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Abstract 
This paper seeks to understand public library users opinions and perceptions of the 

public library as meeting places and how that meeting place is connected to the 

democratic mission. To do this we have used the concepts of otherness, high- and low 

intensive meeting places and the public sphere. Through these concepts we have 

examined and analysed articles published in newspapers both in print and online to 

understand the users discourse of how public libraries as a meeting places function in 

correlation to democracy. We have noticed a lack of research regarding user 

experiences and perceptions, and that the opinions of librarians are often seen as 

superior.  

The questions we asked are “How do library users discuss the public library in media 

such as newspapers both in print and online?”, “What are library users perceptions 

about the public library as a meeting place?” and “In which ways do these perceptions 

about the public library correlate to the public libraries democratic mission?”. Our 

findings show a dissension in users opinions regarding the role and function of the 

library as a place. We have also found differing opinions about the libraries purpose in 

society. Should it be purely educational or should it be a meeting place? 

 

Nyckelord 
Mötesplats, demokrati, biblioteksanvändare, folkbibliotek, otherness, hög-och 

lågintensiva mötesplatser, dagspress 
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1 Inledning 
Folkbiblioteken är en av de få fria mötesplatserna i samhället där alla är välkomna. Det 

finns inga restriktioner för vem som får vistas i bibliotekets lokaler. Detta skapar en 

unik plats där människor från alla olika samhällsskikt kan komma och interagera med 

varandra. Detta anser vi är viktigt för att stärka demokratin i samhället.  

 

Biblioteken som mötesplats nämns ofta i redan existerande forskning men vi vill med 

detta arbete lägga fokus på mötesplatsen ur användarens synvinkel och mötesplatsens 

värde i demokratin. Tidigare forskning har utgått från observationer på bibliotek 

(Audunson, Essmat & Aabø, 2011), vi vill lyfta fram ett annat perspektiv som kommer 

från användares egna upplevelser och diskussioner. Vi har valt att fokusera på just 

folkbiblioteken som mötesplats då mötesplatsen ofta har pekats ut som en stor del i det 

demokratiska arbetet, av bland annat Audunsson, Essmat och Aabø (2011). 

 

Vi kommer att göra den här undersökningen genom att analysera redan existerande 

texter såsom ledare, insändare och tidningsartiklar då vi anser att detta bäst ger oss en 

översikt över vad biblioteksanvändare själva anser om biblioteken som fysisk plats. 

Genom en innehållsanalys får vi tillgång till användarens egna åsikter och deras 

uttalanden påverkas inte av vetskapen om undersökningen.  

 

Vi använder oss i det här arbetet av orden användare och bibliotek, d.v.s. alla bibliotek 

nämnda är folkbibliotek och alla användare är folkbiblioteks användare.  

2 Bakgrund 
Folkbiblioteken, så som vi känner till dem idag, utvecklades utifrån de behov som 

uppstod efter att rösträtten utvidgades under 1800-talet (Lerner, 2009). Det krävdes en 

bildad massa, både för att höja arbetarklassen och för att integrera invandrare (Lerner, 

2009). Folkbibliotekens uppdrag blev alltså bildning och socialisation. I Sverige var det 

främst olika folkrörelser, ex. arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen, som drev dessa 
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frågor (Furuland, 2007). Folkbibliotekens roller och uppdrag har sedan dess förändrats 

och anpassats i takt med övrig samhällsutveckling (Lerner, 2009). De snabba 

förändringarna med digitalisering och Internet på 90-talet fick det fysiska biblioteket att 

framstå som inte längre relevant och många spekulerade och förutspådde att det 

virtuella biblioteket skulle ersätta den fysiska platsen (Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen & Skot-Hansen, 2012). Men även när möjligheterna att komma åt 

information och kunskap via nätet ständigt ökar, har man märkt en renässans för 

biblioteken. Folkbiblioteken som fysisk plats har inte slutat användas av folket - men de 

används på nya sätt. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) 

skriver att det fysiska biblioteket är mer levande än någonsin och American Library 

Association har föreslagit nya motton för att tala om den här förändringen, såsom 

”collection to connection” och ”collection to creation”. Folkbibliotekens huvudsakliga 

uppgift är inte längre att bara tillhandahålla imponerande samlingar utan att vara en 

plats för inspiration, lärande, möten och skapande. 

 

IFLAs/UNESCOs folkbiblioteksmanifest (Svensk Biblioteksförening & Svenska 

Unescorådet, 2014) skriver att folkbibliotekets huvuduppdrag går ut på att verka för 

läskunnighet, kultur, utbildning och information. Manifestet visar sedan hur 

folkbiblioteken ska kunna uppnå sitt huvuduppdrag, en av dessa punkter handlar om att 

folkbiblioteken ska verka för att det ska finnas en kontakt mellan olika kulturer och för 

att stimulera en kulturell mångfald.  

 

Kopplingen mellan bibliotek och demokrati är tydlig i Sveriges bibliotekslag (SFS 

2013:801) där de allmänna bibliotekens uppdrag är att verka för det demokratiska 

samhällets utveckling, fri åsiktsbildning samt tillgänglighet för alla. Men flertalet 

forskare har lyft folkbibliotekets demokratiska funktion i samhället, inte i form av 

bibliotekariens kompetenser och arbete eller i form av tillgänglighet till information och 

kunskap, utan som mötesplats. Några exempel på forskare som har undersökt det här 

ämnet tidigare är Yunus Eryaman (2010), Buschman (2005), Audunson, Essmat & 

Aabø (2011), Audunson, Aabø & Vårheim (2010), Lankes (2012) och Jochumsen, 
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Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012). Dessa forskare har bidragit med 

kunskap och förståelse för bibliotekets samhälleliga roll i demokrati och vilken funktion 

mellanmänskliga möten på bibliotek har för individ och samhälle. De har en bild av 

biblioteket som en institution och plats med stor potential att främja demokrati. Men 

frågan är om biblioteksanvändare håller med och själva ser på folkbibliotek som 

mötesplats i relation till det demokratiska uppdraget. 

 

Den tidigare forskningen har fokuserat på bibliotekariernas åsikter, diskurser och 

upplevelser gällande demokrati och det demokratiska uppdraget. I dessa studier beskrivs 

det hur bibliotekets företrädare diskuterar och skapar användaridentiteter (Hedemark & 

Hedman, 2005), hur användaren är oförmögen till att förstå vad som är bäst för hen 

själv, hur vissa användare inte inkluderas i diskussioner gällande det kommunala 

folkbibliotekets service (Hansson, 2011), samt hur demokratidiskursen bland 

bibliotekarier ser ut (Seale, 2016). Gång på gång försvinner användares åsikter och ger 

vika för den överordnade bibliotekariens åsikter, antingen genom det praktiska arbetet i 

bibliotek eller som studieobjekt inom forskning. Men för att vi ska kunna införskaffa de 

kompetenser som krävs för att verka för det samhälle vi tjänar måste vi veta vad 

användare vill, tycker och behöver. Att bara göra antaganden räcker inte till - vi vill 

förstå vilka uppfattningar biblioteksanvändare har om folkbibliotek och vilka behov 

som användare själva uttrycker att de har, för att kunna bemöta dessa. Vi frågar oss om 

det verkligen går att bidra till utveckling av ett demokratiskt samhälle om B&I sektorn 

(alltså yrkesverksamma inom B&I fälten antingen inom praktiken eller inom 

forskningen) exkluderar eller ignorerar sina användare, och därigenom inte utövar 

demokrati själva som Gutmann menar “That is, an institution cannot foster democracy 

without practicing it” (Buschman, 2007, s.25). Buschman (2005) skriver också om hur 

viktig mötesplatsen är för demokratin och han anser själv att det skulle kunna rankas 

högre än folkbibliotekens arbete med bildning när en diskuterar det demokratiska 

uppdraget. Även Yunus Eryaman (2010) beskriver tydligt hur mötesplatser är viktiga 

för att utveckla demokratiska färdigheter. 
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För oss som blivande bibliotekarier är det inte bara intressant utan även nödvändigt att i 

vårt kommande arbete förstå oss på biblioteksanvändare. Vi anser att ämnet idag är 

högst relevant, då både folkbibliotek och demokrati står inför utmaningar och 

ifrågasättanden.  

 

Vi har uppmärksammat ett behov av fler undersökningar som fokuserar på användarens 

upplevelser och åsikter, något som behövs både för det praktiska arbetet och för 

forskningen. För att forskningen ska kunna fortsätta framåt och för att få fram 

användbara resultat kan vi inte anta att de inom B&I sektorn vet hur användare tänker 

och upplever biblioteken. Forskningen och B&I sektorn behöver börja fokusera på 

användarens egna upplevelser för i den nuvarande forskningen undersöker forskare mest 

hur bibliotekarier ser på folkbiblioteken som mötesplats. Det finns självklart undantag, 

bland annat Audunsson, Essmat och Aabø (2011) som vi talar mer om senare, men det 

behövs fler studier inom detta så att bibliotekarier vet att de är på rätt spår och inte 

målar in sig själva i ett hörn av självsäkerhet när det senare kan visa sig att användare 

har en väldigt annorlunda syn på folkbiblioteken som mötesplats än vad B&I sektorn 

har.  

 

Av dessa anledningar gör vi en undersökning som redovisar, analyserar och diskuterar 

folkbiblioteken som mötesplats och dess koppling till demokrati, enligt användare.  

2.1 Begreppshantering 

I det här arbetet använder vi oss av vissa begrepp som kan tyckas otydliga för läsaren. 

Därför kommer vi gå igenom dessa begrepp i det här delkapitlet i syfte att förtydliga 

deras semantiska betydelse i det här arbetet.   

2.1.1 Bibliotek som plats  

Vi kommer i den här undersökningen diskutera folkbiblioteken som plats. När vi 

diskuterar platsen handlar det om mer än bara den geografiska punkten. Cresswell 

diskuterar i sin bok “Place a short introduction” (2004) att en plats inte bara är en sak i 
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världen utan det är också ett sätt för oss att förstå världen. Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen och Skot-Hansen (2012) presenterar en platsmodell som även den ser till 

ordet “plats” eller “space” som något mer än bara ett rum eller en geografisk punkt.  

2.1.2 Användare 

Användare i kontexten av den här undersökningen är de som inte ingår i 

bibliotekssektorn så som bibliotekarier eller forskare inom B&I sektorn gör, men som 

uttrycker åsikter om biblioteket. Vi ifrågasätter inte i vilken utsträckning dessa personer 

använder sig av folkbibliotek, utan anser att deras uttryck och uppfattningar är legitima 

och av värde för vår undersökning, då dessa ändå kommer från ett användarperspektiv 

snarare än från B&I sektorn. 

2.1.3 Otherness 

Otherness är ett begrepp som vi har tagit från Audunson, Essmat & Aabø (2011). Det är 

ett begrepp som i vår undersökning hjälper oss att diskutera mötet med andra 

människor. Otherness står alltså för en person som är annorlunda från en själv, en 

person som har andra åsikter, tankar, upplevelser och värderingar än en själv.  

2.1.4 Community 

Community är begrepp som blivit omdiskuterat i ämnen som statsvetenskap, sociologi 

och folkhälsovetenskap, och dess betydelse har en elasticitet som gör det användbart i 

flera sammanhang (Hodgett, 2003). Den traditionella betydelsen av community kan 

beskrivas som social organisation, social existens och social erfarenhet och har 

fortfarande inom samtida sociologisk teori en stark koppling till gemenskap mellan 

människor (Almgren, 2001). Men i det här arbetet rör vi oss bort från det traditionella 

perspektivet och community handlar här inte om människor som delar traditioner, 

värderingar och affektiva band utan mer om en grupp människor som delar miljö och 

geografisk plats och som kräver förhandlingar och kompromisser för att kunna 

samexistera. Här blir dialog, diskussion, möten med andra, samt demokratiskt 

deltagande det som hamnar i fokus. Detta perspektiv på community har även Buschman 

och Warner (2016) argumenterat för att ha mest praktisk användning inom bibliotek- 
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och informationsvetenskap.  

2.1.5 Möten och mötesplatser 

I den här undersökningen så diskuterar vi folkbiblioteken som mötesplats och de olika 

möten som kan ske där. Eiler Jansson skriver i sin litteraturstudie “Rum för möten” 

(2009) om hur det i början 1900-talet började växa fram en idé om folkbiblioteken som 

en alternativ mötesplats till krogen. Det fanns alltså ett behov av en ny sorts mötesplats 

Folkbiblioteken var en del av arbetet som skedde för att det skulle finnas meningsfulla 

sysslor för arbetarklassen (Jansson 2009). Folkbiblioteken kan då anses vara ett sorts 

frirum, som är ouppfostrande men ändå tillåtande av fria aktiviteter (Jansson 2009). I 

kontexten av den här undersökningen använder vi alltså mötesplats för att beskriva en 

plats där det går att ha möten mellan både människor som är som en själv men också de 

som kommer från en annan bakgrund.  

 

Ordet möte är ett begrepp som är svårdefinierat och abstrakt. I den här undersökningen 

använder vi ordet möte som att handla om mer än att bara mötas med ord, det kan också 

vara kroppsspråk, bilder eller genom något så enkelt som att gå förbi varandra (Jansson, 

2009). 

2.1.6 Bildning 

Bildning i kontexten av den här undersökningen är fokuserad på uppdraget som 

biblioteket hade från början. Folkbildning var förr bibliotekets huvuduppdrag, med det 

menas att folkbiblioteket skulle hjälpa till med att alla medborgare oavsett 

socioekonomiskt skikt skulle ha möjlighet att delta i det demokratiska samhället på lika 

villkor. (Lerner, 2009) Alltså står bildning i den här kontexten för att utbilda sig själv 

genom den litteraturen som biblioteken tillhandahåller. När vi talar om bildning i den 

här undersökningen så handlar det om bildning från det skrivna ordet. Den svenska 

folkbildningen har utgått från boken och det skrivna ordet i folkbildningsprocessen 

(Gustavsson, 2000) och det är den definitionen av bildning som vi använder oss av i den 

här undersökningen.  
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3 Problemformulering 

I det här kapitlet så kommer vi gå in på de problem som vi anser existerar inom den 

nuvarande forskningen. De problem vi söker att besvara är både relaterade till forskning 

och till det praktiska arbetet på folkbibliotek. 

 

Vår studie kommer genom att läsa vad användare själva skriver och säger i redan 

existerande texter som debattartiklar, insändare, ledare och artiklar i dagstidningar 

försöka ta reda på hur användare ser på folkbiblioteken som mötesplats. Vi anser att 

detta saknas i den tidigare forskningen. 

 

Tidigare forskning har visat att biblioteksanvändares uppfattningar är underordnade 

bibliotekariens (Hedemark & Hedman, 2002) eller att användare utesluts från kring 

deras behov av bibliotek (Hansson, 2011). Den här undersökningen behövs för att lyfta 

fram användares åsikter och uppfattningar för att folkbiblioteken på bästa sätt ska kunna 

uppfylla sitt demokratiska uppdrag. Genom att se hur biblioteksanvändare upplever 

folkbiblioteken som mötesplats kan vi förstå några av utmaningarna som 

folkbiblioteken står inför och hur vi bäst arbetar för det demokratiska uppdraget. 

 

Vi har i dessa inledande stycken påvisat att den forskningen som existerar just nu till 

stor del fokuserar på vad de inom B&I sektorn har att säga, vilket innebär problem både 

för praktiken och forskningen och har stöd i att det krävs vidare studier som handlar om 

användarens upplevelser och åsikter (Hunsucker, 2012).  

 

Vi har utifrån detta kommit fram till att det idag behövs forskning som berör 

användarens upplevelser och uppfattningar om biblioteket som mötesplats. Den här 

undersökningen kommer alltså lyfta användaren, mötesplatsen och det demokratiska 

uppdraget då vi anser att det är problematiskt att mycket av den tidigare forskningen 

missar just detta. Vi anser att det är problematiskt att vi idag inte finner mycket tidigare 

forskning kring användarens upplevelser och uppfattningar. 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att studera hur biblioteksanvändare upplever och 

uppfattar folkbiblioteken som mötesplats och hur det här relaterar till folkbibliotekets 

demokratiska uppdrag. Vi ska alltså inte undersöka hur de som arbetar inom B&I 

sektorn ser på mötesplatsen. 

Våra frågeställningar blir alltså:  

 

- Hur talar biblioteksanvändare om folkbibliotek som mötesplats i media som 

dagstidningar och e-tidningar? 

- På vilket sätt förhåller sig dessa uppfattningar om mötesplatsen till 

folkbibliotekets demokratiska uppdrag? 

 

I det här arbetet förhåller vi oss endast till de åsikter som biblioteksanvändare uttrycker i 

skrift och som publiceras i lokal och rikstäckande dagspress. Vi undersöker inte hur de 

som tillhör B&I sektorn ser på mötesplatsen. Vår avgränsning gör att vi inte har 

möjlighet att jämföra användares uppfattningar med bibliotekariers, men presenterar i 

slutet av det här arbetet några idéer till fortsatt undersökning av ämnet.      
 

5 Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer vi gå igenom forskning som har gjorts kring folkbibliotek som 

mötesplats och dess koppling till demokrati. Vi går igenom vad den tidigare forskningen 

har ansett vara viktigt och har delat upp kapitlet i två olika rubriker. I “Bibliotekarien 

som studieobjekt” så tar vi upp forskning som har fokuserat på bibliotekariens 

upplevelser och uppfattningar. Det behandlar alltså hur den tidigare forskningen har 

gjorts. I “Biblioteket som mötesplats” så diskuteras forskning som behandlar 

biblioteken som mötesplats och hur detta kopplas till demokrati och integration, här 

finner vi även forskning som diskuterar bibliotekets roll. 
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5.1 Bibliotekarien som studieobjekt 

Den tidigare forskningen har tenderat att rikta in sig på bibliotekarier och verksamma 

inom bibliotekssektorn, där deras upplevelser, åsikter och diskurser är vad som 

studerats. I artikeln “Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre 

bibliotekstidskrifter” från 2002 gör Hedemark och Hedman en diskursanalys av 

etablerade och inflytelserika tidskrifter i svenskt biblioteksliv för att studera 

biblioteksfältets syn på användare. De tar upp att den individuella biblioteksanvändaren 

reduceras till en representant för massan och en bild av användaren är någon i behov av 

bildning och vars personliga preferenser är underordnade bibliotekariens. Användaren i 

denna diskurs beskrivs som omedveten om vad som är bäst för hen själv och att det 

finns en ambition i att skapa ”självgående användare” (Hedemark & Hedman, 2002). 

Åse Hedemark fortsätter den här forskningen i “Mötet mellan folkbibliotek och 

användare” (2005) där hon analyserar sätten som folkbibliotekets företrädare diskuterar 

användare på och skapar olika användaridentiteter och hur detta spelar roll och får 

konsekvenser för mötet mellan folkbiblioteken och användaren både på en praktiskt och 

en retorisk front. Hedemarks studie (2005) visar hur användares egna åsikter och 

upplevelser förminskas.  

 

I en annan undersökning, av Hansson (2011) ses den här diskursen i ett annat 

sammanhang, där arbetet för nationella minoriteter utformas och bestäms av en nationell 

majoritet. Användare som blir påverkade av arbetet blir sällan inkluderade i 

diskussioner och de verksamma på folkbiblioteken gör antaganden och beslut utan att se 

till vad deras användare egentligen vill eller behöver.  

 

Karen Nowé undersöker i sin artikel “Implications of the Concept 

“samhällsinformation” for the public library field in Sweden: Reflections upon 

citizenship information project in the City library of Gothenburg” (2005) 

folkbibliotekens roll i att tillhandahålla samhällsinformation. Artikeln beskriver ett två 

års lång forskningsprojekt på stadsbiblioteket i Göteborg som undersökte hur en kan 

förbättra arbetet med att nå ut med samhällsinformation till folket i Göteborg. 
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Projektgruppen som Nowé (2005) studerade här bestod av lokala bibliotekarier. Även i 

Nowés studie blir fokus på hur bibliotekarierna såg på hur de bäst skulle nå ut till folket.  

 

Inom det här området finns det redan mycket forskning kring bibliotekarier och 

verksamma inom folkbibliotek, medan användares uppfattningar, diskurser och behov 

inte kommer fram lika tydligt.  

 

5.2 Bibliotek som mötesplats 

I Norden har Ragnar Audunson och Svanhild Aabø varit de som drivit forskningen om 

bibliotek som mötesplats framåt och de har även gjort flera studier i samarbete med 

andra forskare. Deras studier har exempelvis fokuserat på folkbibliotek som potentiell 

främjare av socialt kapital (Audunson, Vårheim, Aabø, & Dokk Holm, 2007), på vilket 

sätt folkbibliotek fungerar som mötesplatser (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010), samt 

hur denna mötesplats kan stärka socialt kapital och integration för invandrarkvinnor 

(Audunson, Essmat, & Aabø, 2011). I dessa studier formulerar de koncepten 

högintensiv och lågintensiv mötesplats och att användare skiftar mellan sina olika roller 

som student, familjemedlem, vän, granne, medborgare för att visa på hur komplexa 

folkbibliotek är som arenor. Med lågintensiva möten menas att deltagarna är exponerade 

för varandras olikheter, otherness, i värderingar och åsikter, medan högintensiva möten 

innebär att deltagarna delar en viss typ av värdering och förstärker denna värdering 

(Audunson, Essmat & Aabø, 2011). Deras tillvägagångssätt har genom åren varit 

telefonundersökningar, observationer och korta intervjuer med användare.  

 

Andra forskare har diskuterat folkbibliotek som en offentlig institution som är direkt 

kopplad till demokratin. Buschman har i artiklarna “On libraries and the public sphere” 

(2005) samt “Democratic theory in LIS : toward an emendation” (2007) argumenterat 

för folkbibliotekens samhälleliga position som det ideala förkroppsligandet av 

Habermas offentliga sfär. Yunus Eryaman (2010) går en liknande väg när han i “The 

public library as a space for democratic empowerment” där han tar upp hur 
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folkbibliotek kan vara en plats för individer att utöva sitt demokratiska medborgarskap, 

och drar in tankar som både Buschman (2005, 2007) och Audunson, Essmat & Aabø 

(2011) har kring dialog och diskussion mellan användare och exponering för otherness. 

Yunus Eryaman (2010) argumenterar för vikten av att medborgare skapar sig en form 

av offentlig identitet för att kunna delta i kollektiva demokratiska processer och kunna 

se sig själva som skapare av den offentliga sfären och som aktiva samhällsagenter. 

Offentliga institutioner, speciellt folkbibliotek, har möjlighet till att vara grundpelare för 

demokratisk delaktighet och för att lära sig demokratiska färdigheter (Yunus Eryaman, 

2010). 

 

Lankes, en av B&I fältets främsta förespråkare av bibliotekens väsentliga funktion i 

samhället, har i artikeln “Libraries are obsolete” (2012) helt avfärdat de vanliga 

argumenten för folkbibliotekens existens som ett plåster på såren för andra offentliga 

institutioners brister. Lankes menar att biblioteken har en central plats i sitt community 

och måste gå steget längre för att samarbeta med biblioteksanvändare, exempelvis 

genom att tillhandahålla information av och med sina användare och inte endast för 

användare. 

 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen presenterar i en artikel från 2012 

en plats modell (Four space model) och hur den här modellen kan användas i det 

praktiska arbetet med att utveckla och utvärdera folkbibliotek. Modellen är indelad i 

fyra olika men överlappande “platser” som är mer än bara rum, de är funktioner som ska 

skapa möjligheter för att bibliotek ska kunna arbeta mot ett ideal om att bistå sitt 

community och sina användare med erfarenhet, involvering och innovation (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012). Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen 

och Skot-Hansen (2012) talar även om att ett bibliotek kan ha flera överlappande 

funktioner och uppdrag, och dessa funktioner kan inte ses som isolerade från varandra.  

 

I Four space modellen ingår  

- Experience (upplevelse/erfarenhet) 
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- Involvement (engagemang/delaktighet) 

- Empowerment (egenmakt) 

- Innovation (nytänkande) 

Modellen som Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) presenterar 

är dock inriktad mot skapandet av ett samhälle och nation som kan vara en konkurrent i 

en globaliserad värld. I det här arbetet ser vi inte folkbibliotek som en institution med 

ett vinstintresse, utan endast från ett demokratiskt perspektiv, vi fokuserar då på hur 

folkbiblioteken kan arbeta med det demokratiska uppdraget och har alltså inte samma 

fokus som Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) har när det 

kommer till att konkurera i ett växande globaliserat samhälle.  

5.3 Uppsatser och annan litteratur 

Eilar Jansson skrev 2009 en litteraturstudie som behandlar folkbiblioteken som 

mötesplats. Studien “Rum för möten” är en del av projektet “Vi ses i morron! 

Biblioteket som mötesplats också år 2012” som drevs av Regionbibliotek Halland 

mellan åren 2007-2008. Genom att gå igenom tidigare undersökningar som behandlar 

folkbiblioteken som fysisk plats så diskuterar författaren folkbiblioteken som mötesplats 

i en nordisk kontext. I den avslutande diskussionen så radar Jansson (2009) upp olika 

för och nackdelar med folkbiblioteken som mötesplats några av dess fördelar är att det 

är en lokal som är öppen för alla, folkbiblioteken är gratis och det finns andra besökare 

som kan komma från en annan bakgrund än din egen. Jansson (2009) tar även upp några 

nackdelar som han har funnit i den litteratur han undersöker, några av dessa är den 

tysthetsnorm som verkar råda än idag. Genom att biblioteken är öppna för alla betyder 

att besökare måste samsas även om vissa besökare kan anses vara störande för de som 

är där strikt för att låna böcker och att det råder en stillhet idag på folkbiblioteken som 

uppmuntrar mer till läsning än till möten.  

 

Jansson (2009) ställer sig själv frågan ifall folkbiblioteken används som mötesplats idag 

och han anser att svaret han får inte är entydigt. Jansson (2009) menar att det beror på 

vilken sorts möten vi menar, ifall vi talar om högintensiva möten så menar han att 
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biblioteken absolut har en potential till att vara en mötesplats redan idag. Talar vi dock 

om lågintensiva möten som handlar om debatter och diskussioner med andra än bekanta 

så anser Jansson (2009) att svaret är nej eller som bäst ibland. 

 

Jennys Åström har skrivit magisteruppsatsen “Folkbibliotekens demokratiuppdrag - Hur 

ser de bibliotekanställda på det demokratiska uppdraget?” (2012) som undersöker vad 

det demokratiska uppdraget innebär och hur detta uppfattas av personalen på 

biblioteken. Genom telefonintervjuer med personal i olika befattningar på 

folkbiblioteken så har hon kommit fram till 7 olika områden som Åströms respondenter 

ansåg var en del av det demokratiska uppdraget, dessa områden är, barn och ungdomar, 

folkbildning, gratisprincipen, jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och kulturhistoria 

(2012). Åström (2012) identifierade alltså flera element som personalen ansåg tillhöra 

det demokratiska uppdraget hen insåg också att dessa områden kunde överlappa och 

hade inte starka avgränsningar. Det fanns också en enighet hos respondenterna över att 

det demokratiska uppdraget inte var tydligt definierat men att det var en del av arbetet 

på folkbiblioteken (Åström, 2012). Åström (2012) kom också fram till att det största 

hindret för det jobbet med det demokratiska uppdraget var ekonomiska. Det finns helt 

enkelt inte pengar nog för att kunna arbeta effektivt med alla de frågor som innefattas av 

det demokratiska uppdraget (Åström, 2012).  

 

Leila Hellström har använt sig av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-

Hansens Four space model i ett examensarbete där hon utifrån modellen undersöker hur 

bibliotek kan vara en del i integrationsprocessen genom att vara en mötesplats. I sin 

undersökning använder hon sig av bibliotekarier som studieobjekt och intervjuer som 

metod och hennes resultat är att bibliotekarierna anser att ”…folkbibliotek har en 

betydande roll i integrationsprocessen.” (Hellström, 2017, s. 37). Hennes resultat är inte 

förvånande då många forskare och verksamma inom B&I sektorn uppger att 

mötesplatsen är en av folkbibliotekens viktigaste funktion. Problemet är att ännu en 

gång är det bibliotekariens åsikter som lyfts fram och användares uppfattningar ges ett 

avsevärt mindre utrymme. 
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6 Teori 
I det här kapitlet så kommer vi gå igenom det teoretiska ramverket vi kommer använda 

oss av för att göra vår analys. Vi redogör för vilka teorier vi använder och hur vi 

planerar att använda oss av dem. Under rubriken “Buschmans offentlighet” så redogör 

vi över hur Buschman (2005, 2007) definierar begreppet offentlighet och varför det är 

ett relevant begrepp för oss. I avsnittet “Audunson & Aabøs (et al.) om hög- och 

lågintensiva mötesplatser” så redogör vi för teorin kring hög- och lågintensiva 

mötesplatser och hur den relaterar till vår undersökning. 

 

För att vi ska kunna göra en analys av materialet så behöver vi någon form av 

begreppsram att stötta oss mot. En teori är ett system av antaganden inom ett visst 

ämnesområde som används för att kunna förklara, diskutera, beskriva och förutsäga 

ämnets olika fenomen. Dessa bildar en förståelseram. Vi använder oss av Buchmans 

(2007, 2005) resonemang som förklarar varför biblioteken som mötesplats är viktig för 

demokrati och Audunsons och Aabøs (2011) teori om högintensiva och lågintensiva 

mötesplatser. Vi diskuterar dessa närmare i ett senare stycke. Dessa teorier kommer 

alltså hjälpa oss att förklara analysens resultat och föra en diskussion kring dessa. 

 

De begrepp som vi har kommit fram är viktigast för den här undersökningen är alltså 

Buschmans (2005) offentlighets begrepp, samt begreppen högintensiva och lågintensiva 

mötesplatser och otherness som definierat av forskarna Audunson, Essmat & Aabø 

(2011).  

 

6.1 Buschmans offentlighet 
Vi vänder oss till Buschman för en demokratisk definition med relevans för bibliotek-

och informationsvetenskapsämnet, både för forskning och praktiskt arbete. Buschman 

har i både “On libraries and the public sphere” (2005) och i “Democratic theory is LIS: 

Toward an emendation” (2007) reflekterat kring hur demokratisk teori kan användas 

och utvecklas inom bibliotek-och informationsvetenskap. Han lägger stor vikt vid den 
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diskursiva demokratin, som innebär att en demokrati inte är en sak utan en process som 

tillåter och kräver debatt om dess mening, begränsningar och problem för att kunna 

skapa en riktig kollektiv demokratisk handling. Här gör han även en tolkning av 

Habermas offentlighetsbegrepp och kopplar det till folkbibliotekets uppdrag och 

funktion i samhället och argumenterar för folkbibliotekets roll som offentlig sfär (2005). 

Den offentliga sfären är de platser där diskussion och debatt kan utövas och den 

offentliga sfären kan vara allt från kaféer, salonger och dagspress, där det skrivna ordet 

gör diskussioner tillgängliga för en allmänhet att ta del av och driva vidare (2005). Den 

offentliga sfären är alltså det som finns mellan arbetet och det privata hemmet 

(Buschman, 2005). Buschman (2005) argumenterar för att folkbibliotek är självklara 

offentliga sfärer på två grundläggande sätt - genom att samla och bevara den tryckta 

diskussion som sker i böcker och dagspress för sina användare att fritt ta del av, samt 

genom att utgöra en plats för människor att mötas på där dessa kan konversera, 

diskutera och debattera. På detta sätt blir folkbibliotek det ideala förkroppsligandet av 

Habermas offentliga sfär (Buschman, 2005). Vidare argumenterar han även för att 

folkbibliotekens största värde för demokratin ligger i deras funktion som mötesplats, 

snarare än som allmänbildare (Buschman, 2005). Det ska klargöras att i vår analys 

använder vi oss inte av Habermas egna teorier utan enbart av Buschmans tolkning, då vi 

anser att denna tolkning är av större samtida och ämnesmässiga relevans. Vi använder 

det här begreppet för att undersöka hur användare talar om folkbibliotek som en 

institution som är kopplad till demokrati.  

 

6.2 Audunson & Aabøs (et al.) om hög-och lågintensiva möten 
Mötesplatsens bidrag till demokratin handlar till stor del om vilka möten en har. Vi 

använder oss därför av Audunson och Aabøs teori om högintensiva och lågintensiva 

mötesplatser då den ger oss ett användbart begrepp och verktyg för att effektivt kunna 

diskutera frågan. Detta begrepp är genomgående genom nästan all forskning från 

Audunson och Aabø, vi använder oss av en artikel där de har samarbetat med forskaren 

Sophie Essmat (2011) då vi anser att just den artikeln beskriver teorin på ett 
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lättbegripligt sätt. 

 

Vi kommer i den här undersökningen att använda oss av deras teori om högintensiva 

och lågintensiva mötesplatser.  Högintensiva och lågintensiva mötesplatser går ut på att 

beskriva olika sorters möten där högintensiva möten beskriver möten mellan individer 

som delar samma värderingar och tankesätt, dessa möten är alltså de som förstärker vår 

världsbild (2011). Lågintensiva möten går däremot ut på att en utsätts för individer som 

inte delar din världsbild och då alltså har andra värderingar och tankesätt än dig själv 

(2011).  

 

Ett annat begrepp vi får från Audunson och Aabø är otherness. När vi diskuterar 

högintensiva och lågintensiva mötesplatser så talar vi ju om bland annat att utsättas för 

människor som inte är som du (2011). De är alltså annorlunda. Ett bra begrepp för detta 

är just otherness. Det beskriver koncist människor som inte är som du är. Det är genom 

lågintensiva mötesplatser som vi kan utsättas för andras otherness på en säker neutral 

plats och det är genom dessa lågintensiva möten som vi kan bygga broar för socialt 

kapital (2011).  

 

7 Metod 
Det här kapitlet innehåller flera underrubriker. Först kommer “Innehållsanalys”, där 

redogör vi för analysmetoden innehållsanalys och hur vi använder oss av den när vi 

analyserar vårt material. I “Sökning och datainsamling” så går vi igenom hur vi sökte 

och samlade in materialet som vi analyserar och drar slutsatser från. Under rubriken 

“Urvalskriterier” så går vi igenom hur vi kom fram till de kriterier vi använde oss av 

under insamlingen av material. I “Analysmetod” så tar vi upp hur vi utförde vår analys, 

vi går igenom de teman vi använde oss av och vilka begrepp som ingår i vår 

begreppsram. Den sista underrubriken är “Etiska ställningstaganden” där går vi igenom 

vilka etiska ställningstaganden vi var tvungna att göra och varför vi kom fram till att 

använda oss av den här sortens metod. 
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7.1 Innehållsanalys 

Texter produceras idag i stora mängder i nästan alla samhällen och används för att 

uttrycka tankar, idéer och för att förmedla dessa till andra människor (Bergström & 

Boréus, 2012). Den som skriver texten reflekterar och uttrycker sin bild av den 

omgivande verkligheten eller av sina inre upplevelser och många gånger speglar 

texterna både medvetna och omedvetna föreställningar hos författaren.  

I den här undersökningen ville vi skapa en förståelse kring hur biblioteksanvändaren ser 

på folkbiblioteken som mötesplats. Vi har gått igenom tidigare forskning som till stor 

del undersöker hur bibliotekarier och andra yrkesverksamma inom B&I sektorn ser på 

frågan om folkbiblioteken som mötesplats men det finns ett behov av vidare studier 

(Hunsucker, 2012) och då speciellt undersökningar som fokuserar på användares 

åsikter. Genom att analysera material som användare antingen skrivit själva eller där de 

uttryckt sina åsikter så kan vi komma åt dessa åsikter utan att de påverkas av vår 

undersökning (Bergström & Boréus, 2012) däremot så kan det finnas andra faktorer 

som påverkar analysen då alla texter är kontextbaserade (Holmberg, 2011), det här 

behöver vi vara medvetna om när vi analyserar vårt material. 

 

Vi har valt att använda oss av redan existerande texter som debattartiklar, insändare 

m.m. Då vi är intresserade av att studera hur biblioteksanvändare utanför 

bibliotekssektorn uttrycker sig i skrift kring folkbiblioteket som en fysisk plats och som 

samhällelig institution så avser vi att använda oss av redan existerande texter. Då texter 

är personliga uttryck av individens bild av sin omgivning, så är dessa ett användbart 

material att använda sig av om en är intresserad av att undersöka uppfattningar om 

folkbibliotek och hur dessa uttrycks. 

 

Vi har valt att fokusera på material som publicerats som insändare, debattartiklar, ledare 

och artiklar i olika svenska dagstidningar. Vi vill undersöka hur användare ser på 

biblioteken som fysisk plats i Sverige. I den tidigare forskningen har vi sett ett fokus på 

vad bibliotekarien anser bland annat av Nowé (2005) och Hedemark och Hedman 

(2005), vi vill därför fokusera på användare och deras egna åsikter.  
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7.2 Sökning och datainsamling 

När vi började söka efter material använde vi oss av ArtikelSök, referensdatabasen som 

tillhandahålls av BTJ, där vi fick en översikt av artiklar som handlar om bibliotek som 

mötesplats, men insåg att där så är det mesta som skrivits kommer från bland annat 

Biblioteksbladet och andra branschtidningar. Eftersom vi inte är ute efter material från 

B&I sektorn så sökte vi oss vidare och använde först Google och gick sedan in på olika 

tidningars individuella hemsidor och sökte upp insändare och artiklar som vi sedan 

kunde analysera. Vi hittade många av hemsidorna via Kungliga bibliotekets databas 

över dagstidningar. Andra kom upp när vi sökte efter insändare på Google. När vi 

började söka mer fritt på tidningarnas egna hemsidor så fick vi upp mer material som vi 

kunde använda.  

 

De söktermer som vi använde är “bibliotek”, “biblio*” och “mötesplats”. Vi sökte på 

dessa både enskilt och i kombinationerna “bibliotek, mötesplats” och “biblio* och 

mötesplats”. Dessa söktermer använde vi inom alla sökningar på alla databaser som vi 

sökte i. Detta inkluderar alltså Google, ArtikelSök och de individuella tidningarnas 

hemsidor.  

7.3 Urvalskriterier 

När vi började leta efter material till den här undersökningen så funderade vi mycket 

kring vad det är vi är ute efter. Vi ville undersöka folkbiblioteken som mötesplats och 

försöka fånga biblioteksanvändares egna synpunkter. Därför sökte vi efter material som 

visar samtida åsikter, därav tidsbegränsningen. Det var också viktigt för oss att det var 

material som var publicerat offentligt och tillgängligt för alla och inte inom till exempel 

en stängd facebookgrupp. Vi har på grund av detta utformat dessa kriterier. 

 

Materialet som vi har valt kommer ifrån ett potentiellt större urval. Vi hittade artiklar 

som skulle kunna ha relevans men som vi inte kom åt på grund av betalspärrar på vissa 

tidningars hemsidor. Sen ansåg vi efter att ha gått igenom ett antal artiklar/insändare 
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m.m. att det kom mycket upprepningar så vi upplevde att vi uppnått en form av mättnad 

i materialet. Det är också möjligt att vi hade kunnat finna mer material ifall vi hade 

utökat vart vi letade och inkluderat folkbibliotekens facebooksidor, videomaterial som 

nyhetsinslag och vi hade även kunnat finna möjligt material på olika bloggar.  

 

Vi använder inget material som är äldre än 10 år. Då hamnar vi en tidsram som 

fortfarande är relevant och vi kan hitta tillräckligt mycket material. Vi använder bara 

material som tar upp användarens egna synpunkter och allt material diskuterar 

biblioteken som fysisk plats. En diskussion som vi hade pågående när vi letade material 

handlade om vilka som ska räknas som biblioteksanvändare. Vi bestämde tidigt att göra 

den enkla avgränsningen av att de som inte är en del av B&I sektorn kunde räknas som 

biblioteksanvändare. Vi resonerade som så att de som uttryckte en åsikt om biblioteken 

på något vis använde sig av bibliotekets tjänster. 

 

Vid en mer djupgående diskussion om bland annat ledarsidor så kom vi fram till att de 

åsikter som uttrycks i till exempel ledarsidor i olika tidningar är relevanta för vår studie 

då de ger en bild av hur samtalet kring biblioteken som mötesplats ser ut. En längre text 

om hur samtalet såg ut finns i diskussionsavsnittet av det här arbetet. 

 

Vi ville se till att kunna samla in ett brett material som speglade befolkningen, vi såg 

därför till att välja tidningar både inom storstäderna och från de mindre kommunerna i 

Sverige. För att hitta olika tidningar så använde vi oss bland annat av kungliga 

bibliotekets databas över dagstidningar. Vi såg till att ha ett brett geografiskt urval just 

för att få in så många olika sorters människor som möjligt. Vissa tidningar föll bort på 

att vi inte hittade relevant material när vi sökte i deras arkiv andra föll bort på grund av 

att materialet de hade hamnade bakom en betalvägg. Så de tidningar vi använde var 

antingen de som vi hade tillgång till via universitetet eller de som har fri tillgång till 

sina artiklar, insändare m.m. Vi sökte även efter insändare via Google där vi sedan 

valde utefter de tidigare nämnda kriterierna.  
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Sammanfattningsvis är våra kriterier: 

● Max 10 år bakåt i tiden 

● Dagstidningar som går att finna via nätet 

● Fokus på användaren (antingen att författaren av sagda artikel är en 

biblioteksanvändare alternativt att det är användare som intervjuas i artikeln) 

● Lokala och rikstäckande tidningar 

7.4 Analysmetod 

Vi har utifrån våra två forskningsfrågor skapat två teman. Dessa är “Community och 

möten med andra” och “Folkbibliotek och demokrati”. Dessa har analyserats och 

diskuterats utifrån ett teoretiskt ramverk där huvudbegreppen är otherness, högintensiva 

och lågintensiva mötesplatser (Audunson, Essmat & Aabø, 2011) och Offentlighet 

(Buschman, 2005, 2007). Vi använder begreppen högintensiva och lågintensiva 

mötesplatser och otherness för att kunna diskutera de möten på folkbibliotek där en blir 

utsatt för andra människors idéer, föreställningar och upplevelser som inte stämmer 

överens med ens egna.  

 

7.5 Etiska ställningstaganden 

Under det här arbetet så har vi varit tvungna att ta olika etiska ställningstaganden. Vi 

valde att använda oss av material som redan existerade, vilket kan vara etiskt 

problematiskt då deltagarna inte är medvetna om att deras texter används i en 

undersökning. Vi gör dock antagandet att de som skriver in till en tidning eller talar med 

en journalist är medvetna om att det dem säger eller skriver kan tolkas på ett sätt som 

dem från början inte menade, de är även medvetna om att det som sägs/skrivs inte är 

privat utan det kommer bli tillgängligt för fler. En kan dock diskutera ifall det finns en 

skillnad på det som publiceras i en av de nationella tidningarna och de som publiceras i 

de lokala. Är människorna som skriver in till sin lokala tidning lika medvetna om 

spridningen som de som skriver in till de nationella tidningarna? Vi har gjort 

ställningstagandet att då det är publicerat så att alla kan få tag i det så är det inte etiskt 
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fel av oss att använda materialet för den här undersökningen. Vi anser att kravet på att 

studieobjekten ska ge samtycke till att vara med i denna undersökning eller kravet på att 

hålla dessa personer anonyma inte behöver följas då materialet redan är offentligt 

publicerat (Vetenskapsrådet, 2011).  

8 Material 

Här presenterar vi materialet vi har utgått från i vår analys och även hur vi senare 

refererar till materialet. För länkar till materialet i sin helhet, se bilagan. Vi har delat upp 

materialet i 4 olika kategorier, dessa är “Artiklar skrivna av journalister”, “Insändare”, 

“Ledare” och “Debattinlägg”.  

 

8.1 Artiklar skrivna av journalister 

Artikel A: 

“Tåstarpsbor vill bevara biblioteket”  

Artikel i Helsingborgs Dagblad. 

Artikel D: 

“Kultur i centrum - Biblioteken som mötesplats och nav är inte längre självklar” 

Artikel i Politiken. 

Artikel H: 

“Tre grupper vädjar för hotat bibliotek” 

Artikel i Mölndalsposten. 

 

8.2 Insändare 

Artikel B: 

“Två ger sin syn på Malmö stadsbibliotek” 

Insändare i Sydsvenskan.  

Artikel I: 
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“Biblioteksfilialer ute i byarna” 

Insändare i Ulricehamns Tidning. 

 

Artikel J: 

“Biblioteken är en viktig mötesplats för många - värdesätt det” 

Insändare i Sundsvalls tidning 

Artikel L: 
“Bibliotek är inte längre bibliotek” 
Insändare i Eskilstuna kuriren 
 
Artikel M: 
“Ett bibliotek ska vara en mötesplats för alla” 
Insändare i Blekinge läns tidning 
 
Artikel N: 
“Biblioteket är en demokratisk rättighet” 
Insändare i Mitt i Stockholm 
 
Artikel O: 
“Är Ludvika bibliotek en exklusiv fritidsgård?” 
Insändare i Dalademokraten 

8.3 Ledare 

Artikel C: 

“Trendkänsliga bibliotekschefer tycker att tystnad är suspekt.” 

Ledare i Dagens Nyheter. 

 

Artikel G: 

“Porta hotfulla gäng från bibliotek” 

Ledare i Göteborgsposten. 

 

Artikel K: 

“Klart det ska vara tyst på ett bibliotek” 
Ledare i Sundsvalls tidning. 
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8.4 Debattinlägg 

Artikel E: 

“Fel att stänga ute människor från biblioteken” 

Debattinlägg i Svenska Dagbladet. 

 

Artikel F: 

“Biblioteken måste kunna porta dem som stör” 

Debattinlägg i Svenska Dagbladet. 

 

9 Resultatredovisning 

I det här kapitlet så redovisar vi de resultat som har uppkommit när vi gick igenom 

materialet. Vi utgår från två teman som är kopplade till vår frågeställning. Vår första 

frågeställning är “Hur talar biblioteksanvändare om folkbibliotek som mötesplats i 

medier som dagstidningar och e-tidningar?” temat för den frågan är då “Community och 

möten med andra”. Vår andra frågeställning är “På vilket sätt förhåller sig dessa 

uppfattningar om mötesplatsen till folkbibliotekets demokratiska uppdrag?” som då är 

temat “Folkbibliotek och demokrati”. 

 

9.1 Community och möten med andra 

Ett återkommande ämne i materialet handlar om behovet av community. I artikel A talar 

besökare om behovet av en social samlingspunkt och att biblioteket inte kan ersättas av 

en bokbuss som då har lagts fram som ett alternativ till biblioteket. Besökarna i Tåstarp 

lägger en vikt på biblioteket som fysisk plats. Det är därför biblioteket är så viktigt för 

dem. En av användarna av Tåstarps bibliotek säger att “En bokbuss som är alternativet 

föreslår ju inte alls som ett bibliotek. Mervärdet är att få ha det på plats.”.  
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I sydsvenskan så skriver en journalist (artikel B) om hur behovet av mötesplatser som 

har en icke-stigmatiserande karaktär bidrar till ett samhälles sammanhållning växer, 

vilket liknar det Audunson, Essmat & Aabø (2011) skriver om när de tar upp 

lågintensiva möten på neutrala platser, som folkbibliotek. Journalisten skriver om att ju 

större del av livet som utspelar sig inom den privata sfären så blir det viktigare att 

samhället tillhandahåller dessa sorters mötesplatser, vilket är en stor del i att skapa 

delaktighet i community (Buschman, 2005). Hen tar också upp att det finns studier som 

pekar på områden som har många offentliga platser som till exempel torg har ett högre 

samhällsengagemang (artikel B). 

 

Artikel D är en artikel skriven av en journalist för e-publikationen Politiken. Här har 

journalisten intervjuat både bibliotekarier och biblioteksanvändare. De delar som vi 

diskuterar behandlar intervjuerna med användarna. Journalisten skriver om hur alla han 

talar med anser bibliotekens uppdrag som mötesplats och kunskapskälla är de viktigaste 

delarna för det demokratiska uppdraget. Här talar dem inte om någon som överordnad 

den andra utan att de båda två är viktiga. 

 

I artikel E så tar författaren upp problematiken i att stänga ute människor. Det tas upp i 

relation till att partiet Sverigedemokraterna har lagt in en motion som handlar om att 

stänga ute utrikesfödda från biblioteken och att biblioteken ska fokusera på svensk 

litteratur. Författaren till artikel E skriver om att det här är fel och att biblioteken skapar 

en alldeles unik plats i det att en har möjligheten att möta andra människor som inte 

delar samma världsbild som en själv har, och därmed skriver om lågintensiva möten och 

att dessa gynnar integrationen (Audunson, Essmat & Aabø 2011). Så att ta bort den här 

sortens mötesplats menar författaren skulle ha förödande konsekvenser just för 

integrationen. Författaren tar också upp en undersökning som fackförbundet DIK har 

gjort som menar att bibliotekarierna som var med i undersökningen inte ansåg att det 

var en specifik grupp som var orsaken till stök på biblioteken (artikel E).  
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I Mölndalsposten (artikel H) står det om ett bibliotek som hotas av nedläggning och att 

det har skickats ett brev till politiker som är underskrivet av tre protestgrupper som 

anser att det är viktigt att biblioteket finns kvar i närområdet då det är en sådan plats 

som möjliggör möten.  

Även insändaren “Biblioteksfilialer ute i byarna?” (artikel I) tar upp behovet av en 

mötesplats som är tillgänglig och att mindre kommuner ofta blir bortglömda.  

I insändaren “Biblioteket är en demokratisk rättighet” (artikel N) lägger författaren även 

här en betoning på att ett bibliotek i närområdet är viktigt. Här tar dock hen en annan 

infallsvinkel och skriver om bibliotekets roll inom folkbildningen och tillgången till 

kultur mer än mötesplatsen i sig är en faktor för det demokratiska uppdraget. Detta är 

något som Buschman skulle mena är en mer traditionell syn på det demokratiska 

uppdraget (2007). 

 

En insändare i Sydsvenskan tar upp vikten av biblioteken som mötesplats (artikel J). 

Författaren talar också om att biblioteken redan idag är en mötesplats och även här så 

nämner hen att det inte kan ersättas av bokbussen även om den också är viktig för 

kommuner där det inte finns några bibliotek. Hen talar också om att det verkar råda en 

nedprioritering när det kommer till biblioteken och jämför med att det aldrig talas om 

att exempelvis simhallen eller de kommunala idrottsanläggningarna är för stora men det 

verkar vara helt okej att ge sig på biblioteken.  

 

I “Ett bibliotek ska vara en mötesplats för alla” (artikel M) så skriver en användare om 

hur biblioteken ska vara en mötesplats för alla och därför inte ska anpassas efter bara en 

användargrupp. Det ska även finnas plats för de som vill komma dit och bara sätta sig 

och läsa och ta det lugnt. Hen skriver om vikten av att själva platsen är anpassad för att 

vara en mötesplats för alla och inte ha för trånga hyllor eller ligga vid en stressig 

galleria.  

 

I materialet finner vi att det har talats om olika typer av möten och det diskuteras ofta 

vilka sorters möten det är som ska ske på biblioteken. I Dalademokraten så skriver en 
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insändare att Ludvikas bibliotek har blivit en “exklusiv fritidsgård” (artikel O). 

Författaren anser att Ludvika bibliotek har blivit en plats som präglas av mycket spring 

och lek i biblioteket och att det är mycket ungdomsgäng som är där ofta. De talar också 

om att de borde tas bort ytor som inbjuder till “tonårsslappande” såsom myssoffor och 

flygplansfåtöljer. Även panoramafönstret borde mörkläggas och dessa ytor borde 

ersättas med bokhyllor, datorer och studierum.  

 

I artikel L så skriver författaren om hur biblioteken agerar som en fritidsgård och att 

personalen inte har den utbildning som krävs för att hantera den här utvecklingen. 

Författaren till artikel L skriver också om att folkbiblioteken inte är en fritidsgård och 

att biblioteken borde återgå till att vara just bibliotek. Diskussionen handlar om syftet 

med biblioteken, vad är deras huvudsyfte? Enligt den här författaren handlar det om det 

traditionella uppdraget som går ut på att bilda folket (Buschman, 2007). Hon talar om 

bråkiga och stökiga ungdomar som kommer till biblioteket och stör de övriga 

besökarna.  

 

9.2 Folkbibliotek och demokrati 

Flertalet artiklar tar upp bibliotek som en plats för lärande eller som en funktion för 

bildning (artikel A, artikel C, artikel F, artikel N, artikel O, artikel K). I en del av dessa 

blir det tydligt att bibliotekets främsta roll är bildning och läsning till skillnad från 

mötesplatsen som då inte har en självklar plats på folkbiblioteket. Det här kan visa på en 

traditionell syn hos användarna gällande bibliotekets demokratiska funktioner 

(Buschman, 2007). Artikel C talar specifikt om att det verkar råda en konflikt mellan 

användarna och bibliotekscheferna. Hen menar att bibliotekscheferna verkar vilja gå i 

en riktning där just mötesplatsen är viktigare än tystnaden när låntagare som hen själv 

inte anser att tystnad på ett bibliotek är automatiskt dåligt (Artikel C). Artikel K går i 

liknande spår och vill även hen betona att tystnaden inte är dålig. Här kommer dock 

bibliotekets uppdrag och på ett annat sätt än i Artikel C. Författaren till Artikel K 

hävdar att tystheten ska vara självklar på ett bibliotek vilket leder till tanken att hen har 
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en viss syn på vad folkbibliotekets uppdrag egentligen är. Vi göra analysen att det finns 

olika uppfattningar om bibliotekens uppdrag och funktion i demokratin där den mer 

traditionella synen är kopplad till bibliotekens funktion innan digitalisering och 

internetåtkomst för allmänheten (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 

2012). Trots att forskare skriver om bibliotekens nya funktioner, är detta inte en åsikt 

som delas av alla biblioteksanvändare.  

 

Även om det finns de artiklar där författaren gärna ser en kombination mellan 

mötesplats och lärcenter och anser att dessa funktioner inte måste utesluta varandra, är 

flertalet negativt inställda till folkbibliotekens roll som mötesplats. Hot, våld och stök 

tas upp, men framför allt en syn på att de som läser och vill ha lugn och ro är 

överordnade de som är stökiga. Gränsen för oordning dras olika långt i artiklarna, allt 

från att personer pratar högt till att vara hotfull, ibland uppkommer båda i en och samma 

artikel (artikel L). Det talas om hur folkbiblioteken har blivit allt stökigare och att det 

borde finnas en möjlighet för bibliotekarier att porta människor som stör eller beter sig 

hotfullt vid upprepade tillfällen (artikel F). Författaren (artikel F) anser att detta skulle 

hjälpa folkbiblioteken att vara en lugn plats. Hen anser att det är på det viset som vi 

hjälper dem som behöver en frizon mest. Även författaren till artikel G skriver om 

vikten av att skapa en trygg plats i sin ledare (artikel G). Här öppnar författaren också 

upp för möjligheten att ge bibliotekarierna rätt att porta människor som upplevs som 

störande och stökiga. Författaren nämner också att det inte hjälper de mest utsatta i 

samhället att låta ungdomar “härja fritt” på folkbiblioteken (artikel G). Hen skriver även 

om att tonårskillar beter sig opassande och talar med ett grovt språk inne på 

barnavdelningen vilket är obehagligt för barnen. Författaren tar upp att personalen inte 

kan göra så mycket ifall det inte eskalerar eftersom biblioteken idag håller fast vid att 

det är en offentlig plats som då är öppen för alla. Hen tar upp att även i de fall där 

polisen har tillkallats har ungdomarna inte gjort något olagligt så de ha inte kunnat 

hjälpa till (artikel G). 
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Det finns även åsikten om att folkbiblioteken inte längre är bibliotek när dessa inte 

längre är tysta och lugna platser och då det handlar om en offentlig plats som alla har 

tillgång till så borde platsen vara till för alla även de som vill använda dessa på det mer 

traditionella sättet (Buschman, 2007 och Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-

Hansen, 2012), alltså som lärcenter. Detta tas upp i en insändare i Eskilstuna kuriren vid 

namn “Bibliotek är inte längre bibliotek” (artikel L). Det syns redan i titeln att 

författaren inte anser att biblioteken idag är som dem borde vara. Författarna till artikel 

G samt artikel L skriver båda om bibliotek som har blivit tvungna att stänga på grund av 

aggressiva och hotfulla personer på biblioteken.   

 

10 Analys 
I det här kapitlet redogör vi för vår analys. Vi har delat upp analysen i två underrubriker 

där vi diskuterar utifrån våra forskningsfrågor och de teman som vi identifierade i 

resultatredovisningen. Först kommer “Community och möten med andra”, här fokuserar 

vi på mötesplatsen och vikten av community. I det andra kapitlet, “Folkbibliotek och 

demokrati”, diskuterar vi resultatets koppling till två tolkningar av det demokratiska 

uppdraget.  

10.1 Community och möten med andra 

I artikel F så talar författaren om vikten av att alla är välkomna på biblioteken och hen 

tar upp hur en rapport gjord av Biblioteksföreningen påvisar hur viktiga biblioteken är 

för integrationen i ett samhälle. Hen skriver om att biblioteken är viktiga för nyanlända 

då det på biblioteken finns tillgång till kunskap om det svenska samhället. Det blir alltså 

som ett första möte mellan nyanlända och det nya samhälle som dem ska leva i. Vi 

finner även stöd för att bibliotek har en viktig funktion vid integrationsprocessen genom 

att vara en öppen, allmän plats samt genom att tillhandahålla information och kultur 

Hellström (2017). Biblioteken skapar även en möjlighet för personer att ha lågintensiva 

möten i en säker miljö (Audunson, Essmat & Aabø, 2011). Artikel F tar upp att genom 
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att ta bort den här platsen så hämmar vi integrationen då vi tar bort möjligheten till både 

möten med andra människor men också möten med en ny kultur.  

 

Artikel H talar om att det är viktigt att befolkningen har möjlighet till ett bibliotek i 

närheten och det är just att det är ett närbibliotek som möjliggör möten. De skriver alltså 

att mötesplatsen är viktig och det behövs fler men att det är betydelsefullt att ha just ett 

bibliotek. Att mötesplatsen har betydelse framgår tydligt, det har även tidigare uppsatser 

funnit stöd för då bland annat Malin Iburg (2012) som också analyserade åsikter i 

dagspress, Iburg hade dock inte samma avgränsning i sitt urval som vi har i den här 

undersökningen. En intressant aspekt är att de i artikel H lägger betoningen på att det 

måste vara ett bibliotek. En tanke kan då vara att de ser på biblioteken på liknande sätt 

som Buschman (2005), nämligen att bibliotek är den ideala institutionen för diskursiv 

demokrati, och att det ett av bibliotekens viktigaste funktioner för demokrati ligger i att 

vara en mötesplats. Artikel H nämner inte något om bildning som vi har sett tidigare 

artiklar göra (artikel C, artikel F, artikel G, artikel L, artikel O) vilket stödjer att det är 

just mötesplatsen de värderar. I artikel H talar författaren om att biblioteken är en 

demokratisk rättighet men här tar artikel, utöver biblioteken som mötesplats, också upp 

bildningsfunktionen som biblioteken har haft som traditionellt uppdrag (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012). Här tar författaren också upp vikten av 

att möta människor som inte är som en själv. Hen menar att det är viktigt för bland 

annat den yngre generationen att möta den äldre (artikel H), författaren till artikel H kan 

då tolkas anse att det är viktigt med lågintensiva möten då det skapar möjligheten att 

möta andras otherness (Audunson, Essmat & Aabø, 2011). Här verkar hen dock inte 

forma en hierarki, hen verkar inte se på saken så som Buschman (2005) gör och 

bestämma vilket uppdrag som är viktigast. Hen verkar vilja att båda delarna uppmuntras 

och ses som viktiga, och att detta inte görs på bekostnad av den andra. Vi anser att det 

här kan relateras till Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen (2012) som 

menar att bibliotek har flera överlappande uppdrag. Även uppsatsen av Åström (2012) 

tar upp att bibliotekspersonalen anser att det demokratiska uppdraget innefattar flera 

olika roller. Författaren till artikel H är en av de som säger rätt ut att biblioteken är en 
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demokratisk rättighet som alla medborgare har rätt att ta del av.  

 

För att biblioteken ska kunna vara mötesplatser för människor och för att vara en 

demokratisk verksamhet så måste de finnas tillgängliga för alla, vi måste själva utöva 

demokrati för att vara demokratiska (Buschman, 2007) och en del av demokratin är 

tillgängligheten. Frågan om tillgängligheten lyfts bland annat i artikel I. Där en 

insändare skriver om att det är viktigt att landsbygden inte glöms bort när en diskuterar 

framtida investeringar hos biblioteken. De ska inte bara finnas i tätorten utan det ska 

finnas möjligheter för möten på biblioteken även i mindre orter, då biblioteken är en 

neutral plats som skulle kunna användas för att ha lågintensiva möten (Audunson, 

Essmat & Aabø, 2011). 

 

Vi finner inte bara en diskussion om ifall bibliotek ska fungera som mötesplatser eller 

inte, utan även en splittring i om denna mötesplats ska vara till för högintensiva eller 

lågintensiva möten (Audunson, Essmat & Aabø, 2011). En del artiklar motsätter sig en 

variation av samhällsgrupper på biblioteket, främst ungdomar men även nyanlända, 

något som vi kan tolka som en motsättning till att möta andras otherness och en vilja att 

endast möta personer som har samma åsikter, uppfattningar och värderingar som en 

själv (Audunson, Essmat & Aabø, 2011). I relation till diskursiv demokrati och 

Buschmans (2005) syn på bibliotekens demokratiska uppgift kan denna konflikt vara 

skadlig då det bland annat kan leda till försämrad integration, skapandet av en överklass 

och dålig sammanhållning inom communities.  

 

Under genomförandet den här analysen har vi märkt att människor verkar bry sig som 

mest om biblioteken när de av någon anledning blir aktualiserade. Som exempelvis när 

de hotas av stängning eller när det finns ett upplevt problem av hot och våld. Dessa 

omständigheter är vad som gör att människor bestämmer sig för att ta steget och skriva 

in till en tidning eller välja att prata med journalisten som kommer och frågar, det här är 

genomgående för alla texter vi har analyserat. Vi märker också att de är mest de lokala 

tidningarna som tar upp hot om stängning av biblioteken. 
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10.2 Folkbibliotek och demokrati 

En kan också urskönja att författaren verkar ha en negativ inställning till att biblioteken 

ska vara en mötesplats av meningen “Man kan även tänka sig att avlägsna så kallade 

kontaktytor, såsom myssoffor, flygplansfåtöljer, och mörklägga panoramafönstren och 

ersätta nämnda objekt med bokhyllor, datorer och studierum.” (artikel O). Här använder 

hen ordet kontaktytor och vill byta ut dessa till bokhyllor, datorer och studierum vilket 

kan tolkas som att biblioteken är en plats där en ska vara ensam och då kanske föra 

tystlåtna intellektuella diskussioner. Det framgår dock inte i artikeln vad hen menar med 

användandet av ordet intellektuella men i sin kontext gör vi tolkningen att författaren 

endast vill ha högintensiva möten, där ens åsikter och värderingar förstärks istället för 

att ifrågasättas (Audunson, Essmat & Aabø, 2011). Det här är även en uppfattning som 

relaterar till det traditionella uppdraget och inte de samtida (Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen & Skot-Hansen, 2012). 

 

Vi får även ta del av åsikter om bibliotekens identitet i artikel G. Här talar författaren 

också om vikten av att bibliotek får vara just bibliotek. De ska vara lugna och sansade 

platser. Här talar författaren också om ungdomsgäng som hänger på biblioteken och inte 

är där för böckerna. Även här talar författaren om just böckerna, litteraturen som 

bibliotekens identitet. Författaren anser också att det är uppenbart att det var ett misstag 

att låta biblioteken fungera som en allmän mötesplats. Hen talar om att ungdomarna 

som sitter på barnavdelningen missbrukar lokalen genom att vara där. Här kommer 

frågan igen vad biblioteken är till för? Ser vi till forskningen så verkar det finnas 

konsensus kring att biblioteken är en mötesplats (se avsnittet om tidigare forskning). 

Men den forskning som har gjorts har som vi tidigare påpekat, fokuserat på vad 

bibliotekarien anser, vi finner däremot åsikter bland vårt insamlade material som strider 

mot detta. Två exempel är nämnda här. Vi har även funnit artiklar där användare ser 

positivt på bibliotek som mötesplats. Sen har vi även funnit material som däremot kan 

tolkas som väldigt för att biblioteken går åt att vara en mötesplats. Ett exempel finner vi 
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i artikel B, här skriver författaren till den översta texten i artikeln om att biblioteken går 

åt rätt riktning då det idag finns ett behov av neutrala mötesplatser vilket vi finner stöd 

för bland forskningen (Audunson, Essmat & Aabø, 2011). Artikel B tar även upp att en 

hörnsten i bibliotekens verksamhet är litteraturen, dock så stänger hen inte dörren för att 

biblioteken blir en mötesplats också. Hen (artikel B) anser att det behövs platser där en 

kan ha samma djupa och breda diskussioner som finns på nätet i det verkliga livet. Här 

lägger hen en vikt på just biblioteken som en plats där en kan ha möten och föra 

diskussioner. Vi tolkar detta som att hen talar om konceptet av högintensiva och 

lågintensiva möten (Audunson, Essmat & Aabø, 2011). Hen (artikel B) identifierar 

alltså ett behov av platser där en kan ha samtal och diskussioner vilket betyder att en ska 

kunna möta nya människor som inte tänker som dig själv. Du blir alltså utsatt för deras 

otherness (Audunson, Essmat & Aabø, 2011).  

 

En intressant aspekt som kommer upp här är att vi finner en konflikt mellan användarna 

om vad bibliotekets funktion är. Vi har i tidigare forskning hittat att det ska finnas en 

konsensus inom den svenska dagspressen om att mötesplatsen är viktig (Iburg, 2012). 

Iburgs (2012) arbete tittade dock bara på dagspressen som helhet vilket kan ha gjort att 

åsikterna från de som föredrog mötesplatsen kom fram tydligast. 

 

I en större del av artiklarna (artikel C, artikel F, artikel G, artikel K, artikel L, artikel O) 

finner vi en tysthetsnorm, d.v.s. att bibliotek ska vara en lugn och tyst plats. Den här 

bilden av bibliotek kan visa på en äldre, traditionell bild av vad ett bibliotek är för 

något. Om det är den här bilden biblioteksanvändare har av ett biblioteks identitet, och 

biblioteksvärlden har en annan bild, som drar sig från det traditionella och mot 

förändring och utveckling, vilken identitet ska behållas? Den här diskussionen om 

identiteten av biblioteken och vilken identitet som är överordnad är ett tema som vi 

finner genom mycket av vårt material. Vad är biblioteken roll och kan det finnas en 

möjlighet att kombinera de olika uppdragen? Buschman (2005, 2007) skriver om vilken 

del som kan anses vara det viktigaste för det demokratiska uppdraget, är det 

mötesplatsen eller är det bildningen? Artikel D tar upp att båda dessa är viktiga och att 
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biblioteket ska både vara en mötesplats och en institution för bildning. I artikel C så 

talar författaren om en klyfta mellan bibliotekarier/bibliotekschefer och användarna. 

Hen kan tolkas att anse att det just nu är bibliotekarierna som bestämmer vad 

biblioteken ska vara till för och hur miljön där ska se ut. Vi har sett stöd för detta i bland 

annat Hedemark och Hedman (2002) som talar om att användarens personliga 

preferenser anses vara underordnade bibliotekarien. Vi har också stöd för att det 

demokratiska uppdraget skulle kunna bestå av flera olika faktorer i magisteruppsatsen 

“Folkbibliotekens demokratiuppdrag - Hur ser de biblioteksanställda på det 

demokratiska uppdraget?” (2012) av Jenny Åström, där de anställda på biblioteket 

identifierade flera olika delar av det demokratiska uppdraget. Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen och Skot-Hansen (2012) tar också upp att ett folkbibliotek kan ha flera 

uppdrag och flera funktioner. 

 

Enligt vissa artiklar är folkbibliotekets demokratiska funktion kopplad till bildning i 

form av studier och läsning snarare än möten och diskussioner mellan användare (artikel 

C, artikel F, artikel L, artikel O). Det går att argumentera för att användare kan möta 

otherness genom läsning, och även bli en demokratiskt aktiv medborgare enligt 

Habermas (Buschman, 2005). Den offentliga sfären är alltså inte biblioteket i sig utan 

texterna som förvaras inne i biblioteket, något som inte strider mot idéerna om diskursiv 

demokrati (Buschman, 2005). Ett annat problem som uppstår om användare endast ser 

till bibliotekens samlingar som den offentliga sfären och det demokratiska uppdraget är 

att bibliotek riskerar att reduceras till bokhyllor och arkiv. I vissa artiklar (ex. artikel C, 

F, L, och O) ser vi hur biblioteksanvändare inte håller med, vilket inte säger mycket om 

teorins sanningsgrad, men det kan visa på en skillnad i hur biblioteksanvändare och hur 

personer inom biblioteksvärlden ser på folkbibliotekets roll och uppdrag. Det här leder 

till praktiska problem när bibliotekarier driver utvecklingen av bibliotek mot ett håll i 

syfte att främja demokrati, när användare har ett annat behov eller andra önskemål. Vi 

har uppmärksammat ett problem med att bibliotekariernas uppfattningar prioriteras och 

lyfts fram mer i tidigare forskning och uppsatser, till skillnad från användares perspektiv 

som ofta blir bortglömt (Hedemark & Hedman, 2002). Om förändringarna inte är 
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önskade eller välkomna bland användare kan negativa konsekvenser innebära att färre 

går till bibliotek eller utnyttjar deras resurser. För biblioteken skulle det medföra 

ekonomiska konsekvenser samt argument för bibliotekens minskade relevans i 

samhället. För samhället och individen kan det innebära en förlust av en viktig 

institution.  

 

Samtidigt finns det användare som uttrycker mötesplatsens roll för demokrati och vikten 

av att möta andra människor som en inte annars kommer i kontakt med (artikel A, 

artikel B, artikel D, artikel E, artikel J, artikel N). Här får vi en annan dimension i 

problemet med folkbibliotekets demokratiska uppdrag, d.v.s. när det inte finns en 

konsensus heller bland användare om vad som är bibliotekens uppdrag. Det skulle även 

kunna vara problematiskt ifall användarna ser det som antingen eller och inte som att 

biblioteken kan ha flera uppdrag som kan överlappa, lite som bibliotekspersonalen ser 

på det demokratiska uppdraget, att det kan ha flera delar som går in i varandra (Åström, 

2012). Även enligt Four space modellen har folkbibliotek flera överlappande uppdrag 

och funktioner (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen, 2012). I vårt 

material ser vi dock en trend bland användare som anser att folkbibliotek ska förhålla 

sig till endast en funktion och ett uppdrag, nämligen det traditionella. 

 

Gällande den demokratiska rollen kommer vi även in på vem som får vistas på 

biblioteket. Flera artiklar (artikel C, artikel F, artikel G, artikel L, artikel O) tar upp att 

bibliotekarier borde ha möjligheten att porta personer som stör och att det kan vara en 

fråga om säkerhet och trygghet på biblioteket. Men i artiklarna ses vissa 

användargrupper som mer problematiska än andra ex. ungdomar. Men i artikel E står 

det tydligt att ett bibliotek ska vara till för alla och problemen med stök och hot löses 

inte genom att porta vissa användargrupper från biblioteken, utan att andra sociala 

tjänster i samhället måste fungera. Hur som helst blir det en fråga kring vem som har 

rätt att vistas på ett bibliotek, och samtidigt som det behövs mötesplatser behövs det 

även lokaler med studie-och läsro för de grupper som annars inte har tillgång till dessa, 

annars kan vi inte säga att alla är välkomna på ett bibliotek. För att biblioteken ska vara 
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en demokratisk institution så behöver medborgare vara välkomna på lika villkor 

(Buschman, 2007).  

 

Iburg (2012) betonar att bibliotek är en plats som bör vara öppen och tillgänglig för alla, 

vilket även författaren till artikel E tar upp, hen diskuterar detta både i förhållande till 

ungdomar som stör på biblioteken och när det kommer till invandrare. I en uppsats av 

Hellström (2017) lyfts vikten av att nyanlända ska ha tillgång till och vara välkomna på 

bibliotek då det är en viktig institution för integration.  

 

Hansson (2011) skriver om hur bibliotekarier tar beslut som påverkar användaren men 

dem tar dessa beslut utan att konsultera användarna. Vi kan se liknande teman i bland 

annat artikel C där författaren talar om hur det är bibliotekschefer som beslutar att det 

som hen kallar för tysthetsnorm är något negativt. Författaren i sig anser inte att det är 

automatiskt dåligt att biblioteken är tysta och lugna platser. Vi kan tolka det som att hen 

skulle vilja att bibliotekschefer och liknande börjar konsultera användarna mer om vad 

biblioteken ska vara för sorts institution. Vi finner även stöd för detta i Lankes (2012) 

som talar om hur biblioteken måste lyssna till sina användare och dra in dessa i sitt 

arbete, för att biblioteken ska ha en självklar, central plats i sitt community. Att 

biblioteken är viktiga för sitt community finner vi även stöd för i vårt material, då det är 

fler artiklar som talar om vikten av att ha ett bibliotek i sitt närområde (artikel H och 

artikel I). 

 

11 Slutsatser 
I det här kapitlet så presenterar vi de slutsatser vi har kunnat dra utifrån vår 

undersökning.  

 

I flera av artiklarna som vi har gått igenom så verkar det finnas en kamp om bibliotekets 

identitet. Vad är det biblioteken egentligen borde göra? Vi har genom att analysera detta 
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material funnit att det inte finns något enkelt svar på den här frågan. Olika användare 

vill olika saker och det skulle inte vara möjligt för biblioteken att välja ifall de ska 

fokusera på bildningen eller mötesplatsen. Även bland forskningen hittar vi tecken på 

att det ena anses vara överordnad den andra (Buschman, 2005). Men vi tror precis som 

författaren till artikel H att det måste vara möjligt för biblioteken att vara en 

kombination, som både Iburg (2012) och Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-

Hansen (2012) lyfter fram i sina tidigare arbeten. Biblioteken bör vara en mötesplats 

som bjuder in till samtal och att möta andras otherness (Audunson, Essmat & Aabø, 

2011) men samtidigt skapa möjlighet för människor att få studiero och ta in den 

kunskap som folkbiblioteken inhyser. Den här undersökningens resultat tyder på att 

folkbiblioteken är viktiga för ett samhälle och att dem är här för att stanna, dock är det 

möjligt att de kommer anta en annan skepnad än den dem har idag.  

12 Diskussion 
I det här kapitlet så diskuterar vi olika delar av vår undersökning. Vi har delat upp 

kapitlet i tre underrubriker. Den första är “Metodkritik” där vi diskuterar vår valda 

metod och tar upp kritik som kan riktas mot den. Under rubriken “Teorikritik” 

diskuterar vi vårt teoretiska ramverk och går även här igenom kritik mot den. Den sista 

underrubriken är “Diskussion av analysresultat” där vi diskuterar resultatet vi fick 

genom vår analys. 

12.1 Metodkritik 
Vi har som det beskrivs i tidigare stycken valt att göra en innehållsanalys av redan 

existerande texter. Vi presenterar här hur vårt resonemang kring kritiken som finns mot 

den här metoden gick till. 

 

Den som skriver en text reflekterar och uttrycker sin bild av den omgivande 

verkligheten eller av sina inre upplevelser och många gånger speglar texterna både 

medvetna och omedvetna föreställningar hos författaren. Genom att analysera texter 

skrivna av användare får vi en blick in i dessa föreställningar, utan att författarna till 
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texterna påverkas av vår undersökning eller närvaro, vilket hade varit fallet hade vi 

istället valt att göra intervjuer med biblioteksanvändare. Deras föreställningar uttrycks 

med deras egna begrepp och språk (Bergström & Boréus, 2012), inte för att anpassa sig 

till oss som undersökare. Texter är ett resultat av att en eller flera personer vill förmedla 

något till andra människor och då dessa texter läses får de konsekvenser för vad 

människor tänker, tycker och gör (Bergström & Boréus, 2012). De texter vi använder är 

således inte bara uttryck för vad en eller ett fåtal personer tycker, utan kan även leda till 

att läsares tankar och uppfattningar påverkas.  

 

Under undersökningens gång så fanns det flera faktorer som vi diskuterade kring bland 

annat materialet. En av dessa faktorer är att använda material som ledare då de skrivs av 

människor som arbetar med att “tycka” om olika ämnen, vi har dock gjort bedömningen 

att åsikterna som uttrycks i de ledare vi har valt ut fortfarande reflekterar tonen på 

samtalet som pågår kring folkbiblioteken som mötesplats och därför fortfarande är 

relevanta för vår undersökning (Boréus, 2015).   

 

En annan faktor som vi är tvungna att diskutera är texter som är skrivna av journalister 

som intervjuar besökare på bibliotek, då åsikterna av användare kan vara 

felrepresenterade i texten som journalisten skriver ihop. Ifall hen väljer bort vissa delar 

alternativt väljer ut vilka användare hen talar med får vi en artikel som möjligtvis 

felrepresenterar användares åsikter. Vi är även medvetna om att insändare möjligtvis har 

redigerats av tidningen där den ska publiceras. Vi kom fram till att använda oss av 

material av den här sorten på grund av att vi anser att det fortfarande går att dra 

slutsatser på hur samtalet hos biblioteksanvändare ser ut kring folkbiblioteken som 

fysisk plats.  

 

Vi har ett begränsat material som består av 15 texter. Det skulle kunna kritiseras på 

grund av att urvalet är så pass litet, men mot slutet av vår datainsamling så upplevde vi 

att artiklarna började upprepa liknande åsikter och att vi därför uppnått en mättnad i vår 

insamling och att materialet vi har fortfarande skulle kunna påvisa åsikter som får 
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utrymme i den media som vi har analyserat. En del artiklar har fallit bort i vår 

urvalsprocess då dessa belyser demokratiuppdraget ur ett beståndsperspektiv, alltså 

frågor gällande censur.   

12.2 Teorikritik 

Vår teori utgår från Audunson, Essmat & Aabø (2011), Buschman (2005, 2007) och 

deras begrepp om otherness, högintensiva och lågintensiva mötesplatser och  

offentlighet. Vi anser att dessa teorier är lämpliga att använda i vår analys, det finns 

dock kritik mot dessa teorier som vi diskuterar här nedan. Hansson (2011) kritiserar 

dock Aabø, Audunson och Vårheim (2010) då deras koncept av mötesplatsen är för 

dåligt definierad och inte förankrad i det praktiska arbetet som sker på ett folkbibliotek. 

 

Vidare kan en kritisera Buschman (2005, 2007) då han drar slutsatser och argument ur 

en helt teoretisk grund vilket kan vara en nackdel när en ska applicera det i praktiken. 

Audunson, Essmat och Aabø (2011) har trots sin något oklara definition av 

mötesplatsen arbetat praktiskt och nått ut till användarna i sin undersökning vilket är bra 

då vi i den här undersökningen arbetat med användarens egna åsikter. En förklaring till 

det något oklara mötesplatsbegreppet som Audunson, Essmat och Aabø (2011) 

använder sig av kan just vara att användarna själva använder begreppet på många olika 

sätt.  

 

Mötesplats är inte bara ett begrepp som Audunson, Essmat & Aabø (2011) eller 

Buschman (2005) använder sig av i sin forskning utan även ett ord som förekommer i 

vardagligt språkbruk. De användare som i artiklarna någon gång talar om “mötesplats” 

kanske inte har samma uppfattning av vad möten innebär men satt i ett sammanhang 

kan vi göra jämförelser och analyser av vad användaren resonerar kring.  

 

Det skulle behövas vidare studier om mötesplatsen så att konceptet kan förankras bättre 

inom det praktiska arbetet (Hansson, 2011). Men som teori har Audunson och Aabøs 

begrepp ändå en viktig funktion i att skapa förståelse för hur mötesplatser och 
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demokrati kan relatera till varandra. Teorin om hög-och lågintensiva möten och om 

otherness uppfyller sin funktion genom att skapa förståelse för ett visst fenomen och ge 

mening till vår insamlade data. När då en biblioteksanvändare uttrycker vikten av att 

möta andra människor som är olika en själv (ex. artikel N), har vi möjlighet att förstå 

varför det är viktigt med lågintensiva möten. Det är även ett begrepp som rymmer 

tillräckligt många olika tolkningar för att vi ska kunna anpassa det till just den här 

studien.  

 

Vi anser dock att Audunson, Essmat och Aabøs (2011) koncept om mötesplatsen 

fortfarande passar in i vår analys då mötesplatsen som användarna diskuterar i vårt 

insamlade material talar om mötesplatsen på ett liknande sätt. Det talas om de 

högintensiva och lågintensiva möten (Audunson, Essmat & Aabø, 2011) som existerar 

inom det begreppet och ett återkommande tema handlar om otherness.  

12.3 Diskussion av analysresultat 

Som alla kvalitativa studier löper även den här en risk av att inte vara generaliserbar på 

alla biblioteksanvändare. Diskursen om bibliotek som mötesplats och dess demokratiska 

uppdrag kan sträcka sig långt utanför de åsikter som förs i de medier som vi har 

analyserat här. Vi har inte ett urval som kommer kunna representera hela Sveriges 

biblioteksanvändare men vi har fått fram en del möjliga uppfattningar om bibliotekens 

funktion i samhället. 

 

Vi kan även diskutera tidningarnas politiska inriktning och hur denna påverkar 

innehållet och de åsikter som framförs i dem. Majoriteten av de artiklar som vi har 

funnit har varit ifrån tidningar som kan kopplas till en mer högerinriktad politik vilket 

kan vara problematiskt då de kan tänkas lyfta fram åsikter som passar in i den 

högerpolitiska agendan. Vi kan inte veta säkert vilken politisk tillhörighet de som 

uttryckt åsikter i de artiklar som har valts ut har, så det finns inte någon möjlighet att 

analysera deras svar utefter detta. Vi är medvetna om att det är möjligt att den politiska 

tillhörigheten av de olika tidningarna kan påverka vårt resultat. 
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De texter vi har analyserat pekar på att det finns starka åsikter och uppfattningar om 

folkbiblioteken och vad de borde vara för sorts plats. Är det en mötesplats eller ska de 

strikt arbeta med bildning av folket? Vi har funnit att det drar åt olika håll, vissa 

användare anser att det viktigaste är bildningen vilket vi kan se tydligt av artiklarna som 

förespråkar en plats som enbart uppmuntrar till studier och intellektuella diskussioner. 

Sen finns det de som anser att folkbibliotekens uppdrag handlar om att vara där för sina 

användare och fokusera på mer än bara litteraturen. De ska vara öppna platser där det 

finns möjlighet att möta andras otherness och ta in nya idéer på en neutral plats. Alla 

artiklar nämner inte kopplingen mellan mötesplatsen och det demokratiska uppdraget 

men vi kan ändå se hur det hänger samman då författarna till artiklarna talar om 

folkbiblioteken som en mänsklig rättighet.  

 

Det saknas konsensus mellan biblioteksanvändare, inte bara om bibliotek bör vara 

mötesplatser eller inte, utan även kring vilken typ av mötesplats det ska vara och om de 

är till för högintensiva eller lågintensiva möten. Det leder oss in på diskussionen kring 

vem som har rätt att bestämma vad folkbibliotek ska innebära för demokrati. För samma 

problem som vi får av att ha bibliotekarier och en B&I sektor som utesluter användares 

åsikter och upplevelser får vi om vi utesluter vissa användare från att vara med och 

definiera bibliotekets roll för demokrati. Det praktiska arbetet på bibliotek blir fullt av 

utmaningar i sitt arbete att försöka ta hänsyn till alla användares åsikter.  

13 Framtida forskning  
Kapitlet “Framtida forskning” går ut på att ta upp möjligheter till framtida forskning. Vi 

talar om vår egen undersökning och vad som skulle behövas i en framtida studie. 

 

Vi har i den här undersökningen bara skrapat på ytan till hur användaren ser på 

folkbiblioteken som mötesplats och hur den mötesplatsen är relaterad till 

folkbibliotekets demokratiska uppdrag. Vi anser att det behövs vidare studier som mer 

direkt rör användarna. Vi har analyserat redan existerande texter men det behövs fler 
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studier som exempelvis längre observationsstudier och intervjustudier för att kunna 

skapa mer generaliserbara resultat. Vi behöver mer forskning som visar hur 

mötesplatsen fungerar på folkbiblioteken i praktiken. Det saknas även forskning som 

lyfter hur bibliotekarier kan göra biblioteken till en plats som kan skapa förutsättningar 

för både högintensiva och lågintensiva möten. Vi har även sett att insändare skrivs om 

bibliotek som hotas av stängning eller där det finns ett upplevt problem av hot och våld 

på biblioteket. Det vore intressant att se om dessa insändare har någon korrelation med 

nyheter om bibliotek eller aktuella händelser som berör folkbibliotek för att undersöka 

varför användare skriver om biblioteken. 

 

14 Sammanfattning 
I det här kapitlet så sammanfattar vi vår undersökning och presenterar våra 

forskningsfrågor och de svar vi har kommit fram till genom vår undersökning. 

 

 Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur användaren upplever och 

diskuterar folkbiblioteken som mötesplats och hur mötesplatsen är kopplad till det 

demokratiska uppdraget. Genom att använda oss av en begreppsram som består av 

begreppen offentlighet, otherness samt hög- och lågintensiva mötesplatser har vi 

analyserat ett antal artiklar i dagstidningar och e-tidningar för att ta reda på hur 

användare talar om folkbibliotek som mötesplats i relation till demokrati. Vi har 

uppmärksammat en brist av forskning gällande användares upplevelser och 

uppfattningar samt att bibliotekariernas åsikter sätts främst.  

 

Våra frågeställningar är “Hur talar biblioteksanvändare om folkbibliotek i media som 

dagstidningar och e-tidningar?”, “På vilket sätt förhåller sig dessa uppfattningar om 

mötesplatsen sig till bibliotekets demokratiska uppdrag?”. Användarna talar mycket om 

biblioteken i media men de talar om dem på olika sätt. Vissa vill ha en mötesplats och 

andra vill ha lugn och ro. Upplevelserna som de olika användarna har om mötesplatsen 

skiljer sig också alltifrån att de ska vara möten som handlar om intellektuella lågmälda 
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samtal till att det är viktigt att möta personer med en annan bakgrund än du själv. Vissa 

användare talar även om hur viktig mötesplatsen är för demokratin. Vi har alltså kunnat 

urskilja att vissa användare ser kopplingen mellan just mötesplatsen och demokrati, det 

mest konkreta exemplet handlade om mötesplatsen och integrationen.  

 

Resultatet av detta arbete tyder på att det finns en konflikt bland användare där vissa vill 

att biblioteken ska fokusera på bildning medan andra anser att mötesplatsen är det 

viktigaste. Det finns även skilda meningar om vilka sorters möten som ska ske på 

biblioteken, då vissa vill ha högintensiva möten och andra vill ha lågintensiva. Vi drar 

slutsatsen att dessa skilda uppfattningar kan leda till utmaningar för bibliotekens 

verksamhet. 
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