunktionen extra viktig.

6-g%2

Även på Sjöbo kommundelsbibliotek anser personalen att den sociala funktionen är mycket
viktig. För de arbetslösa, ”daglediga”, ensamma, men framförallt pensionärer är biblioteket
extra viktigt just som en plats att träffa andra människor på. Sjöbo bibliotek fungerar också
som lite av ett ”vardagsrum” dit människor kommer bara för att vara. Det finns vissa
”stammisar” som är där nästan varje dag. De kan sitta och läsa tidningen och dricka kaffe i
flera timmar.  En del besökare vill dock inte erkänna att de kommer dit utan någon egentlig
anledning. De tror att de måste låna något. Kontakter knyts på biblioteket. Många känner
emellertid varandra sedan tidigare och möts på biblioteket för att umgås och prata.

3nYHUNDQVIDNWRUHU

-g1.g3,1*

Det finns vissa faktorer som underlättar eller gör det möjligt för biblioteket att fungera som en
mötesplats. Bibliotekarierna i Jönköping anser att dess läge är mycket viktigt. Biblioteket ska
ligga centralt och nära människorna för att kunna dra till sig dessa. En mötesplats förutsätter
människor och gärna individer och grupper av skilda slag. Om det ligger i centrum är det lätt
för alla att slinka in där. Ett mer avsides bibliotek kräver något extra för att locka till sig folk.
Storleken på biblioteket kan ha betydelse för om folk går dit; en del trivs bättre med små
utrymmen och blir skrämda om det är för stort medan andra tycker tvärtom.

Bibliotekets placering i förhållande till andra inrättningar spelar roll vilken grupp av
människor som kommer till biblioteket; om det t ex ligger nära en skola kommer många
elever dit.

6-g%2

Även på Sjöbo framhåller man vikten av att biblioteket ska ligga centralt för att det ska
fungera som en bra mötesplats. Placering nära torg och affären är bra och inte alltför nära
skolan så barnen kan ta sig dit om de behöver men inte så att det fungerar som en
uppehållsplats för dem. Öppettiderna är inte minst viktiga. Bibliotekslokalerna måste också
vara ”inbjudande”; ett ställe där man trivs och kan sitta i lugn och ro, med sköna möbler och
bra hyllplacering. Personalens uppträdande är inte minst viktig för besökarnas trivsel.



1HJDWLYW�SRVLWLYW�PHG�P|WHVSODWVIXQNWLRQHQ

-g1.g3,1*

Överlag ser personalen inget negativt med mötesplatsfunktionen på biblioteket. Svårigheten
kan dock ligga i att få vissa grupper att samsas samt att allas behov tillgodoses. Vissa grupper
eller individer kan ibland uppträda ”störande”. Missbrukare eller alkoholister besöker
biblioteket ibland och deras beteende kan uppfattas som jobbigt av övriga besökare samt
personal. Små barn och ungdomar kan ibland bete sig på sätt som inte överensstämmer med
”konventionen” på biblioteket dvs de är högljudda och springer ut och in samt slänger upp
benen på borden eller äter i biblioteket. Annars är det bara bra att folk kommer, tycker
bibliotekarierna.

6-g%2

Det är positivt att folk besöker biblioteket anser personalen. Samtidigt vill man inte att det ska
få funktionen som en värmestuga eller uppehållsrum. Men åsikterna går lite isär här. Man
anser dels att det är roligt när folk kommer till biblioteket även om det inte är av någon
speciell anledning, men vill att bibliotekets huvudfunktioner d v s att främja läsandet inte ska
komma i skymundan. Att ta sig tid med människorna oavsett deras avsikter med
biblioteksbesöket är viktigt. Kontakterna mellan besökarna och bibliotekarierna kan ibland bli
väldigt nära vilket ses som både negativt och positivt. Det kan bli för personligt och en gräns
måste sättas.

)UDPWLGHQ�I|U�ELEOLRWHNHW�VRP�P|WHVSODWV

-g1.g3,1*

Människor kommer alltid att ha ett behov av att komma ut och möta andra människor oavsett
ökat användande av Internet och datorer. Men det beror mycket på människorna själva.
Birgitta anser att biblioteket kommer få en utökad roll som mötesplats. Mycket beror också på
yttre faktorer såsom penninganslag, säger Gerda.

6-g%2

Det kommer att finnas samma behov av biblioteket även i framtiden även med den nya
tekniken. Solveig menar att det är de icke teknikvänliga som nu och även framledes har störst
behov av mötesplatsfunktionen på biblioteket. Anki anser att biblioteket kommer att få en
utökad roll som mötesplats.

9LONHQ�YLNW�IlVWHU�ELEOLRWHNDULHUQD�YLG�P|WHVSODWVIXQNWLRQHQ

-g1.g3,1*

Personalen i Jönköping anser att bibliotekets roll som mötesplats är viktig och försöker när tid
och resurser finns att utöka denna funktion. Men egentligen tänker man inte så mycket på det
utan denna funktion integreras med övriga funktioner. Man anordnar aktiviteter av olika slag
främst för att locka besökare till biblioteket. Huvudfunktionen är inte i första hand att folk ska
möta varandra utan detta uppstår som en effekt av de olika kulturella arrangemangen.



Kontakter kan förmedlas av bibliotekarierna mellan besökarna. Bibliotekarierna anser inte att
de har den tid som skulle behövas för att stärka den sociala funktionen, de är fullt upptagna av
sina uppgifter med att serva låntagare. Ibland får personalen begränsa mötesplatsfunktionen
genom att införa vissa restriktioner. Förutom att anordna aktiviteter och program försöker
bibliotekarierna vara så behjälpliga och tillmötesgående de kan för att besökare och låntagare
ska känna sig nöjda och trivas. Man försöker också ”fräscha upp” lokalerna så att folk ska
känna sig välkomna.

6-g%2

Även i Sjöbo anordnar man aktiviteter och arrangemang av olika slag för att locka till sig
besökare. Personalen försöker att prata med de som kommer samt bjuder på kaffe. Lokalerna
utformas för att besökarna ska trivas. På bakgården har man satt ut bord och stolar.

9DG�VNLOMHU�IRONELEOLRWHNHW�VRP�P|WHVSODWV�MlPI|UW�PHG�DQGUD�P|WHVSODWVHU�L�VDPKlOOHW"

-g1.g3,1*

Elvy säger att man på biblioteket kan prata med varandra utan att någon tar illa upp. Man har
rätt att vara där utan att behöva känna något tvång på sig. Biblioteket är öppet för alla och här
är det mer slumpartat vem man träffar på till skillnad från ställen där man bara träffar
likasinnade. På biblioteket finns det böcker och kvalitativ information. Det är ett konstnärligt
rum. En viktig skillnad är också kravet på tystnaden. En regel som dock börjar uppluckras
alltmer.

6-g%2

Biblioteket är kravlöst och gratis och det är upp till var och en vad man vill använda det till.

6NLOOQDGHU�PHOODQ�HWW�VW|UUH�RFK�HWW�PLQGUH�IRONELEOLRWHN

-g1.g3,1*

På Jönköping säger bibliotekarierna att på ett mindre bibliotek känner personalen till och
månar mer om sina besökare. Mötesplatsfunktionen kan uppfattas som större på ett mindre
bibliotek då mysighetsfaktorn kanske är mer gällande och alla känner alla. Å andra sidan
kanske man inte får rum med de verksamheter man vill ha.

6-g%2

På Sjöbo kommundelsbibliotek säger man att närheten mellan besökare och personal blir
närmare på ett mindre bibliotek. Just i Sjöbo är arbetslösheten stor och där finns många
invandrare och arbetare. På ett mindre bibliotek är det viktigt med empati och social
kompetens.



����,QWHUYMXHU�DY�ELEOLRWHNVEHV|NDUH�±�-|QN|SLQJV�VWDGVELEOLRWHN�RFK�6M|ER
NRPPXQGHOVELEOLRWHN�L�%RUnV

������0HWRG

Intervjuer har gjorts av fyra respondenter/biblioteksbesökare på vardera Jönköpings och
Sjöbos bibliotek. Urvalet av respondenter skedde med hjälp av bibliotekarierna. Vi frågade de
anställda om de visste eller kände till några besökare som ofta frekventerar de undersökta
biblioteken. I två fall (besökare B och D) valde vi själva ut de intervjuade utan
rekommendation från personalen.

Intervjuerna med biblioteksbesökarna i Jönköping genomfördes vid två olika tillfällen; tisdag
4 april år 2000 mellan kl. 14-15 samt lördag 15 april 2000 mellan kl. 11-12, samt kl. 12-12 45.
Vi försökte få så stor spridning och så stor skillnad som möjligt på informanterna, med tanke
på ålder, kön och nationalitet. Det gick dock inte så bra i alla lägen, då vi blev hänvisade till
vissa personer som bibliotekarierna kände till, det var de två första intervjuade (man 52 år
samt 70-åring). De övriga två valde vi själva, kvinnan valde vi på grund av kön, den näst
äldsta mannen valde vi pga ålder. Det var eftersom vi ville få större spridning. På Sjöbo
kommundelsbibliotek blev vi hänvisade till fyra personer som personalen kände till.
Intervjuerna där genomfördes på eftermiddagen den 19 maj år 2000 samt en intervju på
eftermiddagen den 5 April 2001. Tyvärr hade vi en del tekniska problem med bandspelaren
vilket gjorde att intervjun med besökare H på Sjöbo inte blev så bra. Ljudkvaliteten var
undermålig vilket gjorde att vi när vi skulle skriva ut intervjun inte kom att uppfatta allt som
sades.

Intervjuerna gjordes inne på de bägge biblioteken, på lite avskilda platser. Vid intervjuerna använde vi oss av
bandspelare. Svaren redovisas i sin helhet i bilaga 1.

������3UHVHQWDWLRQ�DY�UHVSRQGHQWHU�ELEOLRWHNVEHV|NDUH�±�-|QN|SLQJV�VWDGVELEOLRWHN

De intervjuade biblioteksbesökarna är inte namngivna, utan benämns som  biblioteksbesökare A - D.

Besökare A:  Man 52 år – Intervjun genomfördes 4 April 2000

Förtidspensionär

Besökare B: Kvinna 48 år – Intervjun genomfördes 15 April 2000

Sekreterare

Besökare C: Man  i 70-årsåldern – Intervjun genomfördes 4 April 2000

Pensionär

Besökare D: Man 34 år  - Intervjun genomförd 15 April 2000

Bor på mindre ort utanför Jönköping



������3UHVHQWDWLRQ�DY�UHVSRQGHQWHU�ELEOLRWHNVEHV|NDUH�±�6M|ER�NRPPXQGHOVELEOLRWHN

De intervjuade benämns som besökare E- H

Besökare E:  Kvinna  – Intervjun genomförd 19 Maj 2000

Pensionär.

Besökare F: Kvinna i 50- årsåldern – Intervju genomförd 19 Maj 2000

Sjukpensionär

Besökare G: Man  i 25- årsåldern – Intervju genomförd 5 April 2001

Besökare H: Man i 60-70 årsåldern – Intervju genomförd 19 Maj 2000

������8SSOlJJ�DY�LQWHUYMXSUHVHQWDWLRQ

Presentationen av intervjuerna nedan följer i stort samma mönster som de för bibliotekarierna.
Svaren för de två biblioteken är uppdelade var för sig. Här är dock temaindelningen lite
annorlunda uppställd. Huvudfrågorna här är; Folkbibliotekets primära funktion, Vad betyder
biblioteket för den intervjuade, Definition av begreppet mötesplats, Folkbibliotekets funktion
som mötesplats, Skillnad folkbiblioteket mot andra mötesplatser i samhället,
Påverkansfaktorer, Framtiden för folkbiblioteket.

������,QWHUYMXHU�PHG�ELEOLRWHNVEHV|NDUH

)UnJHVWlOOQLQJDU�

)RONELEOLRWHNHWV�SULPlUD�IXQNWLRQ

-g1.g3,1*

Biblioteksbesökarna har på denna fråga svarat; folkbildande funktion, uppslagsverksfunktion,
att sprida information och allmänbildning samt att tillhandahålla kunskap.

6-g%2

I Sjöbo har besökarna ansett att tillhandahålla och låna ut böcker samt att bilda folket är
bibliotekets viktigaste uppgift.

9DG�EHW\GHU�ELEOLRWHNHW�I|U�GHQ�LQWHUYMXDGH

-g1.g3,1*

Besökare A, som är förtidspensionär, besöker biblioteket en gång om dagen för att läsa TV-
programtablåerna i tidningen. Ibland lånar han även böcker. Han säger emellertid inget om
han går till biblioteket för att träffa andra människor. Besökare B, som är sekreterare, går till
biblioteket ca 1 ggr/vecka för att låna litteratur men även för att ”träffa sig själv” och bara att



få komma hemifrån en stund. Den pensionerade personen C besöker biblioteket dagligen. Han
tycker det är viktigt att komma ut och träffa folk. Besökare D letar främst upp information i
tidningar och böcker. Någon social funktion fyller inte biblioteket för honom. Han besöker sitt
lokala bibliotek 1 ggr/vecka och det i Jönköping någon gång i månaden.

6-g%2

Besökare E, som är pensionär, går till biblioteket i Sjöbo flera gånger i veckan främst, som
hon säger, för att låna böcker. Hon är inte så intresserad av att träffa andra människor på
biblioteket. Person F, som är sjukpensionär, är på biblioteket i stort sett varje dag. Hon lånar
böcker men dricker även kaffe på biblioteket och lägger lite patiens på datorn. Hon tycker det
är skönt att komma hemifrån. På helgerna kan hon sakna biblioteksbesöken. För person G har
biblioteket ingen social funktion alls. Han använder det bara för sitt arbete som lärare.
Besökare H däremot, som är ledig om dagarna, besöker dagligen biblioteket. Han tycker den
sociala samvaron där är viktig.

'HILQLWLRQ�DY�EHJUHSSHW�P|WHVSODWV

-g1.g3,1*

På denna fråga har de intervjuade angett; ett ord med positiv innebörd, ett ställe där man
träffas och kommunicerar, lättåtkomligt, ett ställe där man kan träffa sig själv. Exempel på
mötesplatser är; torg, kafé, friskis och svettis, köpcentra, bar och pub, järnvägsstationer,
talarstol, hemma hos någon.

6-g%2

Det är upp till var och en att bestämma har en person svarat. En plats där man träffar kända
och okända människor har en annan svarat. Andra svar är; en fysisk kontaktyta där två eller
flera personer möts eller interagerar, ett positivt ord, ett ställe som ska ge möjlighet till
stimulans.

)RONELEOLRWHNHWV�IXQNWLRQ�VRP�P|WHVSODWV

-g1.g3,1*

Svaren från de intervjuade på frågan om biblioteket har en funktion som mötesplats är lite
dubbeltydiga. Besökare B säger att hon anser biblioteket vara en mötesplats för många men
inte för egen del. Samtidigt tycker hon att många faktorer gör det svårt för folk att mötas på
biblioteket, vilket gör att det inte egentligen fungerar som en mötesplats. Bland annat anger
hon då tystnadsregeln. Hon går inte heller till biblioteket för att möta folk vilket kanske kan
förklara hennes förhållningssätt. Inte heller person D tycker biblioteket har denna funktion.
Han säger ”kanske för andra men inte för mig”.  Person A säger att biblioteket är en
mötesplats men säger inte om det har den funktionen för honom personligen. För den
intervjuade mannen C tycks biblioteket även fylla en sådan funktion för honom personligen.



6-g%2

Intervjuperson E säger att biblioteket är en bra mötesplats även om hon inte har något behov
av det. Hon kan snarare bli störd av att folk pratar och vill att det ska vara tyst. Besökare F
pratar ofta med andra på biblioteket. För henne är det en viktig plats att träffa folk på.
Samtidigt som hon säger att biblioteket inte är gjort för att fungera som mötesplats; här ska
man läsa och låna böcker. Hon tror inte att det är så många som går dit bara för att få träffa
andra människor. Den intervjuade mannen G ser inte alls biblioteket som en social institution
eller mötesplats, här ska man låna böcker. För person H är biblioteket en viktig mötesplats där
han pratar med både kända och okända människor.

6NLOOQDG�IRONELEOLRWHNHW�PRW�DQGUD�P|WHVSODWVHU�L�VDPKlOOHW

-g1.g3,1*

Skillnader som de intervjuade angett är: den folkbildande funktionen, öppet för alla, utan
krav, att här finns böcker, kravet på tystnad.

6-g%2

På biblioteket ska det vara lugn och ro, tystnadsregeln, uppfattning om biblioteket som
folkligt, stelt, tyst och tråkigt.

3nYHUNDQVIDNWRUHU

-g1.g3,1*

Faktorer som kan påverka bibliotekets funktion som mötesplats kan vara; läge, personalens
uppträdande, byggnadens interiör och exteriör, bokbestånd, öppettider, regler och
konventioner om uppträdande i biblioteket, storlek. Det är viktigt att lokalerna är fina, att de
ligger centralt, att det ska vara generösa öppettider, att bokbeståndet är bra, att det ska vara
hemtrevligt, inte för stort och helst tyst och ha en bra lukt.

6-g%2

I Sjöbo har de intervjuade som påverkansfaktorer nämnt; centralt läge, ombonat, bra och stort
medieutbud, attraktivt rent utseendemässigt, luft, ljus, högt i tak, engagerad och bra personal.
Bibliotekets storlek kan ha betydelse såtillvida att en liten lokal kanske mer uppfattas som
mysig och att man här som besökare lär känna personal och andra besökare på ett annat sätt.
En stor lokal har den fördelen att det där finns ett större urval.

)UDPWLGHQ�I|U�ELEOLRWHNHW

-g1.g3,1*

Intervjuperson A anser att behovet av att träffas och bibliotekets funktion som mötesplats
kommer att kvarstå. Möjligtvis kanske den större tillgången till olika medier gör att
biblioteket inte behövs i samma utsträckning vilket gör att besökarna blir färre. Besökare B



och D menar i stället att det blir ett ökat behov för biblioteket som mötesplats i och med
Internet. Folk kommer att sitta mer hemma och behöver fler platser att träffas på. Besökare D
tror att biblioteket kommer att förlora sin traditionella uppgift att låna ut böcker i och med att
de elektroniska böckerna tar över och då kan kanske biblioteket fylla en mötesplatsfunktion i
stället.

6-g%2

Indragningar och nedläggningar hotar för framtidens bibliotek. Alla kommer inte ha möjlighet
att skaffa datorer i framtiden vilket gör att de i stället vänder sig till biblioteket för att låna
deras datorer. Intervjuperson G tror att ”hypen” med Internet kommer att avta och läsandet av
de traditionella böckerna kommer att bestå även om Informationstekniken förfinas.
Bibliotekets funktion som kunskapscenter kommer att bestå men centralisering och
borttagande av de små filialerna tror G kommer att bli realitet.

����(QNlWXQGHUV|NQLQJ

������,QOHGQLQJ

I detta kapitel redovisas de svar som enkäterna inbringat. Upplägget är densamma som i
enkätformuläret, dvs framställningen presenteras i samma ordning som frågorna tas upp i
enkätformuläret. De två bibliotekens resultat redovisas tillsammans under respektive
frågeställning. För ytterligare information om frågornas uppställning hänvisas till
frågeformuläret, bilaga 4. Samt för svaren i sin helhet, uppställd i tabellform och diagram, till
bilaga 2 och 3.

������0HWRG

För att upptäcka vissa mönster eller representativitet av åsikter och tankesätt har vi delat ut
enkäter. Dessa distribuerades vid tre olika tillfällen vid Jönköpings stadsbibliotek samt vid
Sjöbo kommundelsbibliotek i Borås under året 2000.

Antalet enkäter var totalt 60 st, varav 30 delades ut på Jönköpings stadsbibliotek och 30 st på
Sjöbo kommundelsbibliotek i Borås. I Jönköping fördelade vi själva enkäterna. I Sjöbo fick vi
till en del hjälp av de anställda med distribueringen. Detta helt enkelt pga det faktum att
besöksantalet var klart lägre på det sistnämnda biblioteket. Vidare att besökarna var repetetivt.
Fördelningen låg ungefär lika. Distribueringen skedde i Jönköping vid tre tillfällen under året
2000: tio stycken onsdagen den 29 mars på förmiddagen mellan kl 10-12 samt eftermiddagen
mellan kl 13-15, tio stycken tisdagen den 4 april kl 14-16 samt tio stycken lördagen den 15
april kl 10-12. På Sjöbo kommundelsbibliotek delade vi själva ut enkäter under perioderna 19
maj mellan kl 15-17, 22 maj, även här på eftermiddagen, samt lördagen den 27 maj.
Sammanlagt 15 enkäter. Resterande frågeformulär fördelades av de anställda under hösten år
2000.

I Jönköping fördelades enkäterna till olika människor som var villiga att svara på dessa. Vi
försökte få en jämn representation av kön och ålder, och urvalet kom således att styras av
detta. Även en jämn representation/fördelning av nationalitet eftersträvades, men detta
misslyckades då många av de tillfrågade med utländskt ursprung inte var villiga att svara på



våra enkäter. Många hänvisade till dåliga språkkunskaper, men vi fick också den
uppfattningen att vissa hyste misstankar/misstro gentemot oss. Då vi delade ut enkäterna
berättade vi lite om vilka vi var, och lite om syftet med enkäterna. Vi förklarade också
frågorna och att flera svarsalternativ fick fyllas i, samt att anonymitet garanterades.

Enkäterna består av sammanlagt sjutton frågor. Dessa är av karaktären öppna och fasta. I en
del fall har flera svarsalternativ fått ges.

Svarsfrekvensen på de olika frågorna varierar. Men generellt kan sägas att frågorna 1-7
besvarades av de flesta medan bortfallet blir större för de resterande. Störst var bortfallet på
den sista frågan. Här hade 11 st för Jönköping samt 12 för Sjöbo valt att ej svara. Även på
fråga 16 var svarsfrekvensen liten; endast 20 st på vardera stället hade besvarat frågan. Vi
upplevde att många helt enkelt inte förstod formuleringen på fråga 16. Vi märkte även att
intresset avmattades då man kommit till de sista frågorna. Många hade inte heller riktigt tid att
besvara frågorna och fyllde således bara i de första två sidorna.

������8SSOlJJ�DY�HQNlWSUHVHQWDWLRQ

Enkätresultatet redovisas i form av tabeller samt i diagram under avsnittet bilagor. Här nedan
har en sammanställning av resultaten gjorts.

������(QNlWHU�±�ELEOLRWHNVEHV|NDUH

)UnJHVWlOOQLQJDU�

cOGHUVJUXSSHU�1DWLRQDOLWHW�<UNH

Av de som svarade på enkäterna var andelen yngre större på Jönköpings stadsbibliotek.
Åldersgruppen 16-25 år var tio stycken i Jönköping och tre stycken i Sjöbo. I gruppen 46-55
år var antalet det dubbla i Sjöbo (6 st) mot tre stycken i Jönköping. Däremot var gruppen 56-
65-åringar betydligt högre i Jönköping än i Sjöbo.

Antalet personer som inte är födda i Sverige är större på Sjöbo kommundelsbibliotek.

På frågan om yrke är det svårt att dra några generella slutsatser annat än att antalet studerande
var högre bland de som svarade på enkäterna på Jönköpings stadsbibliotek.

$QWDO�ELEOLRWHNVEHV|N

På Sjöbo kommundelsbibliotek var det tre personer som uppgav att de besöker biblioteket
dagligen. Medan det på Jönköpings bibliotek inte var någon. Andelen som besöker biblioteket
3-4 ggr/v eller 1-2 ggr/v var också här något lite högre.

9DUI|U�lU�GX�Sn�ELEOLRWHNHW�LGDJ"

På bägge biblioteken var andelen som svarat att de lånar/lämnar böcker eller videofilmer stor.
Läsa tidningar var det dubbelt så många som gör på Sjöbo jämfört med Jönköping. Träffa/se
folk i allmänhet hade fem personer svarat i Sjöbo men ingen på Jönköpings bibliotek.



3ODQHUDW�RSODQHUDW�EHV|N

Här går det inte att finna några utmärkande skillnader annat än att de oplanerade besöken var
något lägre på Sjöbo kommundelsbibliotek.

1lU�GX�lU�KlU�Sn�ELEOLRWHNHW��KlQGHU�GHW�DWW�GX�SUDWDU�PHG�QnJRQ"

På Sjöbo bibliotek är det något fler personer som pratar med bibliotekarierna. Fyra personer
på Sjöbo svarade samtliga alternativ d v s att de samtalar med vänner, bibliotekarier samt
andra besökare. Två arbetslösa män samt en man från Finland uppgav att de bara pratade med
sina vänner på biblioteket i Sjöbo. En man uppgav att han bara samtalade med andra besökare.
Han besökte biblioteket ca 3 ggr/vecka.

7\FNHU�GX�GHW�lU�OlWW�DWW�E|UMD�SUDWD�PHG�DQGUD�EHV|NDUH�Sn�ELEOLRWHNHW"

Arton personer på Sjöbo bibliotek tyckte det var lätt att börja prata med andra
biblioteksbesökare mot elva stycken på Jönköpings bibliotek.

1lU�GX�KDU�E|UMDW�SUDWD�PHG�QnJRQ��YHP�lU�GHW�Gn�VRP�KDU�LQOHWW�VDPWDOHW"

Skillnaden här var ytterst liten. Nio personer i Jönköping hade angett att det var dom som
hade börjat prata med andra besökare mot sex stycken på Sjöbo bibliotek.

1lU�GX�KDU�E|UMDW�VDPWDOHW��W\FNHU�GX�DWW�GX�I|U�GHW�PHVWD�InWW�HQ�SRVLWLY�HOOHU�QHJDWLY
UHVSRQV"

Andelen som tyckte de fått en positiv respons var större på Sjöbo. Här hade alla (28 st) svarat
positiv respons. I Jönköping hade en person svarat negativ respons. Fem personer hade inte
svarat alls.

1lU�GX�EOLYLW�WLOOWDODG��KDU�GX�W\FNW�DWW�GHW�KDU�YDULW�WUHYOLJW�LQWH�Vn�WUHYOLJW"

Här går det inte att göra några jämförelser. De flesta tyckte det var trevligt att prata med andra
besökare. De två personer som svarade inte så trevligt angav som skäl att; på biblioteket vill
man nog helst läsa i lugn och ro, och att; de är så upptagna i sina uppgifter att de inte vill
prata. En person på Sjöbo sade att människor är mer öppna på biblioteket och att de utanför
verkar vara rädda för varandra. Den person som svarade både och menade på att det är olika
beroende på varför han/hon är på biblioteket. På grund av dennes arbete bland människor är
det skönt att bara säga hej och vara lite asocial men ändå vara bland människor.

7\FNHU�GX�DWW�ELEOLRWHNHW�lU�HQ�EUD�SODWV�DWW�WUlIID�DQGUD�PlQQLVNRU�Sn"

Andelen som svarade ja på denna fråga var något högre på Sjöbo bibliotek. Tjugofyra
personer mot nitton på Jönköping. Dubbelt så många i Jönköping hade svarat nej. De som
svarade nej angav som övervägande skäl att det skulle vara tyst på biblioteket.  Men den lugna
miljön var också något som jasägarna angav som skäl till varför de ansåg biblioteket var en
bra plats att träffa människor på. Några av jasägarna menade att man på biblioteket träffar på
likasinnade och att det var ett skäl till att det var en bra mötesplats. Exempel på annat som



uppgavs var; det är en neutral mötesplats utan köpkrav, det är centralt och neutralt, det är
okonstlat, gratis och att det här sker oplanerade möten.

+XU�VNXOOH�GX�YLOMD�GHILQLHUD�EHJUHSSHW�P|WHVSODWV"

Svaren här är många och varierande. Ett vanligt genmäle är dock är att det är en plats där man
kan träffas. Många menar också att det där ska förekomma samtal. Att det ska vara mycket
folk är också en vanlig uppfattning. En person har svarat; ”I vart fall inte på ett bibliotek!”.

1lPQ�QnJUD�DQGUD�P|WHVSODWVHU�L�VDPKlOOHW�

Övervägande delen av de tillfrågade på Jönköpings och Sjöbos bibliotek har svarat kafé även
om förslagen är många. Affärer har också varit ett vanligt svar. En person på Sjöbo bibliotek
hade angett bibliotek som en mötesplats. En person ansåg att krogen var en onaturlig
mötesplats, affären var en naturlig plats att träffas på och i skogen där möter man sig själv.

9DG�DQVHU�GX�YDUD�ELEOLRWHNHWV�YLNWLJDVWH�IXQNWLRQ"

Att biblioteket skulle tillhandahålla böcker eller litteratur var vad de flesta hade uppgett. I
Jönköping hade tre personer angivit att biblioteket skulle vara en mötesplats. På Sjöbo
bibliotek hade en person sagt att biblioteket skall skapa kontakter och på Jönköpings bibliotek
ansåg en att det skall erbjuda samvaro. Förmedla kultur var det en del som hade svarat. Flera
alternativ fick här uppges.

9DG�W\FNHU�GX�lU�XWPlUNDQGH�VSHFLHOOW�I|U�ELEOLRWHNHW�VRP�P|WHVSODWV�L�MlPI|UHOVH�PHG
DQGUD�P|WHVSODWVHU"

Andelen som inte hade svarat var stor på bägge biblioteken med tio stycken på vardera ställe.
Många hade uppgett att det som var utmärkande för biblioteket var att det var lugnt och tyst.
En annan uppfattning i Jönköping var att det på biblioteket är stelt och att man inte kan leva ut
där. På Sjöbo bibliotek till skillnad mot i Jönköping hade man angett att på biblioteket kan
man träffa människor som är intresserade av samma sak, att man kan inleda djupare
diskussioner, att människor kan samtala om det som berör dem, att man på biblioteket kan
sitta i sin egen värld utan att prata och bara vara. En person hade angett att man till skillnad
mot krogen efteråt kommer ihåg vad man pratat om på biblioteket. Endast en person i
Jönköping hade angett att biblioteket är en social träffpunkt. Tre personer i Jönköping såg inte
biblioteket som en mötesplats.

+DU�GX�WUlIIDW�QnJRQ�I|U�GLJ�RNlQG�SHUVRQ�VRP�GX�OlUW�NlQQD�ElWWUH�HOOHU�InWW�WLOO�Q\
NRPSLV�HOOHU�DQQDW"

Även på denna fråga var bortfallet stort med elva personer i Jönköping och tolv stycken i
Sjöbo. På Sjöbo bibliotek var det flera personer än i Jönköping som lärt känna folk på
biblioteket. Två stycken i Sjöbo mot inga i Jönköping hade lärt känna någon person bättre och
börjat träffa denne person utanför biblioteket. Av dessa två personer var en arbetslös och
besökte biblioteket dagligen och den andre var pensionär.



������6DPPDQIDWWDQGH�DQDO\V

Sammanfattningsvis kan sägas att personalen på de bägge undersökta biblioteken anser att den
sociala funktionen är stor och att mötesplatsfunktionen är viktig. På Jönköpings stadsbibliotek
har personalen inte samma insikt i bibliotekets funktion som mötesplats som de på Sjöbo.
Detta beror på att Jönköping är ett större bibliotek och det är svårare för personalen att här
närmare lära känna besökarna. Bibliotekarierna på Jönköpings bibliotek har i alla fall den
uppfattningen att det finns vissa personer som besöker lokalerna ofta och att de är där utan att
låna några böcker. Det finns några ”original” och andra ofta frekventerande besökare som
bibliotekarierna känner till. På Sjöbo kommundelsbibliotek känner personalen väl till vissa
besökare som kommer i stort sett dagligen. Andelen besökare som ofta frekventerar Sjöbo
bibliotek tycks enligt vår enkätundersökning också vara större. För ”stammisarna” på Sjöbo
bibliotek är det en viktig plats att träffa folk på. De pratar då oftast med folk som de känner
sen tidigare men även personalen och andra för dem okända besökare. De som kommer ofta är
arbetslösa eller pensionärer. På Sjöbo tycks det vidare som att besökarna är mer välvilligt
inställda att prata med varandra och att det upplevs som positivt. I Jönköping däremot var det
flera personer som ansåg att biblioteket inte är en mötesplats och att det ska vara tyst på
biblioteket. Detta kan kanske hänga ihop med att det är fler studenter som sitter och läser där,
medan det på Sjöbo bibliotek är fler förtids- eller ålderspensionärer samt arbetslösa och
invandrare och att dessa kommer till biblioteket mer för att umgås i stället för att läsa.

De allra flesta tillfrågade besökarna och även personalen ansåg att en mötesplats är ett ställe
där man kan träffa och umgås med andra människor. Enligt denna definition kan man säga att
biblioteket uppfyller kriterierna för att vara en mötesplats. Däremot finns det en viktig faktor
som försvårar för mötet mellan folk; tystnadsregeln. Kravet på tystnad är inte lika sträng som
det var tidigare och har väl, enligt äldre besökare, på senare tid alltmer uppluckrats.

Det som skiljer biblioteket mot andra mötesplatser, enligt besökarna, förutom då kravet på
tystnad, är att det är ett ställe öppet för alla att det är lugnt och tyst, mer kultur och att där
finns kvalitativ information och mycket böcker. En typisk mötesplats är kaféet. Begreppet
mötesplats står för något positivt ofta förknippat med trevlig social samvaro. Övervägande
delen av de tillfrågade anser att bibliotekets viktigaste funktion är att kunna tillhandahålla
litteratur och kunskap.

Vissa faktorer påverkar om en plats fungerar som mötesplats eller inte. Läget är inte minst
viktigt då det är en förutsättning för att folk ska kunna ta sig till platsen eller inte. Biblioteken
i Sjöbo och Jönköping ligger bra till. Sjöbo har enligt de tillfrågade ett något bättre läge vid
torget och bredvid mataffären. Jönköpings bibliotek ligger inte fullt så centralt med ett visst
avstånd till kommunikationsmedel. De oplanerade besöken blir också fler om biblioteket
ligger bredvid andra institutioner: det blir lättare att slinka in där. Det är också viktigt att
biblioteket är trivsamt och inbjudande, med avskilda sittplatser och trevlig inredning.
Personalens uppträdande, speciellt på ett mindre bibliotek, är inte minst viktigt. Att det ska
vara öppet är en självklarhet.

En mötesplats är för de flesta tillfrågade något positivt. Bibliotekarierna anser dock att
mötesplatsfunktionen kan medföra vissa svårigheter. Till exempel att få vissa grupper eller
individer att samsas eller att få människor att uppföra sig enligt de regler eller konventioner
som finns på biblioteket, dvs att inte uppträda alltför högljutt eller störande för andra



människor. På Sjöbo bibliotek anser personalen att det ibland kan vara svårt att sätta en gräns
för hur nära kontakterna får bli mellan dem och besökarna.

Flertalet av de tillfrågade anser att biblioteket kommer att leva kvar även i framtiden men
kanske under lite annorlunda former. Informationstekniken gör att människor får ett större
behov av att träffas och platser att mötas på. Biblioteket kan kanske komma att fylla den
funktionen.



���',6.866,21�6/876$76(5

����,QOHGQLQJ

Nedan följer en diskussion samt slutsatser. Vi försöker här knyta ihop empiri med
undersökning och besvara de frågeställningar vi satt upp för detta arbete. Många av svaren går
in i varandra vilket har gjort det svårt att stoppa in dem under specifika frågor. Vi har därför
valt att presentera frågorna 1 och 3 som en helhet, men med vissa underrubriker för den första
frågan. Detta då definitionen av begreppet kräver olika infallsvinklar. Som underrubriker har
vi satt; folkbibliotekets funktioner, definition av begreppet mötesplats, folkbibliotekets
funktion som mötesplats, påverkansfaktorer, negativt/positivt med mötesplatsfunktionen, samt
framtiden för biblioteket som mötesplats. Svaren på frågorna 2 och 4 har emellertid satts
under respektive frågeställning. De frågeställningar vi hade var:

• Fungerar folkbiblioteket som en mötesplats? Vad tycker bibliotekarierna samt
biblioteksbesökarna på våra undersökta bibliotek?

• Vilken vikt lägger bibliotekspersonal och biblioteksbesökarna vid bibliotekens
eventuella funktion som mötesplats? Anses den funktionen vara viktig?

• Vad urskiljer folkbiblioteket som mötesplats jämfört med andra mötesplatser i
samhället?

• Vilka skillnader vad gäller bibliotekets eventuella mötesplatsfunktion finns mellan ett
större och ett mindre bibliotek?

����'LVNXVVLRQVDYVQLWW

)XQJHUDU�IRONELEOLRWHNHW�VRP�HQ�P|WHVSODWV"�9DG�W\FNHU�ELEOLRWHNDULHUQD�VDPW
ELEOLRWHNVEHV|NDUQD�Sn�YnUD�XQGHUV|NWD�ELEOLRWHN"

)RONELEOLRWHNHWV�IXQNWLRQHU

Den grundläggande tanken med folkbiblioteket i dess begynnelse var att det skulle bilda folket
och fungera som en förkämpe för demokratin (Nordisk Familjebok 1908, bd 8 s 732). Det var
viktigt att biblioteket skulle vara en offentlig inrättning öppet för alla (Torstensson 1996, s
16,111). Redan tidigt såg man också folkbiblioteket som en social inrättning och en form av
”vardagsrum” liknande pubarna, vilka man ville konkurrera med (Greenhalgh 1995, s 55).

Under 1960- och –70-talen i Sverige kom funktionerna för biblioteken att breddas
(Holmström 1992, s 12). Det skulle fungera som kulturcentra, resurscentra, stadsdelscentra
och tillhandahålla en uppsökande verksamhet. Studieverksamhet, estetisk upplevelse och
förströelse var andra exempel på vad biblioteket skulle tillhandahålla (Nilsson 1999, s 207f).
Den sociala funktionen förstärktes även under denna tid (Holmström 1992, s 13).

Folkbibliotekets uppgifter idag kan sägas vara att fungera som kultur-, utbildnings-,
informations- samt socialt center (Andersson, Skot-Hansen 1994, s 3). Men det finns dock



ingen klar definition av folkbibliotekets funktioner. Folkbiblioteket ska uppfylla många olika
behov, krav och önskemål från besökare, låntagare, politiker, skolor och kulturinstitutioner
bland många andra (ibid, s. 15).  Grunduppgifterna för biblioteket torde i alla fall vara att
lagra och återvinna information, sprida kunskap samt skapa förutsättningar för
kulturupplevelser (Nilsson 1997, s 15f).

Uppfattningarna om bibliotekets uppgifter är många vilket vår undersökning visar. Bland både
bibliotekarierna och biblioteksbesökarna är den vanligaste åsikten emellertid att biblioteket
huvudsakligen är en kunskapsförmedlare och en inrättning där man lånar böcker. Några
bibliotekarier har svarat folkbildning samt att värna om demokratin (Elvy och Birgitta).

Den kulturella funktionen som folkbiblioteket, enligt bibliotekslagen, ska fylla (Svensk
författningssamling… 1997, 1156-1657) är också viktig för många människor. En hel del av
de tillfrågade i vår undersökning har svarat att de tycker biblioteket ska förmedla eller erbjuda
kultur eller kulturupplevelser.

Folkbiblioteket ska bl a fungera som ett kulturell centrum (Greenhalgh 1995, s 36). På de
undersökta biblioteken anordnas kulturella aktiviteter såsom författarträffar, sagostunder, eller
utställningar av olika slag.

Kulturens syfte, enligt det sociologiska förhållningssättet, anses vara att tillgodose hos
människan olika sociala behov, såsom social kontakt och omväxling i sinnesintryck men även
att bygga upp självkänsla och egenvärde hos den enskilda individen (Daun 1974, s 59). En av
de intervjuade (person B) går just till biblioteket för att träffa sig själv samt att få uppleva en
annan miljö än den vardagliga och gärna då en vacker eller estetiskt tilltalande miljö.

Enligt den humanistiska synen anses kulturens syfte vara att upplysa och bilda folket (Nilsson
1999, s 366). Detta är också ett av de kulturpolitiska mål som riksdagen satt upp
(Kulturpolitik i praktiken, 1997, s 12f).  Bildningsfunktionen har nämnts som en av
folkbibliotekets uppgifter av några tillfrågade respondenter samt informanter.

På senare tid har just upplevelsefunktionen alltmer kommit att överskugga den tidigare
upplysningsfunktionen då det gäller kulturens syfte (Nilsson 1999, s 365).

Under senare delen av 1900-talet har folkbibliotekets roll som kunskapsförmedlare förstärkts i
och med den kraftiga satsningen på skolan och det utökade antalet utbildningsplatser
(Andersson, Skot-Hansen 1994, s 14f). Folkbibliotekets uppgift ses idag som antingen
kulturförmedlare eller informationsförmedlare (ibid, s.12).

'HILQLWLRQ�DY�EHJUHSSHW�P|WHVSODWV

Vi har fått den uppfattningen att ordet mötesplats har blivit ett populärt begrepp att röra sig
med. Detta gäller inte bara inom bibliotekssammanhang utan i samhället i stort. Kanske kan
det bero på ett utökat behov för människor att fysiskt träffas.

En mötesplats kan förenklat sägas vara en plats att mötas på. Det är den yta eller plan där
människor fysiskt träffas på (Resources for culture, 1994, s 30f). Intervjuperson G i vår
undersökning vill dock inte se någon fysisk begränsning såtillvida att det krävs ett rum eller
en begränsad plats. Istället rör det sig om en interaktion och stimulans i mötet människor



emellan. Mötesplatsen förutsätter emellertid offentlighet, dvs att den ska vara tillgänglig för
alla oavsett bakgrund, samhällsposition, åsikt eller klädsel. Det finns privata och det finns
allmänna mötesplatser. Men de privatägda mötesplatserna kan ibland även brukas av
allmänheten. Det kan i sådana fall röra sig om t ex affärer av olika slag. De privat ägda
mötesplatserna kan inte sägas vara offentliga i betydelsen att de är gemensamma och att de
tillhör alla, då tillträdet bestäms av ägaren och det finns vissa ekonomiska principer, t ex att
det här kostar pengar (Lieberg 1992, s 99f).

För att man ska kunna tala om en offentlig plats måste den också användas på ett sådant sätt
att ingen känner sig ovälkommen eller utestängd. Ett annat villkor är också att användarna är
någorlunda bekanta med situationen på platsen (Lieberg, 1992, s 101f).

Vi ville ha reda på hur de tillfrågade definierar begreppet eftersom det präglar de svar som de
anger. I vår undersökning förknippas begreppet mötesplats med något positivt. Synpunkterna
på vad en mötesplats är är många. Övervägande delen menar emellertid att det är en plats där
man umgås eller träffar mycket folk. Att kunna samtala med vänner eller obekanta nämns som
viktigt. Kafé ses som en typisk mötesplats. Men även affärer samt torget är det många som
svarat.

Ett uttalat mål i kulturpolitiken är att främja möten mellan olika kulturer inom landet
(Kulturpolitik i praktiken, 1997, s 12f). Men enligt den etnologiska synvinkeln handlar kultur
även om social kontakt, emotionellt positiva relationer, förståelse av omgivningen samt
uppfyllande av självkänsla och egenvärde. Det kan då röra sig om att bygga upp samhörighet
mellan människor i samhällen t ex i form av gemensamma aktiviteter (Daun 1974 s 59f).

)RONELEOLRWHNHWV�IXQNWLRQ�VRP�P|WHVSODWV

Bibliotekens sociala roll har enligt Skot-Hansen och Andersson fått en undanskymd plats i
debatten kring dess funktioner. Ändå fungerar folkbiblioteket som en viktig plats för möten
folk emellan och där människor av alla de slag kan finna nya impulser eller meningsfulla
sysselsättningar i sin vardag. Detta är inte minst viktigt för de som av en eller annan orsak inte
kommer i kontakt med andra människor dagligdags t ex genom ett arbete (Andersson, Skot-
Hansen 1994, s 14).

Det finns vissa specifika egenskaper som gör folkbiblioteket lämpat att fungera som
mötesplats. Det är öppet för alla, gratis inträde, man kan komma som man är utan krav på
speciella kläder eller ideologiska åsikter och det finns en valfrihet då det gäller att vara social
eller inte. Vidare ses biblioteket som demokratiskt och opartiskt (Greenhalgh 1995, s 51f).

Det som biblioteksbesökarna på Jönköping och Sjöbos bibliotek ansåg var utmärkande för
folkbiblioteket som mötesplats i jämförelse med andra mötesplatser var främst att det var
lugnt och tyst. Just kravet på tystnad ansågs av bibliotekspersonal samt besökare som det
största hindret för biblioteket att fungera som en mötesplats. Uppfattningen var också att det
är lite av en tråkig och stel miljö på biblioteket. Detta var mest framträdande bland de
studenter som svarat på enkäterna. Annars ansåg man att om man väl inledde samtal på
biblioteket fanns det större möjlighet att inleda djupare diskussioner där än på t ex krogen.



Den informella och uppsluppna stämningen som exempelvis en pub kan erbjuda är dock
svårare att skapa på ett bibliotek. På Jönköpings bibliotek ansåg sexton stycken av de som
svarat på enkäterna att det inte var lätt att prata med andra besökare på biblioteket. Elva
stycken hade svarat ja. På Sjöbo bibliotek var siffran högre bland jasägarna, med arton stycken
och nio för nej. De flesta upplevde det dock som att de fått en positiv respons då de inlett ett
samtal och de tyckte själva att det var trevligt att bli tilltalade. En person som hade svarat nej
på frågan menade på att på biblioteket vill man nog gärna mestadels läsa i lugn och ro. En
annan person skrev att folk är så upptagna i sina uppgifter att de inte vill prata och att det
därför inte var så positivt att prata.

Övervägande majoriteten av de tillfrågade ansåg ändå att biblioteket var en bra plats att träffa
andra människor på. Några fler på Jönköpings bibliotek hade svarat nej på den frågan. De som
svarat ja angav som skäl just att det var en lugn miljö och att det således var lätt att prata med
människor. De som svarade nej angav också som skäl att det skulle vara tyst och lite stelt och
att man på biblioteket ska läsa. Det råder således lite av en dubbeltydighet här.

Undersökningen gav också tillhanda att de allra flesta pratade med sina vänner som de kände
sen tidigare när de var på biblioteket samt med bibliotekarierna. På Sjöbo var det några fler
(två stycken) som angav att de pratade med andra besökare. Det var även flera här som
samtalade med personalen. Inte många av de som svarat på enkäterna hade lärt känna någon
närmare på biblioteket och börjat träffa denna/denne utanför bibliotekslokalerna. Siffran för
de som ändå blivit bekanta med någon var något högre på Sjöbo bibliotek.

Det lugn som råder på biblioteket och regeln att man inte ska störa gör att det blir besvärligt
att skapa nya kontakter. Folk förväntas läsa och inte prata på biblioteket. Därför blir det att
besökarna vid de tillfällen de samtalar ofta gör det med sina vänner.

Kravet på tystnad har på senare tid alltmer kommit att uppluckras men steget till att
åstadkomma en sådan informell stämning med livliga diskussioner och spontana möten som
många efterlyser och som exempelvis puben kan erbjuda får nog ses som ganska långt. Den
oskrivna regeln om tystnad är utmärkande för biblioteket som mötesplats och är något som få
andra kulturinstitutioner har. För att biblioteket ska kunna fungera som en mötesplats är det
väsentligt att det finns en atmosfär som tillåter kontakt och samtal (Greenhalgh 1995, s 51f).

Biblioteket vill gärna utmärka sig för att vara kravlöst och att vem som helst kan besöka
stället (Greenhalgh 1995, s 51f). Ett fåtal av de tillfrågade besökarna men även bibliotekarier
anser också att det är utmärkande för biblioteket som mötesplats att det är kravlöst. Detta
emotsägs ju av den oskrivna tystnadsregeln samt kravet på ordning. Man kan också fråga sig
om det verkligen är kravlöst då många anser att bibliotekets primära funktion är att låna ut
böcker och att tillhandahålla information. Det kan kanske innebära att besökare känner ett
tvång på sig att när de besöker biblioteket ska de låna böcker. Enligt Anki på Sjöbo bibliotek
händer det ofta att besökare ursäktar sig med att säga ”jag ska bara…” om hon frågar dem om
hon kan hjälpa till med något. Hon undrar då om de tror att de måste låna böcker när de är på
biblioteket.

För några av de vi intervjuade, och detta gällde speciellt på Sjöbo kommundelsbibliotek,
betyder kontakten med biblioteket oerhört mycket. Och då som en plats att träffa andra på.
Besökare F är på biblioteket i Sjöbo i stort sett varje dag. Hon är pensionär och tycker det är
skönt att få komma hemifrån. På biblioteket lånar hon en del böcker men gör även annat som



att lägga patiens på datorn eller dricker en kopp kaffe. Hon pratar gärna med både personalen
samt andra besökare på biblioteket. Även person H är på biblioteket i Sjöbo varje dag. Han
läser tidningen och pratar med både bibliotekarier samt besökare. De allra flesta av besökarna
känner han igen. Person E, även hon pensionär, går till biblioteket flera gånger i veckan. Men
hon säger inte att det huvudsakligen beror på att hon vill träffa andra människor. Även om hon
medger att biblioteket är bra för de som känner sig ensamma. Hon pratar dock med vänner
samt bibliotekarierna, som hon känner till en del, på biblioteket. För henne har biblioteket
alltid betytt mycket; så fort hon flyttat till en ny ort har hon direkt tagit reda på var det ligger.

I Jönköping intervjuade vi två besökare, en förtidspensionär (A) samt en pensionär (C), som i
stort sett kommer till biblioteket varje dag. Intervjuperson A sa att han gick dit för att läsa TV-
tablåerna. Om det var den enda orsaken till besöket framgick tyvärr inte. Vi fick emellertid
den uppfattningen att han när han var där även brukade fika på kaféet vid biblioteket. Samt
prata en del med bibliotekarierna och andra besökare. Person C läser tidningar på biblioteket.
Han säger att det är viktigt att komma ut och träffa folk och han tror att det är mycket därför
som människor går till biblioteket, även om han inte avslöjar att så är fallet för honom
personligen. Människor som han brukar se på biblioteket hälsar han på och de kan växla några
ord. Även besökare A tror att en del människor går till biblioteket bara för att få se andra
människor.

Enligt bibliotekarierna på de bägge undersökta biblioteken är den sociala funktionen extra
viktig för pensionärerna, arbetslösa eller övriga ”daglediga” samt ensamma människor. Med
daglediga kan här menas t ex hemmavarande kvinnor eller mammor. Många människor med
problem av olika slag kommer till biblioteket både i Jönköping och i Sjöbo. Det rör sig då
främst om arbetslösa men även en del missbrukare eller socialt utslagna.

På biblioteket råder en viss valfrihet om man vill vara social eller inte (Greenhalgh 1995, s
51f). Allmänna mötesplatser kan tillfredsställa människors önskan om att ha människor
omkring sig utan att för den skull behöva umgås på ett djupare plan. Man kanske vill känna en
tillhörighet men utan krav (Mötesplatser..1991, s 75f).  Intervjuperson B säger att hon inte går
till biblioteket i Jönköping i syfte att träffa folk. Hon är snarare där för att, som hon säger,
träffa sig själv. Hon tycker bara det är skönt att få komma hemifrån, bort från diskbänk och
vardag, och vistas i en annan miljö. Hon föredrar tystnaden så att hon får tid att tänka.
Besökare C säger att på biblioteket kan man träffa folk utan att det behöver vara någon
djupare kontakt. En person i enkätundersökningen hade svarat att det är skönt att komma till
ett ställe där det bara räcker med att säga hej och vara lite asocial men ändå vara bland
människor.

3nYHUNDQVIDNWRUHU

Huruvida ett ställe fungerar som en mötesplats eller inte beror på olika faktorer. Kravet på
offentlighet har vi nämnt liksom att det ska finnas möjlighet till kommunikation och samvaro.

Människors sociala bakgrundsfaktorer kan kanske också spela in i om biblioteket får en
funktion som mötesplats. Enligt bibliotekslagen ska alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek och att detta ska ha i syfte att främja läsning och litteratur men även information
och utbildning samt kulturell verksamhet (Svensk författningssamling 1996 1997, s 1156-
1657). Kulturpolitiken syftar bl a till att ge alla möjligheter till delaktighet i kulturlivet och till



kulturupplevelser men även att främja bildningssträvanden (Kulturpolitik i praktiken 1997, s
12f). Folkbibliotekets roll som kunskaps- och informationsförmedlare samt kulturförmedlare
är alltså det som betonas.

En persons sociala bakgrund eller faktorer som föräldrars sociala status, föräldrarnas och den
egna inkomsten, utbildning samt typ av arbete man har, har visat sig vara avgörande för en
persons inställning till vissa kulturaktiviteter samt kulturvanor (Nilsson 1999, s 33f).

Bourdieu menar att vi bär på ett kulturellt kapital som avgör bl a värdesystem,
handlingsmönster och vanor (Distinction… 1984, s114f). Genom t ex utbildning och
vardaglig kontakt kan individen erhålla en viss hållning gentemot kulturella yttringar såsom
litteratur och konst. Men den riktiga säkerheten tar det, enlig Bourdieu, generationer att
förvärva. Den legitima kulturen eller ”finkulturen” bestäms av de kapitalstarka, vilket gör att
vissa individer då känner sig utestängda och fjärmar sig från densamma (Bourdieu 1991, s
271f). Enligt detta synsätt skulle alltså de som inte har det ”rätta” kulturella kapitalet känna
sig utestängd från vissa kulturella yttringar.

Ett faktum är att lågutbildade och arbetare har visat sig delta i olika kulturaktiviteter i mindre
utsträckning än högutbildade (SOU 1995, s 107). De läser även böcker i mindre utsträckning
än genomsnittsbefolkningen (SOU 1972, s 29, 305ff). Däremot visar undersökningar att
antalet biblioteksbesök inte påverkas av en persons yrkestillhörighet (Kulturbarometern 1994-
95, 1996, s 20). Det är således svårt att säga om denna teori skulle stämma för de förhållanden
som råder här i Sverige. Men det är en intressant tanke.

De personer vi intervjuade har lite uppfattningar i ämnet. Intervjuperson A säger bl a att han
upplever det som att det är mest ”vanligt” folk och studenter som kommer till biblioteket.
Överklassen ser man inte på folkbiblioteket idag till skillnad mot förr, säger han vidare. I och
med att utbildning under de senaste åren kommit att framhävas och kraftiga satsningar på bl a
vuxenutbildning gjorts har biblioteket mer kommit att få en roll som informationsförsörjare.
Dess kulturella funktion är också viktig. Detta kan kanske innebära att vissa människor, som
inte själva är bevandrade inom kulturen eller har någon formell högre utbildning, känner att de
inte riktigt hör hemma på biblioteket. För dessa människor är möjligtvis folkbibliotekets
funktion som mötesplats viktigare än som dess roll som kultur eller utbildningsinstitution.
Men detta är bara en gissning.

Många invandrare kanske också kan känna att biblioteket är en främmande miljö för dem.
Den kultur och de värderingar som finns på biblioteket kan vara svår för folk från andra
kulturer att identifiera sig med (Blomberg 1985:3, s 67).

En annan faktor som kan inverka på mötesplatsfunktionen är dess utformning. För att
människor ska känna sig välkomna är det viktigt att byggnaden rent arkitektoniskt inbjuder till
besök. De tidiga byggnaderna var slutna till sin karaktär medan dagens bibliotek betonar
öppenhet (Nilsson 1997, s 21). Byggnadsstilen består av glas och genomskinlighet.
Demokratitanken och önskan om öppenhet bygger på en vilja att reducera alla hinder att
beträda biblioteket. Det ska vara lätt att slinka in (Greenhalgh 1995 s 60). Folkbiblioteket ska
vara tillgängligt för alla och det gäller då att försöka tillfredsställa alla möjliga behov. Således
försöker man i den nya byggnadsstilen skapa kontraster och kombinera stora och små ytor
(Nilsson 1997, s 37-41). Biblioteket har utformats dels med tanke på att det ska fungera som
ett vardagsrum för olika folk med en hemtrevnadskänsla (Edström 1987, s 14f) men också att



det ska vara estetiskt utformat och bjuda på upplevelser för besökaren (Nilsson 1997, s 6f).
Malmö stadsbibliotek har konstruerats med tanke på strosandets karaktär med stora ytor och
mycket ljus (ibid, s. 8).

Enligt besökarna på våra undersökta bibliotek är byggnadens utseende viktigt för
mötesplatsfunktionen. Bibliotekslokalerna måste också vara ”inbjudande”; ett ställe där man
trivs och kan sitta i lugn och ro, med sköna möbler och bra hyllplacering.  Besökare A anser
att om biblioteket är estetiskt tilltalande och man trivs där så höjer det känslan. Det ska vara
formskönt och utformat så att man kan avlägsna sig från den vanliga vardagen anser person B.
För besökare D är det primärt att biblioteket är hemtrevligt samt med en tyst miljö. Han trivs
bättre på sitt lilla lokala bibliotek än på Jönköpings stadsbibliotek. Han anser det är lite
konstig lukt på Jönköpings bibliotek. Respondent G på Sjöbo bibliotek anser att för att ett
bibliotek ska locka besökare måste det vara attraktivt rent utseendemässigt. Man vill inte gå in
i en trång mörk lokal utan luft. Han anser att ett bibliotek ska ha luft, högt i tak, samt ljus.
Också entrén är viktig. Den ska vara tydlig och klar och fånga blicken. Sjöbo bibliotek anser
han ha en ganska tråkig arkitektur. Person E anser att det ska vara ombonat med olika platser
där man kan sitta. Biblioteksassistent Anki anser att miljön inne på biblioteket är mycket
viktig. Det ska vara lugnt, fint och städat. Carina säger att en bra lokal underlättar för
mötesplatsfunktionen; tycker man det är mysigt att sitta där sätter man sig, annars går man
bara in och lånar en bok.

Uppfattningen om hur ett bibliotek ska se ut är således många. Vissa besökare vill ha en form
av återgång till det gamla biblioteket med små, mysiga lokaler med en hemtrevnadskänsla och
många sittplatser. Medan andra vill ha modernt, stora ytor och rörelsefrihet. Detta styrker den
uppfattning som dagens arkitekter av folkbiblioteket har. Det vill säga att försöka skapa
kontraster och varierande lösningar för att det ska passa för allas olika tycke och smak.

Placeringen av biblioteket är också viktigt. Om det ligger centralt nära andra verksamheter
samt kommunikationsmedel hittar folk dit och det blir lättare att bara slinka in
(Folkbibliotekslokaler 1981, s 14). Besökarna anser samfällt att biblioteket ska ligga centralt
och att det ska vara lätt att ta sig dit. Biblioteket i Sjöbo ligger bra till på torget med närhet till
bl a mataffären. Jönköpings stadsbibliotek ligger däremot inte alldeles i centrum. Men
centrumkärnan i staden är lite utbredd pga de omgivande sjöarna. Ett visst avstånd till
kommunikationsmedlen föreligger också.

Personalens uppträdande påverkar också folkbibliotekets mötesplatsfunktion. Ett vänligt
bemötande från personalen eller professionellt och serviceinriktat beteende har angetts av
några som viktiga faktorer för att man som besökare ska trivas. Speciellt viktigt är detta på ett
mindre bibliotek där kontakten mellan besökare och personal är mer intim.

Att biblioteket ska vara öppet ses som en självklarhet. Gärna generösa öppettider, både på
somrarna och helger.

1HJDWLYW�SRVLWLYW�PHG�P|WHVSODWVIXQNWLRQHQ

Som negativt med mötesplatsfunktionen nämns många gånger bristen på tystnad och ordning
(Nyhetsmagasinet 7 dagar, 1981:21). Små barn och ungdomar kan ibland bete sig på sätt som
inte överensstämmer med ”konventionen” på biblioteket dvs de är högljudda och springer ut
och in eller äter i biblioteket. Det kan också vara svårt att få alla olika grupper som besöker



biblioteket att samsas. Elvy på Jönköpings bibliotek tar bl a upp ett exempel med olika etniska
grupper. Missbrukare eller alkoholister besöker biblioteket ibland och deras beteende kan
uppfattas som enerverande av övriga besökare samt personal.

På Sjöbo tycker personalen att det är positivt att folk besöker biblioteket. Samtidigt vill man
inte att det ska få funktionen som en värmestuga eller uppehållsrum. Läsandet är det viktiga
samt att ta sig tid med människorna oavsett varför de kommer till med biblioteket. Det är lätt
hänt att besökarna och bibliotekarierna får en nära kontakt. Det kan vara givande men det är
också viktigt att sätta upp en gräns för hur nära kontakterna ska bli. Många gånger upplever
bibliotekarierna att de får agera lite av socialarbetare. De får lyssna på allehanda problem
vilket ibland kan upplevas som jobbigt.

)UDPWLGHQ�I|U�ELEOLRWHNHW�VRP�P|WHVSODWV

Folkbiblioteket är liksom andra institutioner i samhället utsatt för en stark konkurrens. Det
gäller dels för biblioteket att hitta sin egen identitet men även att synas hos allmänhet och
politiker. Biblioteket måste uppfylla låntagares och besökares olika behov, krav och önskemål
och bli mer användarvänliga (Andersson, Skot-Hansen 1994, s 11). Folkbiblioteket har blivit
lite av en allomfattande organisation med många olika funktioner (Greenhalgh 1995, s 36).

Inom biblioteksvärlden finns den uppfattningen att det kommer att ske ett paradigmskifte
beträffande folkbibliotekets roll från en kulturinstitution till en informationscentral där
teknologin och marknadskrafterna tar över folkupplysningstankarna (Andersson, Skot-Hansen
1994, s 13).

För att folkbiblioteket ska fungera som en offentlig mötesplats öppen för alla är det av vikt att
det får fortsätta att vara kostnadsfritt. Bibliotekarierna på de båda undersökta platserna
uttrycker en viss oro över nedskärningar. Speciellt stor är oron på Sjöbo
kommundelsbibliotek. Intervjuperson G menar på att man i framtiden kommer att centralisera
ännu mera och ta bort de små filialerna.

Funktionen som mötesplats kommer enligt en del besökare och bibliotekarier att få utökad
betydelse i framtiden. Informationsteknologin gör att folk kommer att sitta mer framför datorn
och således får ett större behov av att fysiskt mötas. Det blir som Naisbitt menar viktigare med
mänskliga och sociala kontakter ju mer distansierad högteknologi vi får (Naisbitt 1983, s 52f).
Intervjuperson D tror att böckerna i framtiden successivt kommer att försvinna och ersättas av
e-böcker och att biblioteket då kommer att få andra funktioner. Kanske då som en mötesplats
för folk i stället. Besökare G däremot tror inte på de elektroniska böckerna utan att folk alltid
kommer föredra mötet med den tryckta skriften.

Sennetts teser om offentlighetens förfall, i och med den utökade privatiseringen och att
allmänna platser inte längre är lika intressanta för spontant umgänge och möten mellan
främlingar (Sennett, 1993, s 12ff), kan till viss del stämma. Det blir allt färre platser i
samhället som är öppna för alla och det gör att folk i stället möts hemma. Många offentliga
platser har kommit att utformas på ett sätt som visar på att de inte i första hand är till för
spontant socialt umgänge utan för vissa speciella aktiviteter (ibid, s. 12ff). Men om så är fallet
är det inte minst viktigt att biblioteket betonar just sin funktion som ett ställe dit samtliga
grupper i samhället kan komma och där man kan mötas. Och att människor känner att de får



lov att bara vara där utan några tvång om att exempelvis låna böcker eller delta i kulturella
aktiviteter.

9LONHQ�YLNW�OlJJHU�ELEOLRWHNVSHUVRQDO�YLG�ELEOLRWHNHWV�HYHQWXHOOD�IXQNWLRQ�VRP
P|WHVSODWV"�$QVHV�GHQ�IXQNWLRQHQ�YDUD�YLNWLJ"

Personalen anser att bibliotekets roll som mötesplats är viktig. Denna funktion är dock inget
som man tänker så mycket på. Aktiviteter av olika slag anordnas främst för att locka besökare
till biblioteket. Huvudfunktionen är inte i första hand att folk ska möta varandra utan detta
uppstår som en effekt av de olika kulturella arrangemangen. Men det primära syftet med
kulturevenemangen hänger till stor del samman med den syn man har på kulturens syfte.
Enligt det etnologiska synsättet fyller kulturen ett socialt behov hos människan (Daun 1974, s
59f). Men även den estetiska funktionen är viktig (Skot-Hansen 1994, s 17f). Frågan är vad
bibliotekarierna anser de olika kulturella arrangemangen de anordnar har för syfte. Såsom vi
uppfattat det verkar den estetiska funktionen, med ”konst för konstens skull”, vara primär.
Tanken på att kulturen finns där för att tillgodose olika grundläggande sociala behov, såsom
kontakt människor emellan, verkar inte vara lika vanlig.

Kontakter kan förmedlas av bibliotekarierna besökarna emellan. Ibland får personalen
begränsa mötesplatsfunktionen genom att införa vissa restriktioner. Förutom att anordna
aktiviteter och program försöker bibliotekarierna vara så behjälpliga och tillmötesgående de
kan för att besökare och låntagare ska känna sig nöjda och trivas. Lokalernas utformning är,
som tidigare nämnts under avsnittet påverkansfaktorer, viktiga för att besökarna ska känna sig
välkomna. Dagens bibliotek ska ju kunna erbjuda ytor för upptäcktsresor och strövtåg samt
avskildhet och öppenhet och inte minst rymma många olika aktiviteter (Nilsson 1997, s 15f).
Personalen försöker också så gott det går, i form av tid och resurser, ”fräscha upp” lokalerna
för att locka till sig folk. I Jönköping har man tagit till sig tanken att besökaren ska bjudas på
fantasi och upplevelser. Förslagen är här många, t ex skulle bibliotekarierna vilja ha en fontän
samt lite roliga attribut. Om det sedan går att genomföra beror mycket på de ekonomiska
anslag man tilldelas.

Även i Sjöbo anordnar man aktiviteter och arrangemang av olika slag för att få besökare.
Personalen tar sig tid med de personer som kommer till biblioteket och bjuder på kaffe.
Lokalerna utformas för att alla ska trivas. På bakgården finns till exempel en liten trädgård där
besökarna kan sitta.

Bibliotekspersonalen skulle helt klart vilja utöka mötesplatsfunktionen, men det är något man
inte kan bestämma över själva. Yttre faktorer, såsom politiska beslut, är här avgörande.

6NLOOQDGHU�PHOODQ�HWW�VW|UUH�RFK�HWW�PLQGUH�IRONELEOLRWHN

På ett mindre bibliotek, som i fallet Sjöbo, känner personalen till och månar mer om sina
besökare. Närheten mellan besökare och bibliotekarier blir här närmare. Och det blir då extra
viktigt med empati och social kompetens. Mötesplatsfunktionen kan uppfattas som större på
ett mindre bibliotek då mysighetsfaktorn kanske är mer gällande och alla känner alla. Å andra
sidan kanske man inte får rum med de verksamheter man vill ha. Detta gäller både av



utrymmesmässiga som ekonomiska skäl. I Sjöbo, som är en gammal arbetarstadsdel, finns
många arbetare och invandrare. Vår enkätundersökning visade på något fler besök av
invandrare på Sjöbo bibliotek än i Jönköping. Antalet studenter var högre på Jönköpings
bibliotek.

Bibliotekarierna inser vilken stor betydelse de små biblioteken har som mötesplatser. Elvy
säger att man velat ha kvar de små biblioteksfilialerna just med tanke på dess funktion som
mötesplats. De är viktiga för vissa grupper av människor i de små lokala samhällena.
Filialerna behövs just i syfte för att dessa individer ska ha en alternativ mötesplats till
exempelvis kiosken och mataffären. Just att det är en plats att mötas på har setts som ett
argument för att få fortsätta med verksamheten.

Ett större bibliotek, såsom Jönköping, har ett bredare utbud av material. I och med att det är
fler studenter här accentueras dess funktion som utbildnings- och informationscenter. Detta
kanske gör att folk i högre utsträckning söker sig dit mer för sådana syften än för den rent
sociala.

Den kulturella funktionen tycks också få ett mindre utrymme på ett sådant litet bibliotek som
Sjöbo utgör.

Det större biblioteket kan också erbjuda större ytor, vilket både kan underlätta och försvåra för
möten. På Jönköpings stadsbibliotek rör sig mera folk och det är då lättare att ”stöta ihop”
med någon. Å andra sidan upplevde vi det som att många på biblioteket i Jönköping
uppskattade de stora ytorna då de erbjöd möjlighet till avskildhet och anonymitet. De små
lokalerna i Sjöbo däremot är svårare att ”gömma sig i”. Tvånget att man som besökare måste
låna något kan kanske av vissa upplevas som större här. Att bara få komma hit för att träffa
eller se folk blir mer komplicerat då översynen från övriga besökare och personalen kan
upplevas som besvärande. En del, vilket personalen på Sjöbo uppmärksammat, vill inte riktigt
erkänna att de är på biblioteket för att få ett socialt behov uppfyllt. Detta har också varit ett av
problemen med detta arbete. Vi har fått förlita oss på bibliotekariernas observationer och
kännedom. De biblioteksbesökare vi intervjuat har sagt att de tror biblioteket fyller en stor
funktion som mötesplats. Detta baserat på observationer de själva gjort. Ytterst få har dock
medgett att biblioteket fyller denna funktion för dem personligen.
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Syftet med denna uppsats har varit att undersöka folkbibliotekets funktion som mötesplats. De
frågeställningar som satts upp är:

• Fungerar folkbiblioteket som en mötesplats? Vad tycker bibliotekarierna samt
biblioteksbesökarna på våra undersökta bibliotek?

• Vilken vikt lägger bibliotekspersonal och biblioteksbesökarna vid bibliotekens
eventuella funktion som mötesplats? Anses den funktionen vara viktig?

• Vad urskiljer folkbiblioteket som mötesplats jämfört med andra mötesplatser i
samhället?

• Vilka skillnader vad gäller bibliotekets eventuella mötesplatsfunktion finns mellan ett
större och ett mindre bibliotek?

För undersökningen valde vi att studera två folkbibliotek. Vi var intresserade av att ta reda på
skillnader mellan ett större och mindre bibliotek. Valet föll på Jönköpings stadsbibliotek samt
Sjöbo kommundelsbibliotek i Borås.

Materialet för detta arbete grundar sig främst på intervjuer utförda på de bägge biblioteken.
Informanterna består av fyra bibliotekarier på Jönköpings stadsbibliotek och två bibliotekarier
samt en biblioteksassistent på Sjöbo kommundelsbibliotek. Som respondenter fungerar fyra
biblioteksbesökare på vardera bibliotek. För att erhålla en viss representativitet har vi även
använt oss av enkäter med trettio stycken på Jönköpings bibliotek och trettio stycken på Sjöbo
bibliotek, dvs sextio enkäter totalt. Dessa delades ut av oss samt bibliotekarierna på Sjöbo

Empirin syftar till att ge en bakgrund för de frågeställningar som satts upp. En diskussion om
folkbibliotekets olika funktioner både ur en historisk aspekt men också dess nutida roll förs.
Det finns många olika faktorer som påverkar om en plats fungerar för möten eller inte. Den
kulturella aspekten tas upp liksom påverkansfaktorer såsom arkitektur och läge. Definition av
själva begreppet mötesplatser genomgås samt folkbibliotekets förutsättningar att fungera som
mötesplats. Ett kortare statistikunderlag återfinns också.

Begreppet mötesplats har blivit ett frekvent använt ord. Det talas mycket om att människor
ska kunna interagera med varandra. Folkbiblioteket har primärt fungerat som en demokratisk
inrättning öppet för alla. Dess roll har emellertid ständigt diskuterats. Det ska fungera som
dels en informationscentral men även ett kulturellt centrum. Den sociala roll som
folkbiblioteket fyller har man däremot i debatter inte fäst så stor uppmärksamhet vid.

Vi ville därför undersöka vad biblioteket betyder för människor annat än som en institution
som lånar ut information. Är folkbiblioteket en viktig social inrättning och mötesplats för
vissa människor? Finns det vidare någon skillnad mellan ett mindre bibliotek och ett större?
Vad anser bibliotekarierna och vad anser biblioteksbesökarna?

Resultatet för vår undersökning är följande:

Den sociala funktionen på de undersökta folkbiblioteken är stor. Detta anser dels
bibliotekarierna på biblioteken som har en faktisk insikt i och kännedom om de reella
förhållandena på biblioteken. Men även de biblioteksbesökare som vistas ofta på lokalerna



och som vi intervjuat anser att den funktionen vara vital. Människor kommer till biblioteket i
syfte att träffa andra människor. De som mötesplatsfunktionen är viktigast för är pensionärer,
arbetslösa eller ensamma människor.

Både bibliotekarierna och biblioteksbesökarna tycker det är bra att biblioteket finns för dessa
individer. Bibliotekarierna kan inte undgå att lägga märke till att det finns en stor grupp
människor som använder biblioteket inte främst för att låna böcker utan lite som ett andra
”vardagsrum”. Men det är ändå inget som de fäster alltför stor vikt vid i sitt dagliga arbete. De
arrangerar olika kulturella evenemang samt är måna om att kunna ge låntagare och besökare
det de behöver. Den primära funktionen är dock informationsförsörjningen.

På det mindre biblioteket blir intimiteten större mellan personal och besökare, men även
mellan besökarna. För personalen är mötesplatsfunktionen mer synlig här. Det finns fler
besökare som kommer dagligdags till det lilla biblioteket.

Det finns vissa faktorer som påverkar om ett ställe fungerar som en mötesplats eller inte. Att
det är öppet för alla och gratis anses som vitalt. Men även faktorer som interiör, arkitektur och
läge samt personalens uppträdande är viktigt. Många av de tillfrågade vill ha mysiga lokaler
som är inbjudande samt gärna en estetiskt tilltalande arkitektur. Läget ska vara centralt.
Personalen ska vara måna om sina besökare och låntagare och kunna hjälpa samt ta sig tid.

Den rådande tystnaden på biblioteket anses som en viktig orsak till att mötesplatsfunktionen
inte alltid fungerar. För att en mötesplats ska kunna uppstå är det viktigt med kommunikation.
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Frågeställningar:

%LEOLRWHNHWV�SULPlUD�IXQNWLRQ

Bibliotekets primära funktion anses av bibliotekarierna vara, folkbildning (Elvy),
tillhandahålla böcker (Rune), värna om demokratin, inhämta kunskap och ge upplevelser
(Birgitta), mötet med låntagarna (Gerda), låna ut böcker av olika karaktärer (Carina),
informationsförmedling och servicetillgång (Solveig). Anki har ej angett något.
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Elvy vill definiera begreppet mötesplats som en plats där olika människor kan mötas och
utbyta åsikter med varandra eller träffas och komma ut lite ”utanför sig själva”. Biblioteket
ska vara en ”neutral plats”. Utställningar ser Elvy som en form av mötesplats där olika
grupper får komma med sin information.

Rune anser det är svårt att definiera begreppet mötesplats då det förekommer så många olika
uppfattningar. Han anser emellertid att det är ett ställe där man kan träffas och sitta och prata
utan att bli störd. Det kan vara att t ex sitta och lyssna på ett föredrag. Man kan även mötas på
nätet. Människors möten med böcker och tidningar är också en form av mötesplats, där mötet
sker i böckerna.

Birgitta menar att en mötesplats för det första kräver en lokal att mötas och träffas i. En
mötesplats ska inte heller kosta pengar. Viktigt är också att olika generationer och kategorier
av människor i samhället kan mötas. I och med att biblioteket är öppet för alla blir det en
naturlig mötesplats menar Birgitta och jämför biblioteket som mötesplats med exempelvis
torget. På biblioteket är det dock mer slumpartat vem man träffar på till skillnad från ställen
där man bara träffar på likasinnade.

Gerda säger även hon att begreppet mötesplats kan betyda mycket. Hon anger som exempel
att biblioteket möter låntagaren, att låntagaren får möta boken men även författaren bakom
boken. Exempel på mötesplatser kan vara kaféer och strandpromenaden.

6-g%2

Carina säger att för henne är en mötesplats ett ställe där man kan träffas opretentiöst och utan
krav. Andra mötesplatser kan vara föreningar där man samlas och utövar någon gemensam
aktivitet, t ex vid barnens fotbollsspelande, när man går en tipspromenad etc. Om man ordnar
några parkbänkar kan det också bli en mötesplats i samhället.



Mötesplatser är där man kan sitta och njuta, t ex när man lyssnar på musik, säger Anki. Det
kan också vara saker man minns, att man hade trevligt just där. En mycket god vän är också
en mötesplats. Anki menar att en mötesplats kan vara en stilla stund när man bara ”får vara”.
Det kan också vara doften av nybakta kanelbullar.

För Carina betyder ordet mötesplats ett ställe där det finns möjlighet att träffa andra och prata.
Vill man inte prata med någon måste man inte det, utan man kan bara umgås och finnas till.
En bra lokal underlättar för det, tycker man att det är mysigt att sitta där, annars går man bara
in och lånar en bok.

6RFLDO�IXQNWLRQ
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Biblioteket fyller en stor social funktion anser Elvy. Det är som ett vardagsrum för många. För
många som har skiftjobb i Jönköping är biblioteket en viktig plats att kunna slinka in på för att
exempelvis läsa tidningar och småprata med varandra. Elvy har lagt märke till en stor grupp
människor på biblioteket som aldrig kommer fram till personalen i disken, och således inte
lånar något. Många av dessa människor är återkommande. En hel del människor sluter sig
samman i olika intressegrupper på biblioteket. I Jönköping finns det t ex en grupp äldre män
som har aktier och börsen som gemensamt intresse och som träffas på biblioteket för att
diskutera detta. Samvaron är viktig. En man i gruppen köpte en egen dator men fortsätter trots
detta att komma till biblioteket uteslutande för att träffa sina kamrater vilka han lärt känna på
biblioteket. Släktforskarna är också en grupp som biblioteket betyder mycket för. De knyter
täta kontakter med varandra. Elvy anser dock att Internetanvändarna inte möts. De möts bara
över nätet vilket är totala motsatsen.

Gerda säger att den sociala funktionen är svår att mäta. Det står inte så mycket om det i papper
men man märker att det är en oerhört stor social funktion som biblioteket har. Biblioteket gör
nytta inte bara för att folk här kan skaffa böcker att läsa och ha som sällskap utan också för att
man här kan träffas och sitta på biblioteket och läsa tidningar etc. Det är en mötesplats för alla
möjliga människor som inte känner det här tvånget på sig som man kan göra på olika sociala
inrättningar av alla de slag. Någonting som är som en öppen famn utan att det syns i
statistiken förutom i antalet besökare. Bibliotekets sociala funktion anser Gerda vara jättestor,
men den är inte glamorös. Förr hade man möjligen fler ”original”. De betydde(betyder)
biblioteket mycket för.

Bibliotekets kafé är viktigt enligt Rune. Här träffas invandrargäng ofta. Det är ett andrum för
både biblioteksbesökare och personal. Många sitter bara på kaféet utan att ha något ärende in
på biblioteket. Många biblioteksbesökare sitter i kaféet och läser.

Birgitta menar att biblioteket är viktigt för de människor som inte har någon annan mötesplats.
Det kan vara de som är lite av ”original” och som kommer till biblioteket varje dag. För
människor som har sin familj och sina arbetskamrater är bibliotekets mötesplatsfunktion inte
lika viktig. I och med att biblioteket är öppet för alla blir det en naturlig mötesplats menar
Birgitta.



Elvy upplever det som att många lär känna varandra och börjar prata vid tidningsavdelningen.
Det är lätt och naturligt att börja samtala över det som står i tidningarna. Det är emellertid
svårt för Elvy att säga om kontakter utvecklats eftersom de har mycket att göra i diskarna och
inte har tid att studera besökarna. Även Rune anser att biblioteket fyller en viktig social
funktion och att det har blivit ett ökat behov. Många människor är på biblioteket från morgon
till kväll och en del träffas ofta där. Särskilt för invandrare och arbetslösa fyller biblioteket en
viktig funktion. En hel del människor stämmer träff på biblioteket. Rune säger att det finns en
del låntagare som inte säger något utan bara ”grymtar” något och lägger fram sina böcker.
Rune tror att biblioteket betyder mycket för sådana människor att de inte har något kontaktnät
och att besöka biblioteket fungerar som en kontakt för dem.

De grupper som mötesplatsfunktionen är viktig för är enligt Elvy alla. Olika människor söker
olika saker. Det går inte att gradera anser Elvy. Gerda säger att biblioteket är extra viktigt för
många äldre, som besöker biblioteket nästan varje dag, samt många ensamma människor som
kommer på morgonen för att läsa tidningen. Hon nämner även studenter som läser ihop samt
släktforskare vilka ofta är äldre, ensamma pensionärer som träffar många människor via detta.
Det är många som kommer dagligen, de betraktar biblioteket som sitt andra hem. Även många
arbetslösa besöker biblioteket. Under den ekonomiska krisen upplevde personalen att
besöksantalet bara steg.

Vid uppförandet av stadsbiblioteket i Jönköping 1969 stod det i reklamen vid invigningen att
det var en viktig mötesplats. De öppna läsesalarna byggdes just med tanke på funktionen som
mötesplats.

Biblioteksfilialerna har man velat ha kvar just med tanke på dess funktion som mötesplats. De
är viktiga för en lokal grupp och människorna behöver filialerna just för att träffas någonstans
förutom kiosken och matvaruhusen. Just att det är en plats att mötas på har setts som ett
argument för att få fortsätta med verksamheten här. Elvy anser att det ligger mycket i det här
med bibliotekstanken att man ska mötas.

6-g%2

Den sociala funktionen som biblioteket fyller är mycket viktig enligt Solveig. Enligt henne
kommer det som nummer två på listan över bibliotekets funktioner. En viss grupp av
människor kommer till biblioteket varje dag, det är t ex arbetslösa, pensionärer och daglediga.
De som kommer till Sjöbo varje dag är sådana som känner varandra sedan tidigare, de kan ha
bott grannar länge eller gått i samma skola. De som inte känner varandra sedan tidigare har
kommit i kontakt med varandra genom t ex datautbildningar där man hjälper varandra.
Solveig säger att en del av dessa människor inte har kontakt med så många andra än med dem
som de träffar i biblioteket och personalen där.

För de människor som är ensamma, som inte har familj och de som inte arbetar är biblioteket
extra viktigt, säger Solveig.

Det har blivit en klar ökning av besökarna under senare tid på Sjöbo. Detta hänger samman
med satsningen på vuxenutbildningen. Många av dessa var inte vana att studera eller att gå till
biblioteket.



Anki tror att bibliotekets funktion som mötesplats är speciellt viktig för de äldre. Det händer
ofta att människor ursäktar sig med att säga "jag ska bara…" om Anki frågar dem om hon kan
hjälpa till med något. Hon undrar om de tror att de måste låna böcker när de är på biblioteket.
Det finns likheter med biblioteket som mötesplats och andra mötesplatser, t ex att man träffar
bekanta både på stan och på biblioteket. Hon säger att naturligtvis vill hon att människor ska
läsa när de är på biblioteket. Många kommer in och sätter sig i biblioteket för att träffa någon.

Människor med problem av olika slag kommer ofta till biblioteket berättar Anki. Det kan vara
allt från missbrukare till arbetslösa. De kan då läsa, prata med personalen och med andra
människor. Bibliotekets sociala funktion är väldigt viktig för dessa människor.
Bibliotekarierna får vara socialarbetare ibland.

På biblioteket knyts det en del kontakter. Det kan t ex vara att någon berättar om en resa han
eller hon har gjort, och genom det komma i samspråk med någon som kanske har tidskrifter
eller böcker om det hemma. Efter det kan det hända att det stämmer träff på biblioteket för att
prata mer om det gemensamma intresset. En del mammor börjar också prata med varandra när
de ses på biblioteket.  Det är positivt att man kan lära känna nya människor på biblioteket
nuförtiden, förr skapades inte många kontakter på biblioteket, tror Anki, det skulle det vara
tyst och man skulle inte störa. Hon upplevde aldrig biblioteket som ett sådant ställe. Idag är
det mer naturligt att man kan knyta nya kontakter.

Biblioteket har en social funktion eftersom många av låntagarna på Sjöbo bibliotek bor
ensamma, det blir ett möte mellan människor, enligt Carina. Hon tror vidare att det knyts
kontakter på biblioteket, de som t ex sitter och läser tidningen känner ofta varandra. På
kvällarna när Carina arbetar händer det att människor sätter sig bredvid varandra och börjar
prata. Hade de människorna träffats någon annanstans kanske de inte hade kommit i
samspråk. De gäller de lite äldre människorna, det är nog annorlunda med ungdomarna säger
hon. Eftersom tidningarna delas ut vid disken frågar de varandra om de har läst färdigt.
En del låntagare kan sitta i biblioteket i timmar, de dricker kaffe och läser tidningen. Vissa
låntagare är "stamkunder", de pratar ofta med personalen om mer personliga saker. De som
inte har någon annanstans att gå brukar vara i biblioteket på dagarna. För barnen är
mötesplatsfunktionen på biblioteket viktig säger Carina. För mammor som är med sina barn
på biblioteket innebär mötesplatsfunktionen att de får träffa andra mammor med sina barn.
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Viktiga faktorer för att folkbiblioteket ska kunna fungera som mötesplats är bl a dess läge. Det
får gärna ligga vid något stråk i stan, med centrumläge och gatunivå. Att det ligger vägg i vägg
med museet har också betydelse då det drar till sig folk. Biblioteket bör inte ligga i
”bakfickan” och vara svåråtkomligt utan man ska kunna ramla in där när man känner för det,
säger Elvy.

Rune säger att läget och bostadsområdet påverkar vilka människor som är på biblioteket. I
förorterna är det andra typer av människor och många ungdomsgäng som är på biblioteket,
eftersom de inte har något annat för sig. Ligger biblioteket i centrum kommer även andra
besökare. Det bör helst vara fritidsgård och skola intill biblioteket. Att huvudbiblioteket ligger



i centrum gör att människor kan slinka in där, utan något särskilt ärende. Storleken på
biblioteket påverkar också. En del människor uppskattar att det är stort och rymligt medan
andra kan bli skrämda av det.

Gerda menar att läget för biblioteket som mötesplats är viktigt. Om orten är liten ska det vara
något extra spännande för att folk ska komma utifrån och besöka detta. Helst ska biblioteket
ligga centralt så att det är lätt att ta sig och hitta dit. Jönköpings stadsbibliotek ligger lite avigt
till anser Gerda. Det finns många sjöar runtomkring som gör centrumet ganska smalt. Det
finns inte heller så många barn runtomkring där biblioteket ligger vilket gör att det inte heller
finns så många verksamheter för dessa på biblioteket.

6-g%2

Bibliotekets placering har betydelse för funktionen som mötesplats enligt Solveig. I Sjöbo
ligger biblioteket väldigt bra till. Det är utplacerat mitt på torget och i närheten av mataffären.
Öppettiderna spelar också en viktig roll. I somras (1999) tvingades man stänga i två veckor p
g a personalbrist. Det kändes inte bra säger Solveig då ”stammisarna” inte hade någonstans att
ta vägen. Det är viktigt att människor kan gå till ett ställe där det inte känns stelt och där de
kan sitta i lugn och ro. Biblioteket måste inbjuda till att folk vill stanna kvar. På baksidan av
biblioteket finns det t ex en trädgård med bord och stolar där besökarna kan sitta och fika.
Vilket är populärt och uppskattat av besökarna. Möblerna i biblioteket och hyllornas placering
har också stor betydelse för trivseln, säger Solveig.

Anki berättar att miljön inne på biblioteket är viktig. Det ska vara lugnt, fint och städat, det är
de anställdas skyldighet mot biblioteksbesökarna.

En bra lokal underlättar för mötesplatsfunktionen enligt Carina. En mötesplats ska vara en
plats där man bara kan umgås och finnas. Tycker man att det är mysigt att sitta där sätter man
sig där, annars går man bara in och lånar en bok.

Faktorer som storlek och läge påverkar bibliotekets mötesplatsfunktion säger Carina. I Sjöbo
är läget bra säger hon, bara affären får vara kvar. Blir det för dött kommer biblioteket att
förlora på det säger hon. En skola på lagom avstånd är bra, då kan det bli naturligt för barnen
att gå till biblioteket säger Carina.
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Elvy ser inget negativt med mötesplatsfunktionen på biblioteket. Möjligen då att det kan vara
svårt att få olika grupper att samsas och tar ett exempel med bosnier och kroatier. Vissa
grupper, såsom förståndshandikappade, kan också vara svåra att tillfredsställa då de kräver
mer än ”vanliga” besökare. I Jönköping har man haft problem med narkotikalangning på
biblioteket, detta var dock vanligast under 1970-talet. En negativ sak som Rune ser med
mötesplatsfunktionen är att det kan vara mycket springande ut och in och att ljudnivån ibland
kan vara ganska hög. Det händer även att barnen byter plats på böcker etc. Förr var det
vanligare att de äldre klagade över för hög ljudnivå men nu tycks toleransen ha ökat.
Ungdomar kan också hålla ”kaffekalas” och busa genom att kasta saker på varandra etc.



Inte heller Gerda ser det som så positivt om besökarna gör sig alltför hemmastadda, dvs har
fötterna på bordet, äter så mycket att de kladdar ner i böckerna etc. Annars är det jättebra att
folk kommer. Konflikter kan förekomma. Vissa människor kan också bli störda av för
högljudda människor. Men det finns speciella samtalsrum. Det pratas mer på biblioteket nu än
vad det gjordes förr.

6-g%2

Solveig säger att det tyvärr försvinner en del tidskrifter från biblioteket då tidningshörnan
ligger lite separat från själva biblioteket i vestibulen. Detta har gjort att man är tvungen att
förvara vissa tidningar bakom disken. Solveig ser annars inget negativt med
mötesplatsfunktionen i biblioteket. Det skulle i så fall vara om det blev till en värmestuga och
det kom en massa problem med alkohol och liknande. Det var så ibland tidigare men inte nu.
Biblioteket fungerar också ibland som ett uppehållsrum för skoleleverna. Man vill ha elever
här men vill inte att lokalerna ska fungera som ett ställe där de befinner sig bara för att de inte
har någon annanstans att ta vägen. Man vill ha ett aktivt bibliotek där böckerna är det viktiga
och inget uppehållsrum.

Det är viktigt att man tar sig tid att prata med besökarna, säger Solveig. Men det gäller att
kunna möta olika typer av människor som kommer till biblioteket, det kan vara de som är
deprimerade eller sådana som är tjatiga eller ”pratar och pratar”.

Enligt Anki finns det inget som är negativt med mötesplatsfunktionen på biblioteket. Tvärtom
skulle det gå att utöka den funktionen om det fanns pengar, t ex genom längre öppettider om
det vore möjligt, eller genom bokcirklar. Man kunde också bjuda in någon känd författare.
Hon skulle också önska att det gick att ägna en hel dag åt barnen, att läsa med dem och att titta
på böcker, eller att ordna någon musik som barnen tycker om. Anki säger att idealet vore om
man kunde arbeta två stycken i disken och vara tre som fanns ute på golvet.

Negativt med mötesplatsfunktionen, enligt Carina, kan vara att en del biblioteksbesökare
kommer in varje dag och pratar om samma personliga saker hela tiden. Ett exempel var en
man som kom in varje dag under ett års tid och pratade om sina personliga problem. Då får
man försöka lyssna men ändå inte lyssna säger hon.
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Behovet av biblioteket som mötesplats i framtiden blir varken mer eller mindre menar Elvy.
Istället är det ett konstant behov. Folk kommer även i framtiden trots ökat Internetanvändande
att vilja komma ut och träffa eller se folk.

Rune säger att det beror på om folk vill sitta hemma framför sina datorer eller komma ut och
träffa folk om biblioteket kan få en fortsatt eller ökad funktion som mötesplats. Datorerna blir
nog en naturlig mötesplats i framtiden tror Rune. Han hoppas att biblioteket kan få fler datorer
framöver. En mer avdramatiserad miljö skulle vidare vara bra för bibliotekets
mötesplatsfunktion.



Birgitta tror att biblioteket i framtiden kommer att få en utökad roll som mötesplats. Det
ökade användandet av Internet gör att människor får ett större behov av platser där de kan
träffa andra människor.

Penninganslagen är viktiga säger Gerda. Om biblioteket får mer pengar kan nog
mötesplatsfunktionen utökas. Ett ökat behov av Internet gör att människor i framtiden
kommer att söka sig till biblioteket för att använda sig av dessa apparater, säger Gerda.

6-g%2

Det skulle kunna finnas ökat utrymme för mötesplatsfunktionen på biblioteket t ex genom
längre öppettider men i nuläget finns inget utrymme för detta. Solveig tror att det i framtiden
kommer att finnas samma behov av biblioteket som det gör idag. Det är nog inte samma
människor som sitter hemma flera timmar framför datorn som kommer till biblioteket. Den
grupp människor som inte har så stora resurser, men har ett behov att prata med andra och
diskutera det som står i tidningarna kommer nog att komma till biblioteket även framledes.
Biblioteket måste hänga med och kunna guida människor i världen av information, säger
Solveig.

I framtiden tror Anki att det kommer att bli ett ökat behov av bibliotekets funktion som
mötesplats. Biblioteket gör en nyttig insats, dock inte som värmestuga, utan som ett ställe dit
ensamma människor kan gå till. Hon tror också att människor kommer att gå till biblioteket
för att läsa i större utsträckning, speciellt de lite äldre människorna. Många ensamstående
människor tror hon kommer att gå till biblioteket oftare. Hon tror inte att datorerna kommer
att hota böckernas ställning i framtiden. Datorerna underlättar arbetet mycket för
bibliotekarierna säger Anki, men de får inte ta över för mycket. Det är en lycka att kunna gå
till hyllan direkt och hitta den sökta boken snabbt utan hjälp av datorn.

Carina hoppas att biblioteket får finnas kvar som en samhällsresurs även framöver. Hon är
dock rädd för att om man börjar nagga i kanten kanske man till sist lägger ner många
bibliotek. Ställs biblioteken mot t ex behovet av resurser inom vården kanske biblioteken blir
drabbade. Det går egentligen inte att ställa det mot varandra, att värdera på det viset säger hon.
Biblioteken måste hänga med i den tekniska utvecklingen. Hon tror också att människor alltid
kommer att vilja läsa böcker, hon tror inte att det är någon risk för att boken kommer att
försvinna, bara bokanslagen får vara kvar.
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Elvy anser att mötesplatsfunktionen på biblioteket är viktig. Bibliotekarierna försöker i den
mån de har tid och då det finns resurser att förstärka den sociala funktionen. Detta i form av
att hjälpa till med informationsanskaffning men även att se till att människor trivs genom att
ge uppmärksamhet och ta sig tid med dessa. Bibliotekspersonalen stärker inte medvetet
mötesplatsfunktionen på biblioteket enligt Elvy, förutom då vissa anordnade aktiviteter. Men
besökarna och låntagarna anses som viktiga och uppmärksamheten gentemot dem fyller en
stor del av verksamheten. Elvy hjälper de olika intressegrupperna att söka information och
menar att de grupper som knappast lånar några böcker är några som hon ”ömmar” för. De är



något av en glömd grupp. Man försöker också att hela tiden nå ut till nya grupper i samhället
för att få dem till biblioteket.
Gerda berättar att de aktiviteter som finns på biblioteket är bl a visningar för allmänheten;
med Internet och bibliotekets katalog samt av biblioteket överhuvudtaget. Det finns även
”Bibliotekets vänner”, vilket är en stödförening för biblioteket, ”lördagsnovell”,
novelluppläsning varje lördag under terminerna, ”lunchkonsten”, samt ca 3 st författarbesök
per termin. Vidare har man ”barnens dag” samt ”kura skymning” som är en gemensam
Nordisk uppläsning av samma text vid samma tidpunkt, texterna varierar olika år. För de
yngre finns sagostunder och bokläsning. ”Advokatjouren”, där man kunde få gratis rådgivning
i juridiska frågor har upphört.

För bibliotekarierna är det dock svårt att fästa alltför stor tid till de besökare som ser
biblioteket som en mötesplats då de oftast är fullt upptagna av sina uppgifter vid informations-
ut/inlånedisk och att hjälpa låntagare.

Bibliotekspersonalen kan ibland förmedla kontakter mellan människor som frågar om vissa
saker och människor som de vet kan mycket om just det ämnet. Det kan utvecklas en del
kontakter mellan bibliotekarierna och låntagarna eller besökarna. Att bibliotekspersonalen lär
känna besökarna och att en viss vänskap uppstår upplever bara Rune som positivt.

Biblioteket har fått införa vissa regler och restriktioner för att besökarna inte ska utnyttja
bibliotekspersonalen. Man har börjat låsa toaletterna och bötesbeloppet har höjts, säger Rune.

Man hade gärna velat utöka bibliotekets mötesplatsfunktion om resurser fanns. Det är flera
som velat ha en pub samt poesi- och viskvällar. Även idéer om en restaurang har funnits.

Birgitta anser att bibliotekarierna bidrar till bibliotekets mötesplatsfunktion genom ett stort
öppethållande och flera sittgrupper. Mer programverksamhet skulle kunna öka
mötesplatsfunktionen.

På Jönköpings stadsbibliotek anordnar man författarträffar samt bokens dag för att bara nämna
en del, vilket stärker mötesplatsfunktionen. Man försöker också ”poppa upp” biblioteket lite
för att det ska bli mer spännande och bjuda på överraskningar. Exempel på planer är akvarium
med fiskar, lite lejonvrål, plantering med porlande vatten, myshörna, saker som hänger ned
från taket etc. Detta för att locka till sig besökare. Man har även Internetundervisningar som är
viktiga för de äldre då de är ovana vid dylika ting.

Gerda anser att det är oerhört viktigt hur man som anställd beter sig mot besökarna. Man ska
bemöta besökarna på ett trevligt sätt. Det är viktigt att verkligen hjälpa låntagare när de
behöver och ta människorna för vad de är. Mötet med besökarna är viktigt för att de ska känna
sig välkomna och trivas.
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Sjöbo har ett nära samarbete med skolorna i området och de tycker det är viktigt att få barnen
till biblioteket. Att det ska bli en naturlig plats för dem att gå till. Bibliotekarierna på Sjöbo
vill förmedla upplevelser och kulturupplevelser; läsupplevelser och läsglädje för alla åldrar.
Man försöker också anordna utställningar som anknyter till människorna som bor i Sjöbo.



Aktiviteter på biblioteket som gör att människor kan mötas kan t ex vara kvällsträffar, där
man fikar tillsammans eller att man träffas för någon speciell aktivitet. Ekonomin och
intresset sätter dock gränser för vad som går att ordna. Man har bl a haft besök av författare på
kvällarna men antalet besökare var inte så stort. Det kan bero på att många äldre inte går ut på
kvällarna, säger Solveig. De yngre har andra aktiviteter för sig. Man satsar även på barnen
genom t ex sagostunder som är populära men även en filmklubb, säger Anki.

Bibliotekarierna bidrar annars till att stärka mötesplatsfunktionen genom att de försöker vara
sociala och trevliga. De har alltid kaffe att bjuda besökarna på vilket de gärna gör reklam för
säger Solveig. Det är inte lika inbjudande att stanna om man som besökare möter trötta eller
upptagna bibliotekarier.

I mötet med barnen måste man vara sig själv, det får gärna bli lite "kompisprat" med barnen,
det får inte vara konstlat. Man får inte heller säga åt barnen att de måste läsa den eller den
boken säger Anki.

Sagostunder och träffar med t ex natur som ämne kan vara aktiviteter som gör att människor
kan träffas på biblioteket, säger Carina.
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Elvy säger att biblioteket för många människor som hon pratat med ses som enda stället i
samhället där man kan tilltala människor utan att någon tar illa upp. Man kan gå och prata
med varandra i hyllorna. Köpcentrat är också en mötesplats där man likt biblioteket strosar
runt, tittar och pratar men det är ändå inte jämförbart med biblioteket som mötesplats då det är
en plats där man möter informationen på ett annat vis. Här finns kvalitativ information till
skillnad mot andra mötesplatser där människor kanske möter reklam etc. Människor har heller
ingen möjlighet att värdera den information som de får på andra platser såsom de har på
biblioteket. Annat som utmärker biblioteket som mötesplats är att det är ett konstnärligt rum,
en arkitektoniskt ritad byggnad med ljus och luft som har rymd invändigt och kolossens
stenyta utvändigt. Det är kanske inte så vanligt med vackra rum och rumsbildningar på andra
mötesplatser tror Elvy. En annan viktig skillnad som Elvy tar upp är kravet på tystnad. Kravet
på tystnad var dock större förr. Schackspelandet är exempel på en tyst aktivitet som var mer
vanligt tidigare.

Rune säger att en mötesplats som har likhet med biblioteket är kulturhuset. Man kan få gå
omkring i lugn och ro och slippa känslan av att man måste gå för att ge plats åt nästa besökare.
Att man har rätt att vara där.

På biblioteket kan olika generationer och kategorier av människor i samhället mötas, säger
Birgitta. I och med att biblioteket är öppet för alla blir det en naturlig mötesplats menar hon
vidare och jämför biblioteket som mötesplats med exempelvis torget. På biblioteket är det
dock mer slumpartat vem man träffar på till skillnad från ställen där man bara träffar på
likasinnade. Biblioteket är vidare en allmän institution som är öppet även på helger.

Gerda säger att biblioteket är en mötesplats för alla möjliga människor som inte känner det här
tvånget på sig som man kan göra på olika sociala inrättningar av alla de slag. Någonting som



är som en öppen famn. Det som utmärker biblioteket som mötesplats är att det här finns
böcker, att det inte finns någon som säger till hur man ska göra. Detta sista är en viktig
skillnad anser Gerda att biblioteket är mindre kravlöst.

6-g%2

När det gäller biblioteket som mötesplats i jämförelse med andra mötesplatser är biblioteket
kravlöst och gratis, enligt Carina, och det är upp till varje låntagare vad man vill använda
biblioteket till.
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Storleken på biblioteket är viktigt enligt Elvy. På ett mindre bibliotek är de som jobbar där
mer mån om sina besökare och de får där en mer personlig kontakt med dessa som inte fås på
ett större bibliotek. Elvy tror att på mindre bibliotek kan mötesplatsfunktionen vara viktigare
än på de större men att det är svårt att uttala sig om.

Gerda säger att om biblioteket är litet kan det uppfattas som mysigt och alla känner alla vilket
kan medföra att mötesplatsfunktionen förstärks. Men det kan också innebära att man inte får
rum med de verksamheter man gärna vill ha. På Jönköping känner man till en del låntagare
men inte så väl som personalen gör på de mindre biblioteken.

6-g%2

I Sjöbo bor många invandrare säger Solveig. Även en stor mängd människor som är lediga på
dagarna. Detta enligt en undersökning som ABF genomförde. Sjöbo är vidare en
arbetarstadsdel med många lågutbildade. Många av de som bor i Sjöbo har små lägenheter och
kanske inte så bra ställt ekonomiskt. En hel del av dem har bott där väldigt länge och känner
både varandra och sin stadsdel väl.

Storleken på biblioteket har olika betydelse för olika grupper av människor, vissa känner sig
mer hemma i ett mindre bibliotek, medan andra som har ett specialintresse vill ha ett större
bibliotek. På ett större bibliotek har man dock inte samma närhet till personalen, som kan
känna många låntagare till namnet på ett mindre bibliotek, säger Solveig. På ett mindre
bibliotek kan kontakterna mellan besökare och personal bli väldigt nära. Det gäller då för
personalen att handskas med detta på ett professionellt sätt, enligt Solveig. Bibliotekarierna
får ibland sätta gränser för hur privata samtalen med besökarna kan bli. Man måste ha empati
och social kompetens.
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Besökare A anser att den folkbildande funktionen är primär för folkbiblioteket.
Besökare B tycker biblioteket fyller funktionen som ett stort uppslagsverk; om man vill veta
något hittar man alltid ett svar här. Det är bra att barn även får lära sig detta. Anser hon då att
biblioteket har fått för många funktioner under senare tid? Nej det tycker hon absolut inte, ju
fler saker desto bättre. Gärna mer kultur, utställningar, föreläsningar. Det är bra att göra för att
avdramatisera.

Besökare C anser att bibliotekets primära funktion, är att sprida information och
allmänbildning. Det är också bra för nöjesläsning och för ren faktaläsning. Det beror mycket
på vad man är ute efter, säger han.

Besökare D säger att viktigast för biblioteket är att tillhandahålla kunskap. Men man kan
kanske se biblioteket som ett sorts nöje också. Biblioteket har dock inga andra funktioner som
han ser det. Säger att han ”åt lite mat därnere i kaféet förstås” och syftar då på
bibliotekskaféet. Men anser inte att det är så viktigt med andra funktioner för bibliotekets del,
”äta mat kan man ju göra på andra ställen”. Det är inget fel med det i och för sig, men det är
inte så viktigt. D tycker inte att biblioteket har för många funktioner idag ”det är bara bra om
man kan göra många saker, men till viss grad naturligtvis”. Det är inte bra om man börjar
konkurrera ut andra, t ex bokhandlare, genom att börja sälja böcker och liknande.

6M|ER

Enligt besökare E är bibliotekets primära funktion att tillhandhålla böcker och att man kan få
reda på mer om ämnen man är intresserad av, främst genom facklitteraturen.  Hon tycker
också att bibliotekets alla aktiviteter är stimulerande och kan hjälpa till att locka människor till
biblioteket, och att folk kan passa på att låna sig en bok "av bara farten". Själv har hon varit på
några olika föreläsningar som ordnats.

Besökare G ser biblioteket i allmänhet som en folkbildare, en bildningsinstitution, en gratis
resurs för folket, att man kan låna litteratur om man själv inte har råd att köpa böcker. Ser det
inte som något annat.

Intervjuperson G säger för övrigt att det ligger i tiden att biblioteket får allt mer utökade
uppgifter. Men han tycker samtidigt att det kan vara lite löjeväckande också det här med IT.
Det har blivit smått ”fetischartat” då IT-budgeten i en mer modern betydelse, dvs datorer med
Internet etc,  överstiger det som biblioteket från grunden var menat till med böcker och
litteratur. Han anser att IT inte riktigt hör hemma på biblioteket och att man i stället ska satsa
på kvalitetslitteratur och läsandet, när allt fler undersökningar visar på ett minskat läsande hos
ungdomar och folk överhuvudtaget.



Person H anser att bibliotekets primära funktion är att låna ut böcker. Han säger också att han
tycker det är bra att man på Sjöbo bibliotek kan få sig lite kaffe.
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Besökare A uppger att han går till biblioteket i Jönköping en gång om dagen, främst, som han
säger, för att titta på TV-programtablåerna i tidningen. Han lånar böcker ungefär varannan
vecka. I sin ungdom besökte han biblioteket ofta. Biblioteket är en skatt, inte minst vad gäller
världslitteraturen, anser han. Besökare A berättar att han själv är dålig på att ta kontakt och
prata med andra biblioteksbesökare. Om en okänd människa tar kontakt, är det enbart roligt
och positivt.

Kvinna B besöker biblioteket ca 1 gång i veckan. När hon är på biblioteket lånar hon främst
böcker, barn- samt vuxenböcker, främst då fackböcker, sedan läser hon även tidningar. Hon
tycker också det är trevligt att komma till biblioteket för att komma ut och träffa lite folk, få
lite barnledigt etc. För henne betyder det mycket att få ta med sig barn till biblioteket. Den
intervjuade anser det är viktigt att barnen får lära känna biblioteket och tycka det är trevligt att
komma hit.

B föredrar att sitta på bibliotekets översta våning. Ibland sitter hon och läser tidningar nere vid
entrén, där kanske det är lättare att prata, tror hon. Själv brukar hon inte prata med okända
människor, hon går för sig själv mest, och ingen har heller tilltalat henne, bara sådana som
hon känner sen tidigare. Hon har inte heller något behov av detta. Hon går till biblioteket mer
för att ”träffa sig själv”. Den intervjuades besök på biblioteket är oftast planerade, då hon har
dåliga möjligheter att bara slinka in, men det förekommer också då tid finns. B säger att hon
alltid har gått mycket på bibliotek. Det har hon emellertid inte haft med sig hemifrån, hennes
föräldrar gick inte på bibliotek. Men det har hon alltid gjort. Lärandet stod alltid högt i kurs
hemma hos henne.

Besökare C kommer till biblioteket väldigt ofta, även om han inte går dit varje dag. Den
intervjuade mannen berättar att han numera åker buss, och eftersom busshållplatsen ligger
utanför biblioteket, brukar han gå in där och titta i tidningen i stället för att stå ute och vänta
på bussen. Att komma ut och träffa folk är viktigt, säger han, och han tror att det är mycket
därför som människor går till biblioteket. Människor som han brukar se på biblioteket hälsar
han på, och de kan växla något ord. Det har hänt att han har blivit mer bekant med andra
biblioteksbesökare. Det har skett när han har upptäckt att han har gemensamma intressen med
någon, eller att han har kommit i kontakt med människor som han har kunnat hjälpa i deras
sökning efter något speciellt. De kan då ha upptäckt att de har en del gemensamt.

De människor som han oftast träffar på biblioteket, är mest från medelåldern och uppåt,
ungdomarna kommer för att läsa tidskrifter om data, musik och tekniska saker. För C
personligen är det viktigt med information som är underhållande, och att allting inte behöver
vara så djuplodande. Han menar också att för de människor som vill fördjupa sig i något ämne
är biblioteket ett bra verktyg för här finns informationen, och man kan även få hjälp av
bibliotekarierna. Det finns föreläsningar i olika ämnen och författarbesök för de som är
intresserade, som han besöker ibland.



Besökare D går till sitt lokala bibliotek ungefär en gång i veckan. Stadsbiblioteket i Jönköping
besöker han däremot bara någon gång i månaden, oftast beroende på om han har några
ärenden att uträtta i staden. Han lånar böcker på biblioteket men det var mer tidigare, innan
han skaffade sig dator. Nu läser han mer tidningar, såsom exempelvis Illustrerad vetenskap,
när han är på biblioteket.  Han gör inte något annat när han är på biblioteket förutom då att
leta efter saker som han är intresserad av eller vill veta mer om. Mycket information letar han
nu upp på Internet hemma på sin egen dator. Biblioteket har vissa anordnade aktiviteter men
den intervjuade har inte själv deltagit i dessa, han har i stället besökt muséet och deras olika
utställningar. Men han anser ändå att det är bra att biblioteket har olika arrangemang.
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Besökare E går till biblioteket flera gånger i veckan, främst för att låna böcker. Hon beskriver
sig själv som en "ensamvarg", därför är hon inte så intresserad av att träffa andra människor
på biblioteket. Bibliotekarierna känner hon däremot till väl, och brukar prata lite med dem när
hon är i biblioteket. Andra besökare känner hon igen mest till utseendet, det är inga som hon
brukar prata med. Träffar hon på någon som hon känner sedan tidigare kan hon prata med den
personen. Om någon tar kontakt med henne tycker hon att det inte har så stor betydelse,
eftersom hon går till biblioteket för att låna böcker, men hon tycker att det är bra att de som
känner sig ensamma kan komma hit och prata med andra. E berättar att varje gång hon har
flyttat till en ny plats har hon direkt tagit reda på var biblioteket ligger.  Under hennes uppväxt
lästes inga böcker, endast dagens tidning och Bibeln. Det var dessutom långt till biblioteket
berättar hon.

Besökare F läser och lånar mycket böcker. Hon besöker biblioteket i stort sätt varje dag. På
biblioteket brukar hon förutom att låna böcker också dricka en kopp kaffe eller sitta vid datorn
och lägga patiens. Hon tycker det är skönt att komma hemifrån ibland, då tar hon färdtjänst till
biblioteket. Periodvis kommer hon inte alls till biblioteket, det beror helt på hur hon mår
berättar hon. De aktiviteter som biblioteket ordnar brukar hon däremot inte delta i.
Oftast är hennes besök på biblioteket oplanerade. På helgerna kan hon sakna
biblioteksbesöken säger hon. Ibland går hon ut på krogen eller på något kafé och träffar andra
människor, även om det är en helt annan sak, säger hon. Ibland har hon fikat tillsammans med
någon bekant på biblioteket.

Biblioteksbesökare G har personligen inte så mycket kontakt med biblioteket egentligen. Han
deltidsforskar och använder sig av biblioteket i sitt arbete. Han besöker biblioteket en tre-fyra
gånger i månaden. Han går kontinuerligt till biblioteket med sina klasser. Lånar då svensk
litteratur, även film både för underhållning men även faktamässigt. Ser det som nödvändigt att
”vänja” barnen vid biblioteket, som en resurs och något som ska skapa läsglädje. Det ska inte
vara det här ordningsamma, städade, tysta, allvarliga biblioteket. Det ger en fel bild av vad
biblioteket och läsning samt litteratur är. Det ska vara lust, glädje och kul att läsa och gå till
biblioteket, det ska inte vara tillknäppt.

Person H är vanligtvis på biblioteket i Sjöbo varje dag. När han är på biblioteket brukar han
läsa tidningen och prata med dem han känner sedan tidigare om de träffas. Han brukar stanna i
ungefär en timme när han är på biblioteket. Han känner igen de flesta av besökarna på
biblioteket.
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En mötesplats som begrepp är ett ord med positiv innebörd, anser den intervjuade mannen A.
Det är ett ställe där man träffas och där det finns en viss kommunikation. Det kan ske med alla
människor, kända som okända� Exempel på andra mötesplatser i samhället kan vara torg,
järnvägsstationer och folkets hus.

Besökare B anser att en mötesplats ska vara lätt åtkomlig och lätt att slinka in på. Exempel på
mötesplats kan vara ett torg, där man stannar till och träffar folk. Det är inte så viktigt att
kunna prata med folk, anser den intervjuade. Hon tycker det är skönt att slippa den biten, att
prata med folk. Istället tycker hon det är skönt att få ”träffa sig själv”. Exempel på
mötesplatser som den intervjuade nämner är gym samt friskis och svettis, där träffar man folk,
mer än på biblioteket. Det är en stor mötesplats idag, tror hon. Kanske köpcentra också kan
räknas som mötesplats men det är lite mer tveksamt. Bar och pub är definitivt mötesplatser
om man är ute i syfte för att träffa någon.

Den intervjuade C anser att en mötesplats kan vara en politisk sådan med talarstol, eller bara
någon lokal där människor kan mötas.

Den intervjuade mannen D tar som exempel på mötesplatser upp kaféer och barer, men
mötesplats för honom är ”hemma hos människor”. Mötesplats är då man pratar med folk,
annars spelar det ingen roll för honom, ”i så fall kan man lika gärna prata per telefon eller så”.
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Besökare E säger att hon inte kan definiera ordet "mötesplats", utan tycker att det är upp till
var och en att göra det. Hon tycker att man avgör själv om man vill gå dit där det är många
andra människor, som exempelvis på teater.

En mötesplats är för besökare F en plats där hon träffar människor, både kända och okända för
henne. Hon säger att det kanske är annorlunda för dem som har jobb eller går i skolan, då blir
de ställena mötesplatser för de människorna.

Biblioteksbesökare G vill definiera begreppet mötesplats som en fysisk kontaktyta där två
eller fler personer möts eller interagerar. Det finns ingen fysisk begränsning såtillvida att det
krävs ett rum eller en begränsad plats, en social kontaktyta. Det sociala mötet som sådant eller
interaktionen kräver inte kunskap eller kännedom om den man interagerar med. Är således
inte bara fråga om möten med människor som känner varandra sen tidigare. En bra mötesplats
ska ge en möjlighet till stimulans där man blir stimulerad av mötet, både intellektuellt och
fysiskt stimulerande. Men detta spelar inte egentligen någon roll bara man når något positivt,
så har ett positivt möte uppkommit.

Person H tycker att en mötesplats är ett ställe där man kan träffa kompisar och sådana man
känner.
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Behovet av bibliotekets sociala funktion har ökat, enligt besökare A. Idag går människor till
biblioteket för att använda sig av datorerna, eller för att läsa någon av alla dagstidningar. Förr
var det mest ”läsnördar” som gick till biblioteket. Idag går människor dit av många olika skäl,
och en del människor går till biblioteket bara för att se andra människor, tror den intervjuade.
Det är viktigt att människor kan gå in på biblioteket och bara koppla av, säger A. Man kan
träffa vänner på biblioteket, och prata med andra om händelser man läser om i tidningarna.
Något som är bra, säger den intervjuade, eftersom man inte fick prata på gamla bibliotek, även
om han har förståelse för att det ska finnas möjlighet att studera i lugn och ro.

Det finns en funktion som mötesplats hos biblioteken, genom att folk träffas där, anser man A.
Han upplever att det är mest ”vanligt” folk och studenter som kommer till biblioteket.
Överklassen ser man inte på biblioteket idag, till skillnad från förr. Det märks att det är många
fler människor på biblioteket idag jämfört med förr säger han även. Mötesplatsfunktionen är
odelat positiv, tycker den intervjuade.
 Bibliotekets mötesplatsfunktion är viktigast för invandrarna, anser besökare A. Det är gratis,
och här kan de läsa tidningar från sina hemländer. Det kan också finnas utställningar med
saker som anknyter till deras hemländer. Nycklarna till att komma in i samhället kan också
finnas på biblioteket, tror han. En annan viktig grupp är pensionärer och förtidspensionärer.
Människor som inte känner varandra sedan tidigare kan nog knyta kontakter på biblioteket,
tror A vidare.

Biblioteket är en mötesplats, anser den intervjuade kvinnan B. Även om man inte alltid träffar
någon som man känner. Hon tror att många har biblioteket som sin mötesplats, främst då
många äldre och arbetslösa. Anser den intervjuade att biblioteket är en bra plats att träffa folk
på? Det borde det vara egentligen, säger hon. Men miljön här kan försvåra för möten; det ska
gärna vara lite tyst på biblioteket, man går lite tyst och smyger runt. Man kan kanske inte prata
och skratta hur som helst vilket gör det svårare att mötas. Hur det är på bibliotekskaféet vet
hon inte. Det är kanske annorlunda där. Hon brukar inte själv gå ner till fiket där.

Den intervjuade kvinnan B skulle för övrigt tycka det vore jättetrevligt om det byggdes en pub
i anslutning till biblioteket, med lite gladjazz. Det skulle verkligen behövas under söndagarna
för de är så tråkiga. Detta skulle göra att biblioteket fick fler besök.

B tror att de grupper för vilka mötesplatsfunktionen på biblioteket är viktigast för är främst
pensionärer som läser tidningen, men även invandrare och studenter. Den intervjuade har själv
inte sett några folk som träffats på biblioteket, men tror att det kan förekomma. Hon säger sen
att hon inte uppfattar biblioteket som en mötesplats. Den intervjuade går för sig själv mest.
Hon efterlyser för övrigt en lekhörna på biblioteket, typ som de har på B&W, där man kan
släppa sitt barn och sedan själv kunna gå runt i sin egen takt. Det skulle vara bra för att kunna
få tid för sig själv, sedan tar man med sig sitt barn och lånar lite barnböcker och går hem. På
detta vis skulle barnen få det här med sig att biblioteket är en bra plats. Hon anser att det är
svårt det här med att biblioteket ska vara en tyst plats, att det då blir svårt att ta med sig
barnen.



Den intervjuade mannen C anser att biblioteket fyller en social funktion, i och med att folk
kan träffa varandra, utan att det behöver vara någon djupare kontakt. Biblioteket anser den
intervjuade vara en bra plats att träffa andra människor på, tack vare att det är så opretentiöst,
man kan vara som man är, det är bara för människor att gå in direkt från gatan. En del
människor går in på biblioteket för att ta igen sig, de kan sitta bland tidskrifterna och halvsova
utan att någon tar illa upp. Det är även bra att det finns ett kafé i biblioteket, även om den
intervjuade mannen inte brukar besöka det själv. Många biblioteksbesökare tar med sig
tidskrifter in i kaféet och sitter där och läser, berättar han. Tyvärr lämnar en del kvar
tidskrifterna liggande på borden i kaféet.

Vid de tillfällen C börjat prata med andra biblioteksbesökare har han fått en positiv respons,
även om han inte börjar prata med människor hur som helst. Han tycker inte att biblioteket är
någon mötesplats. Däremot kan man bestämma med andra människor att man ska träffas där.
Att komma ut och träffa folk är viktigt, säger han, och han tror att det är mycket därför som
människor går till biblioteket. Människor som han brukar se på biblioteket hälsar han på, och
de kan växla något ord. Det har hänt att han har blivit mer bekant med andra
biblioteksbesökare. Det har skett när han har upptäckt att han har gemensamma intressen med
någon, eller att han har kommit i kontakt med människor som han har kunnat hjälpa i deras
sökning efter något speciellt. De kan då ha upptäckt att de har en del gemensamt.
På frågan om biblioteket fyller en social funktion säger den intervjuade mannen D: ”kanske
för andra men inte för mig”. Det skulle kunna ha en social uppgift men det har inte med
biblioteket att göra egentligen. Människor pratar i och för sig med varandra på biblioteket,
speciellt vid tidningshörnan, men det är svårt att mötas här då man ju inte får prata i bibliotek.
Den intervjuade anser inte att biblioteket ska fungera som en mötesplats. Biblioteket kan i och
för sig vara en mötesplats likaväl som andra mötesplatser. Och det är bra när biblioteket
anordnar utställningar och föredrag av olika slag. Men han tycker att museet är mera en
mötesplats än biblioteket eftersom man friare kan prata med varandra här och utbyta idéer.

D säger att biblioteket nog är viktigt för pensionärer, som inte har något att göra och som inte
orkar röra sig så mycket, samt för de som studerar. Den intervjuade säger att ”det är bra att ha
biblioteket för sådana som inte har något annat att göra”. Den intervjuade anser som sagt inte
att biblioteket är en mötesplats. Han ”brukar inte möta någon människa här ändå”. Det är
heller inte ofta han pratar med någon heller, vare sig besökare eller bibliotekarie. Han säger
sig inte vilja störa någon, ”det är kanske så på andra ställen också, men mer här”. Han säger
vidare att ”det kanske finns andra som inte heller har något att göra”. Besökare D har inte sett
om besökare på biblioteket börjat prata med varandra eller om kontakter utvecklats ”vet inte
vad andra människor gör (skratt), vill inte lägga mig i, det kanske dom gör”. Som exempel på
aktiviteter på biblioteket som gör att människor kan mötas nämner den intervjuade
”Internetdatorerna”. Han säger att han själv aldrig har testat, eftersom han har en egen hemma.
Men datorerna kan få människor att träffas då de kanske frågar varandra om saker de undrar
över.

På frågan om D går till biblioteket för att träffa människor svarar han undvikande. Den
intervjuade säger att det är bra att det finns människor på biblioteket, annars skulle det inte
vara något bibliotek om det inte fanns människor där, att det inte är någon nytta med det.
Bättre när det är mycket folk än att det ska vara tomt. Men den intervjuade vill ändå att det ska
vara tyst och inget prat och bråk på biblioteket.



6M|ER

Biblioteket är en bra mötesplats för de som vill ha kontakt och prata med andra människor,
anser besökare E, även om hon för egen del inte har något behov av det. Människor som har
läst om något speciellt i tidningen har lätt att börja prata med andra om det, vissa gånger har E
blivit störd av det om hon sitter och läser. Det kan även vara störande med människor som
diskuterar mycket och skrattar, säger hon, fast det händer inte så ofta. Sådana gånger kan hon
sakna biblioteket som det var när hon var ung, då skulle man sitta tyst och inte störa.
E säger att när hon vill träffa andra människor har hon barn och barnbarn att umgås med. Hon
brukar också träffa övriga släktingar och gamla arbetskamrater. För barnen är
mötesplatsfunktionen viktig, säger E. Aktiviteter som sagostunder är väldigt bra. E säger att
hon mest ser besökare i medelåldern på biblioteket.

Besökare F säger hon att hon tycker om att prata med människor och ser det som något
positivt om någon tar kontakt med henne och att när det gäller att få kontakt med för henne
helt okända människor på biblioteket är det bara roligt. Vissa människor hon träffat och pratat
med på biblioteket har det hänt att hon senare har träffat i stan också, och då har de också bytt
något ord, någon djupare vänskap har det dock inte blivit.

Intervjuperson F säger att de som går till biblioteket kommer dit för att t ex läsa tidningar eller
låna böcker. Hon tror inte att det är så många som går dit bara för att få träffa andra
människor. Vissa som hon ser på biblioteket är dem hon vet också är sjukpensionärer.
F säger att biblioteket som sådant egentligen inte är gjort för att vara en mötesplats; där ska
man titta på och låna böcker och skivor. Hon säger att det vore mer av en mötesplats om det
fanns ett kafé i biblioteket, men hon skulle inte sitta där och läsa samtidigt som hon fikade.
Dessutom skulle det bli mer stökigt och folk kunde bli störda om det fanns ett kafé i
anslutning till biblioteket. Det ska vara lugn och ro när man läser så att man kan koncentrera
sig. På det viset tycker hon att det var bättre som biblioteket var förr, då blev ingen störd av
någon annan.

Den intervjuade mannen G ser inte riktigt biblioteket som en social institution. Till en del kan
det väl ha det. Biblioteket har mestadels öppet under arbetstid så den intervjuade förmodar
och drar den slutsatsen av de iakttagelser han gjort att så kan vara fallet. De karaktärer han
oftast ser på biblioteket under dagarna eller under luncher, när den intervjuade själv befinner
sig här, är av äldre snitt; pensionärer som läser tidningarna eller som han förmodar arbetslösa
eller deltidsarbetande som oftast läser tidningarna här. Hur stor betydelse tror den intervjuade
att biblioteket har för ensamma eller utslagna människor? Detta har han inte riktigt reflekterat
över. Tanken som slår honom är att det kan vara viktigt eftersom det kan vara ett mål att ta sig
till någonting som gör att man lämnar hemmet för en stund. Så visst kan det vara viktigt för
ensamma etc. Det kan vara en drivkraft för den personen att just lämna ensamheten.

G tror, men har ingen direkt uppfattning, att biblioteket i Sjöbo kan fylla en social funktion för
arbetslösa och pensionärer samt att människor som känner andra i området kanske kan komma
hit för att träffa varandra, läsa tidningen och diskutera något tillsammans. Man bestämmer sig
helt enkelt för att träffa varandra på biblioteket.

Person G brukar inte träffa människor på biblioteket som han kommer i samspråk med. Det
ska i så fall vara personalen. Det har inte hänt på ett stadsbibliotek däremot på
högskolebiblioteket. Där händer det relativt ofta men det beror på att man har ett gemensamt



sakintresse. Man kanske råkar nyttja samma referenslitteratur eller vad det nu må vara och då
kanske man kan byta några ord om det. Den intervjuade blir inte störd om någon kommer
fram till honom och pratar. Han tror att det kanske kan uppstå djupare kontakter på bibliotek.

Person H har ibland börjat prata med människor som han inte känner om det som står i
tidningarna. Det händer också att han diskuterar t ex samhällsproblem av olika slag med andra
besökare på biblioteket. Ibland är det han som tagit kontakt med andra besökare och ibland
inte. Det har varit olika. Annars pratar han mest med sådana som han känner sen tidigare på
biblioteket.
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Den folkbildande funktionen är viktig och utmärkande hos biblioteken anser besökare A, samt
även att vem som helst kan komma dit.

Det som skiljer biblioteket från andra mötesplatser är det här med böcker, säger B.

Besökare C anser att det som är utmärkande för biblioteket som mötesplats jämfört med andra
mötesplatser i samhället är att biblioteket är en öppen plats utan några krav.

D tycker att museet är mera en mötesplats än biblioteket eftersom man friare kan prata med
varandra och utbyta idéer. Kravet på tystnad försvårar för möten.
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Besökare F säger att det vore mer av en mötesplats om det fanns ett kafé i bibliotek. Men det
skulle bli mer stökigt och folk kunde bli störda om det fanns ett kafé i anslutning till
biblioteket. På biblioteket ska det vara lugn och ro när man läser så att man kan koncentrera
sig.

Besökare G säger att många kanske anser biblioteket vara just det som den intervjuade själv
motsätter sig att det ska vara, dvs folkligt, stelt, tyst och tråkigt. Inte att det skulle vara
representant för något finkulturellt och således skrämma bort folk. Den intervjuade ser inte
folkbiblioteket som någon finkulturell institution med ambitionen att vara ”fin i kanten”. Ett
folkbibliotek är ju inte så förnämt. Kanske att det var mer så förr i tiden då det var mer fint att
utbilda sig och att läsa.

Person G säger att försvårande för möten på ett bibliotek jämfört med andra mötesplatser är
kravet på lugn, ordning och reda. Får inte enligt konventionen, om man ska tro på den, ens
prata lite med folk. Många har nog, enligt den intervjuade, fortfarande den uppfattningen, och
detta har han väl mycket fått med sig från de barn han undervisar, att biblioteket är en plats
där tystnad och ordning ska gälla. Att det är lite tråkigt och att det finns en sträng bibliotekarie
där.
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Bibliotekets mötesplatsfunktion kan t ex påverkas av om det ligger i centrum eller inte, anser
A. Är personalen trevlig påverkar det också. Att man får prata på biblioteken gör att många
fler vågar sig dit. Själva byggnaden har också betydelse för mötesplatsfunktionen; är det
estetiskt tilltalande och man trivs höjer det känslan. Dagens bibliotek är modernistiskt, medan
det gamla biblioteket i Jönköping hade läktare runt kanterna och knarrande trägolv, berättar
man A. Förr var biblioteket något av ett kunskapstempel.

Bokbeståndet kan också bidra till att man trivs, särskilt de böcker som fanns på det gamla
biblioteket, det var mer estetiskt på hyllorna, anser den intervjuade mannen A. Idag har
bibliotekets böcker påklistrade omslag, till skillnad mot förr när böckerna hade pärmar utan
text. Trots det har både det moderna och det gamla sina fördelar. Biblioteket borde
specialisera sig på det skrivna ordet, i stället för som idag låna ut CD-skivor och ha datorer.
Den intervjuade anser att det ultimata biblioteket skulle vara som de gamla biblioteken, med
bara böcker. Det är också viktigt att personalen är kunnig.

B betonar det här med öppettiderna; hon vill inte att öppettiderna ska inskränkas. Man får inte
hålla lördags- och söndagsstängt på somrarna anser hon för då försvinner
mötesplatsfunktionen på biblioteket för många.
Miljön här kan försvåra för möten säger B; det ska gärna vara lite tyst på biblioteket, man går
lite tyst och smyger runt. Man kan kanske inte prata och skratta hur som helst vilket gör det
svårare att mötas. Arkitekturen är viktig, enligt B. Det ska vara formskönt, en miljö för att
man ska kunna avlägsna sig från den här vanliga vardagen med disk och diskbänk. Att man
har lite vackert att vila ögonen på, samt att man ska kunna läsa en liten snutt någonstans.
Bibliotekets läge är jätteviktig, anser den intervjuade. Det ska ligga centralt och vara lätt för
alla att springa eller slinka in på. Det är viktigt att alla har tillgång till ett bibliotek. Det ska
absolut inte vara för stort besvär att ta sig dit och framförallt ska det vara öppet.

Besökare D säger att det är relativt lätt att slinka in på biblioteket. Läget är väl egentligen inte
så jättebra då det ligger en bit ifrån buss- och järnvägsstationen. Han trivs med sitt eget lokala
bibliotek. Det är inte så stort men bra. De fördelar som ett större bibliotek kan ha är
naturligtvis att de kan tillhandahålla mer böcker och att det finns mer att välja på. Ett bibliotek
ska vara hemtrevligt och helst tyst för att man ska trivas, och det skadar inte heller om det är
fint. Jönköpings stadsbibliotek duger men den intervjuade trivs bättre med det lokala
biblioteket. Han tycker det är lite underlig lukt på Jönköpings stadsbibliotek.
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För att man ska trivas på ett bibliotek ska det vara ombonat, med olika platser där man kan
sitta säger den intervjuade personen E. Det ska även finnas många olika tidskrifter. Ett
bibliotek bör också ligga centralt. Den sociala funktionen biblioteket har är lättare idag
jämfört med förr, eftersom då skulle det vara tyst och lugnt på biblioteket. Idag kan man prata
på ett annat vis, den förändringen tycker hon är till det bättre. För 50 år sedan fick man nästan
inte titta i de böcker man funderade på att låna, berättar besökare E. Antingen skulle man låna
boken eller så skulle man ställa tillbaka den. Det var betydligt mer stelt och strängt på många
ställen på den tiden, personalen "höll ögonen" på besökarna.



Besökare G kan tänka sig att ett mindre bibliotek är mer personligt vad gäller personal etc, att
det finns en ”nära känsla” mer än på ett större bibliotek där det kan vara mer anonymt, t ex att
det är svårare att få kontakt med personalen. Biblioteks läge har betydelse. Den intervjuade
anser att det faller sig naturligt att ett bibliotek nära människorna får mer besök. Det är lättare
att bara slinka in där om det ligger centralt, man gör sig väl inte direkt omvägar dit om man
inte har ett egentligt ärende. Han tror inte att människor så mycket slinker in utan att ha något
direkt ärende dit. Många t ex går dit om man har sett en ny bok som man gärna vill ha och går
då till biblioteket för att skaffa den. Detta gäller även för tidningsläsandet. Om det t ex gäller
för ett större bibliotek som har ett stort urval tidningar, kan det då för ex invandrargrupper
vara ett mål att gå till biblioteket för att läsa en tidning på sitt modersmål. Då blir det ett mål i
sig. Inte att man kanske bara slinker in och bestämmer sig för att oj nu ska jag läsa tidningen.

Person G anser att biblioteket i Sjöbo är lite resursfattigt och har en ganska tråkig arkitektur.
Personalen är bra och engagerade och har en bra idé om hur man håller en bra kundkontakt,
samt har en bra relation till sina låntagare. Vid stadsbiblioteket är det kanske mer opersonligt
men det är svårt att komma ifrån när det är ett större bibliotek. Arkitekturen är helt klart
viktigt för ett bibliotek. För att locka besökare måste det vara attraktivt rent utseendemässigt.
Man vill inte gå in i en trång mörk lokal utan luft. Det ska vara luft, högt i tak, både mentalt
och fysiskt samt ljust. Även entrén är viktig med en tydlig klar entré som kanske fångar
blicken.
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I framtiden finns nog risker för inskränkningar för bibliotekens del, det kan vara ett hot.
Behovet av mötesplatsfunktionen kommer säkert att kvarstå, men skulle man införa en annan
regering kan det dock komma att ändras, säger den intervjuade mannen A. Biblioteken var
kanske viktigare förr än vad de är idag. Numera finns så många olika medier, och man kan
läsa en massa saker utan att behöva gå till biblioteket. Är inriktningen densamma i framtiden,
kommer bibliotekens ställning inte att vara hotad, eftersom det är gratis, och det finns väldigt
mycket av en mängd medietyper, säger A.

Det kommer definitivt bli ett ökat behov för biblioteket som mötesplats, anser B. Hon tycker
dock att det är hotfullt med avgiftsbelagda boklån, det är också en demokratifråga. I framtiden
kommer alla att ha en dator hemma, det blir lika vanligt som typ en telefon. Internet
underlättar möten mellan människor, kanske inte mellan människor på biblioteket dock. Pub
och kaféer på biblioteket skulle absolut underlätta för möten och efterlyses av den intervjuade.
Det kommer att bli ett ökat behov av mötesplatser i och med Internet, människor får större
behov av att fysiskt mötas, anser hon vidare.

C säger att i framtiden kommer människor i stor utsträckning att välja om de bara vill sitta
hemma vid sina datorer, eller om de vill gå ut och mötas. Kanske kommer behovet av att
mötas att öka.

Den intervjuade besökaren D tror att biblioteket i framtiden kommer att få andra funktioner än
att bara innehålla böcker. Han tror att de elektroniska böckerna kommer att göra biblioteket
överflödigt och att man ”kanske då kan ha biblioteket bara för att mötas i”. Man får helt enkelt



hitta på andra sätt att använda biblioteket till och ”varför inte då som mötesplatser mellan
människor, ifall det fattas, om nu människor bara kommer att sitta framför datorerna, kanske
kan man använda biblioteket som museum istället”. Man får mindre behov av bibliotek i
traditionell mening. Den intervjuade anser för övrigt att det är bra med elektroniska böcker, då
slösar man inte med papper, men å andra sidan är det ju t ex inte bra för tryckerier och
liknande som då inte behövs. Folk kommer att sitta mer hemma, tror den intervjuade, de
möten som kommer ske är mest mellan datorerna ”men det är ju bättre med en dator än att
inte möta någon alls”.
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I framtiden hoppas besökare E att biblioteken kan ha kvar sin verksamhet utan att drabbas av
indragningar och nedläggningar. Mötesplatsfunktionen hoppas hon får vara kvar för dem som
känner ett behov av den, och hon hoppas att människor inte kommer att sitta hemma i stället
för att gå till biblioteket och träffas. De som har dator hemma behöver inte besöka biblioteket
för att använda sig av deras datorer, utan de som inte har möjlighet att skaffa en dator får gå
till biblioteket och låna deras. Det kan vara ett sätt att komma ut och träffa andra människor,
tror hon.

Besökare F säger att kommunerna avgör hur bibliotekets roll som mötesplats kommer att se ut
i framtiden. Hon hoppas att biblioteken ska få vara kvar i oförändrad form i framtiden
eftersom det är en rättighet att få låna böcker gratis.
Intervjuperson G tror inte att biblioteket och böcker kommer att hotas av
Informationstekniken. Att läsa en bok på Internet är inte särskilt uppiggande eller inspirerande
anser han och säger att; ”den fysiska kontakten med en bok inte kommer att gå att ersätta med
en platt sak med kristalldisplay”. Kanske kan det ändå vara så att all övrig information som
sköljer över oss och läsande av tidningar och Internet kanske kan främja läsandet ändå. Den
intervjuade säger vidare att om man ser till läsutvecklingen idag finns det risk att man
kommer att centralisera ännu mer och ta bort de små filialerna. Det kan vara lite socialt över
detta. Ett bibliotek i en arbetarförort kan riskera att bli nedlagd för där finns inte de läsande
människorna. Han menar att siffror visar på att arbetare, framförallt män, i åldern 30-50 inte
läser. Biblioteket lånar ju ut böcker och finns det inga som lånar böckerna så ser man inte
någon nytta med att behålla biblioteken. Det blir större byggnader och man vill centralisera
sina resurser om man fortsätter med sina IT-utbyggnader. Tror emellertid inte att människor
kommer att stänga in sig med sina datorer och bara kommer att skaffa sig den informationen
de behöver via Internet hemmavid utan biblioteket kommer fortfarande att fungera som ett
viktigt kunskapscenter. Människor kommer inte att ha råd att tillhandahålla den senaste
tekniken för att få tillgång till all information man behöver.

Vi kommer att få se fler ensamma människor i framtiden säger G men dessa väljer inte att
stänga in sig med sina datorer eller väljer icke-kontakt. Han tror att behovet av den fysiska
kontakten är starkare än ”teknikfetisch”. Om behovet av mötesplatser och social kontakt har
blivit större i dag och om det kommer att bli så är svårt att uttala sig om, men media har ju
gett den bilden av att människor har blivit mer ensamma. Folk kanske väljer ensamhet av
bekvämlighet såtillvida att man inte skaffar familj i alla fall. Kanske kan följa detta i
utvecklingen av utelivet, tror inte att svensken längre är den här vardagsrumssittande ”bjuda-
in-grannen-människan” längre utan det blir istället fler och fler caféer, pubar och liknande.
Vet inte om biblioteket har gagnats av det. Generellt sett tycker man då att biblioteket borde



ha fått fler besökare i och med att mötesplatserna har flyttat utomhus och vi träffar andra ute
oftare.
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 1. Åldersgrupper

                   Antal pers

16-25 år 10
26-35 år 3
36-45 år 5
46-55 år 3
56-65 år 5
66- 4

Summa: 30 personer Summa: 29 personer

Kommentar Sjöbo:
En person har inte angett någon ålder. Har
uppgett sin ålder som tidlös.
En person var 13 år.

2. Nationalitet
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Summa: 30 pers Summa: 30 pers

13-25 år 3
26-35 år 7
36-45 år 6
46-55 år 6
56-65 år 1
66- 6

Född i Sverige 19
Ej född i Sverige  9
Ej svarat  2

Född i Sverige 26
Ej född i Sverige 3
Ej svarat 1



3. Yrke
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Pensionär(ålders-
samt förtidspensionär)

7

Barnskötare 1
Resultatenhetschef 1
Bilmekaniker 1
Förman 1
Lärare 1
Chaufför 1
Städare 2
Laboratorieassistent 1
Bibliotekarie 1
Författare 1
Speditör 1
Studerande 1

1
Summa: 30 pers

Summa: 30 pers

Pensionär
(ålderspensionär)

6

Husfru 1
Arbetslös 2
Tekniker 1
Ekonomibiträde 1
Lärare/förskolelärare 2
Kontorist 3
Montör 1
Butiksanställd 1
Undersköterska 1
Förmedlare 1
Socionom 1
Studerande 4
Musiker 1

Försäljare 1
Lager 1
Har ej angett något 2



4. Antal biblioteksbesök
 (här har frågan varit öppen utan fasta alternativ)
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Dagligen

3-4 ggr/vecka
eller mer

5

1-2 ggr/vecka 8

3-4 ggr/mån 6

2 ggr/mån 6

1 ggr/mån 2

1-4 ggr/år 1

5-11 ggr/år 1

Sporadiskt
eller svårt att
ange

1

Har ej angett

Summa: 30 Pers Summa: 30 pers

Dagligen 3

3-4 ggr/vecka
eller mer

6

1-2 ggr/vecka 9

3-4 ggr/mån 5

2 ggr/mån 1

1 ggr/mån 4

1-4 ggr/år

5-11 ggr/år

Sporadiskt
eller svårt att
ange

1

Har ej angett 1



5. Varför är du på biblioteket idag?
     (flera alternativ har fått ges)
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Kommentar - Jönköping:�De som uppgav
annat var en person som letade stipendier, en
person som läser facktidningar, en som söker
facklitteratur samt en som inte uppgav något.

Lånar/lämnar
böcker

1
8

Lånar musik 5

Lånar video

Läser tidningar 9

Läser böcker

Lyssnar på musik 1

Studerar 2

”Chattar” eller
sitter vid
datorerna

4

Är här för att leta
efter litteratur till
skolarbete

4

Släktforskning 2

Spelar
schack/annat spel
Träffar vänner 2

Träffa/se folk i
allmänhet

1

Jag har avtalat tid
för möte med
vänner

1

Ser på
utställningar eller
tar del av andra
av bibliotekets
aktiviteter
Värmer mig

Strosar runt, tittar
lite

5

Annat 4

Lånar/lämnar
böcker/videofi
lmer

23

Lånar musik 2

Lånar video 2

Läser
tidningar

18

Läser böcker 4

Lyssnar på
musik

1

Studerar

”Chattar” eller
sitter vid
datorerna

2

Är här för att
leta efter
litteratur till
skolarbete

1

Släktforsknin
g
Spelar
schack/annat
spel

1

Träffar vänner 2

Träffa/se folk
i allmänhet

5

Jag har avtalat
tid för möte
med vänner

1

Ser på
utställningar
eller tar del av
andra av
bibliotekets
aktiviteter

2

Värmer mig 1

Strosar runt,
tittar lite

7

Annat 1



6. Var ditt besök på biblioteket idag:

-|QN|SLQJ 6M|ER

Planerat
besök

2
1

 Oplanerat
besök

Summa 1
6

Slank in här för
jag hade ledig
tid över

7

Hade inget
annat för mig
idag

2

Kände mig
ensam

1

Ville komma ut
och träffa folk

1

Annat 5

Kommentar Jönköping:

5 personer uppgav att deras besök var både planerat
och oplanerat. 16 personer uppgav att deras besök
enbart var planerat (dvs de skulle t ex låna/lämna
böcker eller något av ovanstående aktiviteter).
 Kunde även här uppge flera alternativ. Bara en
person uppgav flera alternativ på oplanerat besök.
På annat skulle en person leta
efter en speciell bok, en läsa tidning, en träffa sin dotter,
och en söka facklitteratur, en uppgav inget.

Kommentarer Sjöbo:

3 personer uppgav att deras besök var både planerat
och oplanerat. Detta har registrerats både på planerat
och oplanerat sidan. 17 personer uppgav att deras
besök enbart var planerat (dvs de skulle t ex
låna/lämna böcker eller något av ovanstående
aktiviteter). Den som uppgav annat skulle till
biblioteket med en kompis. Kunde även här
uppge flera alternativ.

Planerat
besök

20

 Oplanerat
besök

Summa 12

Slank in här för
jag hade ledig
tid över

8

Hade inget
annat för mig
idag

2

Kände mig
ensam

1

Ville komma ut
och träffa folk

1

Annat 1

Har ej
svarat

1



7. När du är här på biblioteket, händer det att du pratar med någon?

-|QN|SLQJ 6M|ER

Mina vänner som jag
känner sedan tidigare

15

Bibliotekarierna som
arbetar här

18

Andra besökare 7
Har ej svarat på frågan 2

Kommentar Jönköping:

De flesta studenter uppgav att de endast pratar med sina
vänner. Två personer varav en pensionär samt en förman
uppgav att de endast pratar med andra besökare. Endast
två personer uppgav alla tre alternativen, varav den ena
var studerande och den andra en lärare. Även här kunde
man ange flera alternativ.

Kommentar Sjöbo:

Samtliga av de som svarat, utom 4 personer brukar
prata med bibliotekarierna. Fyra personer uppgav alla
tre alternativ. De två arbetslösa männen som var på
biblioteket nästan dagligen pratade bara med sina
vänner. Ytterligare en man från Finland som inte
uppgett hur ofta han var på biblioteket pratade bara
med vänner på biblioteket. En man uppgav att han
enbart pratade med andra besökare. Han besökte
stället ungefär 3 ggr/vecka. Även här kunde man
ange flera alternativ.

Mina vänner som jag
känner sedan tidigare

1
2

Bibliotekarierna som
arbetar här

2
2

Andra besökare 9
Har ej svarat på
frågan

4



8. Tycker du det är lätt att börja prata med andra besökare på biblioteket?

-|QN|SLQJ 6M|ER

Summa:30 pers

Summa: 30 pers

9. När du har börjat prata med någon, vem är det då som har inlett samtalet?

-|QN|SLQJ 6M|ER
Du (för det mesta) 9
Den andra personen (för
det mesta)

4

Det har varit ganska lika 18
Ej svarat

Kommentar Jönköping:

Kommentar Sjöbo:

Endast en person hade angett två
Alternativ (1+3) Endast en person hade angett två alternativ

(alternativ 1+3).

Ja 11
Nej 16
Både ja och
nej

3

Ja 18
Nej 9
Både ja och
nej

2

Har ej
svarat

1

Du (för det mesta) 6
Den andra personen
(för det mesta)

5

Det har varit
ganska lika

1
8

Ej svarat 2



10. När du har börjat samtalet, tycker du att du för det mesta fått en:

-|QN|SLQJ
6M|ER

Positiv respons 2
3

Negativ
respons

1

Både och 1
Annat
Ej svarat 5

Summa: 30 pers Summa:
30 pers

11. När du blivit tilltalad, har du tyckt att det har varit:

-|QN|SLQJ 6M|ER

Trevligt 2
6

Inte så
trevligt

2

Ej svarat 2
Summa: 30 pers Summa:30 pers

Kommentarer från besökarna - Jönköping:

Trevligt

• Inga sura miner när någon frågar nått
• Har varit intressanta och trevliga personer
• Släktforskning ger ju många anledningar
• Alltid trevligt med folk i allmänhet
• Man får hjälp med problem (böcker!)
• Man lär känna någon
• Det är alltid trevligt att prata med nya människor

särskilt sådana man aldrig annars skulle pratat med
• Hittills bara positiva personer
• För den serviceinriktade kontakten
• Liknande intressen
• Det är positiv att ”snacka” med folk

Positiv respons 2
8

Negativ respons
Både och
Annat
Ej svarat 2

Trevligt 24
Inte så trevligt
Både trevligt och inte
så trevligt

2

Ej svarat 4



• Det är alltid kul att träffa nya, trevliga människor
• Kul att träffa nya människor
• Raka, ärliga människor
• Pratar gärna även med obekanta
• Har aldrig blivit ovänligt bemött

Inte så trevligt:

• Här vill man nog gärna mestadels läsa i lugn och ro
• De är så upptagna i sina uppgifter att de inte vill prata

Kommentarer från besökarna - Sjöbo:

Trevligt

• Människor är mer öppna, utanför verkar
 de vara rädda för varandra

• Det är positivt att prata med människor i
en sådan stressig värld vi lever i idag

• I stället för en monolog blir det uppiggande
 dialog

• Det är alltid roligt att prata med människor
• En liten pratstund
• Det är alltid trevligt att människor ser en

 och att man blir tilltalad
• Det är alltid positivt att lära känna nya

människor
• Kul att träffa och prata med andra
• Positivt att någon vågar (är lite feg själv)
• Alltid trevligt med lite socialt umgänge
• Byta åsikter
• För att det är roligt att prata med folk

Både och

• Det är olika beroende på varför jag gått dit.
 P g a mitt arbete bland människor är det skönt
 att bara säga hej och vara lite asocial men ändå
 vara bland människor.



12. Tycker du att biblioteket är en bra plats att träffa andra människor på?

-|QN|SLQJ
6M|ER

Ja 1
9

Nej 6
Både och eller varken ja
el. nej

3

Har ej svarat 2

Summa: 30 pers

Summa: 30 pers

Kommentarer från besökarna - Jönköping:

Ja

• Lugn miljö. Men kanske bara för att plugga
• Lätt att prata med människor på biblioteket. Det är en lugn plats.
• Lugnt och inbjudande
• Kulturellt och neutralt
• Om man vill kan det nog vara det
• Biblioteket är stort. Man går till biblioteket någon gång med barnen.
• Tyst och lugnt
• Social gemenskaphetsforum – en plats att komma till
• Vid sitt ärende gör man alternativa göromål som

utmynnar i sociala kontakter
• Samma intressen
• Liknande intressen
• Det är lugnt och hela atmosfären tilltalar en
• Lugn miljö om man vill samtala
• Tyst och skönt samt lärorikt
• Lugn, avslappnad miljö
• Det är fritt och trevligt

Nej

• Här vill man nog gärna mestadels läsa i lugn och ro
• Det är nog inte många som går hit för att träffa nya

 människor. Jag gör det inte.
• Det måste vara tyst! – stelt.
• Jag lånar mest böcker där, till mitt arbete och privat
• Man läser och vill ha tystnad omkring sig
• Har ingen större erfarenhet

Ja 2
4

Nej 3
Både och eller
varken ja el. nej
Har ej svarat 3



Både och eller varken ja eller nej

• En del vill ha lugn och ro
• Ibland när man vill läsa och plugga tillsammans

eller ha det lugnt och tyst

Kommentarer från besökarna - Sjöbo:

Ja

• Människor är mer öppna, utanför verkar
 de vara rädda för varandra

• Man kan träffa likasinnade människor
 med samma intresse (litteratur, kultur, natur)

• Där faller ofta sociala bitar på plats
• Ofta ett kort, intressant möte
• Många olika människor går dit
• Här kopplar folk av
• Det är okonstlat, gratis och oplanerade

 möten
• Det är ett gemytligt ställe, trevlig atmosfär
• Man har ett gemensamt intresse för böcker

 och dylikt
• Alla vet var det ligger
• En naturlig mötesplats!
• Vi har ofta gemensamma intressen
• Det är en neutral mötesplats, utan köpkrav
• För att här är det lugnt och det finns massa

 saker att göra
• Det är en avslappnad atmosfär
• Det är fridfullt och gemytligt
• Centralt. Neutralt
• Om man känner sig ensam så är det en

 bra plats att träffa andra på

Nej

• Nej, jag går hit för att skaffa info. Har ej tid
 med annat.

• Inte för långvarig vänskap. Jag har inte fått
 det på biblioteket.

• De flesta är upptagna av sitt eget



13. Hur skulle du vilja definiera begreppet mötesplats?
(här har frågan varit öppen utan fasta alternativ, flera alternativ)

-|QN|SLQJ

Har ej svarat 6

Kommentarer från besökarna:
• Det ska vara trevligt och mysig omgivning
• En plats man kan träffas, läsa, tala med varandra etc.
• Typ kafé, samtalshörna
• Där man har möjlighet att träffa andra personer
• En plats där man förväntar sej få kontakt med andra människor
• Ställe där man träffas och trivs
• Där många samlas för att träffas eller låna en bok som han eller

 hon tyckte var bra
• Plats där alla människor oavsett ålder, yrke, intressen med

mera kan mötas
• I vart fall inte på ett bibliotek!!
• Där man träffar och bekantar sig med nya människor
• Centralt
• Miljö där det är lätt att ta kontakt samt ha en diskussion
• Där folk av alla slag har sin givna plats
• En plats där folk med samma intressen och åsikter träffas
• Som en magnet – den tilldrar sig besökare oavsett ärende
• En sammankomst av flera individer
• Ett ställe där folk kan träffas
• Där det är mycket folk
• Någonstans där man kan träffa mycket folk
• Där människor träffas
• Träffas, ha kul, prata
• Det kan vara var som helst bara man träffas och har det trevligt
• En plats där man träffar intressanta och trevliga människor
• Härlig stämning med mycket folk. Känna sig hemma.

6M|ER

Har ej svarat 8

• Ett ställe där man träffar/ser nya människor
• En plats där människor samtalar med varandra
• En plats där man kan gå för att träffa likasinnade
• Ja ett ställe där man kan mötas och pratas med

 vänner
• Ett café är en mötesplats
• Mötesplats är ett ställe där man tillsammans med

 en eller flera kan diskutera ordet mötesplats
• Ett lugnt och avkopplande ställe där man kan njuta

 av människor och stillhet
• En plats det finns tid att mötas på
• En plats som inbjuder till frivillig kontakt med

 kända och obekanta människor



• Plats där människor finnes
• En träffpunkt som är naturlig
• En plats där två eller flera individer kan mötas,

 träffas under någorlunda bra former
• En plats med chans att få se, prata och umgås

 med människor
• Ett ställe där det är avkopplande/rogivande,

 varmt och lugnt
• Var som helst där människor möts, okända

 eller kända
• Folk kan umgås avstressat
• En plats där man kan träffa folk, prata och

utbyta tankar, åsikter, fika osv.
• En plats där man träffar vänner och gör nya

 bekantskaper
• Där människor kan uttrycka sina åsikter i lugn

 och ro
• Där man kan träffa människor dagligen
• Platser där man träffar människor av olika slag

 (lite vida begrepp definiera närmare)
• Där två eller flera människor möts, träffas

 och utbyter tankar och åsikter



14. Nämn några andra mötesplatser i samhället

-|QN|SLQJ

Kafé 1
1

Idrottsplatsen/fritid
sanläggningar

5

Föreningar 3
Bio 1
Kaffebönan
(antagligen ett
kafé)

1

Skolan 3
Affärer 7
Post 1
Bank 1
Museer 1
Arbetsplatsen 2
Pub/Krogen 8
Biblioteket 1
Torget 2
Kyrkan 2
Badhuset 1
Stadsparken 1
Lekparken 1
Folkets hus 1
Parker 2
Trottoarer, gågatan 2

Bussen 1

Hemma 1

Internet 1
Restauranger 3
Svårt att säga. Det
varierar

1

Järnvägsstationen 1
Har ej svarat 4

Kafé 8
Idrottsplatsen/fritidsa
nläggningar (inkl
gym)

5

Föreningar 4
Bio 1
Fester 1
Skolan 2
Affärer 10
Post 2
Bank 1
Museer
(konstutställningar)

1

Arbetsplatsen 2
Pub/Krogen 6
Biblioteket (se kommentar
nedan)

1

Torget 7
Kyrkan 1
Badhuset 2
Stadsparken
Teater 1
Församlingshem 1
Skogen 1
Trottoarer, gågatan 1

Bussen 1

Hemma 1

Internet

Restauranger 3

Hissen 1

Överallt utanför och i
hemmet

1

Har ej svarat 6



Övriga kommentarer från besökarna – Sjöbo (fråga 14);

• De platser där folk har tid att stanna upp en stund
• Krogen (onaturlig). Affären (naturlig). Torg,

 skogen (där möter man sig själv).
• Det finns på t ex på skolan men då ska det

 vara varmt annars är det bara biblioteket
 (sagt av en 13-åring).



15. Vad anser du vara bibliotekets viktigaste funktion?
(här har frågan varit öppen utan fasta alternativ, flera alternativ)

-|QN|SLQJ 6M|ER
Tillhandahålla
böcker/litteratur

9

Tillhandahålla information 5
Vara en mötesplats 3
Få folk intresserade att läsa
eller av böcker

1

Erbjuda studiemöjligheter 2
Tillhandahålla musik 1
Tillhandahålla
datorer/informationssöknin
g

2

Erbjuda
läshörnor/läsmöjligheter

2

Vara en plats för
vila/återhämtning

2

Ge svar på frågor 1
Erbjuda service/experthjälp 2
Tillhandahålla ”god
litteratur”

1

Erbjuda samvaro 1
Tjänstgör folket med
Emotionell intelligens (EQ)

1

Att det finns tillgängligt för
alla och är kostnadsfritt (är i
samhällets ägo)

2

Gå hit med barnen 1
Finnas till hands 1
Erbjuda kultur 1
Sprida kultur 1
Vara allmänbildande 1
Erbjuda kunskap/vara en
kunskapskälla

2

Ge tillgång till fakta 2
Släktforskning 1

Har ej svarat 2

Tillhandahålla böcker/litteratur 1
5

Tillhandahålla information 2
Skapa kontakter 1
Få folk intresserade att läsa
eller av böcker

2

Tillhandahålla Dagstidningar 1
Förmedla/Erbjuda Kunskap
och bildning

4

Tillhandahålla datorer 2
Erbjuda läshörnor/studieplats 1
Vara en plats för
vila/återhämtning

1

Stärka folks självkänsla (se
kommentar nedan)

1

Erbjuda service/experthjälp 1
Ge råd/tips om ”bra böcker” 1
Erbjuda social samvaro 1
Att möta besökarna med
respekt

1

Träffa personalen 1
Erbjuda video 1
Förmedla/värna om kultur (ge
kulturupplevelser)

4

Lotsa människor in i det
tryckta ordet

1

Har ej svarat 4



Övriga Kommentarer från besökare – Sjöbo(fråga 15):

• Bra med kunskap, man kan öka sin intelligens.
 Man kan läsa tidningar och dagstidningar gratis.
 När man satsar på områdesbibliotek stärker folk
 sin självkänsla och får mer värdighet när dom
 kan gå dit.



16. Vad tycker du är utmärkande/speciellt för biblioteket som mötesplats i
jämförelse med andra mötesplatser?
(här har frågan varit öppen utan fasta alternativ, flera alternativ)

-|QN|SLQJ 6M|ER

Lugnt och tyst (både i
positiv och negativ
bemärkelse)

1
1

Strikt 1
Finns ingen stress 1
Här finns mest äldre
personer

1

Stelt folk 1
Alla sitter och pluggar! 2
Nästan alla har samma
orsak att vara här (dvs
läsa och låna böcker)

2

Man kan inte ”leva ut”
här!

1

Blandade kategorier av
människor

1

Här finns en annan typ av
människor än dem man
träffar på krogen

1

Här finns (mer) kultur 2
Tillgång till litteratur
(gratis lån)

1

Social träffpunkt 1
Ett ställe för
kunskapsinlärning

1

Ser inte biblioteket som
en mötesplats (enbart som
ett bibliotek)

3

Varmt och ingen luft 1

Har ej svarat 1
0

Lugnt och tyst (både i positiv
och negativ bemärkelse)

6

Här finns böcker (många
böcker)

2

Finns ingen stress 2
Här behöver man inte klä
upp sig

1

Atmosfären är varm/naturlig 3
Erbjuder en rökfri miljö 1
Människorna har ett
gemensamt intresse för
böcker

1

Här finns kunskap 1
Här träffar man människor
som är intresserade av
samma saker

1

Här kan man inleda djupare
diskussioner

2

Här kan människor samtala
om det som berör dem

1

Här erbjuds stort utbud av
allt möjligt (litt., musik,
datoranv., utställningar etc)

1

Social träffpunkt 2
Ett kostnadsfritt ställe 1
Här kan man sitta i sin ”egen
värld”, utan att prata och bara
”vara”

1

Till skillnad från krogen
kommer man här ihåg efteråt
vad man pratat om

1

Har ej svarat 1
0



17. Har du träffat någon för dig okänd person som du har:

-|QN|SLQJ 6M|ER

Inlett ett fördjupat samtal
med

5

Lärt känna bättre och börjat
träffa utanför biblioteket
Fått till ny kompis 2
Fått till ny partner
Nej 1

0
Annat                 Summa: 4
- Yrkeskontakter 1
- Träffar
bostadslösa/missbrukare

1

- Samtal med bibliotekarierna 1
- Jag följde med min hustru 1
Har ej svarat 1

1

Flera alternativ har fått ges.

Kommentar - Sjöbo:
Flera alternativ har fått ges. Bara två personer
uppgav två alternativ vardera (1 & 3 samt 1 & 2).
Av de som svarat att de lärt känna någon och
börjat träffa denne utanför biblioteket var en
arbetslös och besökte biblioteket dagligen,
den andre var en pensionär.

Övriga kommentarer;

• Lägg inte ned Sjöbo bibliotek!

Inlett ett fördjupat
samtal med

7

Lärt känna bättre och
börjat träffa utanför
biblioteket

2

Fått till ny kompis 3
Fått till ny partner
Nej 1
Annat
Summa:

7

- Bara småpratat med 4
- Träffat en
själsfrände

1

- Fått tips om
litteratur

1

- Jag känner min
dotter

1

Har ej svarat 1
2
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Sjöbo Jönköping

���7UHYOLJ�DWW�EOL�WLOOWDODG"

0

5

10

15

20

25

30

Trevligt Inte så trevli Både och Ej svarat

Sjöbo Jönköping
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���Ålder? …………………………………………………………..

���Yrke/sysselsättning? ……………………………………………

���Är du född i Sverige ? Om du inte är född i Sverige, hur länge har du bott i Sverige ?

…………………………………………………………………………………….

���Hur ofta besöker du ett bibliotek / detta bibliotek ?

…………………………………………………………………………………….

���Varför är du på biblioteket idag ?

q Lånar /lämnar böcker
q Lånar musik
q Lånar video
q Läser tidningar
q Läser böcker
q Lyssnar på musik
q Studerar
q ”Chattar” eller sitter vid datorerna
q Är här för att leta efter litteratur till skolarbete
q Släktforskning
q Spelar schack / annat spel
q Träffar vänner
q Träffa / se folk i allmänhet
q Jag har avtalat tid för möte med vänner / kompisar
q Ser på utställningar eller tar del av andra av bibliotekets aktiviteter
q Värmer mig
q Strosar runt, tittar lite
q Annat, ange vad!

���Var ditt besök på biblioteket idag

q Planerat ( skulle t ex  låna / lämna böcker eller något av de ovan nämnda alternativen)
q Oplanerat

q slank in här för att jag hade ledig tid över
q hade inget annat för mig idag
q kände mig ensam
q jag ville komma ut och träffa folk
q annat, ange vad!

���När du är här på biblioteket, händer det att du pratar med någon ?
q mina vänner som jag känner sedan tidigare
q bibliotekarierna som arbetar här
q andra besökare



���  Tycker du att det är lätt att börja prata med andra besökare på biblioteket ?

q Ja
q Nej

���Om du har börjat prata med någon, vem är det då som har inlett samtalet ?

q Du (för det mesta)
q Den andra personen (för det mesta)
q Det har varit ganska lika

����När du har börjat samtalet, tycker du att du för det mesta fått en:

q positiv respons ( personen har visat att han / hon har tyckt att det varit trevligt att prata)
q negativ respons ( personen har t ex svarat korthugget och inte visat något större intresse för att utveckla

samtalet)

����När du har blivit tilltalad, har du tyckt att det har varit

q  Trevligt! ( ange varför!)
……………………………………………………………..

q Inte så trevligt! ( ange varför!)
……………………………………………………………..

����Tycker du att biblioteket är en bra plats att träffa andra människor på?

q Ja! (ange varför!)
………………………………………………………………

q Nej! (ange varför!)
………………………………………………………………

����Hur skulle du vilja definiera begreppet mötesplats?

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

����Nämn några andra mötesplatser i samhället?

…………………………………………………………………

����Vad tycker du är bibliotekets viktigaste funktion?

………………………………………………………………………

����Vad tycker du är utmärkande (speciellt) för biblioteket som mötesplats i
jämförelse med andra mötesplatser? Ange likheter och skillnader!

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..



����Har du träffat någon för dig okänd person som du har:

q inlett ett fördjupat samtal med ( t ex börjat prata mer ingående med )
q lärt känna bättre och börjat träffa utanför biblioteket
q fått till ny kompis
q fått till ny partner
q annat, ange vad!

……………………………………………………………..
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1. Hur länge har du arbetat i branschen? Hur länge har du arbetat på detta
bibliotek?

2. Vad anser du vara folkbibliotekets primära funktion?
3. Anser du att bibliotekets funktioner är desamma nu som när du började

jobba på bibliotek?
4. Tycker du att biblioteket har för få/många uppgifter idag?
5. Tycker du att biblioteket fyller en social funktion? I så fall på vilket vis?

Jämförelse förr och nu? Ökat eller minskat behov?
6. Hur definierar du begreppet mötesplats?
7. Tycker du att biblioteket fyller en funktion som mötesplats? I så fall hur

och på vilket vis?
8. Nämn några andra mötesplatser i samhället!
9. Vad utmärker biblioteket som mötesplats i jämförelse med andra

mötesplatser? Likheter och skillnader?
10. Anser du att det finns några faktorer som påverkar bibliotekets funktion

som mötesplats? Exempelvis läge, storlek på biblioteket, storlek på orten,
grannar etc.

11. Finns det några aktiviteter på biblioteket som gör att människor kan
mötas/träffas?

12. Har du någon uppfattning om vilka grupper som mötesplatsfunktionen på
biblioteket är viktig eller viktigast för?

13. Bidrar ni bibliotekarier till att stärka mötesplatsfunktionen? I så fall hur?
14. Ser du något negativt med mötespaltsfunktionen på biblioteket? I så fall

vad?
15. Ser du att det finns utrymme för en utökad mötesplatsfunktion på ert

bibliotek? Varför? Varför inte?
16. Har du sett om det knutits några kontakter mellan biblioteksbesökare här

på biblioteket? I så fall var och hur?
17. Hur ser du på framtiden för bibliotekets funktion som mötesplats? Ökat

eller minskat behov?
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1. Berätta lite om dig själv: ålder, sysselsättning,
civilstånd!

2. Hur ofta besöker du ett bibliotek?
3. Vad anser du vara bibliotekets primära funktion.
4. Varför går du till biblioteket?
5. Vad betyder ordet mötesplats för dig?
6. Nämn några andra mötesplatser i samhället!
7. Är biblioteket en bra plats att träffa folk på?
8. Vad tycker du är utmärkande för biblioteket som

mötesplats i jämförelse med andra mötesplatser?
9. Har du träffat några folk på biblioteket som du börjat

prata med?
10. Tycker du det är lätt att prata med andra besökare på

biblioteket?
11. Har du tyckt det varit positivt om någon för dig okänd

person kommit fram och börjat prata med dig?
12. Har du sett om det knutits några kontakter mellan

besökarna på biblioteket?
13. Är dina besök här på biblioteket planerade eller

oplanerade?
14. Finns det några människor som du tror biblioteket som

mötesplats är extra viktigt för?
15. Vad tror du om framtiden för biblioteket som

mötesplats?


