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Abstract 

Solitary togetherness: Sense of community and the public library as a place 

This thesis examines how library patrons experience the public library as a physical 

place and how their emotions and opinions fit into the concept sense of community. 

Nine informants were selected and interviewed about their habits, experiences, 

preferences, opinions and emotions when visiting their respective most-used 

libraries. Using the theoretical framework developed by David W. McMillan and 

David M. Chavis for the concept sense of community as an analytical tool, the 

transcribed interviews have been closely studied and analysed in terms of the 

different criteria that make up a sense of community according to the theory.  

Some criteria were found to be relatively weak in the interview data, such as a 

shared emotional bond and strict boundary settings. Other criteria were better 

represented, such as a sense of personal investment, mutual influence between 

patron and library, a sense of belonging, fulfilment of needs, and shared values. The 

informants were particularly unified when discussing the importance of a public 

library for a local community as a place that welcomes all for free, values culture 

and knowledge, and provides a multitude of books and media in a calm, peaceful 

environment.  

The conclusion was drawn that public library patrons do feel a sense of community 

with their local library, its staff and other users, and that there’s a connection to this 

sense of community and the sense of being a citizen in Sweden as a whole. Physical 

factors such as interaction with staff and the make-up of the collection were found 

to be of particular importance to patrons, but other physical factors also influenced 

how they viewed and made use of specific public libraries.  

Nyckelord 

Folkbibliotek, mötesplats, gemenskap, biblioteksrummet, biblioteksbesök, 

användarstudier, gemenskapskänsla, sense of community, McMillan, Chavis 
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tålmodiga, intresserande och uppmuntrande medverkan.  
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1 Inledning 

Under de senaste decennierna har biblioteken intagit nya digitala 

dimensioner, både med digitala versioner av biblioteket och med helt nya 

medier som e-böcker. Samtidigt finns det ett stort intresse för det fysiska 

biblioteksrummet. Särskilt folkbiblioteksforskningen är involverad i frågor 

som: vad betyder biblioteket som fysisk plats för sina användare? Vilka 

sociala dimensioner kan urskiljas i användarnas samspel med biblioteket?  

 

Exempelvis har det fokuserats på folkbiblioteket som mötesplats i en 

uppmärksammad studie av tre bibliotek i Oslo, där olika kategorier av platser 

och typer av möten kunde identifieras (Aabø et al., 2010). Möten på 

biblioteket sker dels mellan olika individuella användare, dels mellan 

användare och biblioteksanställda. Möten kan ske i organiserad och i spontan 

form. Det lokala folkbibliotekets roll som en plats för organiserad 

mötesverksamhet som engagerar ortsbor tas också upp i studier av Scott 

(2011) och Goulding (2008), samt i ett historiskt perspektiv Hersberger et al. 

(2007).  

 

Samtidigt påpekar Söderholm och Nolin i en forskningsöversikt att ett alltför 

ensidigt fokus på möten och sociala aktiviteter riskerar att ignorera de 

egenskaper som gör biblioteket unikt, och det kan då framstå som vilken 

offentlig mötesplats som helst (Söderholm & Nolin, 2015). För möten är 

samtal viktiga, men om samtal blir alltför många och livliga i 

biblioteksrummet kan de upplevas som störande för de besökare som är där 

för att läsa för sig själva.  

Hur biblioteksrummet är konstruerat i arkitektur och inredning har 

analyserats bland annat i form av sociala klasser och uppmuntrat beteende 

(Arensen 2007) och i form av maktförhållanden speglad i graden av visuell 

översikt över användarna (Griffis 2010). Hur synen på visuell kontroll 

förändrats i ett historiskt perspektiv tas också upp i en avhandling som 

jämför biblioteksrummet mellan tre svenska stadsbiblioteks huvudbyggnader 

(Koch, 2004).  

Vi kan konstatera att det finns ett stort antal komponenter och många möjliga 

perspektiv i frågan om hur användarna upplever folkbiblioteket som fysiskt 

rum samt den sociala dimensionen av biblioteksbesöket. Trots att det redan 
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utförts mycket forskning på detta område återstår det därför åtskilliga 

aspekter vilka ägnats föga uppmärksamhet. 

1.1 Problemorientering 

Det finns alltså ett avsevärt intresse för folkbibliotekets funktion som 

mötesplats och vad detta innebär för användarna i historiska intryck och 

framtida möjligheter för biblioteksrummet. Samtidigt finns det också oro för 

att alltför mycket fokus på den sociala mötesplatsen tar bort det unika från 

folkbiblioteken (Söderholm & Nolin, 2015).  

En viktig fråga är hur balansen ser ut och upplevs mellan folkbibliotekets 

profil som en lågmäld miljö för individuella studier, nöjesläsning och 

sökning av information och dess profil av social mötesplats och plats för 

organiserad programverksamhet. Olika folkbibliotek väljer här att ha olika 

inriktning, dels på grund av skiftande behov bland deras användare, dels 

eftersom lokalernas storlek och utformning påverkar vad som enkelt kan 

göras i biblioteksrummet.   

För att folkbiblioteket ska kunna få en bild av hur det uppfattas av sina 

användare och i vilken mån det uppfyller deras behov är det nödvändigt att 

studera vad biblioteket betyder som plats för dess fysiska besökare, både 

praktiskt och känslomässigt. Fruktbara studier har gjorts av dessa aspekter i 

ett historiskt perspektiv, med fokus på hur biblioteket som fysisk plats gett 

upphov till en känsla av gemenskap hos dess användare (Hersberger et al., 

2007; Lin & Luyt, 2012). Min undersökning vill bidra till studier i samtiden 

och på svensk mark med samma tema.  

Jag är intresserad av att närmare studera betydelsen av personalens 

bemötande och övrig interaktion med andra människor i bibliotekslokalen; 

betydelsen av bestånd och utlåningsverksamhet; samt betydelsen av övriga 

fysiska faktorer i biblioteksrummet, allt detta så som de framstår i samtal 

med biblioteksbesökare.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka användarnas upplevelser av 

folkbiblioteket som ett fysiskt mötesrum och vilka sociala och känslomässiga 

aspekter som kan avläsas av deras berättelser i relation till begreppet känsla 

av gemenskap. Gemenskap ska här förstås både som gemenskap mellan 

individen och andra biblioteksanvändare och med personalen, men också 

gemenskap mellan individen och biblioteket som gemensam lokal institution.  
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Den frågeställningen jag ställer upp är följande: 

• Vilka känslor av gemenskap upplever biblioteksbesökare i relation till 

andra användare, bibliotekspersonal och till biblioteket som institution?    

• Vilken betydelse har bibliotekets tre huvudformer av fysiska faktorer för 

besökarnas relation till folkbiblioteket? Dessa huvudformer är: 

interaktion med personal och andra användare; bestånd och 

utlåningsverksamhet; samt övriga fysiska faktorer.  

 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att rikta in mig på folkbibliotek och i huvudsak låta andra 

bibliotekstyper stå utanför min undersökning för att kunna uppnå skarpare 

fokus och bättre grund för jämförelser mellan olika användares upplevelser. 

Även för andra bibliotekstyper menar jag dock att ovanstående frågor är i 

hög grad relevanta.  

Folkbibliotekets digitala rum ligger även det utanför denna undersökning. 

Med det digitala rummet menar jag: digitala medier som e-böcker, e-

tidskrifter, ljudböcker som laddas ned online, bibliotekens hemsidor och 

deras närvaro på sociala medier samt bibliotekens tillgång till databaser och 

andra e-resurser.  

Med detta inte sagt att det digitala rummet inte påverkar det fysiska rummet, 

utan att denna aspekt inte rymdes inom undersökningens tidsram och därför 

fick uteslutas. 

 

1.4 Definition av begrepp och variabler 

 

1.4.1 Definition av begreppet gemenskap 

Jag vill alltså använda mig av begreppet känslan av gemenskap (sense of 

community) både som ett konceptuellt stöd för min insamling av data och 

som ett verktyg för att analysera mina data. Det senare sker med hjälp av ett 

specifikt teoretiskt ramverk kring detta begrepp som tas upp i kapitlet Teori.  

Det svenska begreppet gemenskap och det engelska begreppet community är 

inte helt utbytbara.”Community” på engelska har flera definitioner, men just 

dessa två definitioner framstår som centrala för mycket av litteraturen om 

bibliotek och community/gemenskap:  
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1. A group of people who share the same interests, pursuits, or occupation, 

esp. when distinct from those of the society in which they live 

2. Social cohesion; mutual support and affinity such as is derived from living 

in a community (Oxford English Dictionary, 2017, min numrering).  

Den första definitionen utgår från community som en grupp individer med 

gemensamma intressen, en betydelse som är stark i den anglosaxiska 

litteraturen, medan den andra definitionen handlar mer om 

gemenskap/community som något som uppstår genom att leva i en sådan 

grupp.  

Det engelska begreppet kan också ha en mer utpräglad känslomässig 

betydelse: 

3. The fact of being in communion; social intercourse; fellowship, amity 

Oxford English Dictionary 2017, min numrering).  

För det svenska begreppet är det den känslomässiga delen av de sociala som 

är den mest centrala: Nationalencyklopedin definierar ”gemenskap” som 

”(känsla av) positiv samhörighet” som huvudsaklig betydelse (NE, 2017).  

Min definition av gemenskap för denna undersöknings syfte är följande: 

Känsla av positiv samhörighet mellan människor i en grupp, grundad på 

upplevelsen att man har en eller flera intressen eller egenskaper 

gemensamma. 

1.4.2 Aspekter av det fysiska rummet: tre huvudformer 

För min undersökning vill jag räkna in följande under bibliotekets fysiska 

och materiella faktorer:  

 1) personalens bemötande, organiserad interaktion i lokalen 

(programverksamhet), icke organiserad interaktion med andra besökare; 2) 

beståndet av fysiska medier samt den utlåningsverksamhet som pågår i det 

fysiska rummet; och 3) övriga fysiska faktorer: bibliotekslokalens läge och 

storlek, arkitektur och inredning, möblering, skyltning, belysning, värme och 

luft, tillgång på datorer, studieplatser och sittplatser. Jag kommer inte att i 

detalj beskriva biblioteksrummet i varje undersökt bibliotek utan enbart vid 

behov ta upp sådant som nämns av informanterna i intervjumaterialet. 
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2 Tidigare forskning 

Åtskillig forskning har utförts inom biblioteksforskningens sociologiska 

tradition rörande biblioteksrummet som fysisk plats och folkbibliotekets 

betydelse för en social gemenskap. Dessa ämnesområden hamnar framför allt 

i tvärsnittet mellan användarstudier och biblioteket som samhällsinstitution. 

En kortfattad genomgång av ett antal relevanta verk följer här med tematisk 

gruppering. Både historiska och samtida studier har tagits med. 

2.1 Fysisk utformning av biblioteksrum: historiska och samtida 

perspektiv  
Arensen (2007) och Griffis (2010) har anlagt historiska perspektiv på hur 

biblioteksmiljöns fysiska utformning signalerar vilka beteenden som tillåts 

och uppmuntras på biblioteket. Arensen har undersökt de historiska s.k. 

sällskapsbibliotek (social libraries) som fanns i en del amerikanska städer 

under perioden 1800—1860. Studien gör skillnad mellan två huvudtyper av 

sällskapsbibliotek: en för samhällseliten och en annan för lägre tjänstemän 

(Arensen, 2007).  

De sällskapsbibliotek som vände sig till en manlig samhällselit fann Arensen 

präglade av högtidlig monumentalitet, med en atmosfär som premierade tyst 

referensläsning. Betydligt enklare och mer praktiskt utformade var de 

sällskapsbibliotek vars medlemmar var ambitiösa lägre tjänstemän: dessa 

tillät mer informella samtal och var mer välkomnande mot kvinnliga 

besökare. Arensen menar att de tidigaste folkbiblioteken var påverkade av 

bägge bibliotekstyperna. Hans studie visar hur olika biblioteks inriktningar 

och klientel kan spåras i deras yttre miljöer (Arensen, 2007).  

Skillnaderna mellan hur ett bibliotek såg ut när det öppnades och många 

årtionden senare står i fokus i Matthew Griffis historiska fallstudie av ett 

folkbibliotek i Owen Sounds, Ontario, Kanada. Griffis finner att det 

undersökta bibliotekets ursprungliga arkitektur speglade dåtidens 

maktförhållanden, med ett centralt rum där bibliotekarien har översikt över 

alla som finns i lokalen. Efter en ombyggnad på 1970-talet förändrades 

biblioteket betydligt och idag har bibliotekarierna inte längre uppsikt över 

allt som användarna gör, vilket förändrat maktförhållandena i 

biblioteksrummet. Användarna har fått delaktighet i kontrollen av rummet 

(Griffis, 2010).  
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Hur arkitektur i bibliotek kan konstruera kunskap och uppmuntra besökarna 

att röra på sig på olika sätt i rummet har studerats av Daniel Koch (2004) i 

hans avhandling om tre huvudbiblioteks byggnader: Stockholms 

stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek och Växjö stadsbibliotek. Genom 

analys av byggnadernas utformning och observationer av hur besökare rör 

sig i rummet har han funnit att Stockholms stadsbiblioteks byggnad speglar 

en hierarkisk syn på kunskap som ett strukturerat träd, med hög grad av 

överblick. Malmös stadsbiblioteks byggnad representerar kunskap som ett 

nätverk av hög komplexitet i rummet. Koch definierar olika typer av kontroll 

över biblioteksrummet: visuell kontroll som handlar om översikt och rumslig 

kontroll som handlar om hur mycket individens rörelsemönster styrs av 

arkitekturen. Den äldsta av de tre byggnaderna, Stockholms stadsbibliotek, 

befanns ha en hög grad av både visuell och rumslig kontroll, medan Växjö 

stadsbibliotek hade hög visuell kontroll men låg rumslig kontroll. Malmö 

stadsbibliotek hade låg visuell och låg rumslig kontroll (Koch, 2004).  

 

2.2 Upplevelse och användning av biblioteksrummet  

Bland samtida undersökningar av allmänhetens intryck av biblioteksrummet 

vill jag lyfta fram en studie av Seattle Public Librarys huvudbibliotek, som 

fick en uppmärksammad ny byggnad år 2003. Författarna Fisher, Saxton, 

Edwards och Mai (2007) undersökte vad Seattles huvudbibliotek betydde för 

dess användare och andra ortsbor som plats. De fann att den nya byggnaden 

av många ortsbor ansågs nyskapande och visionär, en symbol för 

framåtblickande som de var stolta över. Besökare till biblioteket underströk 

arkitekturens ljus och öppenhet. Informanterna satte stort värde på biblioteket 

som en informationsplats för böcker och andra media samt för tillgång till 

datorer och internet. Biblioteket ansågs vara en plats där man värderar och 

utövar yttrandefrihet. De intervjuade betonade hur viktigt det var för dem att 

biblioteket är gratis och menade att den nya byggnadens kostnad för 

skattebetalarna var väl värd priset, både för egna behov och för att biblioteket 

sågs som viktigt för hela samhället (Fisher et al., 2007).  

Författarna använde Ray Oldenburgs teori om en tredje plats i stadsmiljöer, 

men fann att det undersökta biblioteket inte passade väl in på teorins 

beskrivning. Oldenburgs tredje plats-begrepp gäller platser som uppmuntrar 

till informellt umgänge på neutral mark vilka fungerar som sociala 

utjämnare, men det undersökta biblioteket uppfyllde bara tre av Oldenburgs 
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åtta kriterier för en tredje plats. Biblioteket befanns ändå kunna fungera som 

en viktig social plats (Fisher et al., 2007).  

En svensk undersökning av Franzén, Grönvall, Schultz Nybacka och 

Wennbrink (2014) fokuserar på användningen av biblioteksrummet i tre 

närliggande bibliotek i Stockholms län, ett högskolebibliotek och två 

folkbibliotek. Det upptäcktes bland annat att flera delar av lokalerna 

användes på andra sätt än de förmodat. Exempelvis visade det sig att en 

tidningshörna inte var enbart för tyst läsning utan ofta var plats för samtal 

och för grupparbeten. Att ett av biblioteken är organiserat rumsligt efter olika 

åldersgrupper togs upp som ett möjligt problem för att olika generationer ska 

kunna mötas på biblioteket. I en analys placerade författarna in biblioteket 

som ett mellanrum mellan olika upplevda världar: hemmavärlden kontra den 

medborgerliga världen, den industriella kontra den inspirerade världen, den 

produktiva kontra den inspirerande världen, berömmelse kontra andlighet 

samt marknad kontra politik (Franzén et al., 2014).  

 

I Francine May och Fiona Blacks undersökning av sex olika folkbibliotek i 

Nova Scotia sökte forskarna ta reda på hur användarna använder och 

upplever biblioteket som fysiskt rum samt vilka roller som användare och 

personal anser att folkbiblioteket spelar för lokalbefolkningen (May & Black, 

2010). De fann att de undersökta biblioteken bör ses som framgångsrika 

platser för allmänheten, där användarna känner sig välkomna.  Forskarna 

analyserade resultatet i form av tre olika huvudteman, vilka de menar 

beskriver de vitala roller som folkbiblioteken spelar för lokalbefolkningen: 

tillhandahållare av böcker och information; tillhandahållare av åtkomst till 

teknologi; samt tillhandahållare av ett socialt rum där medlemmar av 

allmänheten är välkomna. Trots gemensamma drag mellan biblioteken 

befanns varje enskilt bibliotek vara en unik plats präglad dels av det 

omgivande samhället, dels av byggnadens fysiska utformning (May & Black, 

2010).  

2.3 Bibliotek och gemenskap  

Folkbibliotekets funktion som mötesplats undersöks i en uppmärksammad 

studie av tre folkbibliotek i Oslo från olika stadsdelar med olika 

demografiska profiler (Aabø et al., 2010). Forskarna kunde identifiera sex 

olika typer av mötesplats och variation i vilka typer av möten som uppstod. 

De fann att biblioteket är en komplex mötesplats med vissa drag 

gemensamma med Oldenburgs ”tredje plats”, men att det också är besläktat 
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med hemmet och familjeaktiviteter, Oldenburgs ”första plats”, samt med 

arbetsrelaterade aktiviteter, Oldenburgs ”andra plats” (Aabø et al., 2010).   

 

Forskarna skilde på högintensiva möten (planerade, ofta med folk man redan 

känner) och lågintensiva (oplanerade, med främlingar), en uppdelning 

hämtad från Audunson (2005). Förväntade korrelationer mellan hur de tre 

biblioteken användes som mötesplats och deras olika demografiska profiler 

bekräftades inte av materialet. Vad som kunde utläsas var att låginkomst-

tagare med lägre utbildning särskilt ofta använde biblioteket som plats för 

högintensiva och lågintensiva möten; men den starkaste faktorn i hur mycket 

biblioteket användes som mötesplats var engagemang i lokal förenings-

verksamhet. Forskarna menar att folkbiblioteket som mötesplats spelar en 

viktig roll som utjämnande kraft för att kunna vara en aktiv medborgare 

oberoende av sociala och ekonomiska skillnader (Aabø et al., 2010). 

 

I ovan nämnda arbete av Ragnar Audunson (2005) utvecklas ett konceptuellt 

ramverk för att utforska folkbibliotekets roll som mötesplats i ett multi-

kulturellt och digitalt samhälle. Audunson menar att i dagens samhälle 

tolereras en mångfald av kulturella uttryck och värderingar, vilket han 

kopplar dels till den digitala revolutionen, dels till ökad migration och de 

kulturella och sociala förändringar denna fört med sig. Denna utveckling bär 

med sig en risk att folk kan komma att leva i segregerade kulturella nischer 

utan att stöta på andra gruppers värderingar och intressen, vilket vore en fara 

för demokratin. Detta ökar betydelsen av platser för lågintensiva möten. 

Högintensiva mötesplatser definierar Audunson som arenor där folk lägger in 

sitt huvudsakliga engagemang och tillbringar merparten av sitt sociala liv. 

Lågintensiva mötesplatser är istället arenor där man träffar människor man 

annars inte skulle träffat, som har andra intressen och värderingar än man 

själv. Audunson menar att folkbiblioteket är ett av de få ställen för 

lågintensiva möten mellan olika kulturer som finns kvar i samhället 

(Audunson, 2005).  

 

Som nämndes i inledningen ser Jonas Söderholm och Jan Nolin (2015) i en 

översikt över folkbibliotekens sociala perspektiv ett odelat fokus på 

biblioteket som mötesplats som problematisk. De ser i detta en risk att 

samhälleliga perspektiv överskuggas av en snävare inriktning på sociala 

frågor och vill rikta uppmärksamhet på de möjligheter som finns för 

bibliotekets fysiska bestånd. De föreslår ett nytt perspektiv: biblioteket som 

en plats för ”community borrowing”, där medlemmar i en gemenskap kan 
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låna föremål, som leksaker och verktyg, inte enbart medier. (Söderholm & 

Nolin, 2015). 

Två undersökningar med begreppet community som central del förtjänar att 

nämnas. I en artikel om två bibliotekssystem i King County, Washington, 

USA går Rachel Scott (2011) igenom aktiviteter dessa bibliotek företar i 

syfte att öka sammanhållningen och styrkan i de samhällen de betjänar. Scott 

menar att folkbiblioteken i USA behöver utvidga sitt fokus för att möta de 

skiftande behoven hos sina användare och potentiella användare. Genom 

utbildning, tillgänglighet, jämlikhet, integration, engagemang och sin blotta 

existens kan biblioteken göra de lokala samhällen starkare och öka deras 

gemenskap. Liksom Aabø et al. (2010) ser Scott folkbiblioteket som en 

demokratisk utjämnande kraft. Hon understryker att biblioteken måste kunna 

lyssna på sitt användarunderlag och anpassa sig efter vad som efterfrågas 

(Scott, 2011). 

Anne Goulding (2008) har undersökt aktiviteter inom brittiska folkbibliotek 

vilka söker involvera lokala medborgare – hon använder begreppet 

community engagement, inte helt enkelt att översätta till svenska. Hon finner 

att folkbiblioteket utgör en nyckelresurs för de lokala medborgarnas 

gemensamma behov, med möjlighet att göra biblioteksrummet tillgängligt 

för föreningsaktiviteter, arbeta tillsammans med frivilliga organisationer och 

andra offentliga institutioner, låta volontärer hjälpa till att förmedla 

bibliotekets tjänster samt att involvera lokala medborgare i beslutsfattande 

som rör biblioteket (Goulding, 2008).  

Ett sätt för folkbiblioteken att engagera sina användare är genom att erbjuda 

utrymme och verktyg för besökarna att arbeta kreativt, i så kallade 

makerspaces. Shannon Crawford Barniskis (2016) har undersökt denna typ 

av utrymmen på två bibliotek för få inblick i hur de är utformade, hur de 

presenteras, var de kan nås i rummet, hur de beskrivs av personal och 

användare samt vilka maktförhållanden som kan avläsas i deras formgivning. 

Hon finner att användarna genom att arbeta kreativt i dessa utrymmen hjälper 

till att konstruera vad bibliotek är och vad bibliotekarier gör (Crawford 

Barniskis, 2016).  

Särskilt viktiga för att vägleda mig i denna undersökning har två historiska 

studier av biblioteksrum och gemenskapskänsla varit.  Hersberger, Sua och 

Murray (2007) har undersökt ett historiskt folkbibliotek för staden 

Greensboros svarta befolkning i North Carolina, USA, från dess grundande 
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och fram till den tidpunkt då bibliotekssystemet i staten integrerades till ett 

enda gemensamt för både svarta och vita. Begreppet community är centralt 

för deras undersökning. De har utgått ifrån ett konceptuellt ramverk utarbetat 

av McMillan och Chavis. (Se vidare kapitlet Teori i denna uppsats.)   

Författarna presenterar det undersökta bibliotekets historia och den roll det 

spelade för ortens svarta befolkning under tidsperioden. De finner att 

biblioteket väl motsvarar McMillans och Chavis fyra huvudkriterier på en 

gemenskap. Centralt för deras slutsats var intrycket av biblioteket som fysisk 

plats som användes inte bara för boklån och studier utan också som 

möteslokal. Där diskuterades strategier för att förbättra livet och beslut 

fattades som påverkade hela gruppen. Biblioteket sågs som en neutral plats 

som stod för utbildning och upplysning, dit alla medlemmar i gemenskapen 

hade tillträde och där de sågs som jämlikar (Hersberger et al., 2007). 

En undersökning av Lin och Luyt (2012) behandlar Singapores 

nationalbibliotek, från 1960 då det öppnades fram till 2000 då dess 

huvudbyggnad revs, med fokus på vilken roll biblioteket spelat i 

singaporianernas dagliga liv under perioden. Trots att biblioteksbyggnadens 

arkitektur vid dess tillkomst kritiserades hårt och kallades ”uninspiring”, blev 

många medborgare upprörda och protesterade när det fyrtio år senare beslöts 

att byggnaden skulle rivas. Forskarna använder begreppet gemenskap för att 

undersöka hur dessa starka känslor växte fram. De fann att biblioteket spelat 

en viktig roll i framväxten av en gemenskapskänsla hos den unga nationen 

(Lin & Luyt, 2012).  

Även dessa forskare har använt sig av McMillans och Chavis teoretiska 

ramverk. I materialet hittar de belägg för att användarna har kunnat påverka 

och blivit påverkade av nationalbiblioteket samt för att biblioteket sökt 

uppfylla användarnas behov på många olika sätt. Detta har skapat ett 

känslomässigt band till biblioteket som förenat dess användare med varandra 

och som förknippades med biblioteket som fysisk plats. Forskarna menar att 

deras resultat visar att bibliotek kan vara en aktiv deltagare i samhällslivet 

som inte bara speglar rådande förhållanden utan också genom sin verksamhet 

kan gå in och förändra dem (Lin & Luyt, 2012). 
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2.4 Tidigare forskning: avslutande anmärkningar 

Ovanstående översikt är ett litet axplock av studier på områdena biblioteket 

som fysisk plats/mötesplats samt bibliotek och gemenskap, med fokus 

framför allt på folkbibliotek. Översikten ska inte på något sätt ses som 

uttömmande, men jag hoppas ändå ha kunnat ge en bild av variationen i de 

ämnen och perspektiv som finns i forskningen i dessa frågor.  

De historiska studier som Hersberger et al. (2007) samt Lin och Luyt (2012) 

utfört har alltså varit av särskilt stort intresse för mig då de introducerat det 

ramverk som jag valt att använda och visat hur detta kan användas i 

bibliotekssammanhang. Dessutom har själva det faktum att de två artiklarna 

skildrar två mycket olika bibliotek och sammanhang varit uppmuntrande för 

att demonstrera teorins möjligheter. Extra relevant för mig har även Aabø et 

al. (2010) och Audunson (2005) i sina fokus på biblioteket som mötesplats i 

varit. Aabø et al. (2010) är också en undersökning i samtiden med fokus på 

hur användarna upplevde biblioteksrummet just då när undersökningen 

utfördes, till skillnad från det tillbakablickande historiska perspektivet hos 

Hersberger et al. (2007) och Lin och Luyt (2012). Min egen undersökning 

fokuserar likt Aabø et al. på nuet, vilket även gäller för Fisher et al. (2007), 

Franzén et al. (2014) samt May och Black (2010).  

3 Teori 

Den teori jag har valt att utgå ifrån är den ovan nämnda gemenskapsteorin 

utarbetad av David W. McMillan och David M. Chavis (1986). De två 

arbeten som genomförts av Hersberger et al. (2007) respektive av Lin och 

Luyt (2012) visar att denna teori med framgång kan användas för att 

analysera användares upplevelser av offentliga bibliotek. 

Teorin beskrivs i artikeln Sense of community: A definition and theory 

(McMillan & Chavis, 1986) som en del av forskningsfältet community 

studies, ett fält i tvärsnittet mellan antropologi och sociologi. Dess 

användning i bibliotekssammanhang inordnar sig därmed i en tradition av att 

tillämpa sociologiska analysverktyg och ramverk i användarstudier. Andra 

sociologiska teorier som använts på detta sätt är Lefebvres spatiala dialektik 

(Griffis, 2010) och Oldenburgs teori om den tredje platsen (Fisher et al., 

2007; Arensen, 2007; Aabø et al., 2010).  

McMillans och Chavis ramverk lägger fram fyra kriterier på vad som 

definierar en gemenskap (community). Dessa fyra kriterier är: medlemskap, 
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påverkan, integration och behovsuppfyllelse, samt ett gemensamt 

känslomässigt band. Varje huvudkriterium innehåller också flera 

beståndsdelar eller aspekter: 

Medlemskap Gränsdragning, känslomässig trygghet, 

personlig investering, 

samhörighetskänsla, gemensamt 

symbolsystem 

Påverkan Individens påverkan på gemenskap, 

gemenskapens påverkan på individ, 

konformism, sammanhållning 

Integration och behovsuppfyllelse Förstärkelse, behovsuppfyllelse, 

delade värderingar 

Delat känslomässigt band Mellanmänsklig kontakt, samspelets 

kvalitet, hur viktig en gemensam 

upplevelse är, investering, andligt 

band, closure to events, heder och 

förödmjukelse 

 

Här följer en presentation av denna teori i sammandrag. 

3.1 Medlemskap 

Enligt denna teori utgörs medlemskap (membership) av en känsla av att man 

har investerat en del av sig själv för att bli medlem och därigenom får rätt att 

höra till gruppen, med en känsla av delaktighet. Medlemskap har gränser, 

vilket innebär att det finns de som hör till och de som inte hör till. Gränserna 

ger medlemmarna känslomässig trygghet, så att de kan ge uttryck för känslor 

och behov, och en närhet kan utvecklas (McMillan & Chavis 1986, s. 9).  

 

Den första underkategorin av medlemskap är gränsdragning (boundaries). I 

sociala grupper kan detta manifesteras på många sätt: språk, klädsel, ritualer 
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– men också akten att förena sig mot avvikande individer vilka fungerar som 

syndabockar. Även geografiska gränser förekommer (McMillan & Chavis 

1986, s. 9).  

Nästa underkategori är känslomässig trygghet, vilket kan ses som en del av 

ett vidare trygghetsbegrepp. De gränser som medlemskap etablerar ger 

struktur och säkerhet som skyddar närhet inom gruppen (McMillan & Chavis 

1986, s. 10). 

Personlig investering (personal investment) beskrivs av McMillan och 

Chavis som ett viktigt inslag i en persons upplevelse av medlemskap och i 

hens känsla av gemenskap. Tanken är att om man har behövt anstränga sig 

för att bli medlem uppstår en känsla av att man förtjänat sin plats i gruppen, 

vilket gör att medlemskapet ses som meningsfullt och värdefullt (McMillan 

& Chavis 1986, s. 9). 

Samhörighetskänsla inkluderar enligt McMillan & Chavis ”the feeling, belief 

and expectation that one fits in the group and has a place there, a feeling of 

acceptance by the group, and a willingness to sacrifice for the group. The 

role of identification must be emphasized here” (McMillan & Chavis 1986, s. 

10). 

McMillan och Chavis pekar på ett gemensamt symbolsystem som ännu en 

del av kriteriet Medlemskap. Ett sådant system menar de tjänar flera viktiga 

funktioner när det gäller att skapa och underhålla en gemensamhetskänsla, 

bland annat för att bevara gränsdragningar (McMillan & Chavis 1986, s. 10).  

3.2 Påverkan 

”Influence is a bidirectional concept,” skriver McMillan och Chavis 

(McMillan & Chavis 1986, s. 11). Å ena sidan finns tanken att för att en 

individ ska kunna känna sig dragen till en grupp, måste individen ha någon 

form av påverkan på vad gruppen gör. Å andra sidan är gruppens 

sammanhållning beroende av hur väl gruppen kan påverka sina medlemmar. 

(Jag har valt att översätta originalets ”cohesiveness” med 

”sammanhållning”.) Sociologiska studier tyder på att båda dessa krafter kan 

vara aktiva samtidigt. Ofta är de mest inflytelserika människorna i en grupp 

också just de som är mest öppna för hur de andra medlemmarna känner och 

som värderar andras åsikter högt (McMillan & Chavis 1986, s. 11).  

Begreppet ”consensual validation”, validering med samtycke, är centralt: 
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The consensual validation construct assumes that people possess an inherent 

need to know that the things they see, feel, and understand are experienced in the 

same way by others, and the studies have shown that people will perform a 

variety of psychological gymnastics to obtain feedback and reassurance that they 

are not crazy – that what they see is real and that it is seen in the same way by 

others (McMillan & Chavis 1986, s. 11). 

3.3 Integration och behovsuppfyllelse 

Nästa huvudkriterium för en gemenskap enligt McMillan och Chavis är 

integration och behovsuppfyllelse (integration and fulfillment of needs) 

vilket också kan kallas förstärkning (reinforcement). För att någon grupp ska 

kunna bevara en positiv samhörighetskänsla, måste gruppmedlemskapet vara 

givande för de enskilda medlemmarna (McMillan & Chavis 1986, s. 12). 

Vanliga förstärkare (reinforcers) är status i gruppmedlemskap, framgång för 

gruppen och kompetens (=dvs man kan dra nytta av andra människors 

kompetenser).  

Men förstärkning saknar styrsel som en organisationsprincip om den inte 

åtföljs av andra koncept. Ett sådant styrande begrepp är delade värderingar. 

Vi tillägnar oss personliga värderingar från vår kultur och vår familj. Dessa 

värderingar indikerar våra känslomässiga och intellektuella behov och hur vi 

kan uppfylla dem. Delade värderingar sörjer för den integrerande kraften (the 

integrative force) i enhetliga gemenskaper (McMillan & Chavis 1986, s. 13). 

3.4 Delat känslomässigt band  
Det fjärde och sista huvudkriteriet för en gemenskapskänsla enligt McMillan 

och Chavis är ett delat känslomässigt band (shared emotional connection). 

Sådana band är delvis grundade i en gemensam historia, som medlemmar i 

en grupp inte själva behöver ha deltagit i, men som de identifierar sig med 

(McMillan & Chavis 1986, s. 13). Särskilt vanligt är det med ett starkt 

känslomässigt band i en gemenskap vars medlemmar genomgått en kris 

tillsammans (ibid., s. 14).  

Sju aspekter eller särdrag är särskilt viktiga för detta kriterium: 

mellanmänsklig kontakt; interaktionens kvalitet; hur viktig en gemensam, 

genomlevd upplevelse är; andligt band; investering; effekt av heder och 

förödmjukelse samt det svåröversatta closure to events. Den sistnämnda 

aspekten innebär att om det är oklart ifall en interaktion är avslutad eller ej, 

så kan det skada en grupps sammanhållning (McMillan & Chavis1986, s. 

14).  
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3.5 Teorins lämplighet för bibliotekssammanhang 

Fördelarna hos denna teori är att dess kategorier är klara och lättförståeliga 

och lämpar sig väl för kvalitativa studier som intervjuundersökningar av 

användare idag. 

En nackdel för att använda denna teori i bibliotekssammanhang är att den 

inte tagits fram för att särskilt användas för biblioteken. Bland de i hög grad 

varierande typer av sociala grupper som McMillan och Chavis uttryckligen 

nämner när de presenterar sin teori finns det inte någon grupp som relateras 

till folkbibliotek eller något liknande.  

Lin och Luyt menar trots detta att teorin ”is pertinent to the library context as 

it helps to explain the relationship between the library and the community it 

serves” och att den förtjänar större uppmärksamhet och bredare användning 

inom biblioteks- och informationsforskningen över många olika kulturer för 

att studera hur ett bibliotek och dess användare förhåller sig till varandra (Lin 

& Luyt, 2012, s. 659; s. 660). 

Hersberger et al. valde McMillan och Chavis för att denna teori erbjöd en 

bred inramning för att analysera grundvalarna i en gemenskap, och för att 

konkurrerande ramverk fokuserade mer på disintegrering och 

dysfunktionalitet snarare än på engagemang och integrering, vilket skulle 

passa deras syften sämre (Hersberger et al., 2007). 

 

4 Metod 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom mitt urval av informanter och av 

undersökta bibliotek, inklusive en kort presentation av informanterna. Vidare 

beskriver jag min metod för insamling av data i mer detalj samt hur jag 

därefter behandlat dessa data i min undersökning inom det teoretiska 

ramverk jag har valt.  

4.1 Urval av informanter och bibliotek 
För att kunna nå svar på mina forskningsfrågor har jag genomfört ett antal 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med ett urval av biblioteksanvändare 

hos fem olika filialer inom Stockholms stadsbibliotek i Stockholms kommun 
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samt hos Sundbybergs kommuns huvudbibliotek. Sammanlagt nio personer 

intervjuades. En presentation av informanter följer längre ned. 

Mitt kriterium för urval var att informanterna skulle vara över 18 år och vara 

användare av något folkbibliotek i Stockholms län. Eftersom jag var 

intresserad av befintliga upplevelser av biblioteksrummet var icke-användare 

av folkbibliotek inte aktuella. Åldersgränsen på 18 år valdes i huvudsak av 

praktiska skäl för att undvika dröjsmål, då målsman måste ge sitt 

godkännande för intervju av minderårig.  

För 8 av de 9 informanterna gällde att jag kontaktade dem i biblioteksmiljö, 

berättade om ämnet för min uppsats och frågade om de kunde tänka sig att 

bli intervjuade, varpå vi antingen bestämde tid och plats för en intervju eller i 

ett fall (Amin) genomförde intervjun direkt. En av informanterna, Ingela, 

fick jag kontakt i via en gemensam bekant som bor nära Aspudden och som 

frågade sina grannar om de var intresserade av att intervjuas för min uppsats 

räkning. Ingela är en av dessa grannar och då hon tackade ja till att deltaga 

tog jag kontakt med henne. På hennes begäran utfördes denna intervju i 

hennes hem. 

Av övriga intervjuer utfördes hälften i biblioteksmiljö, hälften i kafémiljö. 

Jag kunde inte märka av några genomgående skillnader mellan de olika 

miljöerna när det gällde hur intervjuerna förflöt och vilken typ av svar som 

informanterna gav. 

Informanterna upplystes muntligt och skriftligt om att intervjun gällde en 

kandidatuppsats i bibliotek- och informationsvetenskap om hur besökare 

använder och upplever sina lokala bibliotek (Bilaga 2), med särskild fokus på 

biblioteket som fysisk plats. Däremot undveks ordet ”gemenskap” i 

beskrivningen av intervjuns syfte, eftersom det för mig intressanta var om en 

gemenskapskänsla kunde sägas framgå organiskt i svaren.  

Det bör i sammanhanget påpekas att alla informanterna var villiga att utan 

någon materiell kompensation låta sig intervjuas i runt en halvtimme eller 

mer av en främling om sina upplevelser av och tankar och känslor om det 

bibliotek de anlitar mest. Det är mycket möjligt att urvalet av villiga 

intervjupersoner har gett en naturlig slagsida åt vissa typer av åsikter och 

värderingar som är positiva för både specifika bibliotek och offentliga 

bibliotek i allmänhet.  
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Varje informant hade ett bibliotek som de uppgav att de huvudsakligen 

anlitade idag. De relevanta biblioteken var Tensta bibliotek (2 informanter); 

Aspuddens bibliotek (5 informanter); Sundbybergs huvudbibliotek (1 

informant), Gröndals bibliotek (1 informant) samt Sankt Görans 

sjukhusbibliotek (1 informant som också anlitade Aspudden). Alla filialer 

utom Sundbybergs bibliotek ingår i Stockholms stadsbibliotek. Sundbybergs 

bibliotek är geografiskt närliggande och dess lokaler var kända av mig sedan 

tidigare. 

För alla dessa bibliotek utom S:t Görans sjukhusbibliotek gäller att jag 

besökte dem innan intervjuerna genomfördes eller annars redan kände till 

deras nuvarande lokaler, detta för att jag skulle kunna följa med 

informanterna när de beskrev fysiska detaljer i biblioteken. Jag besökte S:t 

Görans sjukhusbibliotek två veckor efter utförd intervju för att kunna få ett 

intryck av dess lokaler. 

 

Informanten Ingela, som jag först endast tänkt fråga om hennes användning 

av Aspuddens bibliotek, tog under intervjun självmant upp S:t Görans 

sjukhusbibliotek också. Hon använde detta bibliotek i många år via sitt arbete 

innan hon pensionerades mindre än ett år före intervjutillfället. Hon uttryckte 

starkare band till detta senare bibliotek än till Aspudden. Jag beslöt att ställa 

frågor om båda biblioteken. Även S:t Görans sjukhusbibliotek är därför 

relevant för undersökningen, trots att det inte är ett folkbibliotek. Vid 

intervjutillfället hade informanten dock gått över till att huvudsakligen anlita 

Aspuddens bibliotek. 

Av de nio intervjuade personerna var fyra män och fem kvinnor. Den yngsta 

intervjuade personen var 28 år och den äldsta 80 år: fyra var över 

pensionsålder. Två informanter var födda utanför Sverige. Närmare frågor 

om etniskt eller nationellt ursprung ställdes inte. Intervjuspråket var svenska 

för alla intervjuer utom en, vilken genomfördes på engelska på informantens 

begäran. 

På grund av tidsbrist var det inte möjligt att nå större spridning bland 

informanterna vad gäller ålder och etniskt/nationellt ursprung, något som 

annars kunde ha varit önskvärt. 

Eftersom alla intervjuer utfördes under hösten 2017 kommer jag i min 

notation inte ange årtal när referens till specifika intervjuer görs, utan endast 

informanternas fingerade namn. 
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4.2 Etiskt förhållningssätt 
Intervjun genomfördes med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002), vilka jag nämnde och förtydligade i ett 

följebrev som varje informant fick läsa igenom innan vi började (Bilaga 2). 

Det innebar att deltagandet var frivilligt och att informanterna när som helst 

kunde avbryta intervjun. Intervjudatan har behandlats konfidentiellt och alla 

intervjupersoner har fått fingerade namn i uppsatstexten. Informanterna 

upplystes också om att det fanns en möjlighet att examinatorer kunde komma 

att vilja ta del av de ursprungliga ljudfilerna från intervjuerna (Bilaga 2). 

Samtliga informanter godkände dessa villkor och gav sitt skriftliga samtycke 

till att medverka i undersökningen. 

 

4.3 Presentation av informanter 
Här följer en kort presentation av de nio informanterna, med fingerade namn. 

 

Tina: 69 år gammal. Bor i Solna och besöker Tensta bibliotek en gång i 

veckan i samband med organiserad läxhjälp för ungdomar som studerar. 

Brukar passa på att använda Tensta bibliotek även för sina individuella 

biblioteksbehov. Intervjun genomfördes på Tensta bibliotek. 

 

Olivier: 28 år gammal. Relativt nyligen ankommen till Sverige ungefär 6 

månader före intervjutillfället. Bor i Tensta och besöker Tensta bibliotek 

flera gånger i veckan. Deltar i verksamheten Språkkafét på Tensta bibliotek 

för att öva sin svenska tillsammans med andra deltagare. Intervjun utfördes 

på engelska på Tensta bibliotek. 

 

Annika: 42 år gammal. Bor i Aspudden och anlitar Aspuddens bibliotek mer 

än något annat, men mer sporadiskt nu än för några år sedan då hennes barn 

var yngre. Intervjun genomfördes på ett kafé. 

 

Tommy: 66 år gammal. Flyttade till Aspudden redan 1977 och bor nu i 

grannförorten Örnsberg. Använder inte Aspuddens bibliotek lika mycket nu 

som förr, men det är fortfarande det bibliotek han anlitar mest. Intervjun 

genomfördes på ett kafé. 

 

Louise: 46 år gammal. Bor i Aspudden och besöker biblioteket relativt ofta, 

både för egen del och med sina barn, men lånar böcker endast åt barnen. 

Arbetar som frilansillustratör och använder biblioteket för att leta upp 
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information i samband med arbetet samt att skissa där. Intervjun 

genomfördes på Aspuddens bibliotek. 

 

Ingela: 69 år gammal. Bor i Örnsberg sedan nästan 40 år tillbaka. Anlitar nu 

Aspuddens bibliotek mer än något annat, men ändå inte särskilt ofta – har 

bara varit där några få gånger sedan hon pensionerades i början av 2017. 

Anlitade länge framför allt S:t Görans Sjukhusbibliotek, dit hon hade tillträde 

via arbetet. Intervjun genomfördes i informantens hem. 

 

Kerstin: 80 år gammal. Bor i Axelsberg, två stationer med tunnelbanan från 

Aspudden. Besöker Aspuddens bibliotek ett par gånger i månaden. Bodde 

tidigare närmare Skärholmen och anlitade då framför allt Skärholmens 

bibliotek. Intervjun genomfördes på ett kafé. 

 

Amin: 56 år gammal. Bor i Rinkeby men anlitar framför allt Sundbybergs 

bibliotek; besöker även Kista bibliotek, Stockholms stadsbiblioteks 

huvudbibliotek samt i mindre grad Rinkeby bibliotek, Internationella 

biblioteket och Kungsholmens bibliotek. Söker efter böcker och information 

på biblioteket men brukar också läsa tidskrifter där. Intervjun genomfördes 

på Kista bibliotek. 

 

Mikael: 45 år gammal. Bor i förorten Fisksätra men arbetar i Gröndal, där 

han tidigare bodde. Anlitar fortfarande framför allt Gröndals bibliotek dit han 

kommer ungefär en gång i veckan för att låna böcker, skriva och se på konst. 

Har skrivit en roman som han höll föredrag om på Gröndals bibliotek vid ett 

tillfälle. Intervjun genomfördes på ett kafé. 

4.4 Insamling och analys av data 

Insamlingen av data skedde alltså genom nio kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Att intervjuerna 

betecknas som halvstrukturerade innebär att de bygger på att frågor skrivits 

ned i förväg och att de genomförs med mer strikt styrning än vad ett 

vardagligt samtal skulle medge. Samtidigt medger de större flexibilitet under 

intervjuns gång än vad ett slutet frågeformulär skulle göra, med möjlighet att 

ställa relevanta uppföljningsfrågor vid behov för att kunna nå ny kunskap 

(Kvale, 2014, s. 45). Min användning av den kvalitativa forskningsintervjun i 

denna studie är pragmatisk, då jag för mitt syfte behövde få en bild av hur 

användare upplever biblioteket som kommer direkt från användarna, med 

möjlighet för dem att beskriva sina egna upplevelser och känslor.  
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Min intervjuguide återfinns i Bilaga 1. Jag delade upp frågorna i inledande 

frågor och centrala frågor, som var avsedda att ställas till varje informant, 

och mindre centrala frågor som gick in mer i detaljerna om bibliotekslokaler 

och beteende på bibliotek. Avsikten med de mindre centrala frågorna var att 

få fram mer om informantens åsikter och upplevelser av sina bibliotek ifall 

de centrala frågorna inte ledde till så mycket diskussion. I praktiken visade 

sig tiden vid alla intervjutillfällen räcka till för att gå in på de mindre centrala 

frågorna också.   

Intervjuerna upptog mellan 26 och 43 minuter. Skillnaden i tid berodde inte 

på tidsbrist från någon sida, utan snarare på att vissa informanter hade mer 

kortfattade svar än andra och gav färre möjligheter till följdfrågor i sina svar.  

Efter att ha transkriberat samtliga intervjuer har jag genomfört en kvalitativ 

närläsning av intervjumaterialet i syfte att analysera det med avseende på hur 

intervjusvaren förhåller sig till McMillan och Chavis kriterier för gemenskap. 

Jag har varit särskilt uppmärksam på den roll som de olika fysiska faktorerna 

i biblioteksrummet spelar in i användarnas upplevelser av biblioteken. Denna 

framställning följer nedan i kapitlet Resultat och Analys.  

Viktigt är här att understryka att denna metod endast ger oss informanternas 

egna utsagor om deras upplevelser och erfarenheter av biblioteken. Vi kan 

inte tala om säkerställda faktiska svar om hur fysiska faktorer påverkar 

intrycket av gemenskap hos biblioteksanvändare, endast om vad vi kan läsa 

ut att informanterna upplever i denna fråga. Självklart kan man som 

biblioteksanvändare bli påverkad av en faktor som man själv inte är fullt 

medveten om. 

5 Resultat och Analys  

Jag kommer nu att tematisera det empiriska resultatet utifrån den teori om 

gemenskap som McMillan och Chavis har utformat genom en närläsning av 

de transkriberade intervjuerna.   

5.1 Medlemskap 

I McMillan och Chavis teori är kriteriet medlemskap kopplat till en känsla av 

delaktighet (se kapitlet Teori ovan), där medlemmar skiljs från icke-

medlemmar av dragna gränser. Den första underkategorin för detta kriterium 

är gränsdragning.  
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5.1.1 Gränsdragning 

För de undersökta bibliotekens del är lånekortet det mest tydliga uttrycket för 

formellt medlemskap och gränsdragning mot icke-medlemmar. Ett personligt 

lånekort ger tillhörighet till ett bibliotekssystem. Inom Stockholms 

stadsbibliotek och Sundbybergs bibliotek är lånekortet nödvändigt för att få 

låna hem böcker, reservera böcker, låna om ej medtagna böcker och använda 

internet på bibliotekens datorer. Lånekort behövs dock inte för att besöka 

biblioteken och läsa fysiska böcker och tidskrifter på plats.  

Samtliga informanter hade lånekort. Det är enkelt att få lånekort på de 

undersökta folkbiblioteken så länge man har en giltig identifikationshandling 

och en postadress inom Sverige (samt målsmans godkännande om man är 

under 18 år). Det ligger ju också i själva folkbibliotekens tanke att det ska 

vara lätt att få tillträde till deras bestånd.  

Eftersom folkbibliotek i princip är öppna för alla att besöka skulle 

gränsdragningen istället kunna utgöras helt enkelt av de personer som ibland 

är fysiskt närvarande på ett visst bibliotek gentemot dem som aldrig är det. 

En sådan gränsdragning gör informanten Tina uttryck för två gånger under 

intervjun, första gången efter att jag frågat om hon fått intrycket av att 

personalen på Tensta bibliotek brukar lyssna när folk har åsikter:  

Jag tror inte man har åsikter så ofta. Om man går på biblioteket då tycker man 

nog om att gå på biblioteket tror jag. (Tina) 

Andra gången gällde det att hon erfar att det brukar vara lugnt i 

bibliotekslokalen vid organiserad läxhjälp: 

Men sen är det väl också så att de elever som vill ha läxhjälp är väl de som vill 

studera. För en del bekanta säger ”Åh, är du i Tensta, det är farligt”. Men det är 

ju inte alls farligt här på biblioteket. (Tina) 

Enligt hennes resonemang skulle alltså hypotetiska personer som kunde 

tänkas vara mer negativt inställda till biblioteket och dess verksamhet 

naturligt falla bort ur biblioteksrummet, genom att närvaro på folkbiblioteket 

och deltagande i dess aktiviteter är frivilligt. Gränsdragningen skulle sålunda 

uppstå helt naturligt genom närvaro kontra icke-närvaro.   

Gränsdragningen mellan medlemmar och icke-medlemmar blir skarpare för 

S:t Görans sjukhusbibliotek, som informanten Ingela ofta använde före sin 

pensionering i början av 2017.  S:t Görans sjukhusbibliotek tillhör 

Stockholms stadsbibliotek administrativt, och dess användare kan beställa 

böcker från andra bibliotek i det systemet till S:t Göran, men det är inte ett 
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folkbibliotek. De flesta som har lånekort inom Stockholms stadsbibliotek har 

inte rätt att använda S:t Görans sjukhusbiblioteks medier eller lokaler. Både 

som boksamling och som fysiskt rum är biblioteket i första hand avsett för 

patienterna på S:t Görans sjukhus, medan ett antal individer också får 

använda det å yrkets vägnar, som fallet var med Ingela.  

Även gränsdragningar som handlar om beteenden kan urskiljas i 

intervjumaterialet. På Aspuddens biblioteks barnavdelning är det inte tillåtet 

att ha ytterskor på om man inte använder skoskydd av plast (egen 

observation). Vidare uttrycker flera av de intervjuade personerna irritation 

över biblioteksanvändare som inte följer reglerna: som är högljudda på 

biblioteket, för mobilsamtal där, är ovarsamma med tidningar eller med 

lånade medier. Louise menar att hon blir upprörd av att vissa besökare 

använder biblioteket ”som en värmestuga” och att de inte respekterar den 

lugna miljön utan pratar högt i telefon. Amin irriteras över att besökare kan 

vara högljudda på Sundbybergs bibliotek och blir arg när dagstidningar 

utsätts för skadegörelse eller stjäls av vissa besökare: 

Och ibland man blir, eh, förbannad man kan säga (skratt), dagstidningarna till 

exempel då… (…) Folk drar eller river… ibland de kanske tar dem… Det har 

hänt nån tid att vissa dagstidningar måste gå i disken. Folk har tagit dem. (Amin) 

Olivier har varit med om att han lånat läroböcker i svenska och funnit 

handskrivna kommentarer i marginalerna och funderade på att klaga, men 

avhöll sig till sist.  

[It was in] most of the books that we used for learning Swedish. Most of them. 

Like if we would pick up a book for class C or class D, we find those things. 

Most of the books that we used. Other books – So I’ve tried taking other books, 

at least I am taking stories. Which has nothing like that. But for books who are 

for studying Swedish – they are dirty. They are dirty. (Olivier) 

Eventuellt kan informanternas irritation ses som tecken på en gränsdragning 

mellan besökare som känner till och följer bibliotekets regler och de som inte 

gör det.  

5.1.1.1 Gränsdragning: Summering 

Gränsdragning i allmänhet är svag på biblioteken. Formell gränsdragning rör 

framför allt ägande av giltigt lånekort, men även besökare kontra icke-

besökare kan betraktas som en gränsdragning, där de som är fysiskt 

närvarande kan kontrasteras mot dem som inte tar sig till biblioteksrummet 

(Tina). Irritation över regelbrytare som gör miljön mer högljudd eller 

åsamkar åverkan på biblioteksmedier kan ses som försök till upprätthållande 
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av gränsdragning från informanternas sida. I allmänhet är det lätt att skaffa 

lånekort på de undersökta biblioteken och lätt att besöka dem, med undantag 

för S:t Görans sjukhusbibliotek. 

5.1.2 Känslomässig trygghet 

Vi har nu konstaterat att de gränsdragningar som vi ser belägg för i 

intervjumaterialet är svaga. Kan man säga att dessa gränser ger struktur och 

trygghet vilket gör att närhet kan uppstå mellan gruppmedlemmarna? Finns 

det några belägg för känslomässig trygghet? 

För att undersöka denna aspekt närmade jag mig frågan indirekt, genom 

intervjufrågor om hur användarna upplevde biblioteken, vilka de 

interagerade med på biblioteken och hur, om det fanns något de tyckte var 

mindre bra med det bibliotek de oftast besöker samt om de låtit personalen 

veta detta; om de lagt fram inköpsförslag av medier eller andra 

förbättringsförslag. Tanken var att ta reda på om intervjupersonerna kände 

sig trygga nog att uttrycka negativa åsikter till representanter för en 

verksamhet.  

Det bör tilläggas att frågorna om klagomål och förslag återkommer i avsnittet 

om individens påverkan på gemenskapen, men då i ett annat syfte (försök till 

påverkan snarare än möjligt tecken på att man känner sig väl till mods). 

Liksom i flera andra kommande sektioner är det inte helt lätt eller ens alltid 

önskvärt att särskilja ut var specifika yttranden kan hamna under. Yttranden 

som kan sägas ge uttryck för känslomässig trygghet har också gett höga 

utslag för personlig investering, påverkan och delade känslomässiga band. 

Exempelvis kan nämnas Ingelas erfarenhet av samtal om böcker och 

litteratur med personalen på S:t Görans sjukhusbibliotek, som hon berättar 

om i odelat positiva ordalag. 

En fråga som enbart rörde känslomässig trygghet var min fråga om 

informanterna någonsin känt sig otrygga på biblioteket eller observerat en 

situation de tror kan ha upplevts som otrygg för någon annan. Samtliga svar 

var nekande och tycktes tolka frågan som att det handlade om fysisk 

otrygghet. 

Benägenhet att ta kontakt med andra biblioteksbesökare kan ses som ett 

utslag av känslomässig trygghet. Av de nio informanterna uppger sex att de 

pratar med andra användare på biblioteket ibland eller att de gjort det under 

en tidigare period (Tina; Olivier; Tommy; Louise; Amin; Mikael). Annika 

brukade förr tala med andra barns föräldrar på barnavdelningen när hennes 
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egna barn var yngre. Vidare uppger sju av nio informanter att de ofta eller 

ibland talar med personalen på biblioteket, men mestadels i samband med att 

de söker hjälp (Olivier; Tommy; Louise; Ingela; Kerstin; Amin; Mikael). 

Fem av nio informanter har framfört åsikter och/eller lämnat inköpsförslag 

till bibliotekspersonal (Tommy; Ingela; Kerstin; Amin; Mikael). För 

specifika exempel, se vidare under avsnitten Påverkan och Integration och 

behovsuppfyllelse.  

Att en person inte tar kontakt med personalen och inte klagar på en brist hos 

biblioteket behöver dock inte ses som tecken på känslomässig otrygghet. Det 

kan helt enkelt röra sig om en i hög grad självgående och driven person som 

inte har större behov av interaktion med andra på biblioteket, men som är 

nöjd med sin biblioteksupplevelse och därför inte har behov av att klaga.  

Vidare ger flera intervjupersoner prov på uppskattning av bibliotek som kan 

ses som belägg på känslomässig trygghet: 

Även fast det är ganska litet kanske har de ändå ordnat en del, och man känner 

att [barnavdelningen] är avskild ändå – även om det är klart att stojar de för 

mycket, då hörs det ju ut. Det är så pass litet så det hörs ut till dem som sitter och 

läser. Men det känns ändå som att man kan prata i normal ton; de kan få 

skratta… utan att det stör. Det tycker jag är skönt. För annars går man ju inte dit 

med barn. (Annika) 

De har alltid tid. De är tillgängliga. Så jag vet att de… när jag undrar nåt så vet 

jag att jag alltid kan bli behjälpt här. Det är väl alltid två, minst, som är här. 

(Louise) 

Men det är ju ändå en öppen stämning och så på bibliotek, tycker jag. Man kan 

bryta in och säga ”Åh!” Nån håller i en bok och man har läst den och säger 

”Gud, den där, åh vilken tur du har, den är jättebra” eller så. Det uppskattas ofta, 

tycker jag. (Ingela) 

So…Always there’s something that I use to be happy by. Because when I came 

to this country, I didn’t know any word in Swedish. So I had to ask everything. 

So I was extra happy because they were helping me, assisting me to find 

everything. (Olivier) 

Notera att det översta citatet från Annika uttrycker en känslomässig trygghet 

direkt kopplad till gränsdragning (mellan barnavdelningen och resten av 

biblioteksrummet). 

5.1.2.1 Känslomässig trygghet: Summering 

Alla upplever fysisk trygghet vid besök på biblioteket och flera av 

informanterna kan berätta om positiv interaktion med bibliotekspersonal och 

andra besökare som vittnar om känslomässig trygghet. Känslomässig 
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trygghet kan också läsas ut i villigheten att komma med förbättringsförslag 

och klagomål i en dialog med personalen, även om avsaknad av sådana 

yttranden inte behöver visa på otrygghet. 

5.1.3 Personlig investering 

Underkategorin personlig investering är enligt McMillan och Chavis kopplad 

till gränsdragning; ju mer man ansträngt sig för att uppnå medlemskap i en 

grupp, desto mer investerad känner man sig i sin egenskap av gruppmedlem 

(McMillan & Chavis, 1986).  

Som vi kunde konstatera i avsnittet om gränsdragning är det inte svårt att få 

tillgång till ett folkbiblioteks lokaler och bestånd. Endast ett bibliotek bland 

de undersökta har en mer restriktiv policy för medlemskap, då det är ett 

sjukhusbibliotek. De möjliga övriga gränsdragningar jag nämnt kan dock 

visa på ett något större mått av personlig investering, som när det gäller att 

lära sig bibliotekets regler. 

Själv vill jag peka på entusiasm, utförlighet och spontanitet i 

intervjumaterialet när det gäller bibliotekets möjligheter och vad som gör ett 

bibliotek bra som belägg för personlig investering.  

Några av informanterna visare särskild iver när de talar om saker de menar 

att deras lokala bibliotek och andra bibliotek skulle kunna göra bättre: 

Men i princip tycker jag det är bra om de bibliotek som har möjligheter att de i 

lokal och så öppnar upp för möten. Vare sig det är dag eller kväll, och vilken än 

målgruppen är, för det finns ju många ideella små grupper i stan som inte har råd 

att hyra lokaler. Är det ju, helt säkert, som skulle kunna behöva ha nån 

träffpunkt. Det behöver inte vara varje vecka, kanske, men att möjligheten finns 

även för det. Det är klart det vore bra. (Tommy) 

Jo, jag tycker det skulle vara jättekul om de kunde samarbeta med Aspuddens 

bokhandel när det gäller föreläsare och föreläsningar. Att man kunde ha… Jag 

kan inte säga formen för det, men om man kunde etablera nån slags samverkan 

där. (Kerstin) 

I think a library is supposed to be more. Like Språkkafé, Språkkafé is not about 

books, it’s about discussions, about meeting different people… I think a library 

is also a place where you can share different cultures. Especially about the 

culture. (Olivier) 

Sen i sig har jag ju inte riktigt undersökt det, men man tänker på läslov om de 

hade… (…) Samling, träff runt att man läser med ungdomar som är lediga eller 

nåt sånt. Det har de haft på andra bibliotek. På Stadsbiblioteket där gjorde de ett 

sånt där jättefint ”lästräd”, när alla de som jobbade där fick packa en liten påse 

med sina favoritböcker. Så hängde de upp och skrev varför och gjorde som en 

liten skatt och så kunde man ta ned den, ta del av de böckerna och så hänga 
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tillbaks sen. (…) Det var liksom barnpåsen, ungdomspåsen, liksom alla. Det var 

jättefint. (Louise) 

Som belägg för personlig investering räknar jag också reaktioner på frågan 

om hur intervjupersonen skulle påverkas om det mest anlitade biblioteket 

skulle läggas ned. Alla informanter utom en svarade ja på frågan ”Skulle det 

göra dig något om [X] bibliotek inte fanns?” och visade negativ reaktion mot 

tanken att deras mest anlitade besökta bibliotek skulle försvinna (Tina; 

Olivier; Annika; Tommy; Louise; Ingela; Kerstin; Mikael). Ett urval av 

reaktioner följer här: 

Yes, if it didn’t it would be a catastrophe. So… a library is a place that’s really 

important for people, at any age. You see when children come here just to repeat 

their schoolwork ‘cause they… I think they even help children do some 

homework and everything. (…) So, if we really think about the future you cannot 

close a library. If you really think about the future that’s not very bright… I think 

they can open more, instead of closing. It’s very important to have a library in 

the community. So like this one is near me. I can walk from home to here. Like, 

if this one is not around I can go to Kista, that takes transport, time… So I think 

it’s very important to have this one. (Olivier) 

Jag skulle antingen låna lite färre böcker. Kanske inte till mig själv men i alla fall 

till barnen. För det är nog en del av att den är lättillgänglig, att man kan gå dit 

och bara välja någonting. (…) Nej, det skulle vara jättetråkigt om det skulle 

komma bort. (Annika) 

Mm, verkligen! (…) Det skulle kännas mycket fattigare och… det skulle vara en 

sämre livskvalitet. Det är så här en trygghet och man känner att det är… 

civilisation. (Louise) 

Ja, verkligen. Protest, protest! Det ska bli större och inte försvinna! (skratt) [Min 

vardag skulle bli] torftigare och mer splittrad. (Kerstin)  

Särskilt när jag bodde där skulle det ha gjort mig jättemycket. Nu skulle det göra 

mig lite mindre, men bara vetskapen om att det inte fanns något bibliotek där 

skulle kännas konstig rent allmänt. Som när jag besöker Kärrtorp som är 

betydligt större än Gröndal, så finns inget bibliotek där, och det känns tråkigt. 

(…) Ja, då skulle jag inte ha nån möjlighet att åka in till Gröndals centrum och 

göra något annat än att gå på Konsum och så möjligtvis nån lunchrestaurang. Nu 

kan jag göra flera saker. (Mikael) 

På frågan om hur han skulle ha påverkats om Gröndals bibliotek försvann på 

den tiden han bodde i Gröndal svarade Mikael: 

Det hade känts som att det bara var kommersiella aktiviteter i centrum där. Det 

har nån slags funktion för att det är just inte kommersiellt utan det är ett ställe dit 

man kan gå. (Mikael)  
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Amin var den enda av informanterna som menade att han skulle klara sig 

med andra bibliotek om det mest anlitade, Sundbybergs bibliotek, inte längre 

fanns. På frågan om det skulle göra honom något om Sundbybergs bibliotek 

inte fanns, svarade han:  

Ja, självklart. Men som man bor i Stockholm, det finns alltid alternativ och så 

där. Man kan gå till något annat, det blir inte katastrof. (Amin) 

Amin var också den person som nämnde flest antal bibliotek som han 

besöker relativt ofta: förutom Sundbyberg även Stockholms stads 

huvudbibliotek, Kungsholmens bibliotek, Internationella biblioteket, Kista 

bibliotek samt Rinkeby bibliotek, vilket kanske gör att han kände sig relativt 

rustad för en hypotetisk situation då hans favoritbibliotek skulle försvinna.   

Amins milda reaktion ovan betyder dock inte att han inte visar någon 

personlig investering i folkbiblioteket som idé, som vi kan se nedan (det 

första yttrandet är i samband med att han nämner åverkan på medier, det 

andra är svar på frågan om vad som gör ett bibliotek bra): 

Men folk måste veta att när man besöker bibliotek, det är en allmän plats. Det 

tillhör alla (Amin).  

Därför att det är en kunskapskälla man kan säga, det mesta om man tänker på det 

sättet… En allmän plats, man kan träffas, och ibland de ordnar också 

föreläsningar och sådana saker, och presenterar böcker och författare och sådant. 

(Amin) 

Även Tommy och Ingela uppvisar engagemang i folkbibliotekets idé och 

betydelse för orten trots att de inte själva så ofta använder sig av det lokala 

biblioteket (Aspuddens bibliotek) idag. Tommy menar att han ”skulle bli 

ledsen om det lades ner” och på frågan om det skulle göra honom ifall 

Aspuddens bibliotek inte fanns, svarar han: 

Ja, jag tycker det. Vet inte om det skulle betyda – kanske mer känslomässigt än 

praktiskt. Kanske. För som sagt, jag är rätt ofta där kring Hornstull och ibland 

även på Kulturhuset, den bibblan där. Fast den byggdes ju om nu nyligen, jag vet 

inte om den öppnat igen – Nej, jag skulle tycka att det vore väldigt tråkigt. 

Jättetråkigt, det skulle kännas som ett steg bakåt i utvecklingen. (Tommy) 

På samma fråga svarar Ingela: 

Ja, det tycker jag. Det skulle vara tråkigt. Jag tror att det är viktigt att det finns ett 

bibliotek, för det säger ju ändå nånting om att man ändå samlar nån slags 

kulturintresse, liksom, att det finns i stadsdelen. Det tycker jag är viktigt. (…) Ja, 

mina barnbarn går ju dit och så. (Ingela) 
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Flera av informanterna tar självmant upp ett upplevt hot om privatisering av 

bibliotek samt förslag om avgiftsbelagda bibliotek som väckts av 

kommunpolitiker, båda företeelser som informanterna vänder sig emot:  

Jag vet i Solna, där har de börjat prata om att de ska börja ta betalt för boklån [i 

kommunen]. Jag tycker inte om det. (Tina) 

Jag blir upprörd när man privatiserar bibliotek som i Nacka och sådär, jag tycker 

det är skit, helt enkelt. (Tommy) 

Och samtidigt, de är hotade, biblioteken sådär, kanske, av att privatiseras… Inte 

nu, men det finns, det där, lägga på entreprenad…(…) Jag tror de gjorde det 

också, i Nacka eller nånting sådär. Risken finns om det blir så att de kanske bara 

tar in böcker som folk vill ha. De smala böckerna, de kommer inte in. (Amin)  

5.1.3.1 Personlig investering: Summering 

Trots att de intervjuade personerna inte behövt genomgå någon större 

ansträngning för att ta del av bibliotekens lokaler och tjänster visar de på 

mått av personlig iver och försvar för både det lokala biblioteket samt 

folkbibliotek i allmänhet vilka ger belägg för personlig investering. 

Informanterna vänder sig emot att bibliotek skulle privatiseras eller 

avgiftsbeläggas och vill behålla biblioteket som en öppen gemenskap för 

alla. Bidragande kan också ha varit att i flertalet fall har de använt de 

undersökta biblioteken under flera år, i några fall under årtionden (Tommy; 

Ingela).  

5.1.4 Samhörighetskänsla 

Underkategorin samhörighetskänsla består enligt McMillan och Chavis att 

man passar in i en grupp och känner sig accepterad där, att man identifierar 

sig med gruppen och är villig att uppoffra sig för den (McMillan & Chavis 

1986, s. 10). För denna undersöknings syfte är alla utsagor som visar på 

samhörighet med biblioteket relevanta, oavsett om det rör sig mer om 

samhörighet med bibliotekspersonal och andra användare eller med 

biblioteket i sig/biblioteket som idé. 

Bland de utsagor som ger belägg för detta kan nämnas Louise’ kommentar 

nedan: 

Men det är fint med ett bibliotek, för det blir ju ett sånt här… ”community”. Det 

är många som är glada över att det finns ett bibliotek, det är verkligen en tillgång 

för området. (…) Det är ofta nånting man säger, nåt man är stolt över, att [stolt 

tonläge] ”vi har ett bibliotek”. (Louise) 
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Även Annikas omnämnanden om Aspuddens bibliotek som 

”kvartersbibliotek” och ”kvartersställe” pekar på en samhörighetskänsla som 

hon upplever delas med andra på orten: 

Det känns som ett litet kvartersbibliotek eller vad man ska säga. Ganska mysigt. 

(…) Jag tror att det fyller nog ett behov som mötesplats. Det är liksom ett 

kvartersställe. (Annika) 

För att kunna utforska informanternas samhörighetskänsla ställdes frågan 

”Upplever du att du har någonting gemensamt med andra som besöker 

biblioteket?”  

Vissa ger positiva men korta svar:  

Att vi tycker om att läsa böcker. (Tina) 

I think, some. Because there’s a lot of people here who come because they want 

to learn Swedish (Olivier).  

Att man söker sig hit för att man vill läsa, vill… man är nyfiken. (…) Att det 

alltid är folk här. (Louise) 

Kerstin är den mest utförliga, närmast lyrisk:  

Jag inbillar mig det. Det här att dyka ner i nånting och bara… försvinna och vara 

där, och leta efter nåt och hitta det, och glädjen över det… ja. Ja. Att det är så 

skönt att det finns böcker man kan ta, som man kan bläddra i och titta och ställa 

tillbaka… Att inte behöva gå in på nätet med allting och förlita sig på apparater 

jämt. Jag älskar att ha en bok i handen och ha en bok i väskan med mig när jag 

åker. (…) Det är så mycket ljud och samtal och information över huvud taget, så 

att få den här ron, det är guld värt. Annars sitter man på tunnelbanan och får del 

av folks privatliv och… ja. Och det ger, då får man ju åtnjuta… då kommer man 

åt sina egna inre tankar och bilder på ett sätt. Att det bereds plats för det, att det 

inte är nån diskmaskin som ska stå och sköljas ur eller nånting… Här är jag bara 

för att läsa, här finns massor av böcker. Här finns andra människor som bara 

läser. Ah! (Kerstin) 

I denna utsaga kan utläsas flera olika beståndsdelar: att kunna försvinna in i 

en bok och drömma sig bort, att ha en fysisk relation till tryckta böcker, som 

hon upplever delas av andra biblioteksanvändare; samt en tystnad och 

rofylldhet som också delas med andra. 

Informanten Mikael menar först att han inte upplever någon ”vi-stämning” 

med andra besökare: att han inte skulle ha något gemensamt med dem utom 

att de för ögonblicket delar ett syfte: 

Ja, i såna fall är det att vi har ett gemensamt syfte med att vi är där och läser 

tidningar eller tidskrifter eller letar efter en bok. Men jag har… inte så, inte en 
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känsla av vi-stämning att man känner sig förbundna med dem som är där. Utan 

det är mer av praktiska skäl. (Mikael) 

När han längre fram i intervjun talar om bibliotek som viktiga för en förort 

påminner jag honom om hans tidigare yttrande, och han modifierar det: 

Ja, men mer att man delar samma lokal ändå – det låter kanske lite 

motsägelsefullt, men att det, det är att man känner sig som en 

samhällsmedborgare på biblioteket… Även om det inte är en social gemenskap, 

så känns det som att man är där… Det är en bra form för det mått av socialt 

samspel som vi har i Sverige, så är biblioteken rätt bra för den sakens skull. 

(Mikael) 

För en av informanterna, Tommy, är dock samhörighetskänsla kopplad till 

igenkännande, vilket gjort att han idag inte längre upplever någon sådan med 

andra biblioteksbesökare:  

Nej, det tror jag inte, inte nuförtiden. Det är så mycket nytt folk som flyttat in. 

Men jag gjorde det nog då, förr i tiden. (…) Aspudden var mindre dåförtiden. 

Det var inte så mycket nyinflyttade, man lärde sig känna igen folk, andra som 

var där. Det är inget som stör mig nu att det inte är så, jag tittar bara in och gör 

mitt. Men lite roligare var det ju. (Tommy) 

5.1.4.1 Samhörighetskänsla: Summering 

Den samhörighetskänsla med övriga besökare som merparten av 

informanterna ger uttryck för grundar sig på gemensamma intressen och 

behov snarare än på gemensamma interaktioner och upplevelser. Det 

framkommer inte att någon av dem skulle vara redo att uppoffra sig för sitt 

lokala biblioteks skull, eller att de uttryckligen identifierar sig som användare 

av detsamma. Men med anledning av de känslor och tankar som framgår av 

intervjumaterialet måste jag konstatera att en samhörighetskänsla ändå är 

påtaglig.  

Denna samhörighetskänsla yttrar sig i delad tystnad och delad närvaro i det 

fysiska rummet (Kerstin), i en närvaro som upplevs som självvald även av 

andra besökare (Tina); i uppfattningen om ett delat intresse för böcker och 

litteratur (Tina; Annika; Ingela; Kerstin); i stolthet som ortsbor visar upp 

över sitt lokala bibliotek (Louise) och i omnämningar som 

”kvartersbibliotek” där bibliotekslokalens ringa storlek av informanten 

framhålls som något positivt (Annika).  

5.1.5 Gemensamt symbolsystem 

Jag har inte i intervjumaterialet kunnat hitta belägg för gemensamma 

symboler vilka används av biblioteksanvändare och enbart 

biblioteksanvändare. Eventuellt skulle bibliotekens klassifikationssystem, i 
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dessa fall SAB, kunna utgöras ett sådant; men detta framkommer inte 

uttryckligen ur materialet.  

5.1.6 Summering av Medlemskap  

De intervjuade personerna ger uttryck för känslomässig trygghet, personlig 

investering och samhörighetskänsla i sina svar om hur de upplever och vad 

de anser om sitt mest anlitade bibliotek samt om (folk)bibliotek i allmänhet. 

Gränsdragning kan bestå i fysisk närvaro kontra icke-närvaro, innehav av 

lånekort kontra icke-innehav av detsamma samt att kunna följa bibliotekets 

regler eller ej. Belägg för ett gemensamt symbolsystem framkommer inte i 

intervjumaterialet.  

Slående är dock att de olika belägg jag har funnit för dessa underkategorier 

är genomgående svagare än hur kategorierna beskrivs av McMillan och 

Chavis. En troligtvis viktig förklaring för detta är själva lättheten och 

lättillgängligheten för att få tillgång till och använda alla utom ett av de 

undersökta biblioteken. Vi kommer att återvända till denna punkt i kapitlet 

Diskussion.  

För att sammanfatta hävdar jag att det finns grund för ett upplevt 

medlemskap i McMillan och Chavis mening hos de intervjuade personerna. 

 

5.2 Påverkan 

Kriteriet Påverkan är tvåriktat enligt McMillan och Chavis. Om individen 

inte känner att hen kan påverka gruppen blir gruppen mindre attraktiv för 

individen. Om gruppen inte utövar påverkan på sina medlemmar blir dess 

inre sammanhållning (cohesiveness) lidande. Båda riktningarna är 

nödvändiga för en känsla av gemenskap (McMillan & Chavis 1986, s. 11). 

I detta avsnitt har jag valt att undersöka individens påverkan på gemenskapen 

och gemenskapens påverkan på individen separat. Däremot har jag slagit 

ihop konformism och sammanhållning till ett gemensamt begrepp för att 

underlätta analysarbetet. 

5.2.1 Individens påverkan på gemenskap 

Tre personer har lämnat inköpsförslag på böcker eller tidskrifter, men endast 

en av dem, Kerstin, var säker på att boken hon föreslog hade köpts in 

(Tommy; Kerstin; Amin). 
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Ingela och Kerstin berättar båda att de gett spontana bokrekommendationer 

till andra besökare vid tillfälle.  

Tre informanter har lämnat synpunkter/klagomål/förslag till personalen. 

Amin talade med Sundbybergs bibliotekspersonal om andra besökare som 

han fann högljudda och störande, men menar att personalen inte reagerar 

tillräckligt på sådana klagomål, att de är alltför försiktiga och vill undvika 

konflikt. Kerstin uttryckte sitt missnöje med att det inte längre finns fickor 

längst bak i biblioteksböckerna, vilket förr gjorde det lättare för henne att 

hålla reda på återlämningsdatum för en lånad bok. Personalen sa att de kunde 

förstå hennes synpunkt. 

Mikael hade synpunkter på en förändring i biblioteksrummet efter 

ombyggnad av Gröndals bibliotek, då han fann att entréutrymmet med plats 

för barnvagnar blev onödigt stort. Han frågade om hur de tänkt kring detta 

utrymme och förstod av personalens svar att de tagit in önskemål från olika 

grupper inför ombyggnaden som planerna anpassats efter. Han fick intrycket 

”att de verkligen skapar biblioteket efter de önskemål de fått”.  

Kerstin och Mikael föreföll nöjda med sin interaktion med personalen, trots 

att den inte ledde till förändring. De menar båda att personalen lyssnar på 

dem och på besökare i allmänhet.  

Tina är frivillig läxhjälpare på Tensta bibliotek varje måndagskväll. Som 

läxhjälpare påverkar hon dem hon hjälper. 

Olivier går på Språkkafé på Tensta bibliotek en gång i veckan, vilket innebär 

att en grupp personer samlas för att berätta om sina liv och var de kommer 

ifrån och samtidigt kunna öva sin svenska. De utövar en ömsesidig påverkan 

på varandra som medlemmar i en liten gemenskap. Olivier menar att det vore 

bra med fler aktiviteter på biblioteket vilka uppmuntrar besökare att dela med 

sig av sina erfarenheter och kulturer med varandra. 

Ingela kunde på S:t Görans sjukhusbibliotek kunna föra diskussioner om 

litteratur med personalen och ibland även med andra besökare. Sedan hon 

nyligen pensionerades har hon sökt efter något liknande på Aspuddens 

bibliotek, men blivit besviken över vad hon uppfattar som svagt intresse från 

personalens sida där. Hon såg gärna att bibliotek i allmänhet kunde ha en mer 

öppen atmosfär än de brukar ha. Jag tolkar detta som ett önskemål från 

Ingelas sida om att få påverka de bibliotek hon anlitar och i sin tur få motta 

välkommen påverkan tillbaka.  
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Merparten informanter anser att bibliotekspersonalen på sina mest anlitade 

bibliotek är bra på att lyssna på sina användare och gå dem tillmötes (Tina; 

Olivier; Tommy; Louise; Kerstin; Amin; Mikael). 

5.2.1.1 Individens påverkan på gemenskap: Summering 

Genom interaktion med personal och med andra besökare kan individer 

påverka det bibliotek de besöker. Trots att de konkreta försök till påverkan 

som framkommer i materialet inte alltid leder till framgång, förefaller 

informanterna sällan missnöjda med denna interaktion eller med personalen i 

allmänhet. Jag vill hävda att det finns belägg i materialet för att individerna 

upplever att de kan utöva tillräcklig påverkan på biblioteket för att känna sig 

sedda och bekräftade. Personalens bemötande har här en viktig roll. 

Beståndet och andra fysiska delar av biblioteksrummet är ofta objekt för 

försök till påverkan. Exempel är inköpsförslag, bokrekommendationer och 

diskussion om arkitektoniska förändringar.  

5.2.2 Gemenskapens påverkan på individ 

Hur informanterna påverkats av biblioteket finns det en stor variation för i 

intervjumaterialet. Exempelvis tycker Tina att ”det är väldigt roligt med 

läxhjälp”, medan Annika uppskattar att Aspudden har ett relativt litet bestånd 

av böcker, då ett stort bestånd gör det svårare att göra ett urval. Detta kan 

tolkas som att hon är medveten om hur hon påverkas av boksamlingars 

storlek och väljer sin påverkan, genom att framför allt anlita det lilla, lokala 

biblioteket framför ett större. 

Kerstin menar att hon påverkas positivt av att vara i biblioteksmiljö, med 

dess kombination av rofylldhet, avskildhet, att vara omgiven av böcker samt 

närvaron av andra personer som också är där för att läsa. Hon finner dock 

inte miljön på Aspuddens bibliotek så inbjudande och brukar därför inte sitta 

och läsa där, som hon tidigare gjorde på Skärholmens bibliotek.  

Annika talar om vikten av barnavdelningar som är inbjudande för barn och 

som är avskilda från resten av biblioteket, vilket ger föräldrarna signal om att 

barnen inte behöver vara helt tysta:  

Och så tycker jag nog att eftersom jag är förälder så är det viktigt att det finns en 

barnboksavdelning, och att det finns möjlighet för barn att vara på bibliotek utan 

att det blir för mycket hyschande. (…) Men jag tycker det är bra att det finns en 

sån del där man inte behöver vara rädd som förälder att ta sitt barn till 

biblioteket. Att det går att vara där. Jag har varit i Sundsvall – min pappa bor där 

– de har en fantastisk barnboksavdelning, jättestor med ett skepp där de kan leka 

och hoppa och fara runt, som är ganska separat från resten av biblioteket. Det är 

som en stor hall i mitten där man kan – det är film och lite sånt här jox – och sen 
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på andra sidan av hallen är det barnboksavdelningen. Så det är ganska isolerat. 

Det finns även där det är tyst där man kan sitta. Det är jättekul. (Annika) 

Här påverkar bibliotekets inredning barn och föräldrar på ett positivt, 

välkomnande sätt. 

Som exempel på negativ påverkan kan nämnas den otrivsel som Amin känt 

vid hög ljudnivå och oordning på hyllorna på Rinkeby bibliotek. Han anser 

att ”Rinkeby bibliotek är stökigt och det är svårt att hitta böckerna där” och 

att personalen på Rinkeby inte är bra på att hålla efter stökiga besökare. Detta 

har bidragit till att han inte längre besöker Rinkeby bibliotek så ofta eller 

stannar länge där, trots att det är geografiskt närmast för honom.  

Även Louise har upplevt otrevnad på ett annat bibliotek, i hennes fall 

Telefonplans, där hon inte kände sig lika välkomnad som hon var van vid 

från Aspudden. Hon menar att Aspuddens personal har ett mer öppet 

bemötande. En anställd på Telefonplans bibliotek drog vid ett tillfälle en 

bokvagn onödigt hårt vilket skapade oväsen i biblioteksmiljön. 

Mikael menar att hans vardag skulle påverkas negativt idag om Gröndals 

bibliotek lades ned, men att han hade påverkats ännu värre på den tiden han 

bodde i Gröndal och inte bara arbetade där. Den positiva påverkan han talar 

om är svår att definiera men finns otvivelaktigt.  

[Om hans vardag hade påverkats.] Ja. Den hade nog det – både rent praktiskt att 

jag inte hade kunnat gå dit och rent tankemässigt, att jag inte kunnat [ohörbart] 

med tanken att det finns ett ställe dit man kan gå, utan att det hade inte funnits. 

(Mikael) 

Efter renoveringen av Aspuddens bibliotek finns där nu Wifi, fler sittplatser 

än förr samt fler studieplatser med bord, vilket gjort att Louise nu kan sitta i 

timtal på Aspudden och arbeta på sina uppdrag som frilansillustratör 

(Louise). På detta sätt har bibliotekets renovering påverkat hennes vardag.  

5.2.2.1 Gemenskapens påverkan på individ: Summering 

Intervjumaterialet ger belägg för att biblioteket i form av personal, inredning, 

fysiska resurser samt även närvaron och beteendet hos andra besökare alla 

utövar påverkan på individen. De fysiska resurserna kan ta olika form, från 

skyltning med personalens boktips (Kerstin) via barnavdelningens 

utformning (Annika) till antalet sitt- och studieplatser (Louise).  

Denna påverkan betecknas av informanterna i de flesta fall som positiv. 

Dock finns det även fall av negativ påverkan som stökiga miljöer (Amin) och 
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mindre inbjudande sittplatser (Kerstin). Utebliven möjlighet till påverkan, 

särskilt med personal, kan också leda till besvikelse (Ingela).  

5.2.3 Konformism/sammanhållning 

Bibliotekens regler för lån av medier, vistelse i biblioteksrummet med mera 

är de tydligaste uttrycken för konformism och sammanhållning 

(cohesiveness) på folkbibliotek. Ingen informant säger sig ha något emot 

någon av bibliotekets regler. Några informanter upplever att regelbrott från 

andra användare ofta förekommer, vilket uppretar dem (Olivier; Louise; 

Amin). Olivier anser att det är viktigt med regler på biblioteket och att 

personalen kunde påminna användarna om dessa mer, exempelvis genom att 

sätta upp anslag. Folk måste förstå att man inte får anteckna i bibliotekets 

böcker eftersom en biblioteksbok ”is not personal, it’s for lots of people. So 

you have to keep it safe” (Olivier).  

Mikael berättar om ett tillfälle då en person med dålig hygien, kanske en 

hemlös person, hade besökt biblioteket strax innan Mikael kom dit. Mikael 

fann att den dåliga lukten dröjde sig kvar men sa inget till personalen, då han 

inte visste vad de skulle kunna göra åt saken:  

Det jag kanske känt själv har väl varit när nån person med väldigt dålig hälsa, 

liksom, så att säga, är där och det, det luktar väldigt… det kan lukta lite illa om 

såna. Det har känts lite besvärande, men det är inget som jag pratat med 

[personalen] om. Det är mer, får man kanske ta, så att säga. (…) [Personalen] 

kan nog kanske inte göra så mycket. Jag vet inte, jag tror inte de kan göra så 

mycket. Biblioteket är öppet för alla, så att säga. (Mikael) 

Han återkommer också senare i intervjun till samma händelse och att han inte 

tog upp det med personalen: 

Nej, jag gjorde inte det. För det är en svår sak att prata om och det känns lite 

utpekande… (Mikael) 

Detta kan tolkas som att odören utgjorde ett brott mot konformismen, men 

samtidigt medgav konformismen Mikael ingen metod att åtgärda problemet.  

Flera informanter ger uttryck för en uppfattad konvention att man i svensk 

biblioteksmiljö inte ofta tar kontakt med andra besökare som man inte redan 

känner. Mikael menar att ”det känns kanske inte så inbjudande att börja 

prata”. Olivier säger ”it is not normal to, I think, to talk to everyone” och 

brukar inte börja samtal med folk han inte känner utanför Språkkafét. Amin 

känner visserligen en samhörighet med andra besökare, men han säger bara 

”Hej” till dem han känner igen. 
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Ingela menar däremot att det är lätt att byta ord med andra besökare, även om 

hon inte känner dem sedan tidigare, då hon finner att det finns en öppen 

stämning i biblioteksrummet där det är lätt att bryta in och rekommendera en 

viss bok, och att detta ofta uppskattas. 

5.2.3.1 Konformism/Sammanhållning: Summering 

Konformism och sammanhållning på biblioteken kan i intervjumaterialet 

märkas i uttalanden om regler och regelbrott. Ingen av de intervjuade säger 

sig ogilla någon regel på biblioteket, medan regelbrott i det fysiska rummet 

upplevs som negativt: det utgör ett hot mot biblioteksmiljöns konformism 

och sammanhållning.  

5.2.4 Summering av Påverkan 

Informanterna berättar i materialet om olika sätt på vilka de har påverkat 

respektive blivit påverkade av biblioteket som plats och företeelse, med stort 

utrymme för variationer. Här märks att även när individers försök till 

påverkan misslyckats uttalar sig informanterna ändå positivt om personalens 

lyhördhet och hjälpsamhet (Kerstin; Mikael). Informanter som upplever att 

de fått tid och uppmärksamhet av personalen visar också starkast belägg för 

att de själva påverkats av biblioteket.  

Viktiga faktorer för påverkan är interaktion mellan personal och individ, 

interaktion mellan besökare inom organiserad aktivitet (läxhjälp, Språkkafé) 

samt resurser i rummet som svarar mot besökarnas behov och påverkar deras 

vardag. Konformism och sammanhållning tar sig framför allt uttryck i 

förväntat beteende i det fysiska rummet. Vidare kan beståndets storlek 

påverka besökaren positivt eller negativt i båda riktningar. Exempelvis vill 

Annika inte ha alltför många böcker att välja mellan, medan Kerstin gärna 

skulle vilja se ännu fler böcker på det bibliotek de båda delar. 

 

5.3 Integration och behovsuppfyllelse 

Kriteriet Integration och behovsuppfyllelse kallas också förstärkning. Detta 

begrepp behöver åtföljas av andra koncept som kan ge förstärkningen en 

riktning. Ett sådant styrande koncept är delade värderingar. Dessa 

värderingar är kopplade till vilka känslomässiga och intellektuella behov vi 

erfar och hur vi vill uppfylla dem (McMillan & Chavis, 1986). 
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5.3.1 Behovsuppfyllelse 

5.3.1.1 Behov som uppfylls 

Samtliga informanter lånar böcker på sitt mest anlitade bibliotek men med 

varierande frekvens, från flera gånger i veckan (Olivier) till endast ett par 

gånger under de senaste nio månaderna (Ingela). Biblioteken uppfyller deras 

behov av ny litteratur, antingen genom det lokala beståndet eller via 

beställning från en annan filial inom samma bibliotekssystem.  

Informanterna anlitar ofta personalen för att få hjälp att hitta eller beställa en 

specifik bok. Ingela talar uppskattande om den hjälp hon fick på S.t Görans 

sjukhusbibliotek, dit hon ofta kom med långa listor med böcker hon önskade. 

Biblioteket brukade antingen köpa in dessa böcker eller beställa dem från ett 

annat bibliotek. För Ingelas del var det mycket smidigt, och hon säger att hon 

saknar denna interaktion nu. Hon gladdes dock över när hon nyligen fick 

hjälp att beställa en bok på Aspuddens bibliotek.  

Louise har också ofta beställt böcker, ofta när hon ändå råkar passera 

biblioteket, och har varit överraskad över att det alltid går rätt fort. Annika 

tycker inte att det är en nackdel att ett litet bibliotek som Aspuddens 

bibliotek inte kan förväntas att till exempel ha alla Harry Potterböcker inne 

samtidigt. Om hon vill ha många böcker vet hon att hon antingen får åka till 

ett större bibliotek eller beställa böckerna till Aspudden. Mikael beställde 

tidigare många böcker till Gröndals bibliotek. Även Tommy beställer från 

andra biblioteksfilialer till Aspuddens bibliotek och tar då gärna kontakt med 

en veteran bland de anställda:  

Ja, det är en personal som är kvar… Hon har varit där jättelänge, minns inte vad 

hon heter… Ja, vi brukar nicka till varann, hon bor här i området också, om man 

möts så där du vet, ute och går. Så det brukar jag göra – jag brukar ju ofta 

beställa böcker. Då får man ju också prata lite grann och reda ut hur lång listan är 

och såna saker. (Tommy) 

Även sökning på egen hand efter böcker tas upp som något värdefullt och 

fruktsamt, antingen det sker via sökkatalog eller genom att titta direkt på 

vissa bokhyllor: 

Särskilt när man söker en bok – i sökningen det kommer många böcker. De bästa 

tipsen man får då, ibland, man kan fördjupa sig i något annat ämne. Man söker 

en bok, det kommer nånting mycket intressant, en författare eller nåt ämne som 

man tänkte inte på tidigare. Men jo, denna boken finns där, eller den författaren 

har nån annan bok också…(Amin) 
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Fem informanter läser ofta tidningar eller tidskrifter på biblioteket (Olivier, 

Annika, Louise, Amin, Mikael).  

Tinas aktivitet som läxhjälpare uppfyller andra besökares behov av att få 

hjälp i sina studier, men hon upplever det också själv som berikande, vilket 

tyder på att hon också får ett eget behov tillfredsställt samtidigt:  

[Om hon upplevt något på Tensta bibliotek som hon skulle vilja berätta om] Nej, 

inte annat än att det är väldigt roligt (skratt) att göra läxhjälpen! Det är så spridda 

läxor och spridda åldrar och det kan vara precis vad som helst. (Tina) 

För Oliviers del uppfyller verksamheten Språkkaféet inom bibliotekets ramar 

ett behov av att öva svenska i ett socialt sammanhang.  

Annika har behov av ett bibliotek vars fysiska bokbestånd inte är alltför stort, 

men som ger möjlighet att lätt beställa önskade böcker från annat håll, ett 

behov som Aspuddens bibliotek uppfyller för henne: 

Alltså, det är helt okej för min del när det gäller barnböcker, att det inte är ett så 

jättestort utbud. Att det inte finns så många böcker. Är det nånting specifikt, då 

kan man ju alltid få det hit. (…) För [annars] är det så många olika lådor man ska 

behöva titta igenom, och det kan bli lite för stort. (…) Jag kan nästan känna det 

själv också, alltså om jag inte vet vad jag ska ha. (…) Jag kan tycka det här är 

lite mysigt. Det finns några få, då får man ta det som finns. (Annika) 

[Om vad som gör ett bibliotek bra:] …Och sen är det väl kanske att det ändå 

finns möjligheten till ett större utbud. Sen behöver det inte nödvändigtvis finnas 

här, men är det något jag skulle vilja ha tag på – att det ändå går att beställa. (…) 

För om det gäller – om jag bara vill ha en bok att läsa eller om jag vill ha en 

barnbok, då kan jag tycka att då är det ganska skönt att det inte finns så 

jättemycket att välja på. Men vet jag däremot, då vill jag naturligtvis ha tag på 

just den. Så då tycker jag att det är bra att den möjligheten finns. (Annika) 

Annika menar också att Aspuddens bibliotek fyller ett behov som mötesplats 

för orten och som ett ställe där man kan sitta och studera i lugn och ro. 

Efter renoveringen av Aspuddens bibliotek kunde Louise få fler behov 

uppfyllda där än tidigare. Biblioteksrummet uppfyller hennes behov av en 

lugn men ändå stimulerande miljö med också andra personer närvarande:  

Då har det varit bra att komma in och sitta och skissa, tänka och sådär. Det var 

den där, läsehörnan där, inne. (…) Det är som ett – nuförtiden kallas de ju 

”coffice”, du vet, ”office” och ”coffeeshop”, men här är det ju inte kafé, men… 

(…) Men just det där att man är omgiven av människor fast man är själv. Det är 

lätt att tänka då, på nåt sätt. (Louise) 
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På S:t Görans sjukhusbibliotek kunde Ingela få två för henne viktiga behov 

uppfyllda: att snabbt kunna få tag på populära böcker samt att kunna 

diskutera litteratur med andra. 

För Kerstins del gör skyltning med böcker att hon hittar nya intressanta verk: 

en pågående aktivitet i rummet som tillfredsställer hennes aptit på oväntade 

läsfynd. 

Sundbybergs bibliotek uppfyller Amins behov av en rofylld plats att sitta och 

läsa och söka information på. Han menar att det är särskilt lugnt där på grund 

av att lokalen har två plan, med barnavdelning och entré på bottenplan. Amin 

brukar också få sitt behov av ett rikligt utbud av böcker och tidskrifter 

tillfredsställt på Sundbybergs bibliotek, även mindre populära titlar.  

Mikael brukar söka efter intressanta nya böcker om pedagogik på Gröndals 

bibliotekshyllor och har framgång vid nästan varje besök. Bibliotekets 

geografiska läge vid en spårvagnshållplats tillfredsställer hans behov av att 

snabbt kunna ta sig dit. 

5.3.1.2 Förhindrad behovsuppfyllelse 

Regelbrotten som togs upp under Gränsdragningar och Konformism/ 

Sammanhållning utgör alla ett förhindrande eller försvårande av 

behovsuppfyllelse. Klotter i läroböcker gör det svårare för Olivier att 

uppfylla sitt behov av svenskinlärning; högljudda besökare förhindrar Louise 

behov av en lugn plats att sitta och arbeta på; medan skadegörelse på och 

stöld av dagstidningar förhindrar Amins behov av tidningsläsning.  

Men även utan att någon regel har brutits kan behov förbli ouppfyllda. Tina 

uttrycker ett behov av fler stolar med höga säten på Tensta bibliotek, och 

menar också att det behövs fler tysta studieplatser åt dem som studerar 

ensamma under läxhjälpskvällar. Olivier har varit med om att alla sittplatser 

på Tensta bibliotek varit upptagna, vilket förkortat hans biblioteksbesök. 

Aspuddens bibliotek tog bort sitt bokinkast, vilket förhindrade Tommys 

behov av att kunna lämna tillbaka böcker när biblioteket är stängt. Louise 

skulle gärna se att Aspudden hade öppet oftare och längre. Ingela ogillar 

låneautomaterna på Aspuddens bibliotek, som ger henne ett 

”snabbsköpsmässigt” intryck, och har inget behov av dem; däremot har hon 

ett behov av social interaktion med personalen vilket låneautomaternas 

närvaro möjligen försvårar något. Slutligen har Mikael en gång försökt 

koppla upp sig på Wifi på Gröndals bibliotek men inte lyckats; han har inte 

försökt på nytt. 
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5.3.1.3 Behov som förändras 

Individuella behov förändras över tid, även vad gäller biblioteksanvändning. 

Tommy har flyttat längre bort från Aspuddens bibliotek och hans dagsrutiner 

har ändrats, vilket han menar förklarar varför han inte ofta går dit längre. 

Han spekulerar också i att Aspuddens nuvarande befolkning skulle ha ett 

större behov av litteratur jämfört med läget för ca 40 år sedan då han först 

flyttade till orten. 

…jag tycker att det är mer folk [på Aspuddens bibliotek] nuförtiden än det var 

för länge sen. (…) Det kanske bor mer folk som är intresserade av bibblan. Det 

här var ju något av, lite såhär, social ”dumping” långt tillbak i tiden. De 

gubbarna gick nog inte på bibblan, det tror jag inte. Så det kan ju vara 

förklaringen till det. Nu bor det ju mycket barnfamiljer och nyinflyttade så 

att… Intresserade av bibblan och så. (Tommy) 

Ingela menar att hon inte har så stort behov av att föra litterära diskussioner 

på biblioteket just nu, eftersom hon är med i en bokcirkel och kan uppfylla 

detta behov där istället: 

Men om jag inte hade det, då skulle jag vara mer beroende av att ta med mig 

mina tankar och reflektioner kanske till biblioteket. Nu behöver jag inte 

nödvändigtvis det eftersom jag har andra bollplan där jag kan spela. (Ingela) 

5.3.1.4 Behovsuppfyllelse: Summering 

Alla informanter har behov som de får uppfyllda på de bibliotek de anlitar, 

vilket motiverar deras fortsätta användning av biblioteken. De typiska 

förstärkare som McMillan och Davis nämner – gruppens framgång, status i 

medlemskap, tillgång till kompetens – kan dock inte spåras i materialet.  

5.3.2 Delade värderingar 

Det framkommer i materialet att informanterna upplever att de delar vissa 

värderingar med andra biblioteksanvändare och med bibliotekspersonal. Till 

upplevda delade värderingar hör: Andra besökare tycker också om att läsa 

böcker (Tina; Louise; Ingela; Kerstin); andra besökare uppskattar också 

lugnet på biblioteket (Kerstin); invånarna på orten är stolta över sitt bibliotek 

(Louise); biblioteksanställda kan man få boktips av och diskutera böcker 

med, för de tycker också om böcker (Louise; Ingela). 

Informanterna ger också uttryck för olika individuella värderingar, varav de 

flesta delas av minst en annan informant. Här följer dessa delade värderingar, 

med de mest populära värderingarna överst: 



 

41 

 

Det lokala folkbiblioteket är viktigt för en ort: som en rofylld miljö, som en 

icke-kommersiell plats dit alla kan komma utan att betala något; som en 

kunskapskälla; en plats som står för kultur och civilisation, som vårdar 

minnet av historien (Tina; Annika; Olivier; Tommy; Louise; Ingela; Kerstin; 

Amin; Mikael). Bibliotek ska vara levande miljöer där man kan mötas och 

samtala i lugn ton (Tina; Olivier; Annika; Tommy; Louise; Ingela; Amin). 

Den rofyllda miljön är viktig (Olivier; Annika; Louise; Ingela; Kerstin; 

Amin; Mikael). Det får gärna ordnas programverksamhet på biblioteken 

(Olivier; Tommy; Louise; Kerstin; Amin; Mikael). Ett bra bibliotek ska ha 

ett rikligt bestånd av böcker (Olivier; Kerstin; Amin). Folkbiblioteken hotas 

idag av privatiseringar och försök att ta bort avgiftsfriheten, vilket är 

upprörande (Tina; Tommy; Amin). Bibliotek ska vara inbjudande för barn, 

gärna med en barnavdelning avskild från resten av lokalen (Annika; Tommy; 

Kerstin). Man måste vara varsam om bibliotekets medier och inte behandla 

dem som ens privata ägodelar (Olivier; Amin). Man vill inte vara den enda 

på biblioteket: det ska helst finnas andra besökare där (Louise; Kerstin). 

Endast två av informanternas värderingar kunde jag inte hitta uttryck för hos 

någon annan informant. Det gällde Oliviers utsaga om att ett bra bibliotek 

bör vara geografiskt lättillgängligt samt Mikaels utsaga om att man ”känner 

sig som en samhällsmedborgare på biblioteket”.  

Bland de delade värderingarna kan biblioteket som en plats där man får 

befinna sig urskiljas som den mest framträdande fysiska faktorn, särskilt 

tydlig i värderingarna om biblioteket som rofylld men levande och icke-

kommersiell miljö.  Biblioteket som en plats där man kan låna böcker/andra 

medier framstår också som viktig bland fysiska faktorer i de delade 

värderingarna. När informanterna varmt framhåller folkbibliotekets betydelse 

för en ort ingår båda dessa betydelser: å ena sidan biblioteket som en viktig 

icke-kommersiell miljö dit alla har tillträde (Tina; Tommy; Kerstin), å andra 

sidan biblioteken som kunskapskälla (Amin), som förkroppsligad civilisation 

(Louise) och som samlaren av kultur i ett område (Ingela). 

5.3.2.1 Delade värderingar: Summering 

Informanterna ger uttryck dels för tron på att andra biblioteksbesökare delar 

vissa av deras värderingar, dels för individuella värderingar som till stor del 

liknar varandras.  
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5.3.3 Summering Integration och behovsuppfyllelse 

Intervjumaterialet ger belägg för att individer kan använda biblioteket för att 

få ett antal skiftande behov tillfredsställda. De blir därmed förstärkta i sitt 

medlemskap och motiveras att återvända till biblioteket för att upprepa sin 

behovsuppfyllelse. Typiska förstärkare status, framgång för gruppen och 

kompetens är svåra att skönja i materialet. Informanterna ger uttryck för ett 

antal värderingar, varav alla utom två delades av minst en annan informant.   

 

5.4 Delat känslomässigt band 

Kriteriet Delat känslomässigt band består av sju aspekter eller särdrag. Av 

dessa är det ett som jag inte kunnat tillämpa på mitt intervjumaterial, varken 

positivt eller negativt: closure to events, det faktum att om det är oklart ifall 

en interaktion är avslutad eller ej. Jag får därför utelämna denna aspekt här. 

Jag kan inte heller hitta några belägg för särdraget heder/förödmjukelse 

(effect of honor and humiliation) i informanternas yttranden.  

Särdraget investering (investment) har redan behandlats under Medlemskap. 

Vi kunde då konstatera att de undersökta biblioteksanvändarna inte har 

behövt anstränga sig för att få tillgång till biblioteken i fråga, men att det 

ändå finns belägg för personlig investering i intervjumaterialet. 

De fyra särdrag (eller aspekter) som återstår är: mellanmänsklig kontakt; 

interaktionens kvalitet; hur viktig en gemensam, genomlevd upplevelse är 

samt andligt band.  

5.4.1 Mellanmänsklig kontakt 

För Tina sker denna på biblioteket framför allt med dem hon hjälper med 

studierna. Hon hinner oftast inte samtala så mycket med personalen eller med 

de andra volontärerna i läxhjälpen, eftersom det genast kommer folk som vill 

ha hjälp. Det är också läxhjälpens interaktion som bestämmer var i 

biblioteksrummet hon uppehåller sig under sitt besök.  

Olivier har mellanmänsklig kontakt genom hans interaktion med de andra 

deltagarna på aktiviteten Språkkafé på Tensta bibliotek. Han har också 

kontakt med personalen och med bekanta som han ibland stämmer möte med 

på biblioteket. Han skulle gärna se mer organiserad diskussion på biblioteket 

i stil med Språkkafé, där folk kan lära sig om olika kulturer.   

Annika talar sällan med någon på Aspuddens bibliotek numera, men förr 

hände det att hon pratade med andra föräldrar på barnavdelningen.  
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Louise har huvuddelen av sin mellanmänskliga kontakt på biblioteket dels 

med personal, när hon söker information, dels med andra föräldrar och deras 

barn som hon träffar på barnavdelningen, ofta med barnen som tar det första 

steget. När hon läser högt för sina egna barn vill andra barn ofta lyssna, och 

då börjar Louise och den andra föräldern lätt samtala.  

För övriga informanter sker mellanmänsklig kontakt på biblioteket framför 

allt med personal men ibland även med andra besökare. Tommy brukar 

komma med listor för att beställa böcker, som han visar upp för och 

diskuterar med personalen. Ibland pratar han med andra besökare som han 

känner igen. Ingela pratar med personalen på Aspudden men har ett intryck 

av att de inte varit ”sådär riktigt… jätte-entusiastiska” i jämförelse med 

personalen på S:t Görans sjukhusbibliotek. På det senare biblioteket pratade 

hon mycket med personalen och ibland med andra besökare som hon kunde 

ge spontana boktips.  

Kerstin tar gärna hjälp av personalen på Aspuddens bibliotek och det händer 

att hon rekommenderat böcker åt andra besökare. Amin tar ibland kontakt 

med andra besökare i tidskriftshörnan om det de läser är något som 

intresserar honom också. Mikael brukar samtala med personalen och har 

särskild bra kontakt med en av dem, som hjälpte honom att förbereda ett  

föredrag han höll på biblioteket. Ibland samtalar han med andra besökare, 

särskilt vid vernissage och då oftast själva konstnären.  

 

5.4.2 Interaktionens kvalitet 

I allmänhet ger intervjumaterialet ett intryck av positiv interaktion av låg 

intensitet. De mest uttalat positiva orden om interaktion kommer från Tina 

om läxhjälp, som hon tycker är mycket roligt att vara med om, och från 

Ingela om hennes erfarenhet av personalen på S:t Görans sjukhusbibliotek:  

Det har varit så – det har dels legat precis bredvid min arbetsplats, så jag har 

kunnat springa över på rasten eller på lunchen, och så har jag blivit god vän med 

dem som jobbar där. Så vi har pratat böcker och litteratur, och de har varit 

jättebehjälpliga med att beställa hem böcker, både nya och gamla. (…) Det har 

varit så himla smidigt. Jag saknar verkligen det. (Ingela) 

5.4.3 Hur viktig en gemensam, genomlevd upplevelse är 

Det är svårt att i materialet hitta belägg för detta särdrag. Läxhjälp och 

Språkkafé är inte oviktiga för Tina respektive Olivier, men de är pågående 

regelbundna aktiviteter, inte en upplevelse i det förflutna. Tommy som bott 
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länge i Aspudden kanske kan sägas se sin historia på orten som gemensam 

med andra invånare som bott där länge. Men denna känsla har försvagats 

över tiden i takt med nyinflyttning i området (Tommy). Det finns ingen 

tydlig gemensam genomlevd upplevelse som informanterna i allmänhet 

identifierar sig med. 

5.4.4 Andligt band 

McMillan och Chavis hävdar att ett andligt band (a spiritual bond) är i någon 

grad närvarande i alla gemenskaper, men att det är mycket svårt att beskriva 

detta viktiga element (McMillan & Chavis 1986, s. 14).  

Något otvetydigt belägg för ett andligt band framkommer inte i intervju-

materialet. Möjligen kan ett sådant urskiljas i den hänfördhet som Kerstin ger 

uttrycker när hon talar om samhörighetskänsla och rofylldheten i biblioteks-

upplevelsen: 

Det är så mycket ljud och samtal och information över huvud taget, så att få den 

här ron, det är guld värt. Annars sitter man på tunnelbanan och får del av folks 

privatliv och… ja. Och det ger, då får man ju åtnjuta… då kommer man åt sina 

egna inre tankar och bilder på ett sätt. Att det bereds plats för det, att det inte är 

nån diskmaskin som ska stå och sköljas ur eller nånting… Här är jag bara för att 

läsa, här finns massor av böcker. Här finns andra människor som bara läser. Ah! 

(Kerstin) 

Men vi såg dock i avsnittet Integration och behovsuppfyllelse att 

informanterna delar ett antal värderingar om bibliotek, vari en demokratisk 

samhällssyn och uppskattning av kulturella värden kan avläsas. Tina 

framhäver att biblioteken är extra viktiga eftersom andra ställen som 

fritidsgårdar och klubbar inte längre finns kvar. Olivier menar att ett 

bibliotek är viktigt för folk i alla åldrar. Barn kommer dit för att göra sina 

läxor och ”if you think about the future you cannot close a library… It’s very 

important to have a library in the community” (Olivier).  Även Annika 

framhåller bibliotekets betydelse för den som saknar en bra plats att studera 

på i hemmet. Tommy menar att folkbibliotek är en ”förnämlig service” som 

man har rätt till som medborgare, och privatiseringar av folkbibliotek upprör 

honom. Louise ser det lokala biblioteket som en trygghet och som 

”civilisation”, vars frånvaro skulle ge henne en sämre livskvalitet. Ingela 

anser att ett lokalt folkbibliotek behövs eftersom det samlar kulturintresse på 

orten. Kerstin menar att pittoreska butiker i all ära, men biblioteken behövs 

för något som är ”mer rent kulturellt också” (Kerstin). Amin uttrycker oro för 

att privatisering av bibliotek leder till att mindre populära ”smala” böcker 

försvinner. Mikael slutligen ser det lokala folkbiblioteket som ”en plats som 
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man identifierar sig med och som vårdar minnet av historien”, samt en plats 

där man kan känna sig som en del av samhället.  

Utgör kanske dessa värderingar en sekulär motsvarighet till det andliga band 

som stipuleras av McMillan och Chavis? 

5.4.5 Summering Delat känslomässigt band 

Av de fyra huvudkriterierna för gemenskapskänsla är detta det som jag finner 

svagast belägg för i intervjumaterialet. Det går inte att hävda att 

informanterna ger uttryck för tät, intensiv interaktion med många andra 

människor på biblioteket, eller att de identifierar sig med en gemensam 

historia. Trots att Tommy bott så länge i Aspudden, ger han inte uttryck för 

starkare band med sitt lokala bibliotek än Olivier uppvisar för Tensta 

bibliotek, vilket han enbart använt i några månader. Mikaels uttalande om att 

det lokala biblioteket är en ”plats man identifierar sig med och som vårdar 

minnet av historien” kan dock ses som ett isolerat stöd för detta kriterium.  

Starkt positiv interaktion med personal (Ingela, angående S:t Görans 

sjukhusbibliotek) och deltagande i programverksamhet (Tina; Olivier; 

Mikael) är de mest framträdande interaktionerna i biblioteksrummet som 

informanterna ger uttryck för i materialet. Fler informanter tar kontakt med 

personalen än med andra besökare, vilket gör att personalens bemötande är 

en viktig fysisk faktor. Även verksamhet som konstutställning ger 

möjligheter till mellanmänsklig kontakt i biblioteksrummet (Mikael).  

 

6 Diskussion 

Efter denna presentation och analys av intervjumaterialet kommer jag nu att 

lyfta upp resultatet till diskussion i form av argument för att se en känsla av 

gemenskap mellan informanterna och de undersökta biblioteken. Jag 

kommer också att ta upp hur de undersökta fysiska faktorerna relateras till 

dessa argument.  

Därefter tar jag upp argument för den motsatta synpunkten: att det inte finns 

belägg för att se en känsla av gemenskap i intervjumaterialet. Jag kommer att 

bemöta dessa argument för att sedan i nästa kapitel dra mina slutsatser.  
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6.1 Argument för biblioteket som en gemenskap 

Vi kan i intervjumaterialet hitta belägg för flertalet av McMillan och Chavis 

kriterier för en känsla av gemenskap. Informanterna uttrycker en känsla av 

samhörighet med andra besökare. De ger uttryck för entusiasm och intresse 

för sina mest anlitade folkbibliotek, vilket pekar på personlig investering. 

Biblioteken bidrar till deras behovsuppfyllelse, och de har ett antal delade 

värderingar som rör biblioteken. Flera olika sorters gränsdragningar kan 

avläsas, inräknat accepterat kontra icke-accepterat beteende i 

biblioteksmiljön. Även kriteriet påverkan har goda belägg i materialet, 

särskilt vad gäller i riktningen gemenskapens påverkan på individen.  

I det senare fallet är det påfallande att de informanter som visar upp mest 

påverkan från biblioteket också är de som starkast upplever att personalen i 

sin tur lyssnar på informanterna och ger dem tid och uppmärksamhet. Detta 

påminner om de rön som McMillan och Chavis refererar till angående 

medlemmar i sociala grupper: de medlemmar som uppvisar störst inflytelse i 

gruppen är också de som upplevs som mest intresserade av samarbete med 

andra medlemmar, och mest öppna för andra medlemmars åsikter (McMillan 

& Chavis 1986, s. 11).  

Samtliga informanter menade att de skulle påverkas negativt om deras mest 

anlitade bibliotek skulle läggas ned. Detta gällde även de som inte agerar 

mycket med andra i biblioteksmiljön eller uttrycker låg känsla av 

samhörighet. Genomgående var att de inte tänkte enbart på sina egna 

praktiska behov, utan också på vad bibliotekets närvaro betyder för orten 

(Tina; Olivier; Tommy; Annika; Louise; Ingela; Kerstin; Mikael). Endast en 

informant, Amin, tog inte upp denna aspekt. Amin bor inte på den ort där 

hans mest anlitade bibliotek ligger och har inte heller tidigare bott där. Han 

besöker relativt ofta andra bibliotek inom Stockholms län. Troligtvis spelar 

alla dessa faktorer in i hans avvikande svar.   

Flera informanter upplever folkbiblioteket som något som är hotat: Tommy 

och Amin nämner båda privatiseringar av bibliotek i Nacka kommun och 

Tina talar om politikers försök i hennes hemkommun Solna att göra 

bibliotekslån avgiftsbelagt. Flera informanter nämner problem som 

folkbibliotek har med våld och otrygghet, vilka de säger sig ha hört om i 

media men inte själva bevittnat (Tina; Tommy; Mikael). 

Intressant är att samhörighetskänslan med andra biblioteksbesökare i 

materialet framstår som att den i hög grad grundar sig i känslan av att de 

andra också är där för att de tycker om att läsa.   
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I allmänhet har informanterna övervägande positiva utlåtanden om 

bibliotekspersonalen på det bibliotek de anlitar mest (eller det bibliotek de 

tidigare anlitade mest, när det gäller informant Ingela). Olivier förklarar: 

About complaining, I don’t know, but if you ask something, they usually respond 

fast. So to me I think library is… The customer care in the library in Sweden is 

the best. Comparing to other services that I have been looking at in different 

areas. So I think libraries are the best customer care. (Olivier) 

Även informanter som Tina och Annika vilka sällan själva samtalar med 

personalen hade goda intryck av personalens interaktion med andra besökare. 

På den motsatta sidan kan bemötande och uppträdande från 

bibliotekspersonal bidra till att göra ett bibliotek mindre attraktivt för 

besökare, som fallet var med Telefonplan för Louise (onödigt högljudd 

personal) och Rinkeby för Amin (personalen var enligt honom dålig på att 

hålla efter högljudda besökare). 

Informanterna varierar i hur mycket de interagerar med andra besökare. 

Vissa typer av möten och interaktion är planerade, organiserade och relativt 

intensiva, medan andra är spontana och har låg intensitet. I enlighet med 

Audunson (2005) kan vi placera den första typen i kategorin högintensiva 

möten, vilka upplevs som särskilt meningsfulla och engagerande. Till denna 

kategori hör läxhjälp för Tina och Språkkafé för Olivier, båda på Tensta 

bibliotek (Tina; Olivier).  

 

Informanterna kan också berätta om oplanerade interaktioner av låg intensitet 

med andra besökare som de inte kände sen tidigare och kanske inte annars 

skulle träffats, som spontana boktips (Ingela; Kerstin), småprat om barn och 

barnböcker med andra föräldrar på barnavdelningen (Annika; Louise), 

högläsning för egna barn till vilka andras barn också lyssnar (Louise), 

diskussioner om tidskrifter i tidskriftshörnan (Amin) och diskussion om 

konst på bibliotekets gallerivägg (Mikael). Dessa är exempel på lågintensiva 

möten vilka Audunson ser som viktiga för att motverka segmentering i 

samhället, där det annars finns få arenor där människor ur olika grupper kan 

mötas (Audunson, 2005). 

 

Själva möjligheten till interaktion med andra, både med personal och med 

andra besökare, finns där även när man som individ väljer att inte ta den för 

just det biblioteksbesöket. Informant Annika svarar på frågan om vad som 

gör ett bibliotek bra: 
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Även om jag inte har bett om hjälp, så är det ju att man kan få hjälp. Om jag nu 

skulle sakna nånting eller undra: ”hur får jag tag på det här?”. Att det ändå finns 

personal. (Annika) 

Informanterna Louise och Kerstin nämner båda betydelsen av närvaron av 

andra besökare på biblioteket som något de uppskattar och som gör 

biblioteket bra. Denna faktor kan alltså vara av vikt i sin potentialitet för 

användarna även när den saknas i aktualitet. Med Audunsons terminologi 

skulle vi kunna säga att besökarna uppskattar den inneboende möjlighet till 

lågintensiva möten som biblioteksbesöket erbjuder, även när de väljer att inte 

utnyttja den. 

Beståndet av böcker, tidskrifter och andra medier bidrar i hög grad till 

informanternas behovsuppfyllelse i biblioteksrummet. Bokutlån är den 

biblioteksaktivitet som är mest förekommande i materialet. Flera informanter 

menar att en faktor som gör ett bibliotek bra är att det finns ”tillräckligt” 

många böcker och tidskrifter i beståndet, och/eller annars att den enskilda 

biblioteksfilialen är anknuten till ett större bibliotekssystem med möjlighet 

att beställa böcker genom (Olivier; Annika; Kerstin). För Amin är det mindre 

och ofta mer oordnade beståndet i Rinkeby bibliotek ytterligare en orsak till 

att han föredrar Sundbybergs bibliotek; Olivier menar att ett bra bibliotek har 

”enough books and enough staff” (Olivier), medan Kerstin uttrycker en 

liknande åsikt om vad som gör ett biliotek bra: 

Massa böcker som jag vill läsa som jag inte visste att jag ville läsa, men sen 

kommer åt att läsa ändå. Och sen bredden…  (Kerstin)  

Flertalet informanter utnyttjar möjligheten att beställa böcker från andra 

filialer (Annika; Tommy; Louise; Ingela; Kerstin; Amin; Mikael). Även 

beståndet av böcker och tidskrifter att läsa på plats i lokalen är viktig för en 

informant som Louise, som tillbringar mycket tid på sitt mest anlitade 

bibliotek. Amin understryker vikten av folkbiblioteket som en icke-

kommersiell inrättning som gör smala böcker tillgängliga för dess användare, 

medan Mikael uttrycker sin uppskattning över urvalet av facklitteratur på 

Gröndals bibliotek. 

Ett antal materiella faktorer i biblioteksrummet ökar besökarnas positiva 

uttryck och behovsuppfyllelse: barnavdelningens utformning, att det finns 

gott om sittplatser inklusive studieplatser, väl synliga skyltningsområden; 

förekomsten av Wifi (just denna är väl dock icke-materiell, strikt räknat); att 

biblioteket har ett ”inbjudande” intryck till barn och vuxna, hur det nu kan 

tolkas. Dessa faktorer är också viktiga för besökare och kan vara avgörande 

för hur de begagnar biblioteksrummet, men deras behov kan skilja sig åt: 
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jämför hur Aspuddens bibliotek väl svarar mot Louise behov för att kunna 

vistas där länge medan Kerstin finner dess sittplatser mindre inbjudande. Det 

senare bidrar troligen till att hon inte brukar sätta sig ett tag på detta bibliotek 

som hon tidigare gjorde på Skärholmens bibliotek. Samtidigt såg sig Olivier 

en gång tvungen att lämna Tensta bibliotek i förtid då han inte kunde hitta 

någon ledig sittplats den dagen. 

Även biblioteksbyggnadens geografiska läge spelar uttrycklig roll för flera 

av informanternas behovsuppfyllelse, både när de förklarar varför de föredrar 

ett bibliotek före ett annat (Olivier) eller varför de inte lika ofta besöker ett 

bibliotek sedan de flyttat längre bort från det (Tommy). I huvuddelen av 

fallen är också informanternas mest anlitade bibliotek det som ligger närmast 

deras bostad idag. Det finns dock undantag som Tina, Amin och Mikael samt 

före sin pensionering Ingela. Kerstin brukade under en period fortfarande 

framför allt anlita Skärholmens bibliotek, även när hon hade flyttat så att hon 

bodde nära Aspudden, fram till dess att den bokcirkel hon varit med i lades 

ned där. 

Att en barnavdelning är mer avskild från resten av biblioteket uppfattas av 

flera informanter som en fördel då barn med föräldrar annars kunde känna 

alltför stor press att vara väldigt tysta i biblioteksrummet (Annika; Tommy; 

Louise). På liknande sätt uppskattar Amin hur Sundbybergs biblioteks 

uppdelning på två våningar och de olika verksamheterna där gör att 

övervåningen ofta är tystare, så han kan dra sig undan dit när entréplanet blir 

livligt. I båda dessa fall ser vi hur planeringen av bibliotekets verksamheter i 

skilda delar som uppmuntrar till mer tysta och mindre tysta avdelningar ger 

uppskattade resultat för besökarna vilka bidrar till att deras behov uppfylls. 

I uppskattningen av barnavdelningen som ett avskilt rum där t ex föräldrar 

kan läsa bilderböcker högt för sina barn kan möjligen ses ett svagt stöd för 

den tes som Griffis framställer om att en fullständig visuell kontroll över 

rummet från personalens sida inte skulle uppfattas som odelat positivt av 

användarna (Griffis, 2007).  

6.2 Argument mot biblioteket som en gemenskap 
Något som talar emot en känsla av gemenskap mellan användare och 

bibliotek är att beläggen för kriterierna Medlemskap och Delat känslomässigt 

band är relativt få i intervjumaterialet, vilket även gäller vissa av de andra två 

kriteriernas aspekter.  
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McMillan och Chavis hävdar att en skarp gränsdragning för medlemskap i en 

grupp skapar en hög grad av personlig investering hos dem som klarar 

inträdet, vilket i sin tur leder till en stark samhörighetskänsla bland 

medlemmarna (McMillan & Chavis, 1986). Vi kan se detta som ett argument 

mot folkbiblioteket som en gemenskap, eftersom gränsdragning för 

biblioteksanvändare är svag då i princip alla har tillträde till folkbibliotekets 

lokaler. Noteras bör också att S:t Görans sjukhusbibliotek, det enda av de 

undersökta biblioteken som inte är ett folkbibliotek, och som begränsar vilka 

som får ta del av bibliotekets lokaler och tjänster, också är det bibliotek vars 

användare ger de starkaste beläggen för en tät mellanmänsklig kontakt 

mellan besökare och personal samt en hög grad av personlig investering 

(Ingela). Detta förhållande ger stöd åt McMillans och Chavis koppling 

mellan gränsdragning och samhörighetskänsla.  

Vi får inte heller glömma att folkbiblioteket är en institution som skapas och 

upprätthålls med politiska beslut och försörjs av skattepengar. Biblioteket har 

anställda som har i uppdrag att hjälpa användarna, medan användarna kan gå 

till biblioteket för att få vissa behov tillfredsställda och i utbyte ger de sitt 

politiska samtycke till bibliotekens fortsatta existens. Det avviker sålunda 

från en förening där alla medlemmar är frivilliga och där alla deltar på 

samma villkor, men också från samhällsgrupper vars medlemskap är mindre 

självvalt men präglas av stark identifikation, som med etnisk tillhörighet.  

Det vore av dessa skäl problematiskt att hävda att folkbiblioteket skulle vara 

en helt typisk gemenskap enligt McMillan och Chavis teori och definitioner.  

6.3 Validering genom delade värderingar 

Som motargument mot McMillans och Chavis koppling mellan en strikt 

gränsdragning och en stark samhörighetskänsla kan vi peka på att 

informanterna ger uttalat positivt stöd åt idén med folkbiblioteket som en 

institution dit alla har tillträde (Tina; Olivier; Annika; Tommy; Kerstin; 

Amin; Mikael). Detta framstår i själva verket som en grundläggande orsak 

till informanternas känslor för sina bibliotek, vilket kan ses som en paradox: 

just den låga inträdeströskel som enligt McMillan och Chavis skulle försvåra 

känslan av gemenskap är tvärtom en viktig del av samhörighetskänslan som 

informanterna uttrycker. Hur förklarar vi detta? 

Låt oss komma ihåg från kapitlet Teori att validering med samtycke 

(consensual validation) är ett viktigt fenomen för att förklara konformism 

och sammanhållning i en grupp (McMillan & Chavis, 1986). Vi har en 



 

51 

 

strävan efter att bekräfta att andra upplever verkligheten på samma sätt som 

vi gör. McMillan och Chavis hävdar också att delade värderingar i en grupp 

utgör en integrerande kraft. Våra personliga värderingar visar på vad våra 

känslomässiga och intellektuella behov är och vilka sätt som är möjliga och 

accepterade för att få dem uppfyllda i en gemenskap (ibid.). 

De värderingar som delades av särskilt många informanter i 

intervjumaterialet gällde betydelsen av folkbiblioteket för en ort, som en 

rofylld miljö dit alla kan gå och få tillgång till kultur, en källa till kunskap 

som står för kultur och civilisation, utan några kommersiella krav på inträde. 

Dessa besläktade synpunkter återfanns i alla intervjuer. Andra delade 

värderingar var att bibliotek ska vara levande miljöer för möten och samtal 

(Tina; Olivier; Annika; Tommy; Louise; Ingela; Amin), där organiserad 

programverksamhet är välkommen och gärna kan utvidgas (Olivier; Tommy; 

Louise; Kerstin; Amin; Mikael) – men också att det är viktigt med att det är 

lugn och ro på biblioteken (Olivier; Annika; Louise; Ingela; Kerstin; Amin; 

Mikael).  Informanterna visade uttalade preferenser för biblioteket som en 

öppen plats med tillåtelse för samtal och möten, med tillmötesgående och 

utåtriktad personal, och med inredning som känns inbjudande för barn och 

deras föräldrar. Dessa värderingar pekar på en demokratisk och egalitär 

samhällssyn hos informanterna: att människor från olika samhällsgrupper 

kan mötas på biblioteket och där få tillgång till kultur och lärande framstår 

som odelat positivt i intervjumaterialet. 

Vi kan här jämföra med hur användare och andra ortsbor i Seattle menade 

enligt Fishers undersökning att ett bibliotek är en plats viktig för hela 

samhället där man värderar och försvarar yttrandefrihet – en grundläggande 

demokratisk värdering (Fisher et al., 2007). Även Aabø et al. fann att den 

mest framträdande gemensamma faktorn för att använda biblioteket som 

mötesplats var engagemang i lokal föreningsverksamhet är i sammanhanget 

intressant (Aabø et al., 2010). Båda dessa rön pekar på ett engagemang för 

demokrati bland de som använder och uppskattar bibliotek, något som 

understöds även av mitt material. 

Informant Mikael säger vid ett tillfälle spontant att ”man känner sig som en 

samhällsmedborgare på biblioteket” (Mikael), ett yttrande som fångar något 

centralt i frågan. Kan det vara så att det verkliga kravet på medlemskapet i 

folkbibliotekets gemenskap i ideologisk mening är att man är deltagare i det 

svenska samhället och att man hyser demokratiska och egalitära värderingar? 
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Om så är fallet, skulle vi kunna betrakta folkbiblioteket som en plats dit 

människor kan få demokratiska värderingar bekräftade, och det på flera sätt: i 

boksamlingens variation och innehåll, i personalens förhoppningsvis vänliga 

och hjälpsamma bemötande, i arkitekturens och inredningens utformning – 

men också i bibliotekets själva fysiska existens som en plats där alla kan vara 

på, central som denna aspekt framstår i intervjumaterialet.  

Genom denna validering med samtycke i enlighet med McMillans och 

Chavis definition utövas ömsesidig påverkan mellan individ och gemenskap. 

Individernas besök på biblioteket och användning av dess tjänster skulle då 

utgöra en pågående bekräftelse av att de demokratiska, egalitära och 

kulturella värderingar som folkbiblioteket står för delas av de lokala 

invånarna. Med detta sätt att se på synen skulle den ovan beskrivna 

paradoxen kunna lösas. 

Lin och Luyt menar i sin studie av nationalbiblioteket i Singapore att denna 

institution varit viktig för att fostra en känsla av samhörighet och gemenskap 

i ett nyligen självständigt land som utgörs av många etniska och kulturella 

grupper (Lin & Luyt, 2012).  På ett liknande sätt skulle vi kunna se 

folkbiblioteket som en viktig förvaltare av gemenskap i det svenska 

demokratiska samhället i stort. Detta går väl ihop med folkbiblioteket som 

idé och dess historia i Sverige, men också med Audunsons understrykning av 

folkbiblioteket som en plats för lågintensiva möten vilkas förekomst är viktig 

för demokratin (Audunson, 2005). 

Denna tolkning ger oss också redskap att förstå varför användare som Louise 

och Kerstin nämner närvaron av andra besökare som viktiga beståndsdelar i 

biblioteksrummet för vad som är önskvärt i en biblioteksmiljö. Man kan inte 

vara samhällsmedborgare helt på egen hand. 

Vi återgår nu till frågeställningen om hur bibliotekets tre huvudformer av 

fysiska faktorer samspelar för besökarnas intryck av folkbiblioteket. I 

kapitlet Resultat och Analys har vi sett hur dessa faktorer inverkar på varje 

kriterium för en känsla av gemenskap; i början av detta diskussionskapitel 

såg vi åter hur dessa faktorer ingår i våra inledande argument för biblioteket 

som gemenskap. Det framgår klart att interaktion med personalen och med 

andra besökare spelar roll för informanternas helhetsintryck av ett bibliotek 

och kan påverka om de väljer ett bibliotek över ett annat och hur ofta de 

väljer att besöka ett bibliotek. Högintensiva möten som läxhjälp och 

Språkkafé omnämns särskilt mycket i materialet, men lågintensiva möten och 

själva möjligheten till dessa framstår också som viktiga. Runt ordningsregler 
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och hur väl de följs finns en spänning där flera informanter upplever 

frustration med andra besökare som de menar bryter mot reglerna och 

därmed hotar bibliotekets konformism och informanternas gränsdragningar, 

tolkat enligt McMillans och Chavis ramverk (McMillan & Chavis,1986). 

I inledningen nämnde vi den spänning som finns mellan biblioteket som 

mötesplats och biblioteket som en plats för tysta studier. Den kan avspeglas 

även i intervjumaterialet, då flera informanter gav uttryck för önskemål om 

fler aktiviteter som uppmuntrar möten och samtal på biblioteket – men de 

underströk samtidigt att det inte fick ske på bekostnad av den lugna miljön. 

Kanske konventionen om ett lågt ljudläge för biblioteket bidrar till att hålla 

ned interaktionen mellan besökare till en låg nivå så att det uppstår färre 

lågintensiva möten i Audunsons mening (Audunson, 2005) än det annars 

skulle göra. Men att gå ifrån den rofyllda miljö som användarna (enligt 

intervjumaterialet) skattar högt skulle riskera att förlora bibliotekets egenart. 

Beståndet av böcker och utlåningsverksamheten har också stor betydelse för 

informanterna, även om det fysiska beståndet på plats kompletteras av 

möjligheten att låna in böcker från andra filialer. Informanternas preferenser 

för att få tag på önskade böcker och andra medier varierar: vissa söker upp 

titlar i förväg på bibliotekets hemsida och beställer dem till biblioteket, 

medan andra föredrar att själva botanisera på hyllorna eller ta hjälp av kunnig 

personal. Även utbudet av tidskrifter gör skillnad för hur informanterna 

uppfattar biblioteken.  

Totalt kan man säga om denna punkt att beståndet är av stor vikt, men att det 

fysiska beståndet på plats av många informanter dock uppfattas som något 

mindre viktigt eftersom det också finns möjlighet att lätt låna in böcker från 

andra filialer.  

Även övriga fysiska faktorer spelar roll för informanternas upplevelse av 

biblioteken. Faktorer som geografiskt läge, antal sittplatser, hur sittplatserna 

är utformade, förekomst av låneautomater, skyltning med böcker som 

boktips, utformning av biblioteksmiljön påverkar vilket bibliotek de väljer, 

hur länge de väljer att stanna där och vilka aktiviteter de gärna företar på 

biblioteken. På mina direkta frågor om vad som gör ett bibliotek bra i 

allmänhet och vad just det undersökta biblioteket är bra på i synnerhet 

förekommer dock dessa faktorer mer sällan: då är det snarare beståndets 

storlek och kvalitet och personalens bemötande som informanterna tar upp.  
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7 Slutsatser 

Med ovanstående analys och diskussion av intervjumaterialet till stöd blir 

min första slutsats att folkbibliotekets användare upplever en känsla av 

gemenskap med biblioteket, med personal och med andra användare, och att 

folkbiblioteket därför får betraktas som en gemenskap. Dock måste 

folkbiblioteket betecknas som en otypisk gemenskap enligt McMillan och 

Chavis definition av gemenskapskänsla, då bibliotekets gemenskap med dess 

låga ingångströskel är mer inkluderande än uteslutande – och just denna 

öppna egenskap upplevs som fundamental av dess medlemmar. Vidare kan 

medlemskapet i det lokala folkbibliotekets gemenskap ses som en 

förlängning av medborgarskapet i det svenska samhället i stort.  

Den andra slutsatsen är att av de tre huvudformerna av fysiska faktorer är 

interaktion med andra och det fysiska beståndet de som användarna själva 

pekar på som centrala för biblioteket och genom vilken deras 

samhörighetskänsla för biblioteket kommer fram starkast, fast möjligheten 

att komplettera det fysiska beståndet med beställningar från andra bibliotek 

ofta utnyttjas. Men övriga fysiska faktorer är också av vikt och påverkar ofta 

de val som informanterna gör om vilket bibliotek de ska besöka och vad de 

ska göra där.  

 

8 Avslutning 

Vi står nu i slutet av denna undersökning, i vilken ett antal 

biblioteksanvändares förhållande till sina mest använda bibliotek har 

utforskats, analyserats och diskuterats vilket har lett oss till ovan dragna 

slutsatser. Jag kommer nu att göra en kort reflektion om undersökningens 

kunskapsanspråk, som följs av förslag för vidare forskning i området.  

8.1 Reflektion om giltighet och användbarhet 
Denna undersökning inordnar sig i användarstudier av en sort som är relativt 

ovanlig, där upplevelsen av biblioteket som fysisk plats har relaterats till ett 

koncept hämtat från sociologin, med användarnas egna känslor, åsikter och 

erfarenheter som grunddata. Jag har endast hittat två tidigare utförda 

undersökningar med samma teoretiska ramverk (Hersberger et al., 2007 samt 

Lin & Luyt, 2012), och dessa två var båda historiska studier snarare än 

utforskning av biblioteket i samtiden. Samtida undersökningar med liknande 
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tema, samma fokus på användarna men med andra teorier till hjälp, som 

exempelvis Aabø et al. (2010), är något mer vanligt förekommande – men 

det återstår mycket att göra i området.  

Min undersökning utgår ifrån en liten grupp användare inom ett begränsat 

geografiskt område, men intervjumaterialet är, vill jag hävda, rikt och 

intresseväckande. Informanterna uttrycker dels stor variation i sina vanor, 

preferenser och behov av folkbibliotek, dels en stundom överraskande 

samstämmighet på flera punkter. Trots att resultaten inte passar perfekt in i 

McMillan och Chavis teoretiska ramverk, vill jag ändå hävda att detta 

ramverk med sina detaljerade kriterier och underkategorier lämpar sig väl 

som analysverktyg för biblioteksanvändares utsagor och att min 

undersökning är ett gott exempel på det.  

8.2 Förslag för vidare forskning 

Denna inledande studie av nio biblioteksanvändare vid fem bibliotek skulle 

med fördel kunna kompletteras av studier av flera informanters användning 

av ett enda bibliotek. Särskilt värdefullt vore det att kunna gå in på fysiska 

detaljer i ett visst biblioteksrum och söka spåra hur dessa påverkar 

biblioteksanvändarnas relation till biblioteket, gärna med avseende på 

utförda förändringar vilka påverkar interaktion i biblioteksrummet.  

Av intresse vore också att undersöka en grupp biblioteksanvändare som 

genomgått någon form av kris tillsammans, då detta enligt McMillan och 

Chavis främjar att det bildas ett känslomässigt band (McMillan & Chavis, 

1986). Det kunde exempelvis röra sig om ett genomlevt nedläggningshot mot 

ett bibliotek som engagerat dess användare. Även gemenskapskänslan hos 

användare av andra typer av bibliotek, som exempelvis sjukhusbibliotek och 

specialbibliotek, är väl värd att granska och se om den tar sig annat uttryck 

än för folkbiblioteken. 

Till sist vore det i högsta grad av intresse att se en omarbetad teori om 

gemenskapskänsla som bygger på McMillan och Chavis (1986) men där 

teorin justerats och anpassats för att passa närmare in som modell för att 

användas just i bibliotekssammanhang. 
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9 Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur biblioteksanvändare upplever folkbiblioteket 

som fysisk plats och hur deras känslor och åsikter passar in i begreppet 

gemenskapskänsla. Den infogar sig i tvärsnittet mellan användarstudier och 

forskning om biblioteket som samhällsinstitution. I valet av 

gemenskapskänsla som centralt tema, med stöd av ett teoretiskt ramverk som 

utvecklats för detta begrepp, söker denna undersökning ta reda på hur 

användarna upplever folkbiblioteket. Särskild uppmärksamhet har ägnats 

frågan hur olika aspekter av det fysiska rummet påverkar användarnas 

intryck. 

Nio informanter som alla är biblioteksanvändare i Stockholmsområdet har 

kontaktats och intervjuats om sina rutiner, erfarenheter, preferenser, åsikter 

och känslor när de besöker det bibliotek de anlitar mest. Det teoretiska 

ramverk som David W. McMillan och David M.Chavis utarbetat till en 

definition av och teori om gemenskapskänsla användes som ett 

analysverktyg för en närläsning av de transkriberade intervjuerna där 

informanternas utsagor tolkats utifrån teorins kriterier för en 

gemenskapskänsla.  

Vissa kriterier var mindre välrepresenterade i intervjumaterialet, som ett 

delat känslomässigt band och strikta gränsdragningar. Bättre representerade 

var kriterierna bibliotekets påverkan på individen och vice versa, en känsla 

av personlig investering, en tillhörighetskänsla, behovsuppfyllelse samt 

delade värderingar. Informanterna var som mest samstämmiga då de 

diskuterade betydelsen av ett folkbibliotek för en ort som en plats dit alla är 

välkomna utan kostnad, som värderar kultur och kunskap och tillhandahåller 

en mångfald av böcker och media i en lugn och rofylld miljö. Slutsatsen 

drogs att användare av folkbibliotek har en känsla av gemenskap med sitt 

mest använda bibliotek, med personal och med andra användare, samt att det 

finns en koppling mellan denna gemenskapskänsla och en identitet som 

medborgare i det svenska samhället i allmänhet. Av de fysiska faktorer som 

är närvarande vid ett besök till folkbibliotek befanns interaktionen med 

bibliotekspersonal och innehållet i bokbeståndet vara de viktigaste för 

informanterna enligt deras egna utsagor. Men även andra fysiska faktorer 

kunde vara av betydelse för hur de såg på och använde ett specifikt bibliotek. 



 

57 

 

10 Referenser 

10.1 Opublicerade källor 

Intervju med Tina, 23 oktober 2017, 26 minuter 

Intervju med Olivier, 16 november 2017, 32 minuter 

Intervju med Annika, 11 november 2017, 28 minuter 

Intervju med Tommy, 15 november 2017, 28 minuter 

Intervju med Louise, 15 november 2017, 26 minuter 

Intervju med Ingela, 19 november 2017, 29 minuter 

Intervju med Kerstin, 22 november 2017, 31 minuter 

Intervju med Amin, 14 november 2017, 37 minuter 

Intervju med Mikael, 26 november 2017, 43 minuter 

10.2 Publicerade källor 

Aabø, Audunson, & Vårheim. (2010). How do public libraries function as 

meeting places? Library and Information Science Research, 32(1), 16-26.  

Arenson, A. (2007). Libraries in public before the age of public libraries: 

interpreting the furnishings and design of Athenaeums and other ‘social 

libraries,’ 1800-1860. I J. Buschman & G.J. Leckie (Ed.), The Library as 

Place: History, Community and Culture (s. 41-60). Westport, CT: Libraries 

Unlimited. 

Audunson, R. (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural 

and digital context: The necessity of low-intensive meeting-places. Journal 

of Documentation, 61(3), 429-441. DOI: 10.1108/00220410510598562 

Crawford Barniskis, S. (2016). Creating Space: The Impacts of Spatial 

Arrangements in Public Library Makerspaces. IFLA journal. Tillgänglig: 

http://library.ifla.org/id/eprint/1384  

Fisher, K.E., Saxton, M.L., Edwards, P.M. och Mai, J-E. (2007). Seattle 

Public Library as place: reconceptualising space, community, and 

http://library.ifla.org/id/eprint/1384


58 

 

information at the central library. I J. Buschman & G.J. Leckie (Ed.), The 

Library as Place: History, Community and Culture (s. 145-160). Westport, 

CT: Libraries Unlimited. 

Franzén, Djuna, Schultz Nybacka, Pamela, Grönvall, Karin, & Wennbrink, 

Ann-Sofie. (2014). Biblioteksbesökets värde: En studie av besökarna vid 

Södertörns högskolebibliotek, Huddinges huvudbibliotek och Flemingsbergs 

områdesbibliotek.  

Goulding, A. (2009). Engaging with community engagement: Public libraries 

and citizen involvement. New Library World, 110(1/2), 37-51.  

Griffis, M. (2010). Living History: the Carnegie library as place in Ontario. 

Canadian Journal of Information & Library Sciences, 34 (2), 185-211.  

Hersberger, J. A., Sua. L. & Murray, A.L. (2007). The fruit and root of the 

community: the Greensboro Carnegie Negro Library, 1904-1964. I J. 

Buschman & G.J. Leckie (Ed.), The Library as Place: History, Community 

and Culture (s. 79-99). Westport, CT: Libraries Unlimited. 

Koch, D. (2004). Spatial systems as producers of meaning: the idea of 

knowledge in three public libraries. Licentiate dissertation, KTH School of 

Architecture, Royal Institute of Technology. Tillgänglig: http://kth.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A6803&dswid=-9623  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3. 

[rev.] uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur.  

Lin, H., & Luyt, B. (2014). The National Library of Singapore: Creating a 

sense of community. Journal of Documentation, 70(4), 658-675.  

Francine May, & Fiona Black. (2010). The Life of the Space: Evidence from 

Nova Scotia Public Libraries. Evidence Based Library and Information 

Practice, 5(2), 5-34.  

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A6803&dswid=-9623
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A6803&dswid=-9623


 

59 

 

Nationalencyklopedin, gemenskap. http://www.ne.se (hämtad 2017-12-03)  

Oxford English Dictionary, community. http://www.oed.com (hämtad 2017-

12-03) 

Scott, R. (2011). The Role of Public Libraries in Community Building. 

Public Library Quarterly, 30(3), 191-227.  

Söderholm, Jonas, & Nolin, Jan. (2015). Collections Redux: The Public 

Library as a Place of Community Borrowing. Library Quarterly, 85(3), 244-

260. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oed.com/


60 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

Frågorna nedan är uppdelade i ”centrala frågor” som jag inte velat missa att 

ta med för någon respondent och ”extrafrågor” som jag kunde ta till om de 

centrala frågorna inte får respondenterna att berätta lika mycket/ge möjlighet 

till följdfrågor som jag hoppats på. Först kom fyra inledande frågor där jag 

inte förväntade mig att respondenterna breder ut sig. 

Då en respondent föredrog att intervjun hölls på engelska har 

intervjufrågorna översatts till detta språk också.  

Obs: frågorna nedan är utformade som om intervjun äger rum i 

bibliotekslokalen, därav ”detta bibliotek/det här biblioteket”. När intervjun 

ägt rum i annan lokal har denna formulering ändrats till bibliotekets namn 

(”Hur ofta brukar du besöka Aspuddens bibliotek?” etc). 

 

Inledande frågor 

Hur gammal är du? 

Bor du i området? 

Hur ofta brukar du besöka detta bibliotek? 

Finns det något annat bibliotek som du ofta går till? 

 

Centrala frågor 

Hur länge har du gått till det här biblioteket?  

När du kommer hit, vad brukar du göra? 

Vilken del av biblioteket är du oftast i? 

Brukar du prata med personalen?  

Brukar du fråga personalen om hjälp att hitta böcker/andra 

medier/information? 

Händer det att du pratar med andra besökare?  

Händer det att du stämmer möte med folk på biblioteket? 

Har du nånsin känt dig otrygg på biblioteket? (om ja, kom med följdfrågor 

och be dem berätta.) 

Tycker du att personalen lyssnar när besökarna har åsikter på biblioteket? 
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Har du någonsin lämnat förslag till biblioteket om att köpa in en bok eller 

göra någon annan förändring? (Om ja, fråga: Hur gick det?)  

Kan du säga något du tycker det här biblioteket är bra på? 

Något det är mindre bra på? 

Vilken förändring skulle du helst vilja att man införde på det här biblioteket? 

Finns det något som du tycker är bättre med andra bibliotek än det här? 

Har det nånsin varit något med biblioteket som gjort dig upprörd? 

Är det något som hänt här på biblioteket som gjort dig extra glad?  

Har du någon gång blivit förvånad över något som hänt på biblioteket?  

Känner du att du har något gemensamt med andra som använder biblioteket? 

Har du varit med om något som hänt på biblioteket, bra eller dåligt, som du 

skulle vilja berätta om? 

Vad gör ett bibliotek bra? 

Tycker du att biblioteket ska vara mer av en mötesplats eller mer ett ställe att 

tyst sitta och studera och söka information? Eller lika mycket av båda två? 

Skulle det göra dig något om detta bibliotek inte fanns? 

För besökare till Aspuddens och Gröndals bibliotek, vilkas byggnader 

renoverades 2012 respektive 2013: 

Besökte du biblioteket före renoveringen också?  

Om ja: Vad tycker du om renoveringen i allmänhet?  

Något som är särskilt bra med lokalerna nu? 

Något som är mindre bra efter renoveringen? 

Finns det något som du saknar från hur lokalerna var tidigare? 

 

Extra-frågor 

Vilken tid på dagen brukar du gå hit? 

Vad tycker du om bibliotekets öppettider? 

Har biblioteket ett bra läge? 

Är det något ställe i biblioteket där det är trångt? 

Vad tycker du om bibliotekets möbler – stolar, bord, fåtöljer etc? 

Finns det tillräckligt med sittplatser, tycker du? 

Brukar du använda datorn på biblioteket? 
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Brukar du studera? 

Läsa tidningar? 

Leta efter böcker och andra medier? 

Är det lätt att hitta de böcker man letar efter? 

Händer det ofta att du upptäcker en ny bok som du inte kände till? 

Vad tycker du om skyltningen här? Är det lätt eller svårt att se var allting 

finns? 

 

Brukar du vara med på programverksamhet? 

Vad tycker du om bibliotekets regler? Brukar de efterföljas?  

Vad tycker du om informationsdiskarna? 

Vad tycker du om låneautomaterna? 

Är luft och temperatur okej, eller behöver de förbättras? 

Hur fungerar belysningen, tycker du? 

 

Introduction questions 

How old are you? 

Do you live in the area? 

About how often do you visit this library? 

Is there any other library you often visit? 

 

Central questions 

For how long have you visited this library? 

When you go here, what do you usually do? 

Which part of the library are you usually in? 

Do you ever talk to the staff? Often? 

Do you ever talk to other visitors? 

Have you ever arranged to meet someone at the library? 

Have you ever felt unsafe at this library? (If yes, follow-up.)  
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Do you think the staff listens when people have opinions on the library? 

Can you say something you think this library does well? 

Something it doesn’t do so well? 

Which change would you most like to see happen at this library? 

Is there something you feel other libraries do better than this one? 

Have you ever become upset about anything to do with this library? 

Do you feel you have anything in common with others who use the library?  

Have you experienced anything that’s happened at this library, whether good 

or bad, that you would like to talk about? 

What makes for a good library? 

Would it matter to you if this library didn’t exist? 

 

Extra questions 

What time of the day are you usually here? 

What do you think about the library’s rules? Do people follow them?  

Is the library in a good location? 

Is there any part of the library that’s crowded? 

What do you think about the furniture here, the chairs, tables etc?  

Are there enough places to sit? 

Do you often use the library’s computers?  

Do you often study here? 

Do you read newspapers and magazines? 

Do you often look for books and other media? 

Do you often ask the staff for help to find books or other media or 

information? 

Do you ever get help with homework here? Or perhaps give others help? 

Do you participate in any particular activities at the library? 

What do you think about the library’s opening hours? 

What do you think about the information desks? 
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What do you think about the machines for borrowing and returning books? 

What about the air and the temperature? Are they okay, or do they need to be 

improved? 

Is it easy to find the books you’re looking for? 

Do you often discover a new book you didn’t know about? 

What do you think about the signs? Is it easy or hard to see where everything 

is?  

What do you think about the lighting? 
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Bilaga 2. Följebrev 
 

 

 

Hej! 

 

Jag är en student vid Linnéuniversitetet som läser Biblioteks- och 

Informationsvetenskap på distans. Jag skriver nu kandidatuppsats och har 

valt att se på hur biblioteksbesökare i Stockholm använder och hur de 

upplever sitt folkbibliotek när de är där. Jag är särskilt intresserad av 

biblioteket som lokal. 

 

För att ta reda på detta vill jag intervjua ett antal besökare av bibliotek i 

Stockholm. Intervjun beräknas ta mellan 30 och 45 minuter. Intervjun spelas 

in och senare kommer jag att transkribera inspelningen till papper och 

analysera utskriften som en del av min kandidatuppsats, 

 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om 

du så skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Ditt namn 

kommer inte att vara med i uppsatsen som publiceras. Det kan dock hända att 

mina examinatorer kommer att vilja ta del av råmaterialet, dvs inspelningen 

av uppsatsen, innan uppsatsen blir godkänd. 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig 

eller min handledare för mer information.  

 

 

 

Elin Bjurvald eb222tt@student.lnu.se 

 

Handledare: Sara Ahlryd sara.ahlryd@lnu.se 

                    Arwid Lund arwid.lund@lnu.se 
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Hello, 

 

I’m a student at Linnéuniversitetet who’s studying Library & Information 

Science online. I’m now writing a candidate thesis and I’ve chosen to look at 

how library visitors in Stockholm use and how they experience their public 

library when they visit it. I’m particularly interested in the library as a place. 

 

In order to find this out I want to interview a number of visitors of 

Stockholm’s public libraries. The interview is expected to take between 30 

and 45 minutes. The interview will be recorded and later I will transcribe it 

to paper and analyse the result as part of my candidate thesis. 

 

During the interview I will follow the principles for ethical research set up by 

Vetenskapsrådet. This means that participation is voluntary and if you should 

wish to, you can at any point interrupt the interview and your participation. 

Your participation will be handled confidentially and the result will only be 

used for research purposes. Your real name will not be in the thesis as it’s 

published. However, it’s possible that my examiners will wish to take part of 

the raw data, that is to say the recorded interview, before the interview is 

approved. 

 

If you have any questions, contact me or my supervisors for further 

information. 

 

Elin Bjurvald eb222tt@student.lnu.se 

 

Supervisors: Sara Ahlryd sara.ahlryd@lnu.se 

                    Arwid Lund arwid.lund@lnu.se 
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Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie om besökare 

vid två folkbibliotek i Stockholm, utförd av Elin Bjurvald: 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen  

samlas in, bearbetas och handhas. Jag har även informerats om att mitt 

deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i 

studien utan att ange orsak.  

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

 

 

Written and informed consent for participation in an interview study about 

library visitors at two public libraries in Stockholm, carried out by Elin 

Bjurvald: 

 

I have been informed about the study’s purpose, about how the information 

will be recorded and subsequently treated. I have also been informed that my 

participation is voluntary and that I can at any time interrupt my part in it 

without having to give a reason. 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

  
 


