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Rum för möten  
– en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats 
 

Behovet av en avspänd "tredje plats", en plats mellan hemmet och arbetet där vi kan träffas, 
tycks bli allt viktigare i dagens samhälle. Kan biblioteken spela en sådan roll? 

Från att ha varit ett stugsittande folk flyttar svensken, med ungdomarna i täten, alltmer av 
sitt umgänge till platser utanför hemmet. Kaféer, köpgallerior, restauranger, gym är några 
exempel på platser för spontana eller planerade möten, som vuxit i antal på senare år. 
Dessa kan ses som komplement till biblioteket som mötesplats. Men är de också 
konkurrenter? Kommer biblioteken att förmå hävda sig i konkurrensen om människors tid 
och uppmärksamhet också i framtiden? (ur projektansökan) 

 
Från folkbibliotekens sida framhålls ofta den sociala rollen, rollen som mötesplats, som allt 
viktigare. Men fungerar folkbiblioteken som mötesplatser idag? Och vad menar vi egentligen 
när vi säger mötesplats? Biblioteksföreträdare lyfter gärna fram bibliotekets kvalitéer som en 
social plats, en plats där alla kan mötas och umgås oavsett ställning, kön eller hudfärg. I 
beskrivningar av nyöppnade bibliotek finns ett starkt fokus på relationer och interaktion 
mellan människor snarare än på media och samlingar. 

Vilken roll spelar biblioteket för dagens besökare? Vilka fördelar respektive nackdelar har 
biblioteken som mötesplats och vilka faktorer påverkar mötesplatsfunktionen? I den 
litteraturstudie som här presenteras ges olika infallsvinklar på temat biblioteket som 
mötesplats med utgångspunkt i senare års forskning och undersökningar. 

Studien består av tre delar: 

• Folkbibliotekets roller 

• Aspekter av biblioteket som mötesplats 

• Rummets betydelse 

Litteraturstudien ”Rum för möten” utgör en del av projektet ”Vi ses i morron! Biblioteket som 
mötesplats också år 2012”. Projektet har drivits av Regionbibliotek Halland åren 2007-2008 
med stöd av Kulturrådet. Syftet med litteraturstudien är att bidra till en fördjupad diskussion 
inom ett för biblioteken angeläget och aktuellt ämne. 
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