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Abstract 
This Master’s thesis concerns the public library as a public meeting place. Our aim has 
been to find out why and how the library as a social meeting place has been discussed 
within the Swedish library community and if there has been a constant core in the 
discussions from the mid 70’s and up to the present day. In order to do this we apply a 
place and space-perspective. The result of the study is that the core of the said 
discussions concerning the library as a meeting place is to create belongingness. This is 
the reason why the library community has an interest in the public library’s function as 
a meeting place with the idea that people, by using the public library in that aspect, may 
experience a feeling of belonging to the society. This may have a beneficial effect both 
on the individual and on general society as well.  
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1. Inledning 

Folkbiblioteken har funnits ungefär 100 år i det svenska samhället, även om de började 
utvecklas ett 50-tal år tidigare i USA och England med det framväxande 
industrisamhället. Ideal som folkbildning och värnande om demokratin i enlighet med 
den socialdemokratiska folkhemstanken ligger till grund för den folkbiblioteksideologi 
som svetsar samman verksamheten i Sverige. Folkbibliotekens primära uppgifter har 
varit att med god litteratur bilda medborgarna och på så sätt värna om de demokratiska 
värderingarna.  De senaste 30 åren har dock inneburit en snabb teknisk utveckling som 
kommit att påverka samhället och med det grunden för biblioteksväsendet i Sverige. En 
intensiv diskussion kring vad folkbiblioteket ska vara och vilka roller det ska ha har 
förts (se till exempel Hansson 2005; Nilsson 2003; Stenquist 2003). Vad skall 
folkbiblioteket egentligen göra, vad är dess uppdrag? Förvirringen beror möjligen på en 
vag och splittrad identitet och på att ständigt nya uppgifter för biblioteken dyker upp 
som bland annat Greta Linder-stipendiaten 2004 Fia Söderberg visar i sin undersökning 
av folkbibliotekets identitet: ”Biblioteken har en otydlig identitet, eftersom den består 
av flera och har svårt att prioritera. Man vill vara mycket på en och samma gång och ge 
allt till alla” (Söderberg 2004, s. 24). Söderberg efterlyser vidare kartläggning av 
bibliotekets identitet vilket är något som denna studie försöker bidra med en del till. 
 
Parallellt med denna osäkerhet kring folkbibliotekets funktioner finns en ständig kamp 
för medel. Diskussioner om att man från bibliotekets måste sida kunna motivera sin 
samhällsnytta och sina kostnader på ett konkret sätt förekommer då och då (Hansson 
2005, s. 43; Harnesk 2005b). Hot om nedskärningar kan också göra att biblioteken 
satsar mer på instrumentella och konkreta verksamheter som kan försvara deras 
budgetar, på bekostnad av mer ”mjuka” värden (Ljödal 2004, s. 77). 
 
Folkbibliotekens fyra huvudfunktioner brukar i dagens diskussion i de flesta fall 
beskrivas som kultur-, informations-, utbildnings- och socialt centrum utifrån en modell 
de danska biblioteks- och informationsforskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-
Hansen skapade i en studie av det danska folkbiblioteksväsendet år 1994 (se vidare i 
avsnitt 2.2). I debatten om bibliotekets roller diskuteras också bibliotekets funktion som 
mötesplats. Denna funktion är en del av den sociala funktionen, eller placeras 
åtminstone traditionellt under denna funktion.  
 
Mötesplats definieras ofta som en plats att mötas och samvara på, bland annat av de 
danska biblioteks- och informationsforskarna Henrik Jochumsen och Casper 
Hvenegaard Rasmussen i deras studie av det danska folkbibliotekets roller från år 2000 
(se vidare i avsnitt 2.2). Men varför skall biblioteken fungera som ett ställe att stämma 
träff med människor på? Vad är motivet med det från biblioteksvärldens sida, särskilt i 
ljuset av att biblioteket måste kunna motivera sin existens ekonomiskt och för 
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samhällsnyttan. Vad sägs egentligen i debatten om mötesplats? Att undersöka detta är 
syftet med denna studie.  
 
Behovet av att diskutera dessa frågor manifesteras också i och med att Ikoner-
Akademien (del av Bibliotekstjänst, BTJ) i november 2006 kommer att anordna 
konferensen Biblioteket som öppet rum och offentlig mötesplats!. På BTJ:s webbplats 
står att läsa:  
 

Biblioteket som öppet rum och offentlig mötesplats! Vilken innebörd och konkretion ger vi denna 
nutida truism? /…/ Om kravet på tydlighet och behovet av definiering, precisering och artikulering. 
Vad vill vi och menar vi, hur ska det gå till, genomföras och tillämpas i en tid med ständigt ändrade 
förutsättningar? 

Bibliotekstjänst 
 
Den debatt vi ämnar undersöka är den i Biblioteksbladet (BBL) som är medlemsorgan 
för Svensk Biblioteksförening. Detta är förstås inte en ”debatt” i bemärkelsen ett 
meningsutbyte om vad innebörden i mötesplats egentligen är utan snarare ett 
resonemang som förs av olika människor vid olika tidpunkter om varför människor bör 
komma till biblioteket. Det är en ”artig biblioteksdebatt” precis som den tidigare 
chefsredaktören för BBL Marianne Steinsaphir säger: ”alldeles för sällan brister kåren 
ut i verbala utbrott och börjar strida för, eller emot, olika projekt eller politiska beslut” 
(Steinsaphir 2000, s. 231). I studien använder vi dock ordet debatt i brist på ett mer 
passande. 
 
Begreppet mötesplats används emellanåt som ett ideologiskt slagord. Ett exempel är i 
den norska biblioteksforskaren Hilde Ljödals Folkebiblioteket som offentlig möteplass i 
en digital tid (2004) som bygger på hennes avhandling. Hon argumenterar där för att 
folkbiblioteket kan fylla ett behov av offentligt rum och offentlig mötesplats i det 
demokratiska samhället (Ljödal 2004, s. 12-18), att mötesplatsen således är viktig för 
demokratin. Vi tror att detta är nyckeln till att förstå diskussionen om mötesplatsen på 
folkbibliotek. För att kunna undersöka denna vidare tillämpning av bibliotekets 
mötesplatsfunktion har vi därför valt att skapat en stipulativ definition av mötesplats 
som vi kallar social mötesplats, vilken tillåter oss diskutera mötesplatsen ur ett vidare 
perspektiv än bara ”en plats att mötas och samvara på”. Mer om denna stipulativa 
definition finns under avsnittet 1.2. 
 
I denna studie har vi anlagt ett place och space-perspektiv. Place och space-teori är ett 
angreppssätt som på senare tid börjat användas inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen och som tillåter diskussioner om den fysiska miljön (place) 
kontra det abstrakta, mentala utrymme den fysiska miljön kan ge upphov till (space). Vi 
tror att man i diskussionen inom biblioteksvärlden menar att den sociala mötesplatsen 
som place i förlängningen kan ge upphov till olika sorters space i samhället, som till 
exempel demokrati. 
 
Vi hoppas studien skall kunna bidra med dels vetskap om hur man inom 
biblioteksvärlden diskuterat folkbibliotekets sociala funktion som mötesplats under de 
senaste årtiondena och att detta kan ge ett underlag utifrån vilket diskussion om 
folkbibliotekets sociala funktion kan föras i framtiden. 
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1.1 Disposition 
Vi inleder uppsatsen (avsnitt 1.2) med att skapa en så kallad stipulativ definition av 
begreppet mötesplats som vi ger beteckningen social mötesplats. Detta gör vi för att vi 
inte ämnar leta efter det uttryckta begreppet mötesplats i det material vi ska undersöka 
utan söker efter ett resonemang. Den stipulativa definitionen tillåter oss att diskutera 
demokrati och bildning men även rekreation och samvaro av mer allmän karaktär, något 
vi tror är nödvändigt för att kunna förstå motivet med mötesplatsfunktionen i 
bibliotekssammanhang.  
 
Syfte (avsnitt 1.3) och problemformulering (avsnitt 1.4) för studien presenteras där vi 
ställer oss frågan om det genom att undersöka svensk biblioteksdebatt går att specificera 
någon kärna i resonemanget kring bibliotekets mötesplatsfunktion. Det vill säga om det 
finns något i resonemanget som är konstant under de undersökta åren 1975-2005. 
 
Metod och teoretiskt förhållningssätt redogörs för i avsnitt 1.5. Vi beskriver här 
studiens vetenskapsteoretiska perspektiv som är hermeneutisk symbolisk interaktionism 
samt placerar undersökningen inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Vi 
beskriver även metoden för urvalet av artiklar vilken är en variant av kvalitativ 
innehållsanalys samt den hermeneutiska tolkningsprocess som blir en del av 
textanalysen. 
 
I avsnitt 1.6 redovisas Material, urval och avgränsningar. Det material som skall 
undersökas är Biblioteksbladets årgångar 1975, 1985, 1995 samt 2005. Vi kommer även 
att undersöka aktuella SOU:er och propositioner dessa år. 
 
Vi har valt att inleda kapitel 2. Bakgrund och tidigare forskning med en tillbakablick på 
Biblioteket som mötesplats ur ett historiskt perspektiv (avsnitt 2.1). Detta gör vi för att 
visa på att diskussionen om bibliotekets funktion som mötesplats inte är ny samt för att i 
stora drag visa på hur dagens folkbiblioteksväsende har vuxit fram i Sverige. 
 
I avsnitt 2.2 går vi igenom Bibliotekets sociala funktion i forskningen. Vi koncentrerar 
oss på den nordiska forskningen inom området eftersom vi bedömer den vara bäst 
överrensstämmande med svenska förhållanden. Detta avsnitt fungerar som bakgrund 
och stöd till vår egen undersökning. 
 
I avsnitt 2.3 redogör vi för våra Vidare teoretiska utgångspunkter för undersökningen. 
Här presenteras offentlighetsteoretikern Habermas tankar om den borgerliga 
offentligheten i korthet samt tankar om demokrati. Vi presenterar även sociologerna 
Putnam och Oldenburg och de resonemang de för om människans förhållande till 
samhället. Även place och space-teori och det sätt vi ämnar använda oss av denna i 
undersökningen presenteras. 
 
Vår Undersökning redovisas i kapitel 3. Redovisningen sker kronologiskt efter år och 
varje år inleds med en kort presentation av den allmänna samhällskontexten det aktuella 
året. Redovisningen av materialet sker mestadels i citatform vilket kan tyckas tungt att 
ta sig igenom. Vi tror dock att det är bästa sättet att ge läsaren möjlighet att själv bilda 
sig en uppfattning om den debatt vi vill undersöka. 
 



 6 

Efter undersökningskapitlet följer konklusionskapitlet (kapitel 4. Konklusion). I detta 
kapitel gör vi först en Sammanställning av artikelmaterialet (avsnitt 4.1), detta för att 
underlätta för läsaren att se våra utgångspunkter för de teman vi sedan skapar för den 
sociala mötesplatsen.  
 
I 4.2 Analys diskuterar vi de tre teman vi skapat för den sociala mötesplatsen med 
utgångspunkt i det material vi undersökt, den tidigare forskningen samt våra teoretiska 
utgångspunkter. Dessa teman diskuteras utifrån två aspekter, Förändring över tid samt 
Place och space, vilka baserar sig på våra forskningsfrågor. 
 
I avsnitt 4.3 Diskussion för vi ett resonemang kring det vi tycker oss kunna se i 
materialet angående social mötesplats på bibliotek. Vi utvecklar här vår analys och 
skapar en modell för hur vi tror den sociala mötesplatsen kan diskuteras och motiveras 
på ett djupare plan. På detta sätt uppnår vi vårt syfte med undersökningen. 
 
Uppsatsen avslutas med avsnitt 4.4 Slutsatser där vi summerar vår undersökning samt 
ger förslag på vidare forskning. 

1.2 Bibliotekets funktion som mötesplats  
I detta avsnitt diskuteras problematiken med att definiera begreppet mötesplats och en 
stipulativ definition skapas. Denna definition skall användas för materialurvalet till 
undersökningen då vi inte letar efter själva begreppet mötesplats som sådant i texterna 
utan diskussioner om det i ett vidare perspektiv. 
 
Mötesplatsfunktionen är enligt Ljödal mångfacetterad (2004, s. 74f) vilket är något vi 
också tycker oss kunna se – den diskussion vi tagit del av är komplex och begreppet 
mötesplats verkar kunna ha många olika betydelser. Till exempel är begreppet 
mötesplats är ibland svårt att skilja från begrepp som ”den sociala funktionen” eller 
”bibliotekets funktion som socialt centrum” (de två sistnämnda är dessutom liktydiga). 
Vi tror att olika trender om vad den sociala funktionen och mötesplatsen är och ska 
innebära har uppstått över tid och att dessa trender lever kvar parallellt vilket gör det 
svårt att veta exakt vad det är man egentligen diskuterar. 
 
Till denna förvirring av begrepp kommer att mötesplats kan definieras på flera olika sätt 
och på flera olika nivåer. Till en början kan ett möte ha en mängd olika aspekter, det 
kan vara planerat eller oplanerat, tillfälligt eller långvarigt, medvetet och omedvetet, 
med eller utan kommunikation. Möten kan också skilja sig i intensitet. I vårt moderna 
samhälle har vi ofta högintensiva möten med människor på vår arbetsplats, skola 
etcetera där vi möter människor som på olika sätt liknar oss själva om så bara för att vi 
jobbar på samma plats. I lågintensiva möten, som till exempel kan vara människor som 
tränar på samma pass utan att känna varandra, som sitter bredvid varandra på biblioteket 
medan de läser tidningen, kan vi däremot möta människor vi annars sällan skulle träffa 
(Audunson 2005, se vidare avsnitt 2.2). 
 
Den utgångspunkt vi hade när vi allra först intresserade oss för folkbiblioteket som 
social plats var den sociala funktionen i form av rekreation samt interaktion mellan 
människor och det utrymme biblioteket tillhandahåller där detta kan ske. Vänder man 
sig till NE Ordbok får man följande definition av mötesplats: plats där personer 
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sammanträffar informellt men vanligen enligt överenskommelse. Detta är snarlikt det de 
danska biblioteksforskarna Henrik Jochumsen och Casper Rasmussen avser då de 
beskriver biblioteket som mötesplats och vaerested (danska, ungefär ”plats att vara på”) 
som ett ställe att uppehålla sig, att mötas och samvara på (2000, s. 33, se också avsnitt 
2.2).  
 
Inom arkitekturen finns ytterligare sätt att definiera mötesplatser. Arkitekten Karen 
Zahle (1994) menar att kulturella aktiviteter i närmiljön kan stärka individernas känsla 
av att höra hemma i lokalmiljön. Kulturella aktiviteter uppkommer ur en viss struktur i 
alla människors liv som består av en punkt – utgångspunkten, den alla individer 
kommer ifrån, hemmet, själva basen för samhället – en linje – ett fysiskt 
kommunikationssätt, till exempel en väg, som för individen till andra individer – och en 
plats (engelska plane) – där aktiviteter sker och individer möts, mötesplatsen, det 
offentliga rummet. Mötesplatsen är enligt Zahle alltså en fysisk resurs som är nödvändig 
för att kulturella aktiviteter skall kunna uppstå och därmed hjälpa individen att känna 
sig välkommen i sitt lokalsamhälle. 
 
Som nämndes i inledningen anser vi att mötesplatsfunktionen i bibliotekssammanhang 
står för något mer än att bara träffa människor, att användandet av mötesplats som ett 
ideologiskt slagord visar på att man måste kunna diskutera mötesplats ur ett bredare 
perspektiv. Mötesplats är enligt både Andersson och Skot-Hansen samt Jochumsen och 
Rasmussen en del av bibliotekets funktion som socialt centrum. Det sociala centret 
innefattar en mängd saker i Andersson och Skot-Hansens modell, bland annat 
uppsökande verksamhet, kommuninformation, rådgivning, mötesplats och vaerested 
(Andersson & Skot-Hansen 1994; Jochumsen & Rasmussen 2000). Vi menar att 
mötesplats i bibliotekssammanhang är det som blir över i Andersson och Skot-Hansens 
sociala centrum om man tar bort de konkreta aktiviteterna som uppsökande verksamhet, 
kommuninformation och rådgivning. Således har vi valt att utgå ifrån en definition av 
social för att sedan kunna göra en avgränsning av den aspekt vi är ute efter av detta vida 
begrepp. För att kunna göra definitionen har vi utgått från dels Svenska akademiens 
ordbok (SAOB) och dels några olika uppslagsverk (Bonniers lexikon 1968; Bra böckers 
lexikon 2000 1998; NE 1995; NE.se). De senare är utgivna vid olika tidpunkter, från 
sent 1960-tal och fram till idag, eftersom vi anser det viktigt att, då vår undersökning 
sträcker sig från 1970-talet och fram till idag, kunna innefatta eventuella tidsavhängiga 
betydelsenyanser i begreppet. Ur de nämnda verken har vi extraherat ett flertal olika 
aspekter av social och vi menar att dessa kan appliceras på folkbiblioteket för att 
beskriva dess sociala funktion i vid bemärkelse: 
 

• Det som rör samhället i allmänhet 
• Mänsklig samvaro och interaktion 
• Medborgares välfärd 
• Anpassning till samhället 
• Rangordning i samhället 
• Relationer mellan grupper och individer såväl som mellan samhälle och 

medborgare 
 
Aspekterna utgör förstås inte separata enheter utan går in i varandra men en viss 
tematisering är ändå både möjlig och önskvärd för vårt syfte.  
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De aspekter av social vi finner överensstämmer med vad mötesplats i 
bibliotekssammanhang innebär är: mänsklig samvaro och interaktion samt relationer 
mellan grupper och individer såväl som mellan samhälle och medborgare. Detta kan 
mer specifikt definieras som, med utgångspunkt i samma referensverk som ovan, det 
som rör förhållanden och relationer mellan individer, grupper eller samhälle. Det är 
denna stipulativa definition vi kommer att utgå ifrån i vår undersökning och som vi 
kommer att benämna social mötesplats. En stipulativ definition är, i motsats till en 
lexikalisk definition, inte något man finner i uppslagsverk utan är en definition som 
bestäms, av praktiska skäl, för hur ett ord bör eller skall användas, till exempel för att 
klargöra eget bruk av ett oklart uttryck eller som förslag till användning av ett uttryck 
(SAOB). Detta fungerar väl för vårt syfte då den stipulativa definition vi här skapat 
tillåter oss att diskutera bland annat demokrati, rekreation och bildning, något vi tror är 
nödvändigt för att kunna förstå bibliotekets funktion som mötesplats på ett mer 
nyanserat sätt. Enligt flera av undersökningarna redogjorda för i 
forskningsgenomgången är biblioteket som mötesplats kopplat till de aktiviteter som det 
erbjuder (till exempel Ljödal 2004 och magisteruppsatserna). Jochumsen och 
Rasmussen (2001) å sin sida menar att det också har att göra med biblioteket är ett icke-
förpliktigande och gratis offentligt rum. Vår förförståelse är att den sociala mötesplatsen 
innefattar båda dessa aspekter. 

1.3 Syfte 
Hilde Ljödal menar i Folkebiblioteket som offentlig möteplass i en digital tid (2004 s. 
74) att bibliotekens funktion som mötesplats är för viktig för att bli en osynlig 
bibliotekstjänst. Biblioteket har en särställning som en av samhällets sista offentliga 
platser där människor kan vistas utan krav på motprestation. Det finns dock svårigheter 
med att marknadsföra en ”osynlig” funktion eftersom ett ansträngt ekonomiskt klimat 
ofta kräver instrumentella, mätbara argument för en verksamhet. Mötesplatsfunktionen 
behöver därför definieras och lyftas fram för att sedan kunna marknadsföras effektivt 
mot beslutsfattarna (Ljödal 2004, s. 77).  
 
Den diskussion vi tagit del av är komplex och begreppet mötesplats verkar kunna ha 
många olika betydelser. Vi menar att för att kunna medvetandegöra och marknadsföra 
mötesplatsfunktionen måste man först kunna visa på vad den är och det är detta vi vill 
försöka komma fram till i denna studie. Vi hoppas kunna finna en kärna i funktionen 
som skapar dess mening och legitimitet. Vår ambition är således att undersöka den 
sociala mötesplatsen på folkbiblioteken genom att undersöka svensk biblioteksdebatt i 
syfte att klargöra vad man i debatten menar är den sociala mötesplatsens kärna. 
 
Syftet med denna undersökning är att studera svensk biblioteksdebatt för att se 
om man med utgångspunkt i denna kan specificera hur och varför man diskuterar 
folkbibliotekets funktion som social mötesplats. 

1.4 Problemformulering och frågeställningar 
Denna studie avser att undersöka om det finns en kärna i folkbibliotekets 
mötesplatsfunktion, det som den i grund och botten syftar till och som legitimerar 
biblioteket som mötesplats. Vad vi mer specifikt ämnar undersöka är diskussionen kring 
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folkbiblioteket som social mötesplats från 1970-talet och fram till idag. Denna 
tidsperiod har fört med sig en rad omvälvande förändringar för folkbiblioteket, allt ifrån 
Internets inträde till bibliotekslagens instiftande.  
 
Problemformulering: 
 
Finns det en kärna, det vill säga något som är konstant under åren, i hur och varför 
folkbibliotekets funktion som social mötesplats diskuteras under perioden 1975-2005?  
 
Frågeställningar: 
 

• Har den innebörd som läggs i folkbibliotekets funktion som social mötesplats 
förändrats i diskussionen under perioden 1975-2005?  

 
• Varför skall biblioteket vara en social mötesplats och kan man genom applicera 

ett place och space-perspektiv urskilja orsakerna till detta? 

1.5 Teoretiskt förhållningssätt och metod 
Bibliotekshögskolan (BHS) i Borås har tagit fram modellen nedan för att beskriva 
forskningsfälten inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Med utgångspunkt i 
denna modell placerar sig vår undersökning i biblioteks- och kulturpolitiksfären då den 
behandlar bibliotekets kulturella och samhälleliga aspekter.  
 
 

 
 

Modell över forskningsfälten inom B & I framtagen av Bibliotekshögskolan i Borås 

1.5.1 Teoretiskt förhållningssätt 
Denna undersöknings vetenskapsteoretiska perspektiv är hermeneutisk symbolisk 
interaktionism, ett perspektiv som menar att människan utvecklat betydelsebärande 
symboler som ger mening åt dess handlingar. Symbolisk interaktionism menar att 
interaktioner med andra människor är centrala för individen och det är något också vi 
tar fasta på i denna studie (Trost & Levin 1999, s. 16f). Sociologen och 
socialpsykologen Jan Trost och Irene Levin som forskar i socialt arbete och 
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socialpsykologi menar att enligt symbolisk interaktionism kan både handlingar och ord 
vara symboler.  

 
1 Ord är symboler vare sig de finns i det talade språket eller i teckenspråket. De betyder något, de är 
meningsfulla, de används för att återge och förmedla fysiska företeelser eller objekt, känslor, idéer, 
värderingar. Vi använder oss av dessa symboler i vår interaktion, i vår kommunikation med andra. 
Meningen är social och avhängig definitionen av situationen. 

 
2 Många av våra handlingar eller beteenden är symboler, dvs. de har en betydelse i ett socialt 
sammanhang. Mycket av det vi gör är ägnat eller avsett att delge andra människor något, att 
interagera och kommunicera med dem. 

Trost och Levin 1999, s. 134f  
 
 
Filosofie doktor i teoretisk filosofi Jan Hartman menar att en grundläggande tanke inom 
symbolisk interaktionism är att människan handlar mot sin omgivning, och sig själv, 
beroende på hur hon uppfattar situationen. Uppfattningen beror på vilken mening 
situationen har för individen, det vill säga med vilka symboler individen tolkar 
situationen, och meningen är i sin tur skapad genom interaktion med andra människor 
(Hartman 2004, s. 199). Trost och Levin menar vidare att ”…utan en definition av 
situationen är ordet eller termen ingen symbol” (1999, s. 18) Symboler tolkas alltså 
också alltid i förhållande till den situation de används. Trost och Levin ger som exempel 
ordet familj som i vissa sammanhang kan betyda de personer som bor i samma hushåll 
som en själv men i andra kan inkludera ens släktingar, vänner eller husdjur (Trost & 
Levin 1999, s. 18).  
 
För detta vetenskapsteoretiska perspektiv är objektet för en undersökning alltså 
symboler (till exempel ett föremål eller ett språkligt begrepp) och vilken roll dessa 
symboler spelar, hur de påverkar och används i ett socialt sammanhang (Hartman 2004, 
s. 198-200). Som nämns ovan kan alltså symboler i form av ord förmedla bland annat 
idéer och värderingar. Det är så vi ser på att mötesplats används som ett symboliskt 
slagord, det är en symbol som skall förmedla vissa positiva känslor.   
 
I föreliggande studie är således ett begrepp, social mötesplats, den symbol som 
undersöks och vi kommer att studera hur symbolen används i svensk biblioteksdebatt 
som är den situation som definierar symbolen. Vi vill undersöka det som ligger bakom 
symbolen, eller begreppet, mötesplats och har av denna anledning skapat en stipulativ 
definition av denna symbol. Det är alltså inte själva begreppets förekomst i det 
undersökta materialet vi ämnar studera utan dess vidare implikationer. 
 
Då vår avsikt är att undersöka hur man diskuterar biblioteket som social mötesplats, det 
vill säga avsikten med att biblioteket skall vara en social mötesplats, är tolkning 
onekligen en nödvändig del av processen och ett hermeneutiskt förhållningssätt faller 
sig således naturligt. 
 
Hermeneutik handlar om att tolka texter eller andra produkter av mänsklig kultur såsom 
diskurser och handlingar, i syfte att finna deras avsedda mening (Kvale 1997, s. 49-54). 
Hartman säger följande om hermeneutik:  
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För att nå kunskap om hur människan föreställer sig världen måste det vi kan observera, det vill säga 
beteendet, i sin tur tolkas, vilket innebär att vi försöker förstå vilken mening som ligger bakom 
beteendet. Man försöker alltså tolka människor, som själva tolkar världen de lever i. 

Hartman 2004, s. 13f 
 
Den hermeneutiska tolkningsprocessen kallas ofta för den hermeneutiska cirkeln eller 
spiralen och beskriver en process som fungerar på så sätt att en vag bild av helheten 
används som utgångspunkt för att tolka delarna och dessa tolkningar av delarna används 
sedan för att få en djupare förståelse för helheten. Detta är förstås en idealbild över hur 
processen kan gå till och i praktiken är det inte alltid så. Till exempel kan det ibland vara 
forskarens egna värderingar snarare än de texten ger uttryck för som kommer fram i 
analysen. En annan variant på hur det kan gå fel är att forskaren förutsätter att det finns 
samband i texten och letar efter dessa med sådan energi att motsättningar och 
tvetydigheter förbises (Repstad 1999, s. 104). Vi kommer att tillämpa den 
hermeneutiska tolkningsprocessen för att försöka skapa oss en helhetsbild och dela upp 
materialet så långt det är möjligt, först i övergripande teman och därefter söka ytterligare 
i mönster inom dessa teman.  
 
I denna undersökning kommer vi att arbeta efter en induktiv strategi. Detta arbetssätt 
bör ses som en tendens och inte som en fast struktur eftersom ett induktivt 
förhållningssätt ofta visar drag av deduktion och vice versa (Bryman 2001, s. 22). För 
undersökningen innebär detta att de teorier vi kommer fram till grundar sig på de 
observationer vi gör i materialet. Det bör understrykas att det resultat som framkommer 
i studien inte nödvändigtvis behöver ha tyngden av teorier utan kanske snarare bör ses 
som empiriskt grundade generaliseringar (Bryman 2001, s. 23).  

1.5.2 Metod 
När det gäller val av metod för undersökningen är det viktigt att man är medveten om 
dess validitet, det vill säga att man använder en metod som motsvarar problemet. Den 
metod vi valt att använda i undersökningen är kvalitativ innehållsanalys. Termen 
innehållsanalys används framför allt när det gäller att räkna eller mäta förekomsten av 
exempelvis vissa termer i en text och är då således en kvantitativ metod. Det går dock 
att använda metoden även på ett mer kvalitativt sätt där tolkning får större betydelse 
(Bergström & Boréus 2005, s. 43). Den kvalitativa metoden innebär att man söker efter 
teman och upprepningar i texten för att identifiera själva kärninnehållet. Detta arbetssätt 
stämmer väl överens med våra frågeställningar; genom att leta efter återkommande 
teman kan vi undersöka om det finns en konstant kärna i diskussionen om biblioteket 
som social mötesplats genom åren. 
 
Tolkning ingår i nästan all form av textanalys och det är därför ytterst viktigt att vara 
medveten om sin förförståelse i detta sammanhang. Denna måste redovisas för att 
tolkningarna skall bli giltiga och har med undersökningens reliabilitet att göra 
(Bergström & Boréus 2005, s. 35). Vi har således redovisat vår förförståelse i 
inledningskapitlet. Undersökningen bör även vara så genomskinlig som möjligt och 
argumentationen tydlig för att stärka reliabiliteten. Det är för övrigt även viktigt att sätta 
in texten som skall analyseras i ett sammanhang eller en kontext (Bergström & Boréus 



 12 

2005, s. 24f), något vi försökt göra genom att dels presentera materialet under rubriken 
1.6 Material, urval och avgränsningar och dels genom att återge något om den 
samhälleliga kontexten för de undersökta åren. 
 
Man kan välja att förhålla sig till texten på olika sätt. Materialet kan innehålla 
inneboende koncept, eller begrepp, som kan lämpa sig för tematisering men man kan 
också välja att själv tillföra begrepp under vilka data kan samlas (Patton 2005, s. 454-
457). Vi har, då vi valt ut de artiklar och citat som ingår i undersökningen, utgått från 
vår definition av social mötesplats och de avgränsningar (se avsnitt 1.6) vi gett åt 
studien. I materialet har vi sedan funnit de teman och begrepp vi använder oss av i 
diskussionen. I urvalet av artiklar har vi valt ut de som visar på ett manifest innehåll av 
vår definition, det vill säga vi har enbart tagit med artiklar som uttalat behandlar det vi 
undersöker ej de som måste tolkas till att handla om detta.  

1.6 Material, urval och avgränsningar 
Vi kommer att göra en genomgång av hur de svenska folkbibliotekens sociala 
mötesplatsfunktion har uttryckts sedan 1970-talet och fram till idag. Detta ska göras 
genom fyra nedslag i biblioteksdebatten, åren 1975, 1985, 1995 och 2005. Nedslagen 
under denna period är valda med hänsyn till att vi vill undersöka om en förändring skett 
i hur man sett på social mötesplats och vi tror att tioårsintervall kan vara lämpliga för 
denna undersökning. Urvalet av år kan visserligen medföra att vi missar nyanser i 
diskussionen men är nödvändigt av vår undersöknings tidsmässiga ramar.  
 
Diskussionen i folkbiblioteksvärlden under dessa år ska undersökas med utgångspunkt i 
Biblioteksbladet (BBL) samt statliga offentliga utredningar (SOU) och propositioner 
som varit aktuella dessa år. 
 
Biblioteksbladet är medlemsorgan för Svensk Biblioteksförening och ett 
diskussionsforum för den svenska biblioteksvärlden. Svensk Biblioteksförenings 
hemsida säger att: ”Biblioteksbladet granskar och speglar nationell och internationell 
kultur- och bibliotekspolitik, biblioteksforskning, informations- och 
dokumentationsfrågor samt innehåller debatt och recensioner” (Svensk 
Biblioteksförening). 
 
Föreningen är en sammanslagning av Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) och 
Svenska bibliotekariesamfundet (SBS) år 2000. Den är ideell och politiskt obunden och 
verkar för ett svenskt biblioteksväsen av hög standard, för en väl fungerande svensk 
bibliotekslag samt tydliggöra biblioteken som garanter för demokrati och yttrandefrihet 
(Svensk Biblioteksförening). Man vill: ”Bilda opinion, främja medlemmarna, samverka 
med andra närliggande aktörer och samordna bibliotekssystem” (Svensk 
Biblioteksförening). 
 
Tidskriften BBL har utkommit kontinuerligt sedan 1916 och är ett välkänt forum för 
debatt i bibliotekssverige. Vi anser att den härigenom kan fungera väl som underlag för 
vår undersökning kring bibliotekets funktion som social mötesplats. 
 
SOU, statens offentliga utredningar, och dess slutbetänkanden är publikationer som 
syftar till att presentera ett visst ämne och de slutsatser utredningen drar kring detta för 
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regeringen. SOU:erna bildar ofta ett underlag för de propositioner regeringen sedermera 
lägger fram i riksdagen för beslut om lagstiftning. Det kan vara av intresse att redogöra 
för aktuella SOU:er som kan påverka biblioteket och diskussionen kring den sociala 
mötesplatsfunktionen.  
 
Studien inriktar sig på det fysiska folkbiblioteket, både dess place och det space det ger 
upphov till. Däremot inkluderas inte det virtuella biblioteket eller användandet av 
Internet på folkbiblioteket. Detta behandlas redan utförligt i Andersson och Davidson 
Basks magisteruppsats ’Chatt och e-post – ett möte på folkbibliotekets publika datorer?’ 
från 2004. Vidare behandlas ej material om barn och unga eller vuxenstuderande (en 
diskussion som dykt upp på senare år) då vi anser att dessa grupper är så pass speciella 
att de kan utgöra grund för undersökningar i sig själva. Som nämnts tidigare kommer 
uppsökande verksamhet inte att diskuteras i detta arbete. De förhållanden och relationer 
mellan människor undersökningen avser är i första hand de mellan bibliotekets 
användare, inte de mellan personal och användare.  
 
Vi har i undersökningen valt att inkludera citat som speglar en övergripande debatt om 
svenska folkbibliotek och alltså inte sådana som behandlar enskilda bibliotek eller 
bibliotek utanför Sverige. I de fall artiklar som rör ett enskilt bibliotek citeras rör det sig 
således om uttalanden som behandlar bibliotek i allmänhet. Citaten har valts ur artiklar i 
”full längd”, det vill säga ej ur kortare notiser. I de fall politiker uttalat sig i egenskap av 
representant för ett parti inkluderas de inte i undersökningen utan återfinns i 
kontextavsnittet då vi vill försöka få en renodlad biblioteksdebatt som underlag för 
studien. Att inte ta med partipolitiska uttalanden är ett sätt att försöka skilja på 
biblioteksdebatten och valargumentation. Den forskning som refereras till i själva 
undersökningen är begränsad till nordisk sådan.  
 
De ovan beskrivna avgränsningarna är gjorda med hänsyn till att vi vill diskutera just 
debatten kring den sociala mötesplatsen, inte specifika aktiviteter eller arrangemang 
som kan ge upphov till möten. Som nämnts ovan kommer artiklar att väljas ut utifrån 
dessa avgränsningar i kombination med den stipulativa definition av social mötesplats 
som redogjorts för i avsnitt 1.2. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Biblioteket som mötesplats ur ett historiskt perspektiv 
I början av 1900-talet existerade flera olika bibliotekssystem parallellt i Sverige. 
Sockenbiblioteken fanns på landsbygden och hade stark koppling till kyrkan, de liberala 
arbetarföreningarna satte bildningsarbetet främst och verkade för inrättandet av 
kommunala bibliotek i städerna. Även nykterhetsförbunden hade egna bibliotek för att i 
det tidiga industrisamhället skapa nya samlingsplatser för arbetarna än krogen (Hansson 
2005, s. 18). Det fanns även privata bibliotek men dessa snarare hyrde än lånade ut 
böcker vilket naturligtvis ledde till att kundkretsen i första hand var bättre bemedlade. 
Med den ensidiga litteratur man erbjöd i dessa bibliotek var intresset hos allmänheten 
svårt att behålla och många fackföreningar började därför bedriva egen 
biblioteksverksamhet, arbetarbiblioteken. I början av 1900-talet började ett flertal av 
dessa arbetarbibliotek få kommunala anslag. De mer politisk högervridna 
föreningsbiblioteken kunde få samma anslag under villkor att de höll öppet för 
allmänheten (Nilsson 2003, s. 167f).  
 
I Sverige var det bibliotekspionjären Valfrid Palmgren som kraftfullast argumenterade 
för utvecklingen mot ett mer allmänt och sammanhållet biblioteksväsen (Hansson 2005, 
s. 20). Några år efter sekelskiftet 1900 började bibliotek av public library-form dyka 
upp i Sverige, cirka 50 år efter motsvarande utveckling i USA och England 
(Torstensson 2001, s. 145). Denna form skulle förhoppningsvis bringa ordning i det 
röriga biblioteksväsendet. Palmgren menade att det nya folkbiblioteket kunde fylla en 
stor roll som neutral plats att mötas på där alla var lika. Föreningsliv och kyrka var 
tidigare naturliga miljöer där folk samlades för samvaro och interaktion men dessa 
platser präglades av bestämda åsikter som bildade normer för umgänget. Biblioteken 
skulle stå vid sidan av de politiska, religiösa och ekonomiska motsättningarna, menade 
Palmgren (Nilsson 2003, s. 169; Hansson 2005, s. 20). 
 
Palmgren lade 1911 fram ett betänkande angående biblioteken som 1912 ledde fram till 
en förordning om ökat stöd till folk-, skol- och studiecirkelbibliotek. Varje kommun 
fick bidrag till endast ett bibliotekssystem och härmed hade grunden lagts för den 
fortsatta utvecklingen av folkbibliotekssystemet (Nilsson 2003, s. 169f).  
 
1930 togs ett samlat grepp om biblioteksfrågorna med den statliga biblioteksförfattning 
som då kom och som hade rötter i den danska bibliotekslagen från 1920 (Stenquist 
2003, s. 71f.) Den avgörande politiska drivkraften var de socialdemokratiska idealen 
som nu fått politiskt inflytande (Hansson 2005, s. 20). Liksom i andra länder där 
biblioteksutvecklingen var mer framskriden än i Sverige inrättades statliga 
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centralbibliotek. Dessa agerade på uppdrag av Skolöverstyrelsens biblioteksenhet som 
tillsynsmän för de mindre biblioteken. Ansvaret för biblioteken flyttas dock efter 1974 
års Kulturutredning över till det nyskapade kulturrådet (Stenquist 2003, s. 72).  
 
Det dröjde till 1960- och 70-talen innan biblioteken fick någon egentlig inverkan på den 
offentliga miljön eftersom tiden innan fortfarande starkt präglades av borgerliga ideal 
(Nilsson 2003, s. 171). Det är till exempel först under 1960- och 70-talen som den 
sociala biblioteksverksamheten blir högaktuell. Man ville se biblioteket som ett 
kulturcentrum och många bibliotek formade kulturpolitiska mål och riktlinjer för 
verksamheten.  I den statliga kulturpolitiken beskrivs biblioteken som viktiga 
instrument för att förankra en kulturell medvetenhet hos de breda befolkningsgrupperna 
(Stenquist 2003, s. 72f). Uppgifter som uppsökande verksamhet för handikappade och 
gamla samt allmänkulturella evenemang prioriterades högt. Man talade om biblioteken 
som samhällets vardagsrum (Hansson 2005, s. 18, 23f). Detta trots att man faktiskt 
flyttade ut bibliotekets resurser i samhället snarare än att man bjöd in samhället till 
biblioteket i någon större utsträckning än förr (Hansson 2005, s. 32).  
 
Denna positiva utveckling för bibliotekens del började avta under 1980-talet bland annat 
beroende på att avståndet mellan biblioteken och den politiska ledningen ökade. 
Kommunerna omorganiserades under 1980- och 90-talen (Nilsson 2003, s. 172). Den 
senaste statliga utredningen om folkbiblioteken i Sverige tillsattes 1980 
(Folkbiblioteksutredningen 1984). Den innehåller flera förslag om samordning av 
bibliotekspolitiken. Länsbibliotekens uppgifter preciserades men i övrigt togs inte de 
möjligheter till en mer sammanhängande bibliotekspolitik som utredningen gav tillvara. 
Det uppsving biblioteken haft sedan slutet av 60-talet tog slut när stora besparingar blev 
ett stående inslag i den kommunala verksamheten (Stenquist 2003, s. 74f).  
 
Under 1990-talet förändrades bibliotekens situation igen genom ny teknik och 
övergången till kunskapssamhället. Den pressade ekonomin och det politiskt instabila 
läget under början av 1990-talet bildar i sin tur bakgrund till att Sverige fick en 
bibliotekslag 1997. Bibliotekens lokala verksamhet och de gamla idealen och 
uppgifterna var inte längre helt självklara (Hansson 2005, s. 29). Biblioteken hade fått 
en ny roll och betydelse som informations- och kunskapscentra. Statliga 
utbildningssatsningar gjorde även att biblioteken fick en ny grupp att tillgodose, de 
vuxenstuderande (Stenquist 2003, s. 75). Med den nya roll biblioteken fått som 
kunskapscentra och det återigen ökade intresset för olika evenemang som debatter och 
författarbesök har biblioteket ändå förstärkt sin roll som kulturinstitution på senare tid, 
menar Nilsson (Nilsson 2003, s. 173).  
 
Genom folkbibliotekstanken flyter alltså flera olika bibliotekstraditioner samman och 
med detta finns en spänning mellan kraven på kundanpassning, uppfostringstänkande 
och folkbildningsidealism, konstaterar Johan Svedjedal i Bokens samhälle (ur Nilsson 
2003, s. 170). Biblioteken förväntas spela många olika roller samtidigt som de ska värna 
om den traditionella biblioteksverksamheten. Detta trots att resurserna inte har ökat 
vilket kulturrådet påpekar i sin omvärldsanalys för 2001 (Stenquist 2003, s. 75). 
  
Bland bibliotekets uppgifter har genom historien alltså räknats både att fungera som en 
alternativ samlingsplats till krogen, som samhällets vardagsrum och som lokal för 
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kulturella evenemang. Alla dessa uppgifter kan passas in under den definition vi gör av 
social mötesplats och idén om folkbiblioteket som social mötesplats är således inte ny. 

2.2 Bibliotekets sociala funktion i forskningen 
Vi har i vår undersökning valt att fokusera på nordisk forskning eftersom diskussionen 
kring mötesplatsfunktionen verkar vara samnordisk av forskning på området att döma. 
Funktionen diskuteras i Scandinavian Public Library Quarterly som är ett forum för 
den skandinaviska folkbiblioteksverksamheten vilket belyser detta (exempelvis kan 
nämnas A meeting place for the future i SPLQ 2002:3 och From lending library to 
meeting place i SPLQ 2001: 3). 
  
En annan orsak till denna avgränsning är att vi anser att den nordiska forskningen bäst 
belyser förhållandena i Sverige och den svenska debatt vi ämnar undersöka. Det finns 
även forskning kring mötesplatsfunktionen utanför norden, till exempel har de engelska 
forskarna Liz Geenhalgh och Ken Worpole (1995) undersökt de engelska bibliotekens 
förändring under 1900-talet i en ofta refererad studie. Undersökningen framhåller 
folkbiblioteket som ett av de få kvarvarande offentliga rum som finns i samhället i dag. 
Detta kan sägas gälla även för svenska förhållanden men annat i undersökningen 
belyser speciella förhållanden i England som till exempel den utbredda pubkulturen. 
 
Nedan presenteras nordiska studier som gjorts på bibliotekets mötesplats- och sociala 
funktion. Att författarnamnen är i fetstil beror inte på att det är forskarna själva som är 
det centrala i texten utan är till för att underlätta för läsaren att hitta bland olika 
resonemang. 
 
De danska biblioteksforskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen gjorde i 
ett samarbete mellan Danmarks biblioteksskole och det danska utvecklingscentret för 
folkupplysning och vuxenundervisning en undersökning av folkbiblioteken i Danmark 
under början av 1990-talet, Det lokale bibliotek – afvikling eller udvilkling (1994). 
Undersökningen tar upp frågor kring folkbibliotekets funktioner och vad som kan stärka 
dess förankring och synlighet i lokalsamhället.  
 
Andersson och Skot-Hansen arbetar utifrån en analysmodell som delar in bibliotekets 
profil i fyra huvudfunktioner. Modellen har som syfte att dels vara ett hjälpmedel i 
beskrivningen av ett biblioteks profil, dels fungera som underlag till diskussioner kring 
vilka av bibliotekets aspekter man vill prioritera i det enskilda lokalsamhället. De fyra 
huvudfunktioner folkbiblioteken beskrivs ha enligt modellen är dels som kulturcenter 
och informationscenter samtidigt som det även har funktion av både kunskapscenter och 
socialt center. Dessa funktioner kan aldrig skiljas helt från varandra och modellen 
beskrivs av Andersson och Skot-Hansen som en ram för diskussion snarare än en bild 
av verkligheten (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 245).  
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Andersson och Skot-Hansen 1994, s. 18 
 

Den sociala funktionen tillmäts alltså så stor betydelse för folkbibliotekens verksamhet 
att den tilldelats en egen roll i Andersson och Skot-Hansens undersökning. Den beskrivs 
som ramarna kring vardagens sociala liv och får innehåll som uppsökande verksamhet, 
rådgivning, samverkan med andra samhällsinstitutioner och som mötesplats (Andersson 
& Skot-Hansen 1994, s. 19).  
 
Bibliotekets fyra huvudfunktioner värderades enligt undersökningen lite olika av de 
tillfrågade bibliotekarierna i förhållande till bibliotekets totala profil. Funktionen som 
kultur- respektive utbildningscenter gavs störst betydelse medan funktionen som 
informationscenter gavs 25 % och den sociala funktionen 15 % av den totala profilen. 
Inför framtiden var förhoppningarna bland de intervjuade bibliotekarierna i studien att 
situationen skulle se ungefär likadan ut med en viss ökning av den kulturella rollen och 
en viss nedtoning av utbildnings- och informationsrollen (Andersson & Skot-Hansen 
1994, s. 245f). Detta är intressant eftersom informationsutvecklingen verkligen hade 
tagit fart under den tid studien utfördes. Andersson och Skot-Hansen tolkar själva 
bibliotekariernas önskan att bromsa bibliotekens utveckling mot utbildnings- och 
informationscenter som en trötthet på alla de nya krav biblioteket förväntas tillgodose. 
Kultur var det bibliotekarierna brann för (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 258). 
Andersson och Skot-Hansens undersökning av danska folkbibliotek och dess roller har 
inspirerat många biblioteksforskare runt om i Norden och författarnas modell av 
bibliotekets fyra profiler är flitigt refererad till. 
 
Mötesplats som en del i bibliotekets sociala funktion är intressant i sig. Det är inte en 
konkret verksamhet biblioteket tillhandahåller till skillnad från de andra aktiviteter som 
räknas upp. Andersson och Skot-Hansen ger tyvärr ingen närmare definition på vad de 
menar med mötesplats. Funktionen verkar dock kopplas samman med olika aktiviteter 
och mötet ges inget uttalat egenvärde. Att mötesplats är en del av folkbibliotekets 
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sociala funktion är, vilket redan förklarats i avsnitt 1.2, något vi också tar vår 
utgångspunkt i för denna undersökning. 
 
De svenska Biblioteks- och informationsforskarna Gudrún Thórsteinsdóttir och Ulla 
Arvidsson har publicerat en artikel, ’Folkbibliotekets roller och dess användare’ (1999), 
som en del i ett större forskningsprojekt kallat Bibliotek i förändring vid Institutionen 
för biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Artikeln 
diskuterar vilka roller det svenska folkbiblioteket bör ha ur användarnas perspektiv. 
Krympande resurser, ökad konkurrens från andra kommunala institutioner och växande 
krav från användarna gör att biblioteken måste utvecklas. Allt fler forskare ansluter sig 
också därför till att folkbiblioteken för att överleva i framtiden måste använda sina 
resurser mer effektivt. Ett sätt att göra detta är att marknadsföra sig bättre såväl som att 
börja ta ställning till vilka man skall rikta sig mot samt vilka roller och uppgifter 
biblioteket faktiskt bör ha (Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 8-10). 
 
Resultaten från författarnas användarundersökning indikerar att användarna i mycket 
stor utsträckning är nöjda med sitt folkbibliotek och att de anser att det bör vara till för 
alla. Det man främst gjorde på biblioteket var att låna och lämna material (58,5 %) samt 
att läsa tidskrifter (33,4 %) (Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 15f). Den enskilt 
viktigaste rollen för biblioteket var enligt undersökningen stöd till utbildning av olika 
slag. Av de fyra roller som låg i topp handlade tre om utbildning: den formella 
utbildningen (nummer ett på listan och alltså viktigast enligt användarna), 
barnverksamheten (nummer två på listan; författarna räknar in denna under utbildning 
även om de påpekar att den kanske snarare är en förberedelse till de andra två) och det 
livslånga lärandet (nummer fyra på listan). På tredje plats på listan kom biblioteket som 
samhällets vardagsrum som 49 % av användarna i studien angett som mycket viktigt 
(Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 17f). Tyvärr utvecklar inte Thórsteinsdóttir och 
Arvidsson denna rolls höga rankning och ger heller ingen förklaring på vad man avser 
med samhällets vardagsrum. Bibliotekets roll som samhällets vardagsrum anser vi vara 
snarlik det som Jochumsen och Rasmussen menar med mötesplats och vaerested – ett 
ställe att uppehålla sig, att mötas och samvara på (Jochumsen & Rasmussen 2000, s. 
33).  
 
Henrik Jochumsen och Casper Rasmussen har i studien Gör biblioteket en forskel? 
(2000) undersökt förhållandet mellan folkbiblioteket och användares och icke-
användares vardagsliv. Studien är utförd genom intervjuer med användare och 
författarna har applicerat en modell utarbetad ifrån en sociologisk livsstilsmodell över 
danskars livsstilar samt Bourdieus modell av det sociala rummet. Studien visar hur den 
enskildes personliga förutsättningar inverkar på vederbörandes användning av 
biblioteket.  
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Förenkling av Bourdieus modell av det sociala rummet. Jochumsen och Rasmussen 2000, s. 57 
 
Jochumsen och Rasmussen har som ram för sin undersökning av bibliotekets roller den 
modell som Andersson och Skot-Hansen utvecklat i sin studie (1994). Modellen visar 
på fyra delar i bibliotekets funktioner, kulturcentrum, utbildningscentrum, 
informationscentrum och socialt centrum och utvecklades ursprungligen som ett 
redskap för att analysera och diskutera bibliotekets profil i lokalsamhället. Jochumsen 
och Rasmussen menar att den även kan användas för att beskriva användningen av 
biblioteket (Jochumsen & Rasmussen 2000, s. 32). 
 
I studien framkommer att jämfört med Andersson och Skot-Hansen, som ser på 
bibliotekets sociala funktion som en ram kring vardagens sociala liv (genom att fungera 
som och tillhandahålla vaerested, rådgivning, uppsökande verksamhet etc.), så är det för 
de intervjuade i Jochumsen och Rasmussens studie enbart biblioteket som vaerested, det 
vill säga en plats att uppehålla sig på, som är ett aktuellt användningsområde. I gengäld 
är det många av de intervjuade som använder biblioteket på detta sätt. En vidare 
nyansering framkommer också i det att informanter inte bara använder biblioteket som 
ett ställe att uppehålla sig på utan också som ett ställe att mötas och samvara på, det vill 
säga som mötesplats. Det är vidare också ofta barnfamiljer som använder biblioteket så, 
som ett utflyktsmål där barn och vuxna kan umgås och samvara på ett annat sätt än i 
hemmet, ett avbrott i vardagen. Avgörande för användningen som mötes- och vaerested 
är att biblioteket är en neutral plats med något för alla dit man kan komma och gå som 
man vill (Jochumsen & Rasmussen 2000, s. 33-35). 
 

 
 

Olika saker ger folkbiblioteket legitimitet för olika livsstilar. Jochumsen och Rasmussen 2000, s. 126 
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De två (av totalt fyra) livsstilar som främst använder biblioteket som socialt centrum är 
dels den som kännetecknas av höga inkomster, lägre utbildning och mindre kulturellt 
kapital (den livsstil Jochumsen och Rasmussen kallar Nordväst, se modellen ovan) samt 
den med låg inkomst, högre utbildning och högre kulturellt kapital (Sydöst). De 
förstnämna använder biblioteket som ett ställe som står i kontrast till en arbetsam och 
stressig vardag, ett ställe där man gärna uppehåller sig för att leka med barnen, läsa 
tidningar och tidskrifter eller för att slappna av med en bok. Ibland blir biblioteket även 
föremål för en familjeutflykt. Det ses som en oas i vardagen. Den sydöstliga livsstilen 
använder biblioteket snarare som mötes- och vaerested där man kan samtala med 
bekanta eller bibliotekets anställda. Biblioteket på detta sätt ett ställe där sociala 
relationer upprätthålls eller skapas. 
 
Jochumsen och Rasmussen konstaterar att fokus för dessa sätt att använda biblioteket 
inte ligger på bibliotekets material utan på de ramar biblioteket ger. Rollen som 
mötesplats och vaerested hänger inte enbart samman med det utbud som biblioteket har 
utan snarare med att biblioteket är ett av de ganska få icke förpliktigande och gratis 
tillgängliga offentliga rum som finns i samhället idag (Jochumsen & Rasmussen 2000, 
s. 129f). 
 

Det er intet i vores undersögelse, der tyder på, at bibliotekerne, som vi kender dem i dag, er på vej 
mod at blive overflödige. Det haenger sammen med, at biblioteket ikke kun er en 
informationscentral men også et videnscenter, et kulturcenter og ikke midst et av de få ikke-
kommercielle möde- og vaeresteder, der eksisterer i lokalsamfundet. Det er en vaesentlig opgave for 
folkebibliotekerne at synliggöre dette, også over for lokale kulturpolitikere. 

Jochumsen & Rasmussen 2000, s. 161 
 
Jochumsen och Rasmussens studie är intressant eftersom den dels ger en definition av 
mötesplats och dels för att den visar på att det i den sociala aspekten så som Andersson 
och Skot-Hansen beskriver den, är varested- och mötesplatsfunktionerna som främst 
används. Även om vi anser att Jochumsen och Rasmussens definition inte går att 
använda för vårt syfte är den ändå den första av de i denna undersökning behandlade 
studierna som inte behandlar begreppen som självklara. Deras konklusion om att det 
inte enbart är bibliotekets utbud utan även det faktum att biblioteket är ett icke-
förpliktigande och gratis offentligt rum som gör biblioteket till en mötesplats har 
diskuterats närmare under avsnittet 1.2. 
 
Hilde Ljödals studie Folkebiblioteket som offentlig möteplass i en digital tid (2004) 
undersöker vilken betydelse det norska folkbiblioteket har som offentlig, fysisk 
mötesplats i dagens samhälle. Detta görs genom intervjuer med bibliotekarier, 
användare och konsulenter på två bibliotek i Oslo samt genom att studera bibliotekens 
aktiviteter. Ljödal definierar mötesplatsen utifrån arkitekten Zahle och hennes 
resonemang om punkt, linje och plats (se avsnitt 1.2) samt Ragnar Audunsons 
resonemang om låg- och högintensiva mötesplatser (se nedan i detta avsnitt). Hon tar 
sin utgångspunkt i Jürgen Habermas, en inflytelserik filosof inom offentlighetsteori, 
tankar om offentligheten. Offentligheten är det sociala rum som skapas då människorna 
i ett samhälle handlar kommunikativt, det är statsfritt, världsligt och rationellt och 
genom detta kan samhället förnyas och ansvariga ställas till svars. Folkbiblioteket kan 
räknas som en offentlig institution menar Ljödal (2004, s. 12-14).  
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Ljödal utgår också från Skot-Hansens (2001 och 2003; enligt Ljödal) resonemang om 
civilsamhället och hur detta kan finnas på folkbiblioteken. Civilsamhällets utveckling 
kan enligt Skot-Hansen vara det som kan lösa vissa av dagens stora världsproblem. Det 
består av tre delar – den moralfilosofiska, det vill säga att civilsamhället skall fungera 
som en moralisk stämma i samhället och upprätta gemensamma värderingar; den 
sociologiska, som handlar om att civilsamhället skall motverka statens och marknadens 
grepp om människor samt den politiska, där civilsamhället fungerar som plats för debatt 
och reflektion kring samhället, demokratin och deras utveckling. Skot-Hansen menar att 
folkbiblioteket kan innefatta dessa tre aspekter och att de representeras av olika ”rum” i 
biblioteket, det moraliska rummet, mötesplatsen och debattforumet. Biblioteket kan 
således fylla ett behov av offentligt rum i det demokratiska samhället (Ljödal 2004, s. 
12-18). 
 
En annan utgångspunkt för Ljödals undersökning är att det är aktiviteter och projekt på 
biblioteken som ligger till grund för möten och mötesplatser. Utifrån intervjuunderlaget 
och med avstamp i Skot-Hansens tankar om bibliotekets olika rum kunde Ljödal 
urskilja fyra olika sorters ”rum” i biblioteket – det värdebaserade rummet, där 
människor upplever gemensamma värderingar och där mötena bidrar till skapandet av 
identitet; det sociala rummet, där man möts socialt, frivilligt, mötesplatsen; det politiska 
rummet, en arena för debatt och reflektion samt läranderummet, för det livslånga 
lärandet (Ljödal 2004, s. 37). Det visar sig att det politiska rummet är det enda av dessa 
som inte fungerar som plats för möten (Ljödal 2004, s. 76).  
 
Ljödal kommer fram till att mötesplatsbegreppet inte är självklart och funktionen i 
folkbiblioteket mångfacetterad. Mötesplatsen skapas genom samarbete och samaktion 
mellan professionen, sektorer och olika kompetenser. Den kan skapa oväntade möten 
mellan olika grupper och bidra till bland annat integration och bryta isolering, vilket i 
förlängningen också får återverkningar för demokratin och samhället (Ljödal 2004, s. 
74f).  
 

Biblioteket som möteplass åpner opp for en ’legitim perifer deltakelse’. Du kan sitte og lese avisen 
/…/ eller du kan åpne opp for en samtale med andre avislesere. /…/ Det å vite at alla brukare av 
biblioteket har den samme muligheten til en slik ”legitim perifer deltakelse”, er et veldig viktig 
aspekt ved biblioteket som offentlig möteplass. /…/ Biblioteket blir viktig for identiteten. 

Ljödal 2004, s. 75  
 
För många respondenter är biblioteket en fristad, ett ställe dit man går för att slappna av 
men också för att ”se andra” och Ljödal menar att det sociala offentliga rummet verkar 
ha större betydelse för användarna än vad de själva trott på förhand (Ljödal 2004, s. 75). 
Bibliotekets läge, stadsdelarnas befolkningsstruktur och administrativa indelning spelar 
in i hur biblioteket fungerar som ett offentligt rum (Ljödal 2004, s. 77). 
 
Bibliotekets funktion som mötesplats är för lite synliggjord menar Ljödal. Detta är ett 
problem eftersom den är samhällsnyttig på så sätt att biblioteket i denna roll för 
människor och grupper samman i ett samhälle där människor annars mer och mer är 
fokuserade på individen (Ljödal 2004, s. 74). Att medvetandegöra bibliotekets funktion 
som mötesplats är viktigt för att kunna argumentera för folkbibliotekets framtida roll 
och status som ett nödvändigt offentligt rum i samhället. Hot om nedskärningar gör det 
lätt att förirra sig bort från folkbibliotekets kärnverksamheter, upplysning och kunskap, 
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för att istället hitta mer instrumentella och konkreta verksamheter som kan försvara 
bibliotekens budgetar, menar Ljödal (Ljödal 2004, s. 77). 
 

Synliggjöring och bevisstgjöring av folkebiblioteket som möteplass blir derfor viktig som en 
forklaringsmodell overfor bevilgende myndigheter. /…/ Biblioteket har en viktig 
samfunnsutviklerrolle, i den forstand at det skal formidle opplysning og kunnskap, og vere en 
garantist for ytringsfriheten, samt også legge til rette for at alle innbyggerne skal ha muligheten til å 
velge et aktiv og meningsfullt liv. 

Ljödal 2004, s. 77 
 
Hilde Ljödals studie är central för vår undersökning. Hennes tankar om folkbiblioteket 
som en offentlig mötesplats angelägen för demokratin är en viktig utgångspunkt i den 
föreliggande studien. Ljödal utgår i sin undersökning ifrån Habermas, Putnams och 
Oldenburgs teorier vilka också vi tar vår utgångspunkt i för denna undersökning (se 
avsnitt 2.3). Hon utgår också från bibliotekens aktiviteter för att finna mötesplatser. 
Detta tror vi är en väg av flera möjliga. Jochumsen och Rasmussen har till exempel som 
nämnts ovan kommit fram till att det också kan vara det att biblioteket är ett icke-
förpliktigande och gratis offentligt rum som gör biblioteket till en mötesplats. Vi har 
diskuterat detta närmare under avsnittet 1.2.  
 
Ljödals slutsats om att folkbiblioteket måste medvetandegöra sin funktion som 
mötesplats för att kunna argumentera för sin roll och status som ett nödvändigt 
offentligt rum i samhället är en intressant fråga som vi kommer att behandla i 
undersökningen. Vi menar att för att kunna medvetandegöra mötesplatsfunktionen och 
marknadsföra den måste man först kunna visa på vad den är, dess kärna, och det är detta 
vi vill försöka komma fram till i denna studie. 
 
Den norske biblioteks- och informationsvetenskapsforskaren Ragnar Audunson tar 
även han fasta på att biblioteket fyller en viktig social roll som mötesplats i sin artikel 
’The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context’ (2005). 
Han menar att rollen fått ny aktualitet i och med framväxten av ett mångkulturellt 
informationssamhälle. Samhällstrenden har gått från att människor skall formas in i en 
och samma kultur till att mångfald och mångkultur ses som något positivt och önskvärt. 
Ett problem med detta är dock att det demokratiska styrelseskicket förutsätter en viss 
kulturell gemenskap i samhället och det går förstås inte ihop med mångfaldsidealet. 
Folkbiblioteket har sedan länge ambitionen att vara en demokratins företrädare och 
frågan är nu hur man kan överbrygga detta problem och såväl främja kulturell 
gemenskap som kulturell mångfald (Audunson 2005, s. 432). Ett annat problem med det 
mångkulturella informationssamhället är att det i ett demokratiskt samhälle är 
nödvändigt för olika grupperingar i samhället att mötas och kommunicera och att det för 
detta behövs arenor där mötena kan ske.  Dagens digitala värld innebär emellertid en 
stor risk för allt större klyfter mellan olika grupper genom att man i det virtuella 
universumet kan välja bort att konfrontera dem man har olika intressen och värderingar 
än en själv (Audunson 2005, s. 433f). Ett tredje bekymmer som finns i samhället idag är 
att allt färre deltar i och intresserar sig för politik och demokratiska processer, vilket 
bland annat syns i mindre valdeltagande, säger Audunson (2005, s. 438). Han menar att 
en orsak kan vara att individen idag, genom Internet och globalisering, kan känna mer 
samhörighet med människor på andra sidan världen än med sitt lokalsamhälle. Därmed 
minskar också chanserna för att den skall vilja engagera sig in det senare.  
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Audunson menar att folkbiblioteket har en möjlighet till att kunna vara en del av 
lösningen på alla dessa problem. För det första har det en unik roll i integrationen av 
nya samhällsmedlemmar, samtidigt som dessa kan få tillfälle att hålla kontakten med sin 
”gamla” kultur. Genom att folkbiblioteket kan erbjuda gradvis integration i samhället 
genom att det är inbäddat i lokalsamhället och har kopplingar till i stort sätt alla 
aktiviteter i kommunen är det svårt att tänka sig en bättre institution för integration. 
Detta gör också att biblioteket får en roll som mötesplats mellan olika kulturella grupper 
(Audunson 2005, s. 432).  
 
Audunson menar vidare att biblioteket genom att vara en lågintensiv mötesplats kan 
överbrygga klyftor mellan olika grupper. Alla människor har behov av högintensiva 
arenor som ger mening åt deras liv. Det är på dessa arenor man investerar 
huvudportionerna av sin energi, till exempel arbetet, familjen, olika sociala eller 
politiska aktiviteter etcetera, där vi möter människor som på olika sätt liknar oss själva 
om så bara för att vi jobbar på samma plats. Problemet med dessa högintensiva arenor 
är dock att människor inte konfronteras med oliksinnade, som i exemplet med virtuella 
mötesplatser ovan. I lågintensiva möten, som till exempel kan vara människor som 
tränar på samma pass utan att känna varandra, som sitter bredvid varandra på biblioteket 
medan de läser tidningen, kan vi däremot möta människor vi annars sällan skulle träffa. 
Audunson menar att en hållbar demokrati förutsätter att platser för dessa lågintensiva 
möten måste finnas, att människor måste kunna mötas utanför sina egna sfärer för att 
ifrågasättande av deras egna uppfattningar och tolerans för andras skall kunna uppstå. 
Folkbiblioteket är ett av de få ställen där sådana lågintensiva, korskulturella möten kan 
ske (Audunson 2005, s. 436, 438).  
 
För det tredje har folkbiblioteket en fot i både lokalsamhället där de politiska 
organisationerna finns och i den digitala världen och kan därmed fungera som en brygga 
mellan dessa: ”In the library we are citizens of the geografically defined local 
community and the digital world simultaneously” (Audunson 2005, s. 439). 
 
På detta sätt kan det mångkulturella informationssamhället alltså revitalisera 
bibliotekets funktion som mötesplats. Människor bör komma till folkbiblioteken för att 
bibehålla sin egen kultur, möta andras och för att integreras i lokalsamhället. Audunson 
hävdar att folkbiblioteket på detta sätt representerar en typ av institution som är 
viktigare nu än någonsin. ”Its up to us to grab the challenge. If we succeed, I believe we 
will /…/ [provide] the library with a new and viable jusification for its existence” 
(Audunson 2005, s. 440). 
 
Audunson visar tydligt på orsaker till att folkbiblioteket bör fungera som en mötesplats. 
Hans argumentation stämmer ofta väl överens med Putnams teorier som vi har som en 
utgångspunkt för vår undersökning (se avsnitt 2.3.2).  
 
Kanske kan man förstå folkbibliotekens sökande efter sin plats i politiken i ljuset av 
dess sökande efter sin roll i samhället. Joacim Hansson menar i Det lokala 
folkbiblioteket – förändringar under hundra år (2005) att folkbiblioteken idag inte 
längre kan förhålla sig till någon genomsnittsanvändare utan måste anpassa 
verksamheten till det lokala samhället för att kunna motivera sin roll och sin plats i den 
lokala politiken. En annan rörelse som Hansson ser är sökandet efter nationella initiativ 
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inom politiken som till exempel satsningar inom skola, utbildning eller IT vilka 
biblioteken kan kopplas till (Hansson 2005 s. 30).  
 
Hansson diskuterar Andersson och Skot-Hansens (1994) fyra aspekter på 
biblioteksverksamheten och säger att man idag i viss mån frångått diskussionen som 
fördes under 80- och 90-talen om huruvida biblioteken skall vara ett kulturcenter eller 
ett informationscenter. Istället finns en mer splittrad bild (Hansson 2005, 30f). En 
rådande trend, som kan passa in under den sociala aspekten i Andersson och Skot-
Hansens modell, är att arbeta med community librarianship eller ”lokalt 
biblioteksarbete” som han väljer att kalla det. Det handlar om att presentera aktiviteter 
som riktar sig mot människors sociala vardag, som kan kombinera flera olika aspekter 
av vardagen, till exempel medan barnen är på sagostund får föräldrarna ekonomisk 
rådgivning, eller kombinera konsertverksamhet för unga med sexualupplysning och 
information om böcker för unga. På detta sätt kan man erbjuda en helhet och ett djup 
kring ett tema, något som ofta saknas i människors vardag som oftast istället innehåller 
förenklad och fragmentiserad information. Hansson påpekar att en viktig skillnad i 
dagens sociala funktion jämfört med 70-talets, är att biblioteket idag på detta sätt bjuder 
in människor till bibliotekslokalerna mot att man under 70-talet var mer inriktad på att 
söka upp dem man ville nå (Hansson 2005, s. 33-35). 
 
Kunskapsaspekten i Andersson och Skot-Hansens modell är allt starkare framträdande 
idag menar Hansson, både genom allt större fokusering på vuxenstuderande och ökat 
samarbete med högskolebiblioteken (Hansson 2005, s. 35-39). Samtidigt med denna 
utvecklingsriktning växer den vikt man lägger vid bibliotekets förvaltande funktion, 
kanske som en motvikt mot att samtiden ständigt tycks vara i fokus idag. Samarbete 
mellan ABM-institutionerna (arkiv, bibliotek, museer), inklusive KB (Kungliga 
biblioteket) och högskolebibliotek är då inriktat på helheter (det vill säga att de 
kompletterar varandra) i informationsförmedling såväl som exponering av samlingar 
(Hansson 2005, s. 41f). Tanken förs till: ”…ett bildningsideal som har ett lokalt och 
nationellt kulturellt identitetsskapande i blickfånget, något som i många sammanhang 
visat sig vara viktigt för samhällets demokratiska utveckling” (Hansson 2005, s. 42). 
 
Något som man gärna lyfter fram i biblioteksverksamheten är bibliotekens del i 
demokratifrämjande och utjämnande av sociala klyftor genom att ge alla medborgare 
tillgång till digital information. Om detta faktiskt sker är emellertid oklart. Enligt 
Hansson visar brittiska undersökningar (och man kan anta att en liknande situation råder 
i Sverige) på att de användare som tar aktiv del i att påverka biblioteket oftast tillhör 
samma socialgrupp, har samma utbildningsnivå och samma etniska tillhörighet som 
bibliotekarierna. Jämlikhet och mångfald är därför svårt att realisera. Kanske är det så 
att förutsättningarna för folkbibliotekets demokratiska uppdrag förändrats i och med 
inträdet i kunskapssamhället (Hansson 2005, s. 42-44). Hanson avslutar med att åter 
nämna bildningens vikt för demokratin, i kontrast till utbildningens, och konkluderar att 
det är viktigt att biblioteket behåller sin ideologiska grund som plats för kravlös 
folkbildning, samtal och möten som ett medel för att främja demokratin: ”Ingen 
annanstans finns förutsättningarna för det bildade demokratiska samtalet att ta form 
oberoende av kommersiella särintressen eller pressande studieuppgifter” (Hansson 
2005, s. 45). 
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Bland de magisteruppsatser som behandlar bibliotekets funktion som mötesplats hittar 
man bland annat ett arbete från 2001 med titeln ’Ska vi träffas på biblioteket?’ (Helena 
Carlsson & Christina Persson 2001). I denna uppsats undersöker författarna 
bibliotekets funktion som mötesplats genom intervjuer med bibliotekarier och genom 
enkätundersökningar bland besökarna. Slutsatserna blir att biblioteket uppfattas fylla en 
funktion som mötesplats av både användare och personal och ofta kan själva syftet med 
biblioteksbesöket vara att träffa människor. Bland dem som mötesplatsfunktionen är 
viktigast för är pensionärer, arbetslösa och ensamma människor. Bibliotekets 
gratisprincip och att det är öppet för alla är viktiga faktorer för att det skall fungera som 
mötesplats men även inredning, läge och engagerad personal påverkar. Idén om 
biblioteket som en tyst plats kan ibland konkurrera med mötesplatsfunktionen då 
kommunikation är nödvändigt för att mötesplatser skall uppstå. Bland 
bibliotekspersonalen verkar funktionen som mötesplats till viss del sakna ett egenvärde 
och blir en effekt av de evenemang man ordnar på biblioteket.  
 
En annan magisteruppsats, ’Ett folkbibliotek och dess användare’, tar upp service på 
folkbibliotek och hur användarna uppfattar och relaterar till den och de tjänster 
biblioteket erbjuder (Karin Bagger & Katarina Fex-Fritz 2004). Författarna tar sin 
utgångspunkt i Andersson och Skot-Hansen samt Jochumsen och Rasmussen för att 
definiera bibliotekets roller. De slutsatser författarna drar från sin 
användarundersökning skiljer sig från slutsatserna i Carlsson och Perssons ovan 
refererade undersökning (2001). Man kommer fram till att bibliotekets betydelse som 
informationscentrum, lärocentrum, kulturcentrum och mötesplats inte motsvarar 
respondenternas uppfattning om bibliotekets roller. Det framkommer också att olika 
respondenter tolkar begreppen på olika sätt. I både denna och Carlsson och Perssons 
undersökning (2001) verkar den vanligaste associationen användarna gör till begreppet 
mötesplats vara ”en plats att träffa folk på”. 
 
I ’Chatt och E-post - ett möte på folkbibliotekens publika datorer?’ (Josefin Andersson 
& Lotta Davidson Bask 2004), en magisteruppsats från BIVIL, undersöker man 
folkbibliotekens funktion som mötesplats också i virtuell bemärkelse. Man utgår från att 
en fysisk mötesplats är en plats att träffa människor på, planerat eller oplanerat samt att 
en virtuell mötesplats har samma förutsättningar fast i det virtuella rummet istället för 
det fysiska. De kommer liksom Carlsson och Persson (2001) fram till att 
mötesplatsfunktionen oftast verkar sakna egenvärde och kopplas samman med de 
aktiviteter biblioteket anordnar. Det kopplas också ofta samman med ett möte mellan 
läsare och bok men generellt är informanterna oreflekterade i sin uppfattning om vad 
mötesplatsen är och detsamma kan man skymta i forskningen menar författarna.  Man 
menar vidare att man bör fundera över om mötesplatsfunktionen är något som uppstår 
som en bieffekt av andra aktiviteter eller om den har en egen existens på biblioteken. 
Om mötesplatsfunktionen är en viktig självständig del av den sociala funktionen borde 
det väl vara så att besökarna kommer dit av enbart sociala skäl? Även Andersson och 
Skot-Hansen ställer sig denna fråga men ger inget svar, menar författarna. Vidare 
kommer man också fram till att bibliotekarierna i undersökningen kan se mötesplatsen 
som något utanför bibliotekets väggar i och med ny teknik som t.ex. chatt och e-post. 
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2.3 Vidare teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter vi har för uppsatsen, tankar om 
offentligheten, om människan i samhället samt place och space-teori. 

2.3.1 Offentlighetsteori och demokrati 
Folkbibliotek är den svenska motsvarigheten till engelskans public library. Folk- syftade 
emellertid vid förra sekelskiftet på något nedlåtande, folkhem betydde exempelvis 
ungkarlshärbärge. Namnet folkbibliotek visade inte tydligt på att biblioteket var till för 
alla, offentligt, en icke förpliktigande mötesplats. Valfrid Palmgren föreslog därför 
tidigt att man skulle kalla folkbiblioteken för allmänna bibliotek i stället för att visa på 
att de är gemensamma för alla klasser och öppna för insyn (Löfgren 2000, s. 58). Nu 
blev det emellertid inte så, intressant är ändå att se närmare på den tanke om öppenhet 
och offentlighet som folkbiblioteken värnar om idag. 
 
Torget brukar beskrivas som symbol för offentligheten. Detta främst för att det var en 
fysisk plats, ett forum i det gamla samhället. Idag har vi tusen torg eller kanaler att välja 
på; tv, radio, Internet, tidningar med mera. Dessa utgör alltmer nischade forum vilket 
medför att folkmakten splittras och försvagas. Utan en reell offentlighet får vi driva våra 
egna frågor utan möjlighet att egentligen kunna påverka samhällsreglerna (Löfgren 
2000, s. 62).  
 
Hos Jürgen Habermas som räknas som den mest inflytelserike filosofen i Europa på 
fältet för offentlighetsteori är det dock inte den rumsliga offentligheten i form av fysiska 
platser som står i fokus. Habermas intresserar sig för strukturen, det vill säga hur 
offentlighetens olika element och institutioner hänger samman samt det offentliga 
samtalet med den allmänna opinionen som ständigt föränderlig slutprodukt. 
Förhållandet mellan privat och offentligt är det fundamentala. Habermas (1984) 
avhandling från 1962 om borgerlig (det vill säga med staden som utgångspunkt) 
offentlighet har haft stort inflytande på modern demokratiforskning. 
 
Habermas menar att utrymmet för kritisk diskussion kring politiska och kulturella frågor 
har minskat. Kulturkonsumtionen har blivit mer individualiserad och åsiktsbildningen 
har centraliserats. Tidigare byggde statsmakten på en sammansmältning av offentligt 
och privat vad gällde rättskipning, ekonomi och förvaltning. Offentligheten var som till 
exempel under medeltiden representativ i form av en furste eller kung (Habermas 1992, 
s. 426). Varuhandel beskrivs som den främsta orsaken till att samhället senare 
utvecklade ett centraliserat skattesystem. En separationsprocess mellan samhälle och 
stat inleddes och en offentlig statsapparat uppkom. En uppdelning mellan det privata 
(samhället) och det offentliga (staten) uppstod och blev upphovet till att statsmaktens 
utövande ses som ”offentligt” (Andersson 2002, s. 41). 
 
Denna offentlighet är emellertid inte den som Habermas benämner den borgerliga. Den 
borgerliga offentligheten består dels av socialsfären med produktion och varuutbyte dels 
av intimsfären vars kärna är familjen. Med utgångspunkt i dessa båda sfärer bildas en 
sfär som ligger mellan det privata borgerliga samhället och den offentliga stadsmakten, 
det vill säga den borgerliga offentligheten. Denna borgerliga offentlighet har två grenar: 
en politisk och en kulturell. Den politiska sfären är framför allt bunden till den sociala 
sfären. Genom denna ställer borgaren utifrån sina intressen som bland annat 



 27 

varuproducent maktanspråk på den offentliga makten genom bland annat tidningar som 
politiska språkrör. Den kulturella offentligheten består av konst, musik, litteratur och 
teater och lyfter fram erfarenheter ur familjesfären till allmänheten att diskutera och 
identifiera sig med (Habermas 1984, s. 44). 
 
Den borgerliga offentligheten fungerar alltså som forum för offentliggörande av 
erfarenheter och intressen vilka kommer från både den sociala sfären och den intima 
sfären. Sammanförandet av roller från hela det privata området ger möjlighet till 
självförståelse å ena sidan som egendomsägare i den sociala sfären och å andra sidan 
som privatmänniska i den intima familjesfären, enligt Habermas (Habermas 1984, s. 
77f). Habermas menar att den borgerliga offentlighetens institutioner bör bygga på en 
idé om öppenhet och allas möjlighet till deltagande. Han menar även att alla skall kunna 
delta i den borgerliga offentligheten på lika villkor oavsett rang i samhället (Habermas 
1984, s. 49).  
 
Habermas resonemang kring den borgerliga offentligheten leder oss vidare till tankar 
om delaktighet och demokrati. Demokratiutredningen (2001) menar till exempel att 
medborgarskapet består av deltagande, inflytande och delaktighet. Av dessa är 
delaktighet det övergripande, det som binder ihop de tre. Utan delaktighet finns inget 
deltagande och därmed inget inflytande (Politik för folkstyrelse på 2000-talet 2001, s. 
33-38). Deltagandet finns när: 
 

…varje medborgare är övertygad om att hon – närhelst hon vill – har tillgång till den gemensamma 
politiska styrelsen. /.../ Ingen är formellt utestängd. Däremot skapar bl.a. klasstillhörighet, ålder och 
etnicitet ojämlika förutsättningar att delta. Och även om det rent formellt inte finns några hinder, så 
finns det otvivelaktigt ofta mer eller mindre dolda maktstrukturer, värderingar och attityder som kan 
försvåra deltagandet… 

Demokratiutredningen 2001 s. 36 
 
Att delaktighet är centralt för demokratin är en väsentlig tanke för vår undersökning. 

2.3.2 Människan i samhället 
Starka sociala nätverk mellan medborgare bidrar till att tillit och samarbete ökar och 
genom detta ökar även samhällsengagemang och kollektiv handling (Ljödal 2004, s. 
18). Detta är något som belyses av bland andra den amerikanske sociologen Robert D. 
Putnam, professor i sociologi, i Den ensamme bowlaren - den amerikanska 
medborgarandans upplösning och förnyelse (2001). Han skriver där om hur USA gått 
från att på sextiotalet vara en nation präglad av grupperingar och medborgaranda till att 
år 2000 vara en av individer. Han illustrerar detta med att jämföra med hur man förr 
bowlade gemensamt, som ett sätt att umgås, medan amerikanerna idag istället bowlar en 
och en. Putnam utgår ifrån teorier om socialt kapital som handlar om sociala nätverk 
och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dessa. Man menar i 
allmänhet att det sociala kapitalet i likhet med det fysiska kapitalet (fysiska föremål) 
och humankapitalet (enskilda individers egenskaper) har det sociala kapitalet ett konkret 
värde i det att det kan påverka individens och gruppens produktivitet (Putnam 2001, s. 
18-27).  
  
Under en lång period ökade antalet deltagare i olika föreningar konstant i USA men nu 
står man istället inför sjunkande medlemsantal både i politiska och ideella föreningar, i 
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antal gudstjänstdeltagande och i fackföreningar. Liknande trender kan ses i mer privata 
sociala aktiviteter, man bjuder mer sällan hem vänner och middag med hela familjen 
blir ovanligare, likaså litar människor på varandra mindre idag än för fyrtio år sedan. 
Alla former av engagemang minskar dock inte lika mycket – kollektiva former av 
samhällsengagemang har minskat mer än de individuella. Täta, beprövade nätverk 
håller på att ersättas av flyktiga relationer liksom stora organisationer med många syften 
ersätts av mindre med ett enda syfte etcetera (Putnam 2001, s. 193).  
 
Putnam menar att då medborgarna generellt sett får allt högre utbildningsnivåer borde 
medborgarandan ha förstärkts eftersom utbildning och samhällsengagemang är starkt 
knutna till varandra (Putnam 2001, s. 195f). Men så är alltså inte fallet och Putnam tror 
att orsaken är flerdelad. Brist på tid och pengar är en del, särskilt bland grupper, till 
exempel högutbildade kvinnor, som tidigare varit drivande i organiserandet av 
aktiviteter som skapat medborgaranda (Putnam 2001, s. 199-214). En annan del är att 
städerna växer vilket leder till segregation och pendlande vilket i sin tur tycks leda till 
att incitamenten för att engagera sig i samhället minskar (Putnam 2001, s. 215-226). En 
tredje orsak är ny teknik och massmedier, särskilt tv. I takt med att tv, video och datorer 
blir allt vanligare fritidssysselsättningar blir aktiviteter tillsammans med andra allt mer 
sällsynta (Putnam 2001, s. 227-259).  
 
Den fjärde och viktigaste orsaken är generationsväxlingen. Varje generation efter andra 
världskriget har varit mindre samhällsengagerad än den föregående. Den första 
efterkrigsgenerationen (de födda mellan 1946 och 1964) är mer individualistiska och 
mindre politiskt engagerade än de före andra världskriget, de litar mindre på auktoriteter 
och institutioner och trivs bättre ensamma än i grupp. De är också mer toleranta mot 
etniska, sexuella och politiska minoriteter än sin föräldrageneration (Putnam 2001, 270-
272). Denna generations barn (födda 1965-1980) följer i sina föräldrars fotspår men är 
än mindre engagerade i samhället (Putnam 2001, 272-275).  
 
Putnam menar att de två viktigaste orsakerna till nedgångar i det sociala engagemanget 
hos just efterkrigsgenerationernas har att göra med:  
1) generationsväxlingen som medfört vuxna som är allt mindre engagerade i samhället.  
2) tv – detta är de första generationerna som är uppväxta med tv och den ”privatisering 
av fritiden” denna har gett (Putnam 2001, s. 298f).  
 
”Bristen” på krig kan också delvis förklara nedgången i det sociala engagemanget hos 
just efterkrigsgenerationerna: yttre konflikter ökar den inre sammanhållningen. 
Nationell enighet och nationalism liksom engagemang hos medborgarna i samhället 
ökar generellt sett under och direkt efter krig (Putnam 2001, s. 281-285). 
 
Varför är det då viktigt att det sociala engagemanget och därmed det sociala kapitalet 
minskar, frågar sig Putnam. Han visar på flera anledningar: det sociala kapitalet och -
samhörigheten är viktigt för barn och studerandes framgång i sina studier (Putnam 
2001, s. 311-322); den är också en mycket viktig faktor för att skapa trygga och 
produktiva bostadsområden (Putnam 2001, s. 323-335) och det verkar finnas samband 
mellan socialt kapital och ekonomiskt välstånd (Putnam 2001, s. 336-343).  
 
Den sociala samhörigheten har också ett klart samband med hälsa och lycka: socialt 
aktiva har större psykiskt och fysiskt välbefinnande än de med färre sociala kontakter, 
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detta oberoende om det rör sig om ideellt arbete, bjudningar i hemmet eller 
föreningssammanträden (Putnam 2001, s. 344-353). Efterkrigstidens generationer mår 
också allt sämre psykiskt och självmordsfrekvensen bland dessa är långt över tidigare 
generationers då dessa var i samma ålder. Putnam menar att en möjlig förklaring till 
detta kan vara social isolering, något som har klart samband med depression, och 
hänvisar till undersökningar som talar för att amerikanska ungdomar idag är mer 
ensamma och har färre, svagare och flyktigare vänskapsband än tidigare generationer. 
Putnam skriver att: 
 

 …det är svårt att tänka sig att den generationsbetingade nedgången i social samhörighet och den 
generationsbetingade ökningen i självmord, depression och illabefinnande inte skulle ha något band 
sinsemellan. 

Putnam 2001, s. 279 
 
Också demokratin påverkas av det sociala kapitalet. I samhällen med stark tradition av 
engagemang och solidaritet bland medborgarna fungerar demokrati långt mycket bättre 
än i samhällen som präglas av lågt socialt och kulturellt deltagande. I det första fallet 
vill man själv ta ansvar för sina egna angelägenheter och man litar på sina 
medmänniskors hederlighet i motsats till att man inte anser att politik är något som 
berör en personligen och man fruktar andras laglöshet. Ett annat exempel är att i de 
amerikanska delstater vars invånare litar på sina medmänniskor är viljan att efterleva 
skattereglerna större än i dem där det sociala kapitalet är mindre (Putnam 2001, s. 354-
368).  
 
Författarna till inledningen i Den ensamme bowlaren (Putnam 2001), Olof Petersson 
och Bo Rothstein, diskuterar att det finns kritik mot Putnams teorier. Till en början är 
begreppet socialt kapital som begrepp allomfattande och därmed vagt. Inga belägg finns 
heller för att det som Putnam ser i USA skulle vara applicerbart för andra västländer, 
tvärtom. I Sverige kan visserligen fallande medlemssiffror för organisationer ses men 
det finns inga tecken på att sociala nätverk försvagas eller mellanmänskligt förtroende 
minskar visar utredningar från 1998 och 2001. Förtroendet för politik minskar också 
men beror troligast på bristande förnyelseförmåga hos det politiska systemet. Det är 
vidare en myt, menar kritikerna, att stora offentliga välfärdssystem skulle undergräva 
lusten för och behovet av att delta i frivilligorganisationer. Ny forskning verkar 
dessutom peka på att deltagandet i frivilligorganisationer inte nödvändigtvis ger de 
positiva effekter Putnam menar (Putnam 2001, s. 9f). Vidare problem med det sociala 
kapitalet är att en hög grad av socialt kapital kan leda till likformighet och alltså inte 
tillåta mångfald och mångkultur. Social samhörighet är också lättast att skapa i främst 
socialt homogena grupper i opposition mot någon eller något (Putnam 2001, s. 369-
383). Risken finns alltså att social samhörighet inom en viss grupp kan leda till 
uteslutande av, eller i värsta fall motstånd mot, andra grupperingar i samhället.  
 
Petersson och Rothstein avslutar inledningen med att säga att Putnams teori ändå är 
intressant på många sätt och har mycket som talar för sig: 
 

Att förtroende mellan aktörerna spelar en viktig roll, inte bara i privata utan också i ekonomiska och 
politiska förhållanden, har slagit igenom på bred front i den samhällsvetenskapliga forskningen. 
Finner man ett samhälle med ett vitalt frivilligt organisationsväsende, omfattande informella sociala 
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nätverk och en hög grad av tillit mellan människorna, så har detta också tydliga positiva effekter 
både på demokratins vitalitet och på den ekonomiska situationen. 

 

 Petersson och Rothstein i Putnam 2001, s. 11  
 
I vår undersökning är det främst Putnams teorier om att socialt kapital är väsentligt för 
hälsa, lycka och demokrati vi använder oss av. 
 
En annan amerikansk sociolog som undersökt människornas förhållande till samhället 
är Ray Oldenburg (1989). I The great good place beskriver han mötesplatser som 
hemmet, jobbet samt de ställen där folk möts oformellt och som ligger mitt emellan 
dessa båda andra ställen. Han kallar dessa platser för third places och de kan vara till 
exempel barer och kaféer där folk möts neutralt. Oldenburg menar att människor är i 
behov av stöd och skydd av varandra för att fungera bra och detta stöd och skydd får de 
bäst på neutrala mötesplatser (Oldenburg 1989, s. 64f). 
 
Enligt Oldenburg värnar inte stadsplanerarna längre om att folk mår bra av att mötas 
över sociala och geografiska barriärer. Han menar till exempel att vissa offentliga 
platser i samhället inte kan karaktäriseras som third places. Köpcentra karaktäriseras till 
exempel som inhumana non places av Oldenburg. Dessa har reducerats till att enbart 
handla om kommers och har inte längre kvar något av det gamla torgets kvaliteter 
(Oldenburg 1989, s. 18). 
 
För att vara ett third place bör platsen vara neutral och ingen hierarki existera mellan de 
som befinner sig där, sociala skillnader skall inte heller ha någon betydelse. 
Huvudaktiviteten skall vara livliga samtal med vardaglig ton. Platsen skall vara 
lättillgänglig och ge möjlighet att möta folk man känner, helt enkelt ett rum att känna 
sig hemma i utan att vara hemma (Oldenburg 1989, s. 20-42). Detta anser vi i stort sett 
stämmer in på folkbiblioteket. Det livliga samtal Oldenburg beskriver som utmärkande 
för en third place kan man visserligen diskutera om det verkligen förekommer på 
biblioteken. Vi tror dock att biblioteken kan vara en third place men att diskussionen 
kan ha en annan form. 

2.3.3 Place och space-teori 
I undersökningen kommer vi att använda oss av place och space-teori. Place och space 
är ursprungligen begrepp som använts inom geografi och kulturgeografi men 
förekommer idag också inom biblioteks- och informationsforskning. Vi har valt att 
behålla de engelska termerna place och space dels för att markera att det är vår egen 
förståelse för dessa begrepp som avses men också för att det är svårt att hitta vedertagna 
svenska motsvarigheter till dem. Nedan kommer vi att redogöra för vår syn på 
begreppen så som vi kommer att använda dem men först följer en kort beskrivning av 
teorins bakgrund. 
 
Begreppen place och space tillhör som sagt ursprungligen geografi och kulturgeografi. 
Enligt kulturgeograferna Gren och Hallin kännetecknas dessa vetenskaper traditionellt 
av ett rumsligt perspektiv med positivistiska vetenskapsideal där man söker efter det 
objektiva. Med rumsligt perspektiv avses att man utgår från företeelsers lokalisering, 
förankring, utbredning och fördelning på jordytan. En mer humanistiskt förankrad 
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vetenskapssyn förekommer dock även inom kulturgeografin. I den humanistiska 
geografin som utvecklades i opposition till kulturgeografi som rumsvetenskap utgår 
kulturgeografen från människans subjektiva tolkningar, upplevelser och känslor. 
Inspirationskällor för de humanistiska kulturgeograferna är filosofiska strömningar som 
idealism, fenomenologi, existentialism, hermeneutik och pragmatism (Gren och Hallin 
2003, s. 133).  
 
Studier inom humanistisk geografi inriktar sig på hur människor lever på och uppfattar 
olika platser. Även studier av människors vardag och liksom betydelse och mening av 
olika platser är viktiga. Inom den humanistiska geografin kom således begreppet plats 
att användas för att fånga aspekter som är viktiga för människan. Dessa aspekter kan 
vara mening, upplevelse, samt känslomässiga band och kan inte beskrivas med det 
traditionella objektiva rumsbegreppet (Gren och Hallin 2003, s. 138). 
 
Plats är ett begrepp som används olika inom olika ämnesteoretiska diskurser samt även 
inom den kulturgeografiska traditionen. Inom humanistisk geografi betecknar plats 
något unikt, något som börjar och slutar någonstans. Avgränsningarna kan vara antingen 
fysiska eller mentala. Platser har även unika särdrag som gör att de skiljer sig åt, det kan 
röra sig om fysiska eller kulturella sådana. Platser skiljer sig även åt i hur de används, 
till exempel är det skillnad på offentliga platser och privata. Detta är något som också 
bland andra Oldenburg och Habermas beskriver, vilket vi nämner ovan. Den 
humanistiska geografin beskriver också platser som något som involverar människors 
bilder och föreställningar om dem. En interaktion sker i antingen mötet mellan 
människor eller mellan människor och det materiella på en plats. Detta innebär att 
platser inte är statiska utan att de ständigt förändras (Gren och Hallin 2003, s. 141).  
 
Den humanistiska geografin tar även fasta på hur individer använder rum och platser för 
att skapa och markera sin identitet (Gren och Hallin 2003, s. 134). Detta skulle kunna 
förklaras som att en plats kan skapa existentiellt utrymme för en individ eller en grupp 
genom att exempelvis tillåta dessa att uttrycka sig. Ett exempel som Gren och Hallin 
(2003) ger är graffitikulturen i städerna. Graffiti kan ses som rumsliga markörer för att 
markera närvaro och existentiellt rum för gruppen eller individen.  
 
Just denna tanke, att fysiska ting kan ge existentiellt rum, tycker vi är väldigt intressant. 
Den utvecklas vidare av professorn i kulturgeografi Cara Carmichael Aitchison 
(2003). Hon beskriver place som fysisk plats och menar att det kan ge upphov till space 
det vill säga abstrakt utrymme, beroende av människors sociala och kulturella 
medvetande. I vår undersökning kommer vi att använda begreppen place och space så 
som Aitchison definierar dem: 
 

…place as an objective and locational reality and space as the social and cultural manifestation of 
such locations. In this way place can be conceived of as fixed while space is fluid and subject to 
transformation as a result of social and cultural change.  

Aitchison 2003, 71f 
 
Space kan ha betydelse för formandet av sociala identiteter som i sin tur kan vara 
symboliska eller metaforiska spaces (Valentine 2001, 4). Paulette Rothbauer, 
professor i Information studies vid universitetet i Toronto, har använt place och space-
teorin i sin undersökning om bibliotek och sexuella minoriteter (2006). I ’Locating the 
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library as place among lesbian, gay, bisexual and queer patrons’ visar hon hur 
biblioteket som place kan vara svåruppnåeligt för medlemmar av sexuella minoriteter. 
Då bibliotek i sin service till dessa grupper ofta lägger emfas på behov av avskildhet 
och anonymitet, blir till exempel interaktion med andra användare svårt att förverkliga. 
Hennes undersökning visar att biblioteket däremot kan bidra till space genom att 
erbjuda litteratur specifikt riktad till dessa grupper. Utbudet av denna typ av litteratur 
kan ibland vara undermåligt men kan ändå bidra till att social och ideologisk space för 
dessa grupper bildas i samhället:  
 

…yet such texts supported the creation of social and ideological spaces that allowed them to claim 
spaces within their communities… 

Rothbauer 2006, s. 14 
 
Place, i form av fysiskt material, på biblioteken kan alltså bidra till att skapa space i 
samhället menar Rothbauer. Det är detta vi tar fasta på i vår undersökning; genom att 
använda oss av place och space-terminologin vill vi försöka belysa om det i 
diskussionen kan spåras att man har ett högre syfte med bibliotekets sociala 
mötesplatsfunktion. Vi menar att biblioteket som social mötesplats kan utgöra place. Är 
det så att denna sociala mötesplats, place, på något sätt kan bidra till att skapa space i 
samhället? 
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3. Undersökning 

I detta kapitel redovisar vi de artiklar vi funnit i BBL som handlar om biblioteket som 
social mötesplats samt relevanta SOU:er och propositioner. Till utgångspunkt för 
urvalet av artiklarna ligger de avgränsningar som redogörs för i avsnitt 1.6 samt den 
stipulativa definition av social mötesplats vi formulerat för detta syfte: det som rör 
förhållanden och relationer mellan individer, grupper eller samhälle. Vi har valt att 
försöka ge en bild av det aktuella året genom att dels redovisa ett urval av händelser i 
samhället i allmänhet och dels relevanta kulturhändelser från de olika åren, detta för att 
placera artiklarna i en kontext. 
 
Materialet redovisas kronologiskt årsvis. Först följer samhällshändelser, därefter 
kulturpolitisk påverkan och sist en redovisning, mestadels i citatform, av den debatt som 
förts i BBL. Citatredovisningen kan tyckas tung men vi väljer ändå att redovisa 
materialet på detta sätt då vi anser att läsaren på detta sätt bäst kan bilda sig en 
uppfattning om diskussionen. Vi har valt att ge varje artikel en kod bestående av 
publiceringsåret och en bokstav, till exempel 1975 C. Varje enskilt citat har sedan fått 
en tilläggssiffra, exempelvis 1975:C:1. Vår tanke är att denna notation skall underlätta 
referering i analys och diskussion då det på ett enkelt sätt direkt går att hänvisa till ett 
specifikt citat. 
 

3. 1 Materialredovisning 1975 

3. 1. 1  Omvärlden 1975 
1952 hade de 2281 socknarna i Sverige ersatts av 816 storkommuner inom vilka det 
fanns tre olika kommuntyper. Det blev dock ganska snart klart att denna reform inte var 
tillräcklig och beslut togs om att införa den så kallade centralortsprincipen. Städer och 
landsbygd skulle tillsammans bilda kommuner där den största orten skulle utgöra så 
kallad centralort. Det skulle nu bara finnas en typ av kommun. Meningen med 
reformerna var att få en mer enhetlig lokal förvaltning. Tanken var att kommunreformen 
skulle vara klar 1971 men den sista kommunsammanslagningen skedde 1977. Sveriges 
kommuner hade nu minskats från som mest 2532 till ca 280 (NE.se). 
 
1975 träder en ny svensk regeringsform i kraft och första kammaren avskaffas. Det 
grundlagfästs att kommunerna har rätt till självstyre och beskattning. I Sverige är Olof 
Palme statsminister detta år men det är värt att notera att ingen kulturminister finns 
(Anno 1975, s. 393).  
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Regeringens och riksdagens mål för invandrar- och minoritetspolitiken sammanfattas 
med orden jämlikhet, valfrihet och samverkan. Man skall som medlem av en 
språkminoritet själv kunna välja i vilken grad man skall delta i och utveckla såväl den 
svenska som sin ursprungskultur (Anno 1975, s. 147).  
 
Ekonomin var svag i hela världen under 1975, så svag att det var det värsta nedgångsår 
man upplevt sedan andra världskriget. I Sverige drabbades näringslivet av stora vinstras 
och den samlade produktionen gick i stagnation, nolltillväxt. Arbetslösheten var 
emellertid den lägsta på fem år med enbart 61 000 personer i maj månad (Anno 1975, s. 
159).  
 
Året efter, 1976, är det valår och Sverige får för första gången på 40 år en borgerlig 
regering med Thorbjörn Fälldin som statsminister (NE.se). 

3. 1. 2  Biblioteksvärlden 1975 
I 1968 års litteraturutredning Boken (1974) beskrivs biblioteken som en 
primärkommunal angelägenhet. Utredningen menar att de bör vara helt frivilliga för 
kommunerna och skall bedrivas utan lagar eller förordningar. I Boken konstateras dock 
att eftersom verksamhetsinriktningen helt bestäms av kommunerna själva finns det stora 
variationer i både vilja och resurser. Det markeras att de försök som genomförts på 
biblioteksområdet i och med utredningen tydligt visar på att bättre utbud och öppettider, 
decentralisering samt en aktiv allmänkulturell verksamhet ökar både utlån och nyttjande 
(1968 års litteraturutredning 1974, s. 88). 
 
De experimentella biblioteksutredningar som Litteraturutredningen lät verkställa 
redovisas i Försök med folkbibliotek (1968 års litteraturutredning 1972). Syftet var att 
utreda på vilket sätt biblioteken skulle kunna nå nya läsare, särskilt inom kulturfattiga 
orter eller befolkningsgrupper. Till grund för planering av biblioteksförsöken låg sex 
antaganden. Man antog bland annat att: 

 
Graden av utnyttjande hänger samman med utbudets tillgänglighet: bibliotekets läge och 
öppethållande, böckernas presentation, personalens möjlighet att ge service.  
/…/ 
Graden av utnyttjande hänger samman med aktiviteter utanför bokdistributionen. 

1968 års litteraturutredning 1974, s. 216 
 
I den avslutande diskussionen kring dessa biblioteksförsök konstaterades att biblioteket 
tjänar på att integreras med annan kommunal verksamhet, att biblioteken inte får 
fungera som isolerade företeelser. Deras plats är i ett större sammanhang (1968 års 
litteraturutredning 1974, s. 218). 
 
I rapporten från biblioteksförsöken diskuteras även fördelarna med decentraliserad 
utlåning, det vill säga utlåning genom bokbuss eller på arbetsplatser. En av fördelarna 
med denna typ av verksamhet sägs vara den gemensamma angelägenhet bokutlåningen 
spelar för den lilla gruppen, detta sägs i förlängningen kunna leda till att böckerna blir 
föremål för samtal och diskussioner (1968 års litteraturutredning 1974, s. 218). 
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Försöken visade också att det fanns stora utvecklingsmöjligheter för 
invandrarverksamheten på biblioteken. Det svåra beskrivs vara att få kontakt med 
invandrargrupperna. 
 

När man fick kontakt, var det påtagligt att verksamheten hade stora utvecklingsmöjligheter. 
Biblioteket blev en träffpunkt för invandrargrupperna och en informationscentral om och för 
invandrarna. 

1968 års litteraturutredning 1974, s. 220  
 
En viktig och omfattande del av försöken föll under begreppet ”allmänkulturell 
verksamhet”. Detta innebar att bibliotekets lokaler utnyttjades som forum för 
konstutställningar, konserter, möten med författare och debatter av olika slag. Med detta 
ville man belysa på vilket sätt biblioteken skulle kunna komplettera annan kulturell 
verksamhet. 
 

Biblioteken har i sina lokaler, i sitt läge och i sin personal naturliga förutsättningar att göra en insats 
på den allmänkulturella sidan – i samarbete med andra organ – och samtidigt ett värdefullt tillfälle 
att föra ut sitt eget budskap. 

1968 års litteraturutredning 1974, s.222 
 
I Kunglig Majestäts proposition 1974:28 (1974) antas slutligen de åtta kulturpolitiska 
mål som kommit att bilda riktlinjer för kulturpolitiken än idag, om än i något 
uppdaterad form från 1996.  
 
De kulturpolitiska målen från 1974: 
 

- Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar 
för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 

- Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt 
mellan människor. 

- Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. 
- Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom 

kulturområdet. 
- Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers 

erfarenheter och behov. 
- Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 
- Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. 
- Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språk- 

och nationsgränserna. 

Kunglig Majestäts proposition 1974:28, s. 295 
 
Biblioteken rättade sig även efter Unescos folkbiblioteksmanifest som ursprungligen 
skapades 1949 men reviderades 1972. 

3. 1. 3  Biblioteksbladet 1975 
Detta år har vi funnit nio artiklar varav flera kan sägas tillhöra en debatt. 1975 är det år 
som uppvisar flest debatterande artiklar av alla de undersökta åren. 
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1975 A: Det politiska biblioteket I – röst och rum för delaktighet.  
Edbom, Ture; kommunalråd i Gävle, ordförande i biblioteksstyrelsen; BBL 1975:1 s. 5-
10. Artikeln diskuterar vad folkbibliotekets uppgifter och roller skall vara. 
 
1975:A:1:  
Författaren tar utgångspunkt i en artikel från 1967 PR, prioriteringar och bibliotek i 
BBL. Denna diskuterar att biblioteken måste utveckla slagkraftiga grundfunktioner. 
Utifrån de funktioner som räknas upp i artikeln från 1967 gör Edbom en rad punkter för 
bibliotekets funktioner så som han anser att de borde vara. 
 

 – Biblioteket skall metodiskt främja och utveckla demokratin, främst den lokala. Biblioteket ska  
få fler att delta i samspelet  
få fler att kunna mer om samspelets regler 
få fler att kunna mer om avsnitt som samspelet gäller 
Biblioteket ska 
metodiskt ge röst och rum åt opinioner 
låna ut status till grupper och ge dem drag av formaliserad opinion 
vara en naturlig partner i folkrörelselivet 
och en lika naturlig partner till partierna och politiska grupper. 

BBL 1975:1 s. 6 
 
1975:A:2:  
Författaren menar att den samhällsutveckling han diskuterar (storformer, centralisering 
och komplicering) också kan leda till en demokrati som: 
 

…skapar delaktighet för människorna i samhällsskeendet.  

BBL 1975:1 s. 6 
 
Författaren menar vidare att: 
 

Just i uppgiften att gjuta nytt liv i gamla demokratiformer som uttunnats och hjälpa till med att 
återskapa eller nyskapa former för demokrati som bygger på lokal intressegemenskap och intensiv 
lokal kännedom kan biblioteket göra en värdefull insats. 

BBL 1975:1 s. 7 

1975 B: Det medvetna biblioteket – myterna och verkligheten.  
Viirman, Eva och Ants; bibliotekarie respektive bibliotekarie och verksam inom 
kommunförbundet; BBL 1975:1 s. 10-13. Författarna tar upp frågor om bibliotekens 
förändrade roll från att ha varit folkrörelsebibliotek till att bli, i deras mening, borgerliga 
institutioner. Folkbibliotekets uppgift är att medverka till att skapa ”den medvetna 
människan” som författarna menar är det demokratiska samhällets viktigaste tillgång. 
De menar att biblioteket skall bli mer aktivt utåt, att det skall vara en basresurs, det vill 
säga en resurs av böcker och andra media samt personal som äger kunskap om dessa 
media och vet hur de skulle kunna sättas in i det samhälleliga och privata livet. 
Basresursen skall kunna sättas in på olika ställen i kommunen som till exempel 
arbetsplatser, skolor och fritidsgårdar, där människor samlas och där böckerna kan vara 
meningsfulla. 
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1975:B:1:  
Författarna skriver att: 
 

Den resurs av kunskap, information, medvetande som folkbiblioteket utgör är väsentlig för en 
levande demokrati. Om det material som finns i folkbiblioteken verkligen skulle aktiveras skulle vi 
medverka till att skapa aktiva, medvetna människor, som känner sin egen situation, känner de 
mekanismer som bestämmer deras tillvaro och känner sina möjligheter att påverka och förändra sin 
situation. 

BBL 1975:1 s. 11 
 

1975:B:2: 
De menar vidare att: 
 

…folkbiblioteken endast i begränsad utsträckning utnyttjas av just de grupper som har störst behov 
av de resurser och den stimulans som folkbiblioteket kan ge /…/ de grupper som inte upplever sig 
som delaktiga i de processer som påverkar samhällsutvecklingen. 

BBL 1975:1 s. 11 
 

1975:B:3: 
Författarna menar att många känner det som att: 
 

…folkbiblioteket är till för och utformat för ’de andra’. 

BBL 1975:1 s. 12 
 

1975:B:4: 
Författarna konkluderar sitt resonemang: 
 

Vi har hävdat att folkbibliotekets främsta uppgift är att medverka till att skapa medvetna människor, 
och att det är denna uppgift som mer än någon annan motiverar folkbibliotekens verksamhet. 

BBL 1975:1 s. 13 
 

1975:B:5: 
Artikeln avslutas med att författarna säger: 
 

Vi hävdar till att folkbiblioteken kan medverka till att skapa ’den medvetna människan’, en 
människa som utvecklar alla sina inneboende möjligheter till skapande och aktivitet. 

BBL 1975:1 s. 13 

1975 C: Det politiska biblioteket II – Medvetenhet och mod.  
Edbom, Ture; kommunalråd i Gävle, ordförande i biblioteksstyrelsen; BBL 1975: 2 s 
25-30. Denna artikel är en fortsättning på 1975 A Det politiska biblioteket I. 
 
1975:C:1: 
Edbom anser att: 
 

Erfarenheter som ökar medvetenheten om demokratins värde som metod skaffar man sig också 
genom deltagande i träffar och möten där lokala grupper agerar – om man får vara med. Att fånga in 
delar av sådan aktivitet till biblioteket är att stärka demokratin. Man ger röst och rum åt opinionen. 

1975: 2 s. 26 
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1975:C:2: 
Författaren menar vidare att: 
 

Arrangemang av typen utställningar med kringarrangemang, filmer, debatter, seminarier har stort 
egenvärde i utbildningen och träningen till vana vid demokratins arbetsmetoder, till analyser och 
kunskap i sakfrågor. Just aktiviteten kring sådana arrangemang fostrar människorna till den 
självständighet och det ifrågasättande som gör att medborgaren vågar ställa de radikalt enkla och 
fräscha frågorna som bryter expertpolitikens invanda tankemönster. Och därför är det så viktigt att 
det finns medvetenhet med i det politiska bibliotekets verksamhet. 

1975: 2 s. 26 
 
1975:C:3:  
Biblioteket bör:  
 

…göra sig medveten om demokratins innebörder /…/ kunna dess mekanismer /…/ röra sig vant 
bland dess utövare i avsikt att hjälpa till med teknik, information och rum… 

1975: 2 s. 26 
 

1975:C:4: 
Vissa regler bör gälla i biblioteket menar författaren: 
 

En regel bör vara likställdhet mellan olika grupper. Alla skall ha lika rätt att komma till tals genom 
biblioteket. 

1975: 2 s. 26 
 

1975:C:5: 
Ett vagt intresse för politik kan med rätt stimulans växa sig starkare: 
 

Biblioteket kan bli det ställe där ett sådant latent intresse söker sig till för att få någon form av svar. 
/…/ Hos väldigt många som intresserar sig för samhällsfrågor har intresset börjat på detta vaga sätt 
och stabiliserats tack vare kontakt med ett sammanhang som gett svar och information eller som 
väckt nya frågor. 

1975: 2 s. 27 
 
1975:C:6: 
Författaren förespråkar politisk litteratur på biblioteken som kan hjälpa: 
 

 …biblioteket att fånga upp många människor med speciella intressen. Bara detta att förmå speciellt 
inriktade och ofta avsnörda människor att vänja sig vistas i bibliotekets särskilda atmosfär av både 
avskildhet och samverkan är en insats för demokratin. 

1975: 2 s. 27 
 
1975:C:7: 
Författaren menar att: 
 

Särskilt nya och litet lösligt organiserade grupper och organisationer kan få värdefull hjälp av 
biblioteket till röst och rum. 

1975: 2 s. 27 
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1975:C:8:  
Författaren konkluderar sitt resonemang kring det politiska biblioteket: 
 

Inriktningen av mitt resonemang har varit att /…/ stimulans av samspelet inte ska skapa nivellering 
och utslätning och slappt samförstånd utan mångformighet och egenart och där ur mångformigheten 
växer friskhet, öppenhet och kraftfullhet. 

1975: 2 s. 30 

1975 D:  Kommentaren – Ska biblioteken göra halt?  
Palmqvist, Bertil; kulturjournalist; BBL 1975:2 s. 36. Del i en diskussion kring en 
debattskrift från BTJ, Ska biblioteken göra allt?. Kontentan av författarens åsikter i 
frågan är att den politiska rollen är viktigare än den allmänkulturella verksamheten.  
 
 
1975:D:1:  
Författaren menar att: 
 

…biblioteket är en av de viktigaste resurserna /…/ när det gäller att vitalisera den förtunnade och 
tynande kommunala demokratin… 

BBL 1975:2 s. 36 

1975 E: Inte skall biblioteken göra allt inte!  
Renborg, Greta; lektor vid BHS; BBL 1975:4 s. 67-70. Del i diskussionen kring BTJ:s 
debattskrift Ska biblioteken göra allt?. Renborg vänder sig i denna artikel mot 
debattskriftförfattarnas förslag att biblioteken i resursfattiga kommuner ska fungera som 
kulturcentrum. 
 
1975:E:1:  
Författaren menar att biblioteken måste bli mer målmedvetna och restriktiva med sin 
allmänkulturella verksamhet: 
 

Den allmänkulturella verksamheten får inte förkväva livslusten hos biblioteksfolket. 

BBL 1975:4 s. 70 
 
En orsak till detta ställningstagande är att bibliotekens redan knappa resurser inte räcker 
till denna verksamhet också. 

1975 F: Synpunkter  
Nordström, Tore; en av författarna till Ska biblioteken göra allt?; BBL 1975:5 s. 78f. 
Del i diskussionen kring BTJ:s debattskrift Ska biblioteken göra allt?. Nordström som 
även är medförfattare till debattskriften kommenterar här Eva och Ants Viirmans 
diskussion kring biblioteket som basresurs. Han anser att basresurstanken är god men 
något orealistisk rent ekonomiskt. Istället borde man locka människor till biblioteken 
och där skapa debatt och därigenom få människor att aktivt använda bibliotekens 
resurser. 
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1975:F:1:  
Författaren menar att man bör locka människor till biblioteken och göra dem 
intresserade och nyfikna av samhället genom debatt. Intresset skulle sedan få dem att 
vända sig till bibliotekets material för att få veta mer: 
 

…detta [är] den väg vi i första hand måste gå för att skapa ’den medvetna människan’. Den öppnade 
biblioteksdörrens politik… 

BBL 1975:5 s. 78  

1975 G: Beröm till döds – Ska biblioteken göra allt?  
Östling, Erik; en av författarna till Ska biblioteken göra allt?, även verksam som 
kulturskribent och tidskriftsredaktör; BBL 1975:6 s. 108. Del i diskussionen kring BTJ:s 
debattskrift Ska biblioteken göra allt?. Erik Östling, en av författarna till debattskriften, 
ger replik och efterlyser ett politiskt och aktivt bibliotek för vilket målet är en 
vitaliserad demokrati. 
 
1975 H: Samtal i Haparanda: Medvetandegöra människor.  
Intervju utförd av ej namngiven BBL-medarbetare; BBL 1975:18 s. 321-325. Referat av 
en intervju av två ledande kulturpolitiker i Haparanda gjord av BBL om bibliotekens 
och kulturens uppgift, omsorg om andra människor, hänsyn, om kulturpolitikens 
möjligheter att medvetandegöra människor och om att främja demokratin. 
 
1975:H:1:  
Ordförande i kulturnämnden Ragnar Bucht: 
 

Jag förväntar mig att biblioteket ska vara ett instrument för mig som politiker att medvetandegöra 
människor. Jag tror att en sådan medvetenhet behövs för att man skall kunna vara mer fri som 
människa. 

BBL 1975:18 s. 321 
 
1975:H:2:  
Ragnar Bucht fortsätter med att säga att medvetandegörandet av människor: 
 

…förebygger /…/ lite av det som alla i samhället tycker illa om, att jag är mig själv nog, att jag är 
osolidarisk, att jag inte skiljer på mitt och ditt, att vi inte tar hänsyn till varandra. Genom kunskap 
kommer jag underfund med om att vi behöver varandra och att kunskap ger mig möjlighet att ge 
någonting av mig själv till andra. 

BBL 1975:18 s. 321 
 
1975:H:3:  
Kultursekreterare Rudolf Asplund: 
 

Det är människorna som är kulturproducenterna. Och det finaste som kan hända mig i min 
tjänsteutövning det är att det så småningom växer fram en medvetenhet hos folk att det är deras egna 
relationer det gäller, deras egenvärde, deras möjligheter att finna sig själva i det som är deras miljö 
och på den vägen uppnå ett självmedvetande. Allt som inte syftar till detta är i sammanhanget 
bisaker. 

BBL 1975:18  s. 321f 
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Vad är det då som är biblioteket? Biblioteket är kunskapskällan, det är en verklig maktresurs. Det 
svåra är att använda denna kunskap på ett sådant sätt att den når människan. Det är en fråga om 
metodik i arbetet och det är min uppgift som tjänsteman. Men den servicen måste ha det innehållet 
och den värmen att den når sitt syfte. Sedan spelar det ingen roll om det gäller böcker, teater eller 
något annat. 

BBL 1975:18  s. 322 
 

1975:H:4:  
Rudolf Asplund ger ett exempel på lokal kultur som kan:  

 
…locka fram känslan av egenvärde /…/. Känslan av egenvärde ger sedan förmågan att orka vidare, 
att utveckla sig själv och att utveckla samhället. 

BBL 1975:18  s. 322 
 
1975:H:5:  
Ragnar Bucht fortsätter sitt resonemang om att medvetandegöra människor och menar 
att syftet är:  
 

…att sätta igång en process i den riktning som man vill att samhället skall utveckla sig. Genom 
medvetenhet har jag möjlighet att ändra mina attityder, mitt sätt att vara och ge möjlighet för 
människor /…/ att kunna göra det de vill med sina liv, det de vill, inte det Nixon och Ford vill med 
den nordamerikanska imperialistkulturen. 

BBL 1975:18  s. 322 
 
1975:H:6:  
Ragnar Bucht menar att:  
 

En viktig uppgift för kulturnämnden, via exempelvis biblioteket, är att främja demokratin, att 
åtminstone vidmakthålla de demokratiska former som vi har och förbättra och fördjupa dem. Att ge 
människor bättre möjlighet att kunna ta ställning i olika frågor som berör dem. Det är viktigt att 
människor är medvetna och får en ständigt ökad medvetenhet för att kunna träffa sitt val på bästa 
sätt. 

BBL 1975:18  s. 324f 

1975 I: Vad händer i Luleå? Reportage om ett syn och ett arbetssätt.  
Palmquist, Bertil; kulturjournalist; BBL 1975:19 s. 345-354. Intervjuer med olika 
personer i Luleå som är engagerade i biblioteksarbetet som håller på att bygga upp ett 
nytt synsätt på folkbibliotekets samhällsroll. Man menar att biblioteket skall bli en 
basresurs, jämför med Ants och Eva Viirmans artikel ’Det medvetna biblioteket’ 
(1975:B) ovan. 
 
1975:I:2:  
Ordförande i kulturnämnden Kjell Mickelsson: 
 

Biblioteket ska vara, ska vi säga, en basresurs som kan användas i det kulturpolitiska syftet att 
utveckla samhället. 

 BBL 1975:19 s. 346 
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1975:I:3:  
Ants Viirman säger att: 
 

Vi har alltså arbetat utifrån en övertygelse om att biblioteket som informationscentral, 
kunskapsförmedlare, medvetandegörande, allt det där, är en unik samhällsuppgift som vi har och 
som är oerhört väsentlig. Det som står i vår målsättning ska syfta till att skapa jämlikhet och utjämna 
klyftorna i samhället. 

BBL 1975:19 s. 352 
 
1975:I:4:  
Eva Viirman menar: 
 

Jag har blivit allt mer övertygad om hur viktigt det är för den enskilda människan att ha kunskap, att 
vara informerad, att behärska språket. De som har kunskap, är välinformerade och dessutom har 
språket som instrument, det är de som har makten och möjligheterna. Och de som inte har allt detta 
är de som blir utnyttjade, exploaterade i det här samhället. Därför är det angeläget att nå fram med 
vårt material som kan ge kunskap, förmedla information och därmed skänka människorna en större 
säkerhet och medvetenhet i den situation som de befinner sig. 

BBL 1975:19 s. 352 

3. 2 Materialredovisning 1985 

3. 2. 1  Omvärlden 1985 
1980 hade Sverige folkomröstning om kärnkraften men resultaten blir svårtolkade 
eftersom alla tre alternativen i frågan förutsätter avveckling. Man beslutar sig för att 
bygga ut kärnkraften under 1980-talet för att sedan avveckla till 2010. 1986 inträffar en 
allvarlig kärnkraftsolycka i Tjernobyl, Ukraina (NE.se). 
 
1985 var ett valår och socialdemokraterna satt kvar i regering. De hade övertagit makten 
från den borgerliga koalitionsregeringen under Thorbjörn Fälldin vid valet 1982. 
Sveriges statsminister var Olof Palme som mördas året därpå (NE.se). 
 
En rådande trend av valutautflöde stoppades 1985. Riksbanken chockhöjde räntan med 
2 procentenheter och regeringen genomförde åtstramningar av ekonomin i syfte att 
dämpa hushållens konsumtion och dra ned deras efterfrågan på krediter, vilket i sin tur 
skulle leda till minskad import. Arbetslösheten var under 3 % vilket ändå ansågs som 
relativt högt med tanke på högkonjunkturen. Alltfler familjer blev beroende av 
socialbidrag, antalet bidragstagare ökade med 11 % under året (Anno 1985 s. 50-52).  
 
Flyktingar och invandrare är aktuella ämnen för debatt och antirasismkampanjen ”Rör 
inte min kompis” drar igång (Anno 1985 s. 73). 
 

3. 2. 2  Biblioteksvärlden 1985 
1979 tillsattes en utredningsgrupp att undersöka frågor gällande de svenska 
folkbibliotekens verksamhet. I denna utredning formulerades mål för de svenska 
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folkbiblioteken utifrån de kulturpolitiska mål som fastställts 1974. Biblioteken ska ha 
ett allsidigt mediebestånd, vara öppet för alla samt erbjuda sina tjänster gratis. 
Biblioteken ska även uppmuntra kunskapssökning och verka för att nå ut till fler 
grupper för att på så sätt främja engagemang i den demokratiska processen. Det nämns 
även att biblioteken ska visa respekt för den enskildes önskemål men alltid främja god 
kvalitet vid val av medier och aktiviteter. Utredningen menar att en verksamhet med 
den inriktningen främjar folkbildningen (Folkbiblioteksutredningen 1984, s. 38). 
 
I utredningen särskiljer man två olika funktioner som biblioteken har, kulturuppgiften 
och informationsuppgiften. Traditionellt har även en utbildningsuppgift tillskrivits 
biblioteken eftersom utbildningsväsendet länge var folkbibliotekens främsta 
samarbetspartner. 1984 års folkbiblioteksutredning menar dock att samarbetet med 
omvärlden har ökat så pass att det blir mer intressant att enbart prata om de två andra 
funktionerna eftersom det är genom dessa folkbiblioteken utbildar 
(Folkbiblioteksutredningen 1984, s. 41). 
 
Kulturuppgiften innebär i första hand ansvar för boken och för läsning. 
 

Läsning har stor betydelse för människors möjligheter att vidga sina kunskaper, att möta nya tankar 
och upplevelser, andra miljöer och epoker, spänning och fantasi. 

Folkbiblioteksutredningen 1984, s. 13 
 
Informationsuppgiften innebär att folkbiblioteken som neutral, samhällelig institution 
har till uppgift att hjälpa folk bilda sig en egen uppfattning i olika samhällsfrågor. 
Folkbiblioteken ska göra detta dels genom att bistå med sakkunskap och bildning, dels 
genom att främja opinionsbildning och låta olika röster komma till tals. Utredningen 
beskriver även folkbiblioteken som naturliga miljöer där opinioner kan komma till 
uttryck. 
 

Biblioteket är en mötesplats för många där lokala opinionsgrupper kan uttrycka vad de står för. 

Folkbiblioteksutredningen 1984, s. 34 
 
1985 har man ännu ingen bibliotekslag men i takt med att samhällsklimatet blir hårdare 
växer en allt mer intensiv diskussion om en bibliotekslag fram, bland annat i 
Biblioteksbladet. 1985 var även ett valår och inför detta ville man lyfta fram de tekniska 
aspekterna när det gällde biblioteken, man ville verka för att ge alla tillgång till den nya 
tekniken.  
 

3. 2. 3  Biblioteksbladet 1985 
1985 har vi endast funnit två artiklar som diskuterar bibliotekets funktion som social 
mötesplats. Det är dock det enda året där en avvikande åsikt om att biblioteket skulle 
vara en mötesplats finns representerad (1985 B). Den andra artikeln är dock snarare en 
monolog, det vill säga en fristående redogörelse för en åsikt, än en del i en debatt. 

1985 A: En miljon presumtiva låntagare!  
SAB:s arbetsgrupp för invandrarfrågor; BBL 1985: 3 s. 51-52. SAB:s arbetsgrupp för 
invandrarfrågor diskuterar i denna artikel bibliotekens service till invandrarna. 1975 
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beslöt riksdagen att den svenska invandrarpolitiken skulle baseras på honnörsorden 
jämlikhet, valfrihet och samverkan. Författarna menar att det görs för lite för 
invandrarna och att fokus är för stort på inköp av böcker. Man vill undersöka vad 
invandrarna själva önskar av biblioteksservicen för att förekomma en potentiell framtid 
med tomma bibliotek där hyllorna dignar av olästa böcker på olika språk. 
 
1985:A:1:  
Arbetsgruppen anser att: 
 

Bibliotekens service till invandrarna borde vara något positivt, ett sätt att bidra till att göra 
biblioteken till en mötesplats för alla de skiftande kulturer som finns i vårt land. 

BBL 1985: 3 s. 51 

1985 B: Biblioteken – plats för kulturmöten?  
Blomberg, Barbro; chefredaktör för BBL; BBL 1985: 3 s. 67. Artikeln är en intervju 
med Gunnar Alsmark som var universitetslektor vid etnologiska institutionen i Lund. 
Han är kritisk till att några egentliga möten mellan exempelvis olika kulturer verkligen 
sker på biblioteken. 
 
1985:B:1:  
Gunnar Alsmark citeras: 
 

 – Jag tror ju inte att biblioteket är någon naturlig mötesplats för olika invandrargrupper. Även om de 
rent fysiska möjligheterna fanns, det vill säga ett kafé eller möteslokaler där man inte stör andra. 

BBL 1985: 3 s. 67  
 
1985:B:2:  
Alsmark talar även om ”välviljans tyranni” och menar att man ofta i sken av att vilja 
den andres bästa försöker driva igenom sin egen uppfattning om vad som är rätt och fel. 
Han menar att när man talar om kulturmöten hyser man ofta en stark tro på att man 
intellektuellt kan lära sig olika kulturmönster. 
 

– Genom att läsa en bok om turkar lär man sig ingenting. Bara genom att ständigt umgås med 
varandra. 
– Kultur skapas i vardagsrutinerna, i det enkla ständigt återkommande, något som nöts in, som är 
svårt att lära sig. 

BBL 1985: 3 s. 67 
 
 
1985:B:3:  
Alsmark menar vidare att biblioteket som miljö är främmande för många människor, 
både när det gäller olika sociala grupper och när det gäller invandrare och svenskar. 
 

– Inte fungerar biblioteken idag som mötesplats för exempelvis olika sociala grupper. Visst träffar 
man människor på biblioteken, men det är ju de man känner sedan tidigare. Det känns inte riktigt 
naturligt att umgås på biblioteket. Man skall vara tyst, inte störa andra etc. 

BBL 1985: 3 s. 67 
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1985:B:4:  
Alsmark ifrågasätter vikten av att propagera för läsning i alla lägen. Han menar att 
många invandrare har upplevelser som vida överstiger de upplevelser man kan få 
genom läsning och att det finns andra aktiviteter som är viktigare för den sociala 
samvaron. 
 

– /…/ Sedan finns det i många invandrargrupper en fin berättartradition som man skall vara rädd om 
och som ingår i den sociala samvaron, som kanske är viktigare än att isolera sig med en bok. Boklig 
bildning är inte det som man alltid behöver stå efter eller som skapar bättre människor.  

BBL 1985: 3 s. 67 

3. 3 Materialredovisning 1995 

3. 3. 1  Omvärlden 1995  
1990-talet inleddes med en ekonomisk kris och politisk instabilitet (Anno 1995 s. 35). 
Ett politiskt mittblock tar form och den tidigare höger- vänster- indelningen håller på att 
luckras upp. Klassröstningen ersätts av sektorsröstning: privatanställda står mot 
offentliganställda (Anno 1995 s. 105). 
 
1990-talet kännetecknas även av de många rättsaffärerna inom makteliten vilket leder 
till misstro för den politiska beslutsprocessen (Anno 1995 s. 58 och s. 72). Under 
oktober och november 1995 upprörs Sverige över Mona Sahlins så kallade ”Toblerone-
affär”. Sahlin har köpt godis och gjort andra privata inköp med regeringens tjänstekort 
(Anno 1995 s. 75). 
 
I början av 90-talet låg den politiska makten hos de borgerliga. 1994 återfick Sverige en 
socialdemokratisk regering. 1994 genomfördes även en folkomröstning om svenskt 
medlemskap i EU. Röstfördelningen blev mycket jämn mellan Ja- och Nej-sidan. Den 4 
maj 1994 godkände europarlamentet Sverige för medlemskap (NE.se). 
 
1995 var Ingvar Carlsson partiledare för socialdemokraterna och Margot Wallström var 
kulturminister. Från och med 1991 finns ett kulturdepartement och därmed en officiell 
kulturminister. Före 1991 hade titeln varit en populär benämning på den minister som 
haft ansvar för kulturfrågorna, till exempel utbildningsministern. Göran Persson 
efterträdde Ingvar Carlsson som partiledare för socialdemokraterna 1996 (NE.se, Anno 
1995 s. 106).  
 
Den 13 december 1995 tog riksdagen beslut att samtliga ersättningsnivåer i 
socialförsäkringen skulle sänkas till 75 % vid årsskiftet 95/96. Barnbidragen minskades 
och flerbarnstilläggen avvecklades. Redan innan detta beslut hade sjukpenningnivåerna 
sänkts och karensdag införts. Pensionsåldern hade höjts och arbetsskadeförsäkringen 
hade försämrats kraftigt. Samtidigt låg arbetslösheten på en stabil hög nivå och fler 
människor var beroende av det offentliga skyddsnätet (Anno 1995 s. 49).  
 
1991-1995 rasar inbördeskriget i forna Jugoslavien och Sverige tar emot många 
krigsflyktingar. Året 1995 skakas Sverige av en rad mord utförda av nynazister. Nazism 
diskuterades mycket i media. Framväxten av en maktlös och bidragsberoende klass och 
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tillskott till denna genom invandring sågs som grundläggande problem och orsak till det 
ökade ungdomsvåldet (Anno 1995 s. 43). 

3. 3. 2  Biblioteksvärlden 1995 
1993 tillkallades en parlamentarisk utredning efter ett regeringsbeslut om att en 
utvärdering av kulturpolitiken skulle göras. Utgångspunkten var 1974 års kulturpolitiska 
mål kring vilka det fortfarande fanns en betydande uppslutning. Av naturliga skäl fanns 
det dock förslag om kompletteringar och modernisering av vissa begrepp. Det fanns 
även liksom i remissvaren från 1973 års utredning bland annat önskemål om att 
kvalitetsaspekten lyfts fram (Kulturutredningen 1995, s. 85).  
 
Målet med 1995 års utredning var att göra en samlad bedömning av vilka krav och 
utmaningar kulturpolitiken hade att möta på sikt (Kulturutredningen 1995, s. 3). 
Utredningen som kommer att kallas Kulturutredningen konstaterar att befolkningen de 
kommande decennierna kommer att öka. Ungefär hälften av ökningen kommer att bero 
på utomnordisk invandring. En stor utmaning inför framtiden beskrivs således vara att 
hitta en balans mellan integrering av de nya medborgarna och en acceptans av 
skillnader. 
 

Det är viktigt att ge de nya svenskarna stöd för egna kulturella uttryck men också att erbjuda 
delaktighet i det svenska samhället och informera om dess spelregler och värderingsmönster. 

Kulturutredningen 1995, s. 61 
 
Kulturutredningen menar att det krävs ökad kunskap och trygghet för alla. Strävan 
måste vara att utveckla de gemensamma värdena samtidigt som det måste finnas 
acceptans för att olika grupper kan vilja sluta sig samman för att skapa sig trygghet på 
egna villkor (Kulturutredningen 1995, s. 61). Kulturutredningen menar även att det i ett 
samhälle med komplicerade strukturer och snabba förändringar är viktigt att det finns 
förenande band mellan individer och grupper: ”Det behövs en djupgående 
värdegemenskap och en gemensam kulturell identitet” (Kulturutredningen 1995, s. 62). 
 
Med tanke på den rådande samhällsutvecklingen där ensamhushållen ökar och 
arbetsmarknaden förändras mot att allt mindre tid tillbringas inom ramen för 
arbetsgemenskapen ökar behovet av nya mötesplatser i samhället, enligt 
Kulturutredningen 1995 (Kulturutredningen 1995, s. 63). 
 

För många är ökad fritid efterlängtad och välkommen. För andra kan den bidra till en ökad isolering. 
Det finns all anledning att fästa uppmärksamheten på det framtida behovet av mötesplatser. 

Kulturutredningen 1995, s. 63 
 
Om folkbiblioteken sägs i Kulturutredningen att de fungerar som mötesplats för alla, att 
de stimulerar läsandet, erbjuder fri tillgång till information och spelar en viktig roll för 
utbildning på alla nivåer (Kulturutredningen 1995, s. 467). Någon nationell målsättning 
för biblioteksväsendet som helhet finns inte. Frågan om en sådan behandlas flitigt i den 
proposition (Regeringens proposition 1984/85: 141) som följde på den senaste 
folkbiblioteksutredningen (Folkbiblioteksutredningen 1984). 
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I Kulturutredningen 1995 menar man att de senaste årens utveckling pekar på behovet 
av en bibliotekslag för att skydda bärande principer och praxis. Man hänvisar till 
Unescos folkbiblioteksmanifest som reviderades 1994 och menar att detta ger en 
idémässig grund för de svenska folkbiblioteken som bör värnas genom en lagstiftning 
(Kulturutredningen 1995, s. 471). 
 
Utifrån Kulturutredningens slutbetänkande (1995) lade regeringen 1996 fram en 
proposition om kulturpolitikens fortsatta utveckling (Regeringens proposition 
1996/97:3). Propositionen innehöll bland mycket annat ett förslag om en förändring av 
de kulturpolitiska målen samt ett förslag om införandet av en bibliotekslag.  
 
Lagen antogs också 1996 och trädde i kraft 1 januari 1997 (SFS 1996:1596). Den slår 
fast att alla kommuner skall ha folkbibliotek och att dessa skall främja läsning, litteratur, 
information, upplysning, utbildning samt övrig kulturell verksamhet. Vidare skall 
folkbiblioteken ge tillgång till databaserad information och ta särskild hänsyn till barn, 
unga och minoriteter. Ett tillägg till lagen gjordes 2004 (§ 7a, SFS 2004:1261) som 
säger att  man inom biblioteksväsendet skall samverka samt att kommuner och landsting 
skall anta planer för biblioteken.  
 
1996 fastslås 7 kulturpolitiska mål som i stort sett motsvarar dem från 1974 med 
undantag från det där arbete mot kommersialismens negativa verkningar nämns. Man 
tar också upp ett bildningsmål (Statens kulturråd). 
 

1. Yttrandefrihetsmålet: Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda 
den. 

 
2. Jämlikhetsmålet: Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 
kulturupplevelser samt till eget skapande. 

 
3. Mångfaldsmålet: Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 
motverka kommersialismens negativa verkningar. 

 
4. Självständighetsmålet: Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft i samhället. 

 
5. Kulturarvsmålet: Bevara och bruka kulturarvet. 

 
6. Bildningsmålet: Främja bildningssträvanden. 

 
7. Internationaliseringsmålet: Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer 
inom landet. 

 

Statens kulturråd 
 
I BBL diskuteras under 1995, med inspiration från den nya kulturpolitiken, 
informationsteknologin och de förändrade förutsättningar detta innebär för biblioteken. 
Inom professionen var man överens om att kunskapen om och förmågan att använda de 
nya informationsmedlen kunde skapa klyftor i samhället.  
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3. 3. 3  Biblioteksbladet 1995 
Detta år har vi funnit tre relevanta artiklar. Dessa utgör inte någon debatt utan kan 
snarare sägas vara fristående inlägg. 

1995 A: De nordiska folkbiblioteken och informationssamhället.  
Författare okänd. BBL 1995:6 s. 198f. Vid konferensen Nordiskt seminarium för 
folkbiblioteksutveckling som hölls i Ålborg diskuterade man bland annat hur man skulle 
använda informationsteknologin i framtiden och hur man skulle bevara bibliotekens 
traditionella folkupplysnings- och demokratisträvanden i informationssamhället. 
 
1995:A:1:  
 Konferensen enades om att: 
 

Biblioteken kommer att arbeta för att motverka att det utvecklas ett teknologiskt A- och B-lag. 
Folkbiblioteken har sedan sin begynnelse haft som sin viktigaste uppgift att garantera alla människor 
lika tillgång till information, kunskap och upplevelser. /…/ Fri och jämlik tillgång till information 
kommer att stärka och utveckla demokratin, yttrandefriheten och toleransen. 

BBL 1995:6 s. 199 
 
1995:A:2:  
Konferensen kom också fram till att: 
 

Folkbiblioteket kommer att hålla fast vid ’det goda rummet’. Platsen där den sociala och kulturella 
människan kan möta kultur, litteratur och konstnärliga upplevelser. 

BBL 1995:6 s. 199 

1995 B: På spaning efter det mångkulturella biblioteket.  
Töringe, Sanna; frilandsjournalist och bibliotekarie; BBL 1995:9 s. 276-278. Denna 
artikel är ett sammandrag av ett kapitel i en rapport från Statens kulturråd (94:3), 
Konsten att motverka främlingsskap och rasism. Författaren menar att det på biblioteket 
liksom i samhället i övrigt finns en tendens att dels problematisera invandrare och 
flyktingar, dels prata om en anpassning till det mångkulturella samhället. Detta beskrivs 
som ett skifte mellan en gammal syn på invandrare som något problematiskt och en ny 
syn där det mångkulturella samhället eftersträvas. Författaren menar vidare att 
biblioteket är ett storartat redskap i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet och att 
det är graden av personalens engagemang och kunskap som styr över hur redskapet 
används.  
 
1995:B:1:  
Författaren kan se ett nytt mönster i biblioteksanvändningen: 
 

De svenska biblioteken har fått en ny slags besökare. Under de trettio senaste åren har bibliotek 
nyttjats mest av medelklassen som kommit, lånat sina böcker och gått. Nu bryter invandrare och 
flyktingar mot detta mönster genom att de, människor ur alla samhällsklasser, strömmar till 
biblioteken inte bara för att låna böcker utan för att träffas, avhandla viktiga frågor och läsa tidningar 
och tidskrifter. Biblioteken har blivit en mötesplats.  

BBL 1995:9 s. 277 
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1995:B:2:  
Sanna Töringe menar vidare att: 
 

Biblioteket är möteslokal och sambandscentral. I stora varma ombonade rum läser folk tidningar och 
böcker och pratar med varandra på många olika språk. Biblioteket är den självklara mötesplatsen där 
arbetslösa kan dricka kaffe och läsa Platsjournalen, där barn från olika länder leker med varandra 
och där ungdomar kan träffas för att läsa, lyssna på musik och spela spel. 

BBL 1995:9 s. 276 
 
1995:B:3:  
Boken och litteraturen är ett sätt att ta sig ur den egna världen och träda in i någon 
annans menar författaren. Hon menar att man genom litteraturen kommer främmande 
människor nära. Författaren menar dock inte att syftet behöver vara att få andra att läsa. 
Böcker som läses högt eller som återberättas sätter igång tankar hos dem som lyssnar.  
 

Biblioteket som idé verkar mot rasism och främlingsfientlighet. På hyllorna finns böcker som öppnar 
världen och ger människorna kunskap. 

BBL 1995:9 s. 276 
 
1995:B:4:  
Författaren anser att: 
 

Boken är ett redskap för att sprida kunskap och förändra attityder.  

BBL 1995:9 s. 276 

1995 C: Diskrimineringsombudsmannen: biblioteken bundsförvanter i kampen mot 

rasism och främlingsfientlighet.  
Rabe, Annina; frilandsjournalist regelbunden kontributör i BBL; BBL 1995: 9 s. 280- 
281. Artikeln är en intervju med diskrimineringsombudsmannen Frank Orton som ser 
biblioteken som bundsförvanter i kampen mot rasism och främlingsfientlighet. 
 
1995:C:1:  
Diskrimineringsombudsmannen Frank Orton menar att det finns åtskilligt biblioteken 
kan göra för att motverka rasism och ger tre råd: 
 

Det första är att kunskap om andra motverkar fördomar. Det andra är att möten med andra bygger 
broar och gör det svårare att generalisera. Det tredje är att det behövs en öppen, ärlig och varsam 
diskussion om invandrarfrågor.  
I alla tre avseenden har biblioteken en given plats /.../. Som kunskapsförmedlare, mötesplats och som 
stimulus till den viktiga diskussionen. 

BBL 1995: 9 s. 280 
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3. 4 Materialredovisning 2005 

3. 4. 1  Omvärlden 2005 
Inför årsskiftet 1999/2000 lever världen i skräck för den så kallade YK2-kraschen (det 
vill säga det befarade globala datorhaveriet vid årsskiftet 1999/2000). Man befarar att en 
väsentlig del av all programvara inte ska klara övergången till det nya millenniet.  
Problemen uteblir men i stället får man en stor IT-krasch. En mer korrekt beskrivning är 
att en finansbubbla uppbyggd kring en extrem spekulation i företrädesvis aktier på IT-
området sprack. När IT-bubblan sprack orsakade den stora ekonomiska förluster över 
hela världen (NE.se). 
 
2005 är Göran Persson statsminister och socialdemokraterna sitter i regering, kultur- 
och utbildningsminister är Leif Pagrotsky. Riksdagens konstitutionsutskott får under 
2005 fyrtiotvå granskningsanmälningar från olika riksdagsledamöter mot regeringen 
och särskilda ministrar. Det är dubbelt så många som kom in de två föregående åren. 
Avslöjandet om riksdagsmannen Ola Rasks mygel med att låta facket stå för 
renoveringen av sonens lägenhet leder till en livlig debatt om pampvälde liknande den 
under mitten av 90-talet och kritiken internt inom socialdemokraterna är hård (När var 
hur 2006). 
 
Antalet förvärvsarbetande över 60 år har ökat påtagligt sedan år 2000 och 
arbetslösheten är uppe i 5, 9 % öppet arbetslösa i juni. Nästa år är det valår och vissa 
förutspår ett maktskifte (När var hur 2006). 
 
Uppgivenhetssyndrom är ett begrepp som börjar höras under 2005. Det beskriver det 
apatiska tillståndet hos en stor del apatiska flyktingbarn från företrädesvis forna 
Sovjetunionen och Jugoslavien som söker asyl i Sverige (NE.se). Kritik riktas mot 
flyktingpolitiken och 2006 uppdagas ett antal oegentligheter rörande etiken på 
Migrationsverket. 
 
2005 beskrivs även som ett naturkatastrofernas år. Bland annat drabbas Sverige av 
stormen Gudrun och av tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen. USA drabbas av orkanen 
Katrina som ödelägger hela New Orleans (När var hur 2006). 
 
Terrordåd runt om i världen påverkar samhället genom att de leder till krig och 
osäkerhet. USA för krig mot terrorismen på flera håll i världen. 

3. 4. 2  Biblioteksvärlden 2005 
Under åren 2005-2007 har Svensk biblioteksförening inriktningen Biblioteket i ett 
lärande samhälle. I ett förord till BBL 2005:04 sammanfattar chefredaktören Henriette 
Zorn (2005a) fyra av föreningens styrelseledamöters syn på den:  
 

I hög grad handlar det om att man vill bredda synen på biblioteket och lyfta fram det som en 
institution för kunskap och information och tona ner den traditionella bilden av (folk)biblioteket som 
en kulturinstitution. 

Zorn 2005a, s. 2 
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Joakim Hansson menar i en intervju i BBL angående sin nyutkomna skrift som 
sammanfattar hundra år av folkbiblioteksdebatt och biblioteksforskning att en trend 
inom biblioteksvärlden idag är den pedagogiska. Parallellt med denna trend finns också 
en som lever lite i skymundan, ABM (arkiv, bibliotek, museer), bibliotekets förvaltande 
uppdrag vilken möjligen kan komma att få ökad betydelse i framtiden: 
 

…i takt med att den pedagogiska diskursen ändrar form. - Det är en möjlig återgång till biblioteket 
som en identitetsskapande institution. 

 Rabe  2005 s. 9 
  
2006 är det valår och en del av debatten i BBL 2005 ägnas åt diskussion kring 
politikernas syn på folkbiblioteken. Svensk Biblioteksförening efterlyser bland annat en 
vision om biblioteken från Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.  
 
Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (Harnesk 2005a) samt den 
folkpartistiske ordföranden för riksdagens kulturutskott Lennart Kollmats (Zorn  2005b) 
intervjuas i BBL om synen på biblioteken. Båda nämner att biblioteken bör vara 
mötesplatser men medan Pagrotsky ser biblioteket som plats för stimulans, upplevelser, 
möten och samtal, betonar Kollmats mer bibliotekens betydelse för demokratin:  
 

Jag ser biblioteken i första hand som viktiga mötesplatser och så är det ju det här med tidskrifter, 
tillgängligheten, den öppna dörren… 

Zorn 2005b, s. 6 
 
Svensk Biblioteksförening och kristdemokraterna inleder en dialog som resulterar i en 
gemensam debattartikel om att man anser att biblioteken är en nationell politisk 
angelägenhet. Gunilla Tjernberg (kd) intervjuas i BBL 2005:06 (Zorn 2005c). Hon 
efterlyser en nationell vision, en politisk målsättning och strategi, för svenska bibliotek. 
 

Det vi som parti vill framhålla är bibliotekens aktiva roll i kunskapssamhället, i vuxnas aktiva 
lärande och vilken betydelse biblioteken ska ha i de sammanhangen. 

Zorn 2005c, s. 40 
 
Norsk Bibliotekforening drar igång FOKUS 2005, en kampanj för att synliggöra 
folkbibliotekets roll i det nya kunskapssamhället. Denna kampanj anknyter till en 
internationell kampanj, Campaign for the World’s Libraries, stödd av IFLA 
(International Federation of Library Associations) och ALA (American Library 
Association) (Lönn 2005, s. 28). 

3. 4. 3  Biblioteksbladet 2005 
2005 fanns fyra artiklar som diskuterar den sociala mötesplatsen. 1975 D är en 
uppmaning till debatt, de övriga artiklarna är mer redogörelser för olika människors 
åsikter. 

2005 A: Vad finns i Alby? Nick Jones skriver om hur åren som bibliotekarie 

förändrade honom.  
Nick Jones; bibliotekarie; BBL 2005:1 s. 16- 17. Författaren berättar om hur hans tid 
som bibliotekarie i Alby fick honom att omvärdera sina förutfattade meningar om 
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området som en problemförort, skapad bl.a. av massmedias negativa fokusering, och 
vill visa på en mer nyanserad bild. 
 
2005:A:1:  
Författaren menar att: 
 

…om man arbetar på ett lokalt folkbibliotek kan man inte undgå att förstå kraften  och 
förändringspotentialen i möten, samtal och relationer människor emellan. Människor, åsikter och 
världsbilder möts och förändras. 

BBL 2005:1 s. 17 

2005:B Regional riksdagshörna på biblioteket – en tillgång för både personal och 

besökare.  
Andersson, Maria och Åkerberg, Anna; bibliotekarier; BBL 2005:3 s. 11. Artikeln 
beskriver ett projekt som pågått på en handfull folkbibliotek och som är tänkt att bland 
annat stärka demokratin och öka förståelsen för de politiska processerna genom att låta 
medborgare och lokala riksdagspolitiker mötas och diskutera.  
 
2005:B:1:  
Författarna menar att: 
 

Diskussionen om folkbibliotekets demokratiska uppgift har tagit ny fart. Bibliotekspersonalen har en 
viktig roll genom att tillhandahålla det offentliga trycket men också ett stort ansvar att göra 
samhällsinformationen tillgänglig och begriplig för alla medborgare. 

BBL 2005:3 s. 11 
 

2005:B:2: 
Andersson och Åkerberg anser vidare att: 
 

Delaktighet är demokratins hjärta. Utan medborgarnas engagemang och insyn förlorar politiken sin 
legitimitet. Att främja delaktighet, engagemang och insyn i politiska beslut har alltid varit nyckeln i 
bibliotekens demokratiska arbete. 

BBL 2005:3 s. 11 

2005 C: Henrik Åslund, Lunds universitetsbibliotek, om Svensk Biblioteksförenings 

verksamhetsinriktning.  
Zorn, Henriette; chefsredaktör för BBL; BBL 2005:4 s. 6. I numret ger en rad ledamöter 
från Svensk Biblioteksförenings styrelse kommentarer till den nyligen antagna 
verksamhetsinriktningen för 2005-2007 Biblioteken i ett lärande samhälle.  
 
2005:C:2:  
Henrik Åslund från Lunds Universitetsbibliotek besvarar frågan om varför just 
bibliotekets verksamhet är en viktig del i samhällets utveckling mot jämlikhet och 
välstånd:  
 

Alla kan gå in i biblioteket på lika villkor. Biblioteksinstitutionerna måste finnas om man skall 
utvecklas både på ett professionellt och personligt plan. För alla de kreativa människor som skall 
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bygga samhället i framtiden måste det finnas en institution som kan fånga upp dem, ta emot och 
stödja dem och det redan innan de är etablerade. 

BBL 2005:4 s. 6 

2005 D: Kulturchock! Bojkott av kvällstidningarna på biblioteken.  
Ekström, Åsa; reporter BBL; BBL 2005:9 s. 7- 8. Artikel med anledning av att 
Falkenbergs bibliotek av kvalitetshänsyn valt att ta bort vissa kvällstidningar ur sitt 
bestånd.  
 
2005:D:2:  
Bibliotekskonsulenten Detlef Barkanowitz menar att man nog ännu mer bör diskutera 
vad bibliotekens roll skall vara:  
 

I Norge och Finland har kvalitetsdebatten inte förts – där förser man låntagarna med det med det som 
folk vill ska finnas på biblioteket man gör det utan tankar på folkbildning och gamla traditioner i 
bagaget.  
- Jag hoppas biblioteken kan bli mer tillåtande och då bli en riktigt stor mötesplats. 

BBL 2005:9 s. 8 

2005 E: I kunskapsflödets mitt – Uno Nilsson påminner om folkbibliotekets roll i ett 

lärande samhälle.  
Nilsson, Uno; bibliotekschef på Tjörn och projektledare för KLIMP; BBL 2005:9 s. 25. 
Artikeln diskuterar att lärande alltid måste ske till både individens och samhällets nytta, 
annars skulle varken lärande eller samhällen behövas. Ett lärande samhälle bör idealt 
innefatta alla sina medlemmar och allas kapacitet för att samhällsnyttan av lärandet 
skall bli optimal. I ett sådant samhälle flödar information och lärdomar multilateralt. 
Biblioteken är ett nav i kunskapssamhället, en plats där allt är tillgängligt. 
 
2005:E:1:  
Författaren anser att: 
 

Biblioteken är väsentliga för alla, nivåer, alla åldrar och alla grupper av människor. Folkbiblioteken 
hjälper till att bygga basen för ett mer abstrakt tänkande (läsinlärning, läslusta) och är viktiga för alla 
steg på kunskapstrappan. 

BBL 2005:9 s. 25 
2005:E:2: 
Folkbiblioteket är viktigt för att alla skall kunna delta i lärandet menar författaren: 
 

För att hela samhället ska vara med i lärprocessen har folkbiblioteket media för olika behov /…/ och 
[arbetar med] tillgång via utvecklade och utvecklande hemsidor. 

BBL 2005:9 s. 25  
2005:E:3: 
Nilsson anser att folk- och skolbibliotek är en viktig resurs i samhället: 
 

Framför allt skapar de [folk- och skolbibliotek] grund för högre utbildning, för forskning och 
utveckling av samhälle och näringsliv, förvaltning och demokratiska processer. 

BBL 2005:9 s. 25 
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4. Konklusion 

4.1 Sammanställning av artikelmaterial 
För att underlätta för läsaren ges här en kortfattad sammanfattning av det undersökta 
artikelmaterialet. Vi försöker i detta avsnitt lyfta fram de mest framträdande dragen i 
diskussionen under respektive år. 

4.1.1 1975 
Den centrala debatten 1975 rör bibliotekens uppgift i allmänhet och berör således  social 
mötesplats på ett mer indirekt sätt. Några av artiklarna driver tanken om att biblioteket 
är ”gränssnitt” mellan individen och samhället, ett verktyg som båda kan använda för att 
nå och påverka varandra (1975 B, 1975 C, 1975 H).  
 
I 1975 H diskuteras bibliotekets uppgift för att främja demokratin – med hjälp av 
biblioteket kan samhället medvetandegöra individen och individen kan i sin tur främja 
demokratin genom att utveckla sig som människa. Andra talar enbart om fördelar för 
antingen den ena eller den andra av parterna. I 1975 F, 1975 G och 1975:I:3 tycks 
intresset vara mer inriktat på samhällets bästa medan 1975:H:1 och 1975:I:4 mer 
diskuterar individens utveckling.  
 
En debatt förs kring huruvida det är bibliotekets material eller dess allmänkulturella 
verksamhet man bör satsa på i demokratisträvandet. 1975 C menar att det är genom 
allmänkulturell verksamhet som människor fostras i demokratiska tankar och praktik. 
1975 F menar också att man bör locka människor till biblioteket med hjälp av aktiviteter 
och dessa båda artiklar vänder sig då delvis mot den tanke 1975 B för fram om ett mer 
uppsökande bibliotek. Väl på biblioteket bör utrymme finnas för debatt som kan få 
människor att aktivt använda bibliotekets resurser. 1975:B:1 menar att det är materialet 
som måste aktiveras för att skapa medvetna och demokratiska människor. Det verkar 
finnas en uppfattning om att intresseföreningar skall ges utrymme på biblioteken men 
inget sägs om att möten skall ske i syfte att bygga broar mellan olika grupper i 
samhället. 

4.1.2 1985 
Det man kan se gemensamt för artiklarna från 1985 är att delaktighet och samvaro ses 
som positivt och att förutsättningarna för detta skapas genom umgänge snarare än 
genom bibliotekets material. Diskussionen om den sociala mötesplatsen detta år förs 
framförallt ur ett invandrarperspektiv även om funktionen för andra sociala grupper 
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också nämns i en av artiklarna (1985:B:3). Man diskuterar huruvida biblioteket är en 
fysisk mötesplats för invandrarna.  
 
Med tanke på att det endast är två artiklar detta år kan det vara svårt att säga något 
konkret om förhållandet mellan biblioteksföreträdare och utanförstående. Eventuellt kan 
man dock se tendenser till att uppfattningen om huruvida biblioteket fungerar som en 
mötesplats eller inte skiljer sig dem emellan.     

4.1.3 1995 
Genomgående för artiklarna från 1995 är att biblioteket och dess material diskuteras 
som ett verktyg för att nå högre mål. I 1995:A:1 skall biblioteket motverka att 
teknologiska A- och B-lag bildas i samhället. I 1995:B:3, 1995:B:4 och 1995:C:1 ska 
bibliotekets material fungera som verktyg för integration genom att ge ökad kunskap 
om andra och motverka fördomar.  
 
Biblioteket ses också som en fysisk mötesplats för möten mellan människor, både i 
syfte att bygga broar mellan grupper för ökad tolerans och integration. Men även för 
rekreation, för att skapa en meningsfull fritid för individer och för diskussion (1995:B:1, 
1995:B:2, 1995:C:1). Implicit bidrar detta till att värna demokratin genom ökad tolerans 
och känsla av delaktighet i ett sammanhang även om detta inte uttrycks som ett mål i 
sig.  
 
I 1995 A syns tydligt ett folkbildningsideal. I 1995 B och 1995 C syns detta inte lika 
tydligt och attityden är inte lika fostrande. 

4.1.4 2005 
I artikel 2005 A diskuteras det lokala folkbiblioteket som identitetsskapande för 
individen. Bibliotekets blir en mötesplats mellan individer och grupper vilket bygger 
broar och ökar tolerans och förståelse dem emellan. 
 
Detta år präglas av en ny syn på biblioteket. Det ses som ett verktyg för lärande och 
utveckling som i sig bidrar till demokrati. Detta framgår särskilt tydligt i 2005 E. I 
artikel 2005 C diskuteras att biblioteket bör ge utrymme åt individuell utveckling och att 
detta i sin tur stöder samhällets och demokratins utveckling i stort. 
 
I 2005:B:1 hävdas att debatten om folkbibliotekets demokratiska uppgift tagit ny fart, 
detta stämmer med vad vi kan se i jämförelse med 1995 men jämfört med tidigare 
årgångar har debatten snarare ändrat utseende. Diskussionen om bibliotekets demokrati- 
och folkbildningsskapande funktioner förs nu genom att man lägger tyngden på det 
fysiska mötet mellan människor även om materialets betydelse också nämns (2005 B). 
Artikel 2005 D knyter också an till denna diskussion men här skall materialet ge upphov 
till möten som i förlängningen är demokratiskapande, till skillnad från tidigare då 
materialet och läsandet i sig ansågs skapa demokrati.  
 
I 2005 D diskuteras folkbildningsidealen som något som hämmar bibliotekets möjliga 
funktion som mötesplats för alla. För att naturliga möten skall uppstå bör man ge 
låntagarna det de vill ha. Detta knyter an till den i biblioteksvärlden pågående 
diskussionen om kvalitetsurval kontra marknadsanpassning.  
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4. 2 Analys 
Vi tycker oss kunna se tre övergripande teman i det undersökta materialet, det vill säga 
tre teman i bibliotekets funktion som social mötesplats. Utifrån dessa teman kommer 
analysen att struktureras. Det första temat har vi valt att kalla Fritid och rekreation och 
det handlar om individen, dess identitetsskapande, rekreation samt meningsfulla fritid. 
Tema två har vi valt att kalla Delaktighet och sammanhang och det handlar om 
interaktion och samvaro, för alla, integration, att kunna nå och påverka samt att bygga 
broar mellan människor. Det sista temat är Individens och samhällets utveckling och 
rör lärande och utveckling, medvetandegörande samt folkbildning och fostran.  
 
Dessa teman diskuteras ur aspekterna Förändring över tid (alltså förändring i 
perspektivet över tid) och Place och space (alltså vad som skapar den sociala 
mötesplatsen och vilken typ av utrymme denna ger). Dessa aspekter baserar sig på våra 
frågeställningar. 

4.2.1 Fritid och rekreation 
Detta tema handlar om individen, dess identitetsskapande, rekreation samt meningsfulla 
fritid. 

Förändring över tid 
Man kan tydligt se en utvecklingstrend i detta tema, under 1975 talas knappt alls om 
biblioteket som en plats för rekreation – om arrangemang som skulle kunna ses som 
uttryck för fritid och rekreation, som till exempel filmvisning, diskuteras, är det alltid 
med ett högre syfte i åtanke och alltså inte för individens personliga välbefinnande.  
 
Inte heller 1985 är temat Fritid och rekreation direkt synlig i debatten. Exempelvis kan 
man i 1985:B:3 se uttryck för att inställningen till tystnad på biblioteken talar emot att 
de skulle lämpa sig för rekreation och samtal och det är här alltså svårt att se att 
biblioteket skulle kunna fungera som ett third place så som Oldenburg (1989) beskriver 
det.  
 
Först 1995 kan man se att biblioteken anses fylla en roll för individens fritid och 
rekreation. I 1995:A:2 sägs att människor på folkbiblioteket kan ”…möta kultur, 
litteratur och konstnärliga upplevelser” och i 1995:B:1 och 1995:B:2 diskuteras hur 
människor nu nyttjar biblioteket för att sitta och läsa och dricka kaffe. Även i 
Kulturutredningen (1995) kan man se ett nytt uttryck gentemot tidigare angående vikten 
av mötesplatser i samhället. Folkbiblioteken sägs fungera som mötesplats för alla. Det 
ökade intresset för mötesplatser av mer neutral karaktär beskrivs i Kulturutredningen 
bero på ändrade samhällsförhållanden, fritiden beskrivs ha ökat för många och det 
beskrivs som viktigt med förenande band mellan individer och grupper.  
 
Ändrade samhällsförhållanden är även något Putnam (2001) nämner som orsak till ett 
allt svagare samhällsengagemang liksom en allt större privatisering av fritiden som 
bland annat tv och Internet står för. Hansson (2005, s. 14f) talar för folkbibliotekens del 
om en identitetskris vid den allmänna introduktionen av Internet för hemmabruk som 
startade runt mitten av 90-talet. Han menar att detta satte igång en diskussion inom 
biblioteksvärlden om huruvida biblioteken skulle bli överflödiga inom en snar framtid. 
Hansson menar att det måste finnas mer som motiverar besökare att komma till 
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biblioteken än enbart tillgången till information. Det måste finnas ett socialt, lokalt 
vardagssammanhang för biblioteksanvändningen med i diskussionen kring 
folkbibliotekens roll. Kanske har dessa samhällsförändringar påverkat diskussionen 
under 90-talet och gjort att biblioteken blivit mer benägna att lyfta fram den sociala 
mötesplatsfunktionen. 
 
Under 2005 diskuterar man främst bibliotekets funktion och roll i lärandet, något som 
Hansson (2005) beskriver som en ny trend inom biblioteksvärlden. Men det handlar 
även om individuell utveckling och relationer människor emellan. I 2005:A:1 diskuteras 
den kraft och förändringspotential som möten och samtal på en neutral nivå kan ha. I 
2005:C:2 talar man även om att biblioteken måste finnas för att tillåta personlig, 
individuell utveckling. Visserligen är det hela tiden en högre tanke bakom 
resonemanget vilken implicerar en nytta för samhället. Under 2005 finner man dock 
även uttryck för att den fostrande tanken som följt biblioteksverksamheten ända från 
begynnelsen i viss mån ifrågasätts. I 2005:D:2 uttrycks en tanke om att biblioteken 
bättre skulle fungera som mötesplatser om de blev mer tillåtande.  

Place och space 
1975:C:2 är ett gott exempel på hur place kan ge space. Författaren menar att olika 
arrangemang som till exempel filmvisning och dess kringarrangemang ger god övning i 
demokratins arbetsmetoder. Här är alltså aktiviteter place och demokrati space. 
Artikelns resonemang har också stora likheter med Putnams (2001) resonemang om 
socialt kapital. Han menar att sociala nätverk kan bidra till uppkomsten av ömsesidighet 
och samhörighet samt att de skapar bättre förutsättningar för demokratin. Sociala möten 
av informell karaktär är även något Oldenburg (1989) menar är viktigt för det 
individuella välbefinnandet men även för samhällsutvecklingen. Oldenburg talar även 
om speciella så kallade third places vilka är informella platser där folk kan mötas på sin 
fritid för rekreation och samvaro.  
 
I 1968 års litteraturutredning (1972) pratar man om att graden av utnyttjande hänger 
samman med dels utbudets tillgänglighet, dels aktiviteter utanför själva 
bokdistributionen. Avståndet och tillgängligheten är också något Oldenburg nämner 
som viktigt för ett third place. Frågan är dock om man kan tala om third places när det 
gäller bibliotek under 70-talet med tanke på att verksamheten har ett tydligt fostrande 
syfte och att de samtal och diskussioner Oldenburg nämner som utmärkande för ett third 
place knappast förkommer, åtminstone inte i fri form utan i så fall organiserat. 
 
I 1995:A:2 är det tydligt att biblioteket utgör place för den sociala och kulturella 
människan. Det går även att se att biblioteket kan utgöra place på ett mer informellt sätt 
under 1995, dock oftast genom sitt material och inte sin fysiska plats. Detta kan man 
bland annat se uttryck för i Kulturutredningen (1995) och diskussionen där om en 
meningsfull fritid samt i artikel 1995:B. I denna artikel ger den sociala mötesplatsen 
individen space genom en meningsfull fritid. Detta verkar gälla besökarna i allmänhet. 
Invandrare och arbetslösas användande av biblioteket som place beskrivs dock inte i 
någon större utsträckning ge dessa grupper en mer accepterad plats i samhället, det vill 
säga space. Man verkar mest vara fascinerad över att biblioteket fått en ny funktion 
genom dessa grupper. Det kan dock anas i 1995:C:1 att det finns en tanke bakom 
bibliotekens sociala mötesplatsfunktion i att motverka fördomar och göra det svårare att 
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generalisera. Detta verkar dock främst vara tänkt att ske genom kunskap och diskussion 
än genom aktiviteter som främst syftar till kravlös fritid och rekreation. 

4.2.2 Delaktighet och sammanhang 
Detta tema handlar om interaktion och samvaro, för alla, integration, att kunna nå och 
påverka samt att bygga broar mellan människor. 

Förändring över tid 
Också under denna kategori kan man se en klar förändring över tid. Under 1975 förs 
debatten om delaktighet och sammanhang dels i diskussioner om icke-användare och 
dels i meningen att bibliotekets aktiviteter är eller bör vara ett verktyg för demokrati. 
Man menar att det är just de grupper som inte känner sig delaktiga i samhället och som 
skulle ha mest utbyte av bibliotekets resurser och av ”den stimulans folkbiblioteket kan 
ge” som inte kommer till biblioteket (1975:B:2 och 1975:B:3). 1975:H:1 och 1975:H:6 
belyser vikten av att biblioteken fungerar som ett instrument för att skapa delaktighet 
och sammanhang, då främst genom sitt material. Detta resonemang syns även i 1975:I.  
 
I 1975:C (1975:C:1, 1975:C:3, 1975:C:4) diskuterar författaren att biblioteket bör 
erbjuda aktiviteter, rum och utrymme för diskussion för alla och därigenom kunna bli 
ett verktyg för demokratiutveckling. Biblioteket som fysisk social mötesplats är alltså 
inte ett aktuellt tema under året, man menar att människor gärna får mötas på biblioteket 
men det är inte för att interaktion i sig skulle vara något positivt utan snarare för att 
interaktion skapar goda, delaktiga och medvetna medborgare. Detta resonemang 
stämmer överens med Putnams (2001) i det avseende att social samhörighet främjar 
demokratin och medvetenheten hos medborgarna.  
 
1985 rör sig diskussionen istället i första hand om att biblioteken är mötesplatser för 
kulturer. En av artiklarna (1985:A) visar på att det finns en vilja att göra biblioteken till 
mötesplatser för olika kulturer; den andra (1985:B) visar en kritisk inställning till om 
folkbiblioteket alls fungerar som en mötesplats. Mötesplatsen är då tänkt som möten 
mellan olika invandrargrupper eller sociala grupper. Även om fysiska förutsättningar för 
möten, som kafé eller debattlokal, finns är det inte naturligt att umgås på bibliotek och 
gör man det ändå är det med dem man känner sedan tidigare. Mötesplatsen diskuteras 
alltså inte i artikel 1985:B som något som är till för alla, som är något som utgörs av 
biblioteket självt så som till exempel Jochumsen och Rasmussen (2000) menar, utan är 
en avskild del av biblioteket som ett kafé eller en debattlokal där möten skall ske mellan 
vissa grupperingar. I artikel 1985:A är det däremot biblioteket som helhet som är en 
mötesplats även om det också här är tal om möten mellan olika kulturer snarare än 
mellan ”vem som helst”. Det är intressant att notera att det i artikel 1985:B är en icke-
biblioteksanknuten etnolog som uttalar sig medan det i 1985:A är SAB:s arbetsgrupp 
för invandrarfrågor.  
 
Under 1995 fortsätter diskussionen om biblioteket som mötesplats att handla om 
integration, invandrar- och sociala grupper (1995:B:1 och 1995:C:1) även om det nu 
också börjar diskuteras att folkbiblioteket är en mötesplats som är till för alla (1995:B:2 
och 1995:C:1). I 1995:B:1 diskuteras hur biblioteken blivit mötesplatser genom att 
invandrare och flyktingar kommer till biblioteken i syfte att spendera tid där, att träffas 
och diskutera. De använder alltså biblioteket på det sätt Jochumsen och Rasmussen 
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(2000) beskriver mötesplatsen, det vill säga som ett ställe att uppehålla sig, mötas och 
umgås på. I 1995:C:1 är fokus snarare riktat på biblioteken som verktyg för att 
motverka rasism. Biblioteken kan genom att vara mötesplatser bygga broar mellan 
människor som gör det svårare att onyanserat döma andra. Mötesplatsen är här alltså till 
för alla. 1995:B:2 har också vinkling på mötesplats för alla och talar om hur människor 
med olika språklig och kulturell bakgrund träffas och interagerar. Detta belyses även i 
Kulturutredningen (1995) där man efterlyser fler mötesplatser i samhället för att skapa 
delaktighet och en gemensam kulturell identitet. Att folkbiblioteket kan fungera som 
mötesplats för kulturer knyter an till Audunsons (2005) resonemang om biblioteket som 
nödvändig lågintensiv mötesplats, det vill säga plats för möten med människor som är 
olika en själv, i dagens mångkulturella samhälle.  
 
2005 talas om att möten kan leda till förändring (2005:A:1) men också att det krävs 
förändring för att biblioteket skall kunna vara en mötesplats för alla (2005:D:2). I 
2005:A:1 menar författaren att möten och relationer mellan människor, på bibliotek 
eller på någon annan plats, kan leda till förändring av såväl människor som deras åsikter 
och världsbilder, vilket också stämmer överens med Putnams (2001) och Audunsons 
(2005) resonemang. I 2005:D:2 diskuteras istället att om biblioteket vill vara en 
mötesplats för alla (”…en riktigt stor mötesplats”) måste man släppa gamla ideal om 
folkbildning och bli mer tillåtande i sitt materialurval. Möten är alltså centrala (och 
biblioteket som mötesplats likaså) och de diskuteras både med tanke på deras 
förutsättningar och på deras nytta. Kanske är det extra aktuellt att tala om mötesplatsen 
som ett medel för att bygga broar mellan människor med tanke på de många 
terrorattentaten och oron i världen under 2000-talet. 

Place och space 
I detta tema om delaktighet och sammanhang kan man se att 1975 är det enda år som 
genomgående diskuterar att place skapar space om man i place även inkluderar 
bibliotekets aktiviteter och med space menar goda, delaktiga och medvetna medborgare. 
1995 och 2005 finns artiklar som avhandlar såväl enbart place som att place ger space.  
 
I 1985:A:1 diskuterar SAB:s invandrargrupp hur man ska kunna göra biblioteken till 
”en mötesplats för alla de skiftande kulturer som finns i vårt land” utan att enbart 
fokusera på materialet när det gäller service till invandrare. Det låter som om SAB:s 
invandrargrupp anar att det kan vara något annat än materialet användarna söker när de 
kommer till biblioteket. Detta något skulle enligt vår mening kunna vara place i form av 
en neutral mötesplats vilket i sin tur skulle kunna skapa space för dessa grupper i 
samhället i form av till exempel tolerans. 
 
I 1995:C:1 sägs biblioteket vara ett verktyg för att motverka rasism och att biblioteken 
genom att vara mötesplatser kan bygga broar mellan människor, vilket i vår mening är 
ett gott exempel på hur place kan ge space. 2005:A:1 är ett annat bra exempel på detta, 
det diskuteras där hur möten och relationer mellan människor kan leda till förändring. I 
1995:B:2 bildar biblioteket, men främst dess material, place för en mer avslappnad 
neutral samvaro vilken i 1995:B:3 beskrivs ge besökarna space i samhället eftersom de 
får större förståelse för varandra och märker varandras närvaro vilket främjar 
demokratin. Det är inte konstigt att man intresserar sig just för dessa grupper under 90-
talet med tanke på den höga arbetslösheten och den stora invandringen med 
främlingsfientlighet som följd.  
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Oldenburg (1989) och Putnam (2001) förespråkar vikten av att folk kan mötas för 
interaktion och samvaro. Detta skapar trygghet samt främjar delaktighet och 
sammanhang i samhället. Även Demokratiutredningen (2001) menar att delaktighet är 
av högsta vikt. Utan delaktighet finns inget deltagande i den demokratiska processen 
och därmed inget inflytande.  
 
Övriga artiklar som faller in under temat diskuterar biblioteket som place men inte 
nyttan med detta. I 1985:B diskuteras att möten inte sker på biblioteken vare sig mellan 
särskilda grupperingar eller ”vanliga människor”, inte ens på lämpade ställen som till 
exempel bibliotekets kafé. I citat 1995:B:2 sägs att människor med olika språklig och 
kulturell bakgrund träffas och interagerar och i 1995:B:1 att invandrare och flyktingar 
kommer till biblioteken i syfte att spendera tid där. 2005:D:2 diskuterar att om 
biblioteket stödde sig mindre på folkbildning och mer på användarstyrt urval kunde det 
bli en mötesplats för alla. Ingen av dessa diskuterar uttalat att det skulle finnas ett högre 
syfte med delaktighet och sammanhang, även om man i några kan spåra en liknande 
tanke till exempel om att möten ger tolerans. 

4.2.3 Individens och samhällets utveckling 
Detta tema rör lärande och utveckling, medvetandegörande samt folkbildning och 
fostran. 

Förändring över tid 
Också då det gäller Individens och samhällets utveckling kan man se en viss glidning i 
hur detta diskuteras. 1975 är det år då man avhandlar detta mest frekvent och med flera 
olika utgångspunkter. Alla artiklar detta år har det övergripande syftet att behandla 
bibliotekets roller och funktioner. Den vanligaste tråden är då att man diskuterar 
bibliotekets roll för att medvetandegöra människan i syfte att denna skall bli en upplyst 
och aktiv medborgare (1975 B, 1975 C, 1975 F, 1975 H och 1975 I). Artikel 1975 B 
menar att detta är folkbibliotekets främsta uppgift (1975:B:4) och att det syftar till att 
levandegöra demokratin (1975:B:1). Att medvetandegöra människor gör att de kan 
förändra sin egen situation och därmed samhällets enligt 1975:H:5, 1975:H:6 och 
1975:I:4.  
 
En diskussion om bibliotekets uppgifter med utgångspunkt i debattskriften Ska 
biblioteken göra allt löper över året (1975 D, 1975 E, 1975 F, och 1975 G). Ett flertal 
artiklar säger vidare att biblioteket är ett verktyg för att främja samhället (1975:A:1, 
1975:A:2, 1975:C:1, 1975:C:2, 1975:C:6, 1975:D:1, 1975 G, 1975:H:6) men detta 
verkar vara underförstått även i resterande artiklar från detta år.  Framför allt är det 
aktiviteter och material på biblioteket som på olika sätt skall främja demokratin (1975 
C). Också 1975 F menar att materialet kan skapa medvetna människor och därmed bidra 
till demokratin. Aktiviteter på biblioteken är däremot i första hand till för att locka 
människor att använda bibliotekets material enligt denna artikel och aktiviteterna har 
alltså inget egenvärde.  
 
Författaren till 1975:D:1 talar om biblioteket som en viktig resurs när det gäller att 
vitalisera den förtunnade och tynande demokratin. Orsak till detta resonemang är 
förmodligen de kommunreformer som genomfördes den aktuella tiden och som 
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påverkade samhället genom att beslutsvägarna blev längre. Detta kan ha medfört en 
känsla av maktlöshet och isolering i samhället. I 1968 års kulturutredning (1974) gör 
man klart att bibliotekens fostrande uppgift är viktig. Man menar att biblioteken bör 
föra ut sitt eget budskap vilket kan tolkas vara medvetandegörande och fostran av den 
goda medborgaren. Denna aspekt kan också ses i 1975:A:1. 
 
Under 1985 återfinns inga artiklar som passar under detta tema. 1995 däremot 
(1995:B:3 och 1995:B:4) fortsätter diskussionen om materialet i det att det sägs att 
materialet ger människor kunskap och förändrar attityder. I 1995:B:3 sägs också att 
biblioteket som idé verkar mot rasism och främlingsfientlighet, vilket implicerar att 
biblioteket i sig självt kan ge något till samhället, såväl som till individen, utan hjälp av 
material eller aktiviteter.  
 
I den senaste folkbiblioteksutredningen som kom 1984 är det tydligt att 
informationsuppgiften är viktig för biblioteken. Biblioteken är en mötesplats där lokala 
opinionsgrupper kan uttrycka sig. Man värnar även om läsningens betydelse för att 
motverka kunskapsklyftor.  
 
I Kulturutredningen från 1995 finns den fostrande tonen kvar och man menar att det är 
viktigt att informera särskilt de nya svenskarna om det svenska samhällets spelregler 
och värderingsmönster. Den rådande åsikten från kulturpolitiken är att det krävs ökad 
kunskap och ett utvecklande av gemensamma värden för alla. Samtidigt måste det även 
finnas utrymme för individen. I 1995:A:1 argumenterar författarna för att biblioteken 
måste motverka att det bildas klyftor i samhället på grund av den nya tekniken. 
Tillgången till information är ett argument för att stärka demokratin och toleransen i 
samhället. 
 
I 2005:C:2 diskuteras att det måste finnas utrymme för de kreativa människor som skall 
bygga vårt framtida samhälle och att biblioteken där har en roll i att fånga upp och 
stödja dem när de är i starten av sin bana. Biblioteken beskrivs som oerhört viktiga 
resurser i det personliga lärandet men även i förlängningen för demokratin och 
samhället. Detta år uppvisar således en ny syn på biblioteket som skulle kunna ha att 
göra med det tillägg bibliotekslagen fick 2004 om samarbete mellan olika 
biblioteksinstitutioner. Hansson visar också på ett ökat samarbete mellan 
högskolebibliotek och folkbibliotek (2005, s. 35-42). 

Place och space 
Temat Individens och samhällets utveckling diskuteras livligt i 70-talets debatt. Bland 
annat menar författarna i 1975:B:1 att folkbiblioteken genom att aktivera sitt material 
skulle bidra till att skapa medvetna medborgare. Dessa medborgare skulle ha en bättre 
möjlighet att påverka sin situation i samhället genom att ha tillgång till det place som 
folkbiblioteken utgör. Man får även här liksom i avsnittet ovan om Place och space 
under temat Delaktighet och sammanhang, utgå från att material och aktiviteter är det 
som skapar place. Det space man vill ge biblioteksbesökarna är av fostrande karaktär, 
det vill säga space i form av delaktighet i det demokratiska samhället. Detta uttrycks 
även i 1975:C:2, 1975:C:5 och 1975:C:6. Man kan även se att det finns uttryck för att 
själva bibliotekslokalerna i egenskap av place skulle vara viktiga i 70-talets diskussion 
(1975:A:1, 1975:C:1, 1975:C:7). I 1968 års litteraturutredning (1974) beskrivs 
bibliotekens lokaler som viktiga i samband med den allmänkulturella verksamheten. 
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Genom den allmänkulturella verksamheten kan man nå ut med sitt eget budskap, vilket 
nämnts ovan. Genom att ge fysiskt rum åt besökarna hoppades man på att debatt och 
engagemang skulle kunna uppstå. Även 1975 H menar att biblioteken har en god 
förutsättning att genom sin verksamhet medvetandegöra människor och ge dem space i 
samhället genom att göra dem delaktiga. Här talar man dock mest om space och inte så 
mycket om hur och vad som ger detta i biblioteksmiljön, det vill säga place. 
 
En vinkling på diskussionen under 1975 är om man ska flytta ut verksamheten eller om 
man ska locka besökarna till lokalerna. Detta syns bland annat i artiklarna 1975:B och 
1975:I där biblioteket som basresurs diskuteras.  Man menar att verksamheten skulle 
kunna sättas in där den bäst behövs, till exempel på skolor eller andra ställen där 
människor samlas och bibliotekets material kan vara värdefullt. Med detta skulle man 
kunna säga att det görs tydligt att det inte är den fysiska lokalen som utgör place utan 
materialet och resurserna biblioteket har. Det är materialet som skapar space för 
medborgarna i samhället och som man vill sprida så att det når även dem som inte 
tidigare haft tillgång till det.  1975:F vänder sig mot detta med tanke på ekonomiska 
begränsningar. Författaren menar att man i stället borde locka människor till 
bibliotekslokalerna i större utsträckning för att där skapa debatt. Detta är något Hansson 
(2005) beskriver som en viktig skillnad i dagens sociala funktioner mot de under 70-
talet. Han menar att det nu är naturligare att bjuda in människorna till 
bibliotekslokalerna än att söka upp dem. 
 
Det går inte att se någon egentlig diskussion kring temat Individens och samhällets 
utveckling i materialet från 1985. 1995 återkommer dock ett inlägg kring det place 
biblioteket utgör genom fri tillgång till information och kunskap (1995:A:1). Nu är det 
emellertid utvecklandet av teknologiska klyftor man vill utjämna och inte så mycket 
sociala som under 70-talet. Det är tydligt i 1995:A:2 att det är materialet som utgör 
place. I 1995:B:3 och 1995:B:4 beskrivs materialet ge space genom att det ger 
människor kunskap och förändrar attityder. I 1995:B:3 sägs också att biblioteket som 
idé verkar mot rasism och främlingsfientlighet, vilket implicerar att biblioteket i sig 
självt kan ge space, utan hjälp av material eller aktiviteter. 
 
Under 2005 skapar, som diskuterats tidigare, möten på biblioteken (det vill säga i dess 
egenskap av place) demokrati (space). Emellertid anges även material ha denna 
funktion detta år som 2005:B:1 visar. I detta citat finns dock också en ny aspekt i det att 
bibliotekspersonalen anges ha en viktig roll i sammanhanget. I 2005:B:2 är det 
bibliotekets arbete i sig som nämns som viktigt för demokratin. Man skulle alltså kunna 
hävda att såväl material, möten, bibliotekspersonal samt bibliotekets verksamhet i sig är 
place och skall skapa demokrati och folkbildning, det vill säga space. 
 
 
2005 finner man inlägg som visar på att det nu mer handlar om individens utveckling 
snarare än om samhällets. Man kan dock finna ett inlägg som vill lyfta fram 
bibliotekens uppgifter i den demokratiska processen. Genom att ge medborgarna 
tillgång till information och samt främja politiskt engagemang vill man öka deras space, 
det vill säga insyn och delaktighet i samhället.  
 
I 2005:C beskrivs biblioteksinstitutionerna som viktiga för att man ska kunna utvecklas 
som individ för att sedan kunna vara till nytta för samhället. 2005:E menar att 
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biblioteken är nav i kunskapssamhället, lärandet måste ske både till individens och 
samhällets nytta.  Biblioteken legitimeras i dessa fall som place genom sitt material. 
Mycket under 2005 fokuserar på bibliotekens roll i det lärande samhället och 
biblioteken beskrivs som viktiga platser vilka skapar grund för högre utbildning men 
även för demokrati (2005:E:3). Detta kan bero på den inriktning Svensk 
biblioteksförening tagit under 2005, Biblioteken i ett lärande samhälle samt på den nya 
pedagogiska trend inom biblioteksvärlden som Hansson (2005) beskriver.  

4.3 Diskussion 
Vi har undersökt svensk biblioteksdebatt i Biblioteksbladet, SOU:er och propositioner i 
syfte att försöka finna varför och hur man diskuterar folkbiblioteket som social 
mötesplats. Studien har utmynnat i att tre teman har utkristalliserat sig inom bibliotekets 
funktion social mötesplats, dessa är: 
 

• Fritid och rekreation 
• Delaktighet och sammanhang 
• Individens och samhällets utveckling 

4.3.1 Förändring över tid samt place och space 
Inom alla tre temana kan man se en viss förskjutning över tid i vilken innebörd man lagt 
i social mötesplats. Fritid och rekreation diskuteras knappt alls ur ett individperspektiv 
under 1975 och 1985 utan det är först under 1995 som man kan finna att det diskuteras 
kring individens personliga nytta med biblioteket det vill säga att man kan komma till 
biblioteket för att läsa och dricka kaffe, möta kultur, litteratur eller konst. Audunson 
menar också att lågintensiva möten, till exempel att sitta bredvid varandra på biblioteket 
och läsa tidningen, är viktiga för samhället och en grundförutsättning för en fungerande 
demokrati (Audunson 2005, s. 436-438). Putnam å sin sida talar om att social isolering 
och få sociala band kan leda till psykisk ohälsa (Putnam 2001, s. 279). Utifrån detta 
menar vi att denna typ av aktiviteter kan vara place och ge space i det att de kan bidra 
till individens hälsa och lycka såväl som till en välfungerande samhällsklimat. Under 
2005 kan man liksom under -75 och -85 inte se någon diskussion om individens fritid 
och rekreation på biblioteken utan fokus ligger istället på det livslånga lärandet. 
Möjligen skulle man kunna hävda att lärande på en informell nivå kan vara fritid och 
rekreation och därmed ge space genom att det  bidrar till individens hälsa och lycka 
men det är inget som diskuteras och är i så fall enbart vår tolkning. Under 1975 
diskuteras fritidssysselsättning på biblioteken uteslutande som något som kan ge space i 
det att man talar om aktiviteterna som något som skall ge en bildad och politiskt 
medveten människa som bidrar till ett gott och välfungerande samhälle. 
 
I Delaktighet och sammanhang går utvecklingen från att den sociala mötesplatsen 
diskuteras som verktyg för ett gott samhälle under 1975 via att den sociala mötesplatsen 
1985 är en avgränsad del av biblioteket, till exempel ett kafé eller en möteslokal, till att 
slutligen vara något som är en självklarhet, som utgörs av biblioteket och som skall vara 
till för alla under 2005. Det man menar ger den sociala mötesplatsen legitimitet på 
biblioteket, det vill säga det space den ger, är under 1975 det samma som under fritid 
och rekreation, det vill säga att aktiviteterna skapar delaktiga och medvetna medborgare 
vilket i sin tur är gynnsamt för samhället. Under 1995 och 2005 diskuteras hur möten på 
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folkbiblioteken kan bygga broar mellan människor och ge ökad tolerans i samhället, det 
vill säga möten som sker på den sociala mötesplatsen, place, kan ge space i form av 
tolerans och förståelse. 
 
Det sista temat Individens och samhällets utveckling visar också på en viss förändring i 
innebörden av social mötesplats. Under 1975 diskuteras temat utifrån flera olika trådar, 
främst att biblioteket genom sina aktivteter, sitt allmänkulturella utbud och sitt material 
bör medvetandegöra människor så att de blir välfungerande medborgare och att 
biblioteket genom dessa aktivteter, allmänkulturella utbud och material är ett verktyg 
för ett välfungerande samhälle. Under 1995 finns denna tanke kvar men det sägs också 
att folkbiblioteken som sådana motverkar rasism och främlingsfientlighet alltså helt 
utan koppling till sitt innehåll. Under 2005 är det så både bibliotekspersonal, material 
samt bibliotekets arbete i sin helhet som anges som viktigt för samhället och 
demokratin. Under detta tema är det således alltid det demokratiska samhällets bästa 
som är space medan det skiftar, eller kanske snarare utvecklas, över tiden i vad man 
menar är det place som ger space, från att 1975 vara aktiviteter, allmänkulturellt utbud 
och material till att 2005 också innefatta bibliotekspersonal och bibliotekets arbete i sin 
helhet. 

4.3.2 Olika teman motsvarar olika intressenters syn 
Bagger & Fex-Fritz (2004) kommer i sin magisteruppsats fram till att användarnas 
uppfattning om bibliotekets roller inte motsvarar den inom biblioteksvärlden vedertagna 
uppfattningen om biblioteket som informationscentrum, lärocentrum, kulturcentrum och 
mötesplats/social plats. Olika intressenter tolkar alltså rollerna på olika sätt. Detta är 
något vi kan se spår av även i vår undersökning – de olika temana i studien tycks 
motsvara olika intressenters syn på den sociala mötesplatsen. Om så är fallet kan det 
förklara en del av komplexiteten i mötesplatsdiskussionen som omnämndes i avsnitt 1.2.  
 
Fritid och rekreation handlar om individen och dess identitetsskapande samt rekreation 
och skapandet av en meningsfull fritid för denna och detta tema kan alltså sägas 
beskriva den del av biblioteket som individen kommer i kontakt med. Temat återspeglas 
framför allt i magisteruppsatserna som tar upp mötesplatsen ur den individuella 
biblioteksbesökarens perspektiv, det vill säga hur och varför de använder biblioteket 
som en mötesplats. 
 
Bagger och Fex-Fritzs (2004) undersökning visar att användarna sällan ser biblioteket 
som en mötesplats och om de gör det så är deras tankar om vad den i så fall innebär inte 
samstämmiga med andra respondenters. Andersson och Davidson Bask (2004) 
ifrågasätter att biblioteket alls har en mötesplatsfunktion – om så vore fallet borde väl 
människor komma till biblioteket av enbart sociala skäl, menar de. Carlsson och 
Persson (2001) pekar på att själva syftet med biblioteksbesöket för individen kan vara 
att träffa människor – huruvida det är enbart för rekreation eller för något annat syfte 
nämns emellertid inte. Också Ljödal diskuterar utifrån detta perspektiv. Hon menar att 
biblioteket skall bidra till att samhällsmedborgarna skall kunna välja en aktiv och 
meningsfull fritid (Ljödal 2004, s. 77). 
 
Delaktighet och sammanhang handlar om interaktion och samvaro men också om att nå 
och påverka. Detta uttrycks bland annat i en diskussion om integration och om att bygga 
broar. Detta tema beskriver till stor del det som ligger i biblioteksideologin, det som 
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biblioteket gärna vill vara men som kanske inte är direkt synligt för vare sig besökare 
eller beslutsfattare. Det är kanske denna del man inom biblioteksvärlden försöker sätta 
fingret på men inte riktigt lyckas nå fram med då man använder begreppet mötesplats. 
Detta tema behandlas, föga förvånande, främst av den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningen. Således faller under detta tema mötesplats och 
vaerested så som Jochumsen och Rasmussen (2000, s. 33) beskriver det, då de 
konstaterar att folkbiblioteket är ett av få icke förpliktigande och gratis tillgängliga 
offentliga rum som finns i samhället idag och är på så sätt ett ställe där sociala relationer 
skapas och upprätthålls (Jochumsen & Rasmussen 2000, s. 129f). Audunson (2005) 
menar att det mångkulturella informationssamhället kan revitalisera bibliotekets 
funktion som mötesplats genom att människor kan komma till folkbiblioteken för att 
bibehålla sin egen kultur, möta andras och för att lära sig känna för sitt lokalsamhälle. 
Ljödal menar att biblioteket som mötesplats är viktigt för samhället både i det är viktigt 
för demokratin som förmedlare av kunskap och garant för yttrandefriheten (Ljödal 
2004, s. 77). 
 
Individens och samhällets utveckling handlar om individens lärande och utveckling 
samt medvetandegörandet av denna. Detta tema handlar även om folkbildning och 
fostran. Temat kan sägas beskriva den del av biblioteket som samhället och 
beslutsfattare ser, det vill säga bibliotekets samhällsnytta. Detta syns också i att det 
främst är i olika politiska utredningar (SOU:er) och propositioner samt i intervjuer med 
politiker detta tema finns representerat. Alla SOU:er och propositioner som redovisats i 
materialgenomgången diskuterar att bibliotekets verksamhet på olika sätt skall tjäna 
samhället i stort, likaså, förstås, de kulturpolitiska målen och i bibliotekslagen. Andra 
exempel är Folkbiblioteksutredningen (1984, s. 38) som menar att biblioteken bör 
uppmuntra sina användare till att söka kunskap samt verka för att nå ut till fler grupper 
för att på så sätt främja engagemang i den demokratiska processen. Folkpartisten 
Lennart Kollmats betonar bibliotekens betydelse som mötesplatser för demokratin (Zorn 
2005b). Både kristdemokraterna (Zorn 2005c) och Svensk biblioteksförening (Zorn 
2005a) understryker att biblioteken har en viktig roll i kunskapssamhället, i vuxnas 
aktiva lärande och i Svensk biblioteksförenings fall vill man även tona ner den 
traditionella bilden av folkbiblioteket som en kulturinstitution. Emellertid kan man 
också i Thórsteinsdóttir och Arvidssons (1999) undersökning se att även användarna 
räknar bibliotekets viktigaste uppgifter som stöd till utbildning. Det framgår dock inte 
om man menar att detta främst skulle vara för individens eller samhällets bästa eller om 
man alls skiljer på det. 

4.3.3 Kärnan i den sociala mötesplatsen 
Vi tycker oss kunna se att de tre temana har en gemensam kärna då de alla i slutändan 
handlar om att bygga ett gott samhälle, om att få människor att må och fungera bra samt 
känna sig delaktiga, det vill säga få människor att känna tillhörighet. Tillhörighet menar 
vi är det som är resultatet av det sociala kapital, eller den sociala samhörighet Putnam 
diskuterar (2001). Man skulle kunna uttrycka det som att tillhörighet är ett uttryck för 
innehav av socialt kapital. Putnam visar på att en hög grad av socialt kapital är mycket 
viktigt för både lycka, hälsa och demokrati, såväl som för ett flertal andra ting. Detta 
menar vi också gäller för tillhörighet. Också Demokratiutredningen (2001) fastslår 
delaktighet som centralt för demokratin. Delaktighet menar vi är ungefär liktydigt med 
tillhörighet. Vi har valt att använda begreppet tillhörighet snarare än delaktighet 
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eftersom vi tycker det senare förutsätter en aktiv insats från individens sida som vi inte 
riktigt kan se belägg för i undersökningen.  
 
Folkbiblioteket som social mötesplats är således place – både genom att möten kan ske 
där, genom sitt material, sitt fysiska rum, sina aktiviteter, allmänkulturella utbud, 
bibliotekspersonal samt genom bibliotekets arbete i sin helhet. Tillhörighet är det space 
detta skapar genom att göra användaren tillhörig i samhället. Tillhörigheten är viktig ur 
både individens och samhällets perspektiv men det kan vara svårt att hålla isär dessa då 
de hänger ihop – en medborgare med stort socialt kapital har bättre förutsättningar för 
att vara en väl fungerande samhällsmedborgare än en med lägre socialt kapital (Putnam 
2001, 354-368). Att samhälls- och individperspektivet kan flyta ihop är något som vi 
kan se i denna undersöknings material. Särskilt i det första och sista temat, Fritid och 
rekreation samt Individens och samhällets utveckling, kan man se att individens 
personliga utveckling ses som positivt för samhällets.  
 
Det har tidigare beskrivits att mötesplatsen har kopplats till olika saker av olika 
forskare, till aktiviteter av Ljödal (2004) och de i forskningsgenomgången redovisade 
magisteruppsatserna och dessutom till folkbibliotekets funktion som ett icke-
förpliktigande och gratis offentligt rum av Jochumsen och Rasmussen (2000). Vår 
förförståelse var att den sociala mötesplatsen innefattar båda dessa aspekter och den 
genomförda undersökningen ger oss rätt i detta. Studien av diskussionen kring den 
sociala mötesplatsen visar att såväl möten, material, fysiskt rum, aktiviteter, 
allmänkulturellt utbud, bibliotekspersonal samt bibliotekets arbete i sin helhet menas 
ligga till grund för den sociala mötesplatsen och utgör på detta sätt place. Det icke-
förpliktigande och gratis tillgängliga, offentliga rum som Jochumsen och Rasmussen 
(2000) talar om kan sägas platsa här. 
 
I Fritid och rekreation manifesteras tillhörigheten genom att individen får space i 
samhället, det vill säga att det finns personligt utrymme vilket skapar trygghet, lycka 
och hälsa. Man kan också se tillhörigheten genom att det finns ett högre syfte med 
individens fritidssysselsättning, till exempel demokratiskapande som under 1975 (se 
1975:C:2).  
 
I Delaktighet och sammanhang kan man se tillhörigheten genom att det handlar om att 
utveckla relationer vilket skall leda till samhörighet och möjlighet att påverka. I temat 
kan man också se en integrationsdiskussion, i slutändan handlar integration om 
tillhörighet i ett samhälle och/eller kultur.   
 
I Individens och samhällets utveckling är tillhörigheten normativ, tillhörighet skapas 
således genom vårdandet och värnandet av en gemensam samhällelig värdegrund. 
Genom att individen medvetandegörs fostras den till att vara en väl fungerande del i 
samhället. 
 
Vi vill alltså hävda att den kärna i bibliotekets funktion som social mötesplats, som den 
uttrycks i den undersökta debatten, är skapandet av tillhörighet. Kanske kan det bäst 
beskrivas med följande modell: 
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Modell över de tre områden som tillsammans utgör den sociala mötesplatsen. Skapande av tillhörighet är 
den gemensamma kärnan. 
 
 
Man skulle alltså kunna se mötesplatsen snarare som ett verktyg för att skapa 
tillhörigheten än som ett självändamål.   
 
Vår tro är att skapandet av tillhörighet förutom att vara kärnan i den sociala 
mötesplatsen dessutom kan vara själva kärnan i hela bibliotekets verksamhet. Även om 
detta inte är något vår studie omfattar eller som går att urskilja utifrån 
undersökningsmaterialet så är det onekligen så att då tillhörighet, i den mening vi 
använder begreppet det vill säga som ett uttryck för innehav av socialt kapital, är viktigt 
för såväl samhälle som individ. Resonemanget skulle också kunna kopplas till 
Habermas teorier (1984, s. 49) om att den borgerliga offentlighetens institutioner bör 
bygga på öppenhet och om att alla måste kunna delta i offentligheten på lika villkor – 
folkbiblioteket har förutsättningarna för att låta detta ske. 
 
Bibliotekets roller så som Andersson och Skot-Hansen definierar dem (1994) skapar 
premisserna för att biblioteket skall kunna vara en social mötesplats och därmed 
förutsättningar för att människor skall kunna bli tillhöriga i samhället, inte de enda 
förutsättningarna men likväl förutsättningar. Utan dessa funktioner finns ej premisserna 
för folkbiblioteket att skapa tillhörighet genom sin mötesplatsfunktion. I en modifierad 
version av Andersson och Skot-Hansens modell skulle det således kunna visas så här: 
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Modell där tillhörighet visas som kärnan i folkbibliotekets samlade verksamhet. Modellen är utformad   
utifrån Andersson och Skot-Hansens (1994) uppdelning av folkbibliotekets funktioner. 
 
 
Det kan emellertid nämnas att invändningar mot teorierna om socialt kapital finns. Dels 
menar kritikerna att en hög grad av socialt kapital kan leda till ett övermått av påtvingad 
likformighet. Man menar också att social samhörighet främst finns i socialt homogena 
grupper och att socialt kapital ofta skapas lättast i opposition mot någon eller något 
(Putnam 2001, s. 369-383). Mot tillhörighet kan givetvis samma kritik framföras även 
om den tillhörighet biblioteksvärlden menar att biblioteket kan skapa i första hand är 
den med samhället i stort. I den undersökta debatten förs också gång på gång fram hur 
viktigt det är med möten mellan olika samhällsgrupperingar och med arbete med att 
motverka främlingsfientlighet och rasism. Medvetenheten om riskerna med den 
likformighet socialt kapital, och i vår tolkning då även tillhörighet, kan skapa verkar 
således vara stor inom biblioteksvärlden. 

4.3.4 Att marknadsföra den sociala mötesplatsen 
Som sägs i inledningen diskuteras folkbibliotekets roller idag. Som en del i denna 
diskussion förs också resonemang om biblioteket som mötesplats. Både Ljödal (2004) 
och Jochumsen och Rasmussen (2000) säger att bibliotekets mötesplatsfunktion är 
mycket viktig som garant för ett offentligt, icke-kommersiellt rum i samhället och att 
funktionen måste marknadsföras mot beslutsfattare. Vi menar att det som skall 
marknadsföras är bibliotekets möjlighet att skapa tillhörighet för människor vilket är 
viktigt för såväl demokrati som hälsa. Idag verkar främst bibliotekets roll i 
kunskapssamhället lyftas fram i biblioteksdebatten, det vill säga en diskussion som 
passar in under Anderson och Skot-Hansens kunskaps- och informationscentra eller 
Bibliotekshögskolans informationssöknings- och information sharing-sfärer. Vi menar 
att man också bör marknadsföra den sociala mötesplatsfunktionen på landets 
folkbibliotek. Denna funktion passar in under Anderson och Skot-Hansens sociala 
centrum (med betoning på mötesplats) och Bibliotekshögskolans biblioteks- och 
kulturpolitiksfär. Kanske bör dessa funktioner därför marknadsföras starkare än vad 
som sker idag då de bidrar till att skapa tillhörighet i samhället. Även om sambandet 
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inte är helt klarlagt ännu finns det enligt Putnam dessutom starka indikationer på att 
högt socialt kapital kan ha ett samband med god ekonomi (Putnam 2001, s. 336-343). 
Om så är fallet är anledningarna att marknadsföra biblioteket som mötes- och social 
plats än större.  
 
Andersson och Davidsson Bask menar i sin magisteruppsats (2004) att om 
mötesplatsfunktionen är en självständig del av den sociala funktionen borde besökarna 
komma dit av enbart sociala skäl, vilket de inte verkar göra. Vår undersökning visar att 
mötesplatsen är socialt viktig på annat plan – för ett välfungerande demokratiskt 
samhälle och individens välbefinnande. Frågan är emellertid legitim; man kan undra om 
användarna är medvetna om biblioteksvärldens intentioner för biblioteket som 
mötesplats. Det kan möjligen också vara problematiskt att marknadsföra just detta – att 
möten på biblioteket kan leda till ett mer välfungerande samhälle och mer välmående 
människor – mot användare och icke-användare; risken finns att man ser det som ett 
uttryck för ett storebrorssamhälle. Detta kan vara värt att ta hänsyn till då man utformar 
markandsföringsstrategier för bibliotekets funktion som social mötesplats. 

4:4 Slutsatser  
Syftet med studien har varit att specificera hur och varför man diskuterat 
folkbibliotekets funktion som social mötesplats och om man kunnat se en kärna i 
diskussionen. Vi har gjort detta genom att applicera ett place och space-perspektiv. 
Resultaten av studien pekar på att kärnan i bibliotekets funktion som social mötesplats 
är skapande av tillhörighet. Tanken verkar vara att människor genom att använda 
biblioteket skall kunna få en känsla av tillhörighet i samhället. Denna känsla har i sig 
positiva effekter för både individ och samhället som helhet. Det verkar alltså vara detta 
som är anledningen till att biblioteksvärlden intresserar sig för att folkbiblioteket skall 
fungera som en social mötesplats.  
 
Vi har i denna studie diskuterat folkbibliotekets funktion som mötesplats som en del av 
den pågående debatten om folkbibliotekets roller i allmänhet. Vi menar att det är 
relevant att kartlägga denna funktion då begreppet mötesplats ofta förkommer i 
bibliotekssammanhang utan att vidare definieras. Detta trots att den sociala 
mötesplatsen är en viktig del i bibliotekets verksamhet som bör marknadsföras. 
Kartläggning är även nödvändig för att klargöra vad det är i funktionen som skall 
marknadsföras. Vidare studier på bibliotekets roller behövs dock, både i fråga om vad 
biblioteket skall ha för roller och hur dessa skall fungera. Likaså behövs vidare studier 
på marknadsföring av folkbiblioteken rörande vad som skall marknadsföras och hur.  
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