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ABSTRACT

The Research Library as a Meeting Place: A New Aspect of the Research Library?

The purpose of this thesis is to investigate how the research library of Linnæus University is 
used by students as a meeting place. Building upon Putnam's theory of bonding and bridging 
social capital and Audunson's conception of high and low intensive meeting places, it aims to 
explore the research library's potential for creating social capital and thus strengthening both 
learning and democracy in a university context. Borrowing part of the survey design from a 
study conducted as part of the Norwegian PLACE project, this study collects responses from 
134 students as to their use of the library as a meeting place. The results show that the 
Linnæus University library is used for a variety of meetings of both high and low intensity, 
why it should provide a good setting for the creation of social capital. There seems to be a 
connection between how often one visits the library, as well as to which department one 
belongs, and how one uses the library as a meeting place. The thesis concludes that the 
research library may aid the creation of social capital and that emphasizing this role would 
benefit both learning and democracy.
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1 Inledning

På väg in i biblioteket stöter vi på några gamla kursare som står framför anslagstavlorna och 
diskuterar, vi vinkar till våra grannar som sitter i kaféet och dricker kaffe och beger oss med 
våra bärbara datorer direkt till något av grupprummen för att lösa vår uppgift. En i gruppen 
går till kopieringscentret för att skanna in de sidor av referenslitteraturen som behövs och 
stöter samtidigt på en student som behöver hjälp med kopiatorn. Där biblioteket traditionellt 
fungerat som en lugn plats dit man beger sig för att i tystnad införskaffa kunskap kan vi idag 
se en kompletterande kontrasterande bild. Forskningsbiblioteket har blivit en mötesplats. 
(Jansson, 2009, s. 54)

I den här uppsatsen avser vi undersöka hur studenter använder forskningsbiblioteket som 
mötesplats. Vi tror att resultatet kan ge underlag för en diskussion om huruvida 
forskningsbiblioteket utgör en plats där socialt kapital skapas i möten mellan människor. 
Innan vi går in närmare på undersökningens utformning, skall vi diskutera bakgrunden till 
dessa frågor och varför de är värda vår och läsarens uppmärksamhet.

1.1 Bakgrund

Dagens samhälle präglas av delvis motsägelsefulla strömningar. Å ena sidan betonas 
individen allt mer och kollektivet allt mindre. Å andra sidan ställs allt större krav på vår 
förmåga att nätverka och samarbeta. Detta gäller både i det privata och det offentliga, inte 
minst i arbetslivet. Castells beskriver hur hela samhället går mot en strukturell förändring där 
information har blivit en handelsvara. Det nya samhället, som han ger epitet som 
nätverkssamhället och det informationella samhället, är mycket snabbare i sina fluktuationer 
än tidigare samhällen (Castells, 2001, s. 99, 183). Företagens styrning fungerar mer flexibelt 
än tidigare, och de är mer decentraliserade, samtidigt som samarbete mellan och inom 
företagen ökar (2001, s. 25). Nätverken blir ur det här perspektivet ett ”grundämne” ur vilket 
organisationer skapas och lever (2001, s. 201). Castells menar att våra sociala 
kommunikationsmönster utsätts för större påfrestningar, eftersom samhällenas nya form 
innebär att nätet och jaget ses som motsatser (2001, s. 27).

I denna utveckling ligger en potential för de sociala nätverk som människor omger sig med, 
som släkt, vänner och bekanta, att växa i storlek. Detta kan delvis kopplas samman med att 
man i och med den mer avancerade infrastruktur som byggs upp, kommer att resa mycket mer 
mellan länder.  Det har även att göra med det faktum att migrationen ökar, vilket leder till en 
större etnisk mångfald, åtminstone i de mer utvecklade länderna. (2001, s.153) Tack vare ny 
digital teknik uppstår dessutom en större kulturell pluralism i vidare mening. Ur detta skapas 
en slags mångfasetterad virtuell kultur (2001, s. 235).

Å andra sidan är det inte självklart att denna utveckling leder till ett bättre samhälle eller ens 
bättre sociala nätverk. Audunson pekar på hur multikulturalism och ökad kommunikation 
innebär både möjligheter och utmaningar för demokratin. Med multikultur menas här inte 
enbart etnisk mångfald utan även kulturella skillnader mellan generationer och olika 
fraktioner i samhället. Medan västvärldens länder – och dess bibliotek – tidigare präglats av 
en relativt stabil kulturell homogenitet med en gemensam kanon, har de åtminstone sedan 
1960-talet kommit att i högre grad ge uttryck för många varierande åsiktsriktningar och 
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kulturella uttryck, omfattande bland annat en utpräglad ungdomskultur och härunder flera 
subkulturer. Samtidigt som detta vidgade kulturutrymme får anses vara positivt för 
demokratin, kan det även skapa problem. En fruktsam multikultur förutsätter dels en hög 
tolerans för olika kulturer, dels någon form av gemensam grund eller gemenskapskänsla som 
sträcker sig över kulturella gränser. (Audunson, 2005, s. 431–432) För att tolerans och 
gemenskap skall kunna utvecklas krävs i sin tur (åtminstone) att människor exponeras för 
allehanda kulturella yttringar.

Nätverkssamhällets egenskaper, inklusive de ökade möjligheter till kommunikation som den 
digitala tekniken erbjuder, torde här medföra en positiv potential – vi blir exponerade för och 
tvingas förhålla oss till ett vidare socialt sammanhang. (2005, s. 437) Paradoxalt nog infinner 
sig även en motsatt potential: vi har möjlighet att söka oss till grupper av enbart likasinnade. 
Då uppstår i stället social fragmentarisering och atomisering, vilket knappast gynnar tolerans 
och demokrati. (2005, s. 433) Denna rörelse skall ses mot bakgrund av en tilltagande 
individualism, där subjektet tillmäts en större betydelse än tidigare. Det kan misstänkas att 
virtuell samvaro på Internet följder detta mönster; man söker sig via diskussionsforum och 
sociala medier till dem som delar ens intressen, åsikter och världsuppfattning. (2005, s. 437– 
439)

För att sammanfatta innebär nuvarande samhällsutveckling en påfrestning för demokratin, 
samtidigt som denna påfrestning rymmer en positiv potential för ökad tolerans och stärkt 
demokrati. Hela detta resonemang utgår från Putnams syn på det sociala kapitalet1 som 
demokratins själva drivmedel. Han kopplar nämnda förändringar, särskilt rörelsen mot 
individualism och fragmentarisering, till sjunkande socialt kapital. (Putnam, 2006) Tolerans 
och gemenskapskänsla är intimt förbundna med det Putnam kallar överbryggande socialt 
kapital (2006, s. 22–23). Detta uppstår nämligen när människor möts över olika gränser, inte 
minst kulturella sådana. Audunson kallar sådana möten över kulturella gränser lågintensiva 
möten och  menar att folkbiblioteket skulle vara en av de få kvarvarande lågintensiva 
mötesplatserna (Audunson, 2005, s. 437).

Den nuvarande samhällsutvecklingens förhållande till demokratin, och demokratins 
förhållande till socialt kapital, aktualiserar så frågan om huruvida biblioteket som mötesplats 
har förutsättningar att vara en grogrund för socialt kapital i olika former. För oss är detta en 
spännande och engagerande fråga, varför vi valt att undersöka den närmare. I den mån saken 
hittills beforskats tycks folkbiblioteket ha stått i fokus (se exv. Audunson, 2005; Vårheim 
m.fl., 2008; Vårheim, 2009). Vi tror dock att de möten som tilldrar sig på 
forskningsbiblioteket respektive folkbiblioteket i mycket liknar varandra. Därför förtjänar 
frågan att lyftas även i kontexten forskningsbibliotek. Även om demokratiperspektivet kanske 
snarast förknippas med folkbiblioteket, finns enligt oss ingen anledning att vidmakthålla 
denna begränsning.

1 Vad socialt kapital är beskrivs närmare i kapitel 3.1 Socialt kapital.
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1.1.1 Forskningsbibliotek och folkbibliotek

”Samhället präglas av en hög förändringstakt. Det är sannolikt att framtidens samhälle i än högre 
utsträckning än för närvarande kommer att präglas av mer fritid, av tätare arbetsbyten och byten 
av bostadsort. Detta kommer fortlöpande att ställa krav på nya kunskaper. Gränserna mellan vad 
som är skola, högskoleutbildning, fortbildning och vidareutbildning samt forskning kan bli mer 
otydliga. Forsknings- och folkbiblioteken kommer då sannolikt att närma sig varandra i 
arbetsmetoder och serviceutbud.” (Regeringsproposition 1996/97:5, 1997)

Detta går att läsa i regeringsproposition 1996/97:5. Kunskapsutveckling har kommit betraktas 
som den enskilt viktigaste faktorn för demokratins utveckling och därmed också för 
folkbibliotekets demokratiska uppdrag (Hansson, 2006, s. 562). Det talas i detta sammanhang 
ofta om det livslånga lärandet och behovet av kompetensutveckling i arbetslivet. Här kan man 
se att de krav som Castells menar att det nya samhället ställer på företag och på individer 
uppmärksammas.

Ett sätt att försöka möta förändringen går att se i det ökade samarbetet många bibliotek 
sinsemellan. Både i Visby och i Härnösand kan man se exempel på när kommuner valt att gå 
ett steg längre och inrätta sambibliotek. Idén bakom sådana projekt tycks vara att de 
ursprungliga biblioteksformernas respektive uppdrag gynnas av att de förs närmare varandra; i 
den lätt kåserande skrift som gavs ut i samband med sambiblioteket i Härnösands tillblivnad 
skriver en av medförfattarna att man genom att samla de olika bibliotekens resurser under 
samma tak ville gynna både Mitthögskolans och kommunens utveckling (Gillgren, 2000, s. 
26–27). Men det är inte bara en fråga om att folkbiblioteket blivit mer kunskapsorienterat; i 
sambiblioteket blir resultatet också att den akademiska sfären närmar sig den demokratiska 
offentlighet som traditionellt förknippats med folkbiblioteket (Hansson, 2006, s. 564).

Det verkar såldes som att de förut så tydliga gränserna mellan forskningsbibliotek och 
folkbibliotek håller på att luckras upp, åtminstone i vissa sammanhang (2006, s. 562). Frågor 
som tidigare beforskats framför allt i förhållande till folkbibliotek, såsom det demokratiska 
uppdraget, blir därför allt relevantare att undersöka i förhållande till forskningsbibliotek, och 
vice versa. Demokratiperspektivet måste alltså anses vara relevant för alla bibliotekstyper, 
något som för övrigt framgår av IFLA:s manifest för kulturell mångfald:

”Bibliotek av alla slag bör [...] avspegla, understödja och främja kulturell och språklig mångfald på 
internationell, nationell och lokal nivå, och på så sätt verka för en interkulturell dialog och ett aktivt 
medborgarskap.” (IFLA, 2008, s. 1)

1.2 Problemformulering

Mot bakgrund av att samhället tycks gå mot ett alltmer individualistiskt klimat, med ett 
sjunkande socialt kapital och möjligen en försvagad demokrati som följd, vore det intressant 
att undersöka hur forskningsbiblioteket används som mötesplats, eftersom möten människor 
emellan har kopplats till skapande av socialt kapital. Att dagens samhälle präglas av en 
tilltagande kulturell pluralism innebär både en utmaning och en potential för demokratin. 
Kanske förmår forskningsbiblioteket bidra till en positiv utveckling i detta avseende, genom 
att ge plats för lågintensiva möten som skapar överbryggande socialt kapital. Även om det 
bedrivits en del forskning om hur folkbiblioteket används som mötesplats, har få studier 
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undersökt vilka typer av möten som tilldrar sig där; än färre studier har behandlat 
forskningsbiblioteket som mötesplats ur detta perspektiv.

1.3 Syfte

Den här undersökningen syftar till att skapa en bild av hur forskningsbiblioteket fungerar som 
mötesplats för studenter. Vi vill också ta reda på om det finns några samband mellan 
variationer i användningen av biblioteket som mötesplats och olika egenskaper hos 
användarna. Syftet är dessutom att genom en analys av resultaten diskutera mötesplatsens roll 
på forskningsbiblioteket och dess potential att skapa socialt kapital. Syftet presenteras 
närmare i ett antal frågeställningar.

1.4 Frågeställningar

• Hur stor andel av respondenterna deltar i olika typer av möten på Linnéuniversitetets 
bibliotek i Växjö?

• Med vilken intensitet används nämnda bibliotek som mötesplats? Med intensitet avses 
här hur många olika typer av möten en given respondent eller grupp av respondenter 
deltagit i på biblioteket (se kapitel 4.2 Enkäten).

• Finns det några samband mellan hur nämnda bibliotek används som mötesplats (fråga 
1–2) och a) olika demografiska faktorer, b) benägenhet att besöka biblioteket, c) 
erfarenhet av akademiska studier.

• Vad betyder svaren på fråga 1–3 för forskningsbibliotekets förutsättningar att bidra till 
skapandet av socialt kapital?

1.4.1 Begreppsdefinitioner

Typer av möten: Vi använder här en kategorisering av möten hämtad från en undersökning 
genomförd av Aabø m.fl. (2010). Dessa är: det högintensiva mötet, mötet med den olikartade, 
torgmötet, mötet i offentligheten, det virtuella mötet och metamötet. Se kapitel 3.2 
(Mötestyper) för en närmare beskrivning.

Intensitet används här som namn på en variabel vilken försöker fånga hur många olika typer 
av möten en given respondent eller grupp av respondenter deltagit i på biblioteket. Detta 
värde från 0–10 konstrueras utifrån enkätens andra del som summan av antalet ja-svar. Se 
kapitel 4.2 (Enkäten) för en närmare beskrivning.

Demografiska faktorer avser här populationens sammansättning i fråga om kön, ålder, etnisk 
bakgrund och social bakgrund.

Socialt kapital består av relationer mellan människor bundna i ”sociala nätverk och de 
normer för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem” (Putnam, 2006, s. 18). Se kapitel 
3.1 (Socialt kapital) för en närmare beskrivning.
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2 Tidigare forskning - en översikt

När det gäller forskning på bibliotek som platser så finns det dels den som fokuserar på det 
rent arkitektoniska, hur bibliotekets exteriör och interiör utformats. Sedan finns det de studier 
som fokuserar på användarnas syn på biblioteket, vad de anser att biblioteket betyder för dem. 
Slutligen finns det även de studier som söker ta reda på anledningarna till att användarna 
väljer att gå till biblioteket. Även om dessa studier ofta snuddar till att tala om biblioteket som 
mötesplats är det sällan den aspekten är i fokus.

Till största delen kan man säga att den forskning som finns på mötesplatser och bibliotek har 
anlagt ett folkbiblioteksperspektiv, ofta med det demokratiska uppdraget i åtanke. Det går 
även att se att mycket av forskningen är på det teoretiska planet och att en mindre del 
undersökt hur det faktiskt förhåller sig (Aabø m.fl., 2010, s. 16). När det gäller 
sammankopplingen bibliotek och sociala grupper kan man se en förändring i synsättet genom 
åren. I Storbritannien och till viss del även i USA, har forskning lagts på att försöka förstå 
vilka grupper biblioteken faktiskt vänder sig till (även om de säger sig vara öppna för alla) 
och hur människor från olika sociala grupper mottas (Muddiman m.fl., 2000). En trend som 
man kan se nu är ett förändrat fokus från det till att försöka få en ökad förståelse kring hur 
bibliotekets olika användargrupper interagerar med varandra. Det man vill veta är om 
biblioteket verkligen är den mötesplats som ofta hävdats (Aabø m.fl., 2010, s. 16).

Eftersom det fokus vi anlagt i vår studie ligger likt det sistnämnda exemplet så kommer vi i 
den här översikten att gå igenom den delen grundligast. Men vi kommer även att visa på andra 
studier som behandlar biblioteket som mötesplats för att på så sätt visa var i relation till dem 
vår studie ligger på området. Den forskning som här presenteras har fått stå som exempel för 
den bredd det finns inom området i sättet att ta sig an ämnet. Översikten är på inget sätt 
uttömmande utan siktar snarare på att ge en inblick i ämnet med utgångspunkt i några av de 
mer etablerade forskarnas studier. På en lägre forskningsnivå går det att se att intresset för 
biblioteket som plats och vad det används till är stort och för den intresserade rekommenderar 
vi vidare läsning bland publicerade master- och magisteruppsatser. Studier på området 
bibliotek som mötesplatser ur sociala perspektiv bedrivs bland annat både inom det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet och det sociologiska.

2.1 Biblioteket som plats ur ett socialt perspektiv

PLACE (Public libraries - arenas for citizenship: an investigation of the public library as a 
meeting place in a digital and multicultural context) heter ett norskt projekt där man försöker 
ta reda på hur folkbiblioteken fungerar som mötesplatser i en digital och multikulturell 
kontext.  Projektet löper mellan 2007 och 2012 (Audunson, 2007) och under tiden som gått 
har en rad artiklar publicerats i nära anknytning till det funna materialet. Projektet syftar till 
att ge en förståelse för vilken funktion folkbiblioteken har som offentliga platser och som 
mötesplatser i egenskap av skapare av socialt kapital. Studien sker i Oslo med bibliotek i tre 
kommuner med olika demografiska profiler. De huvudord som projektet tar sin utgångspunkt i 
är citizenship, community, multicultural och digital society, dessa kopplar de sedan samman 
med den syn på socialt kapital som presenteras av Putnam. Även om projektet alltså inte är 
slutfört har de under tiden det fortgått publicerat artiklar på vad de dittills funnit. I en av 
artiklarna presenterar de hur de söker få svar på hur folkbiblioteken fungerar som mötesplats 
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genom att definiera sex olika sorters platser där möten sker: det högintensiva mötet, det 
lågintensiva mötet, mötet med den olikartade, mötet i offentligheten, det virtuella mötet och 
metamötet (se avsnitt 3.2 (Mötestyper) för utförligare beskrivning). Dessa mötestyper 
använder de sig sedan av när de ska genomföra sin analys för att skapa sig en förståelse för 
folkbibliotekets roll i det multikulturella samhället (Aabø m.fl., 2010, s. 16–26). Det de 
kommer fram till är att mötesplatser används för en mängd olika typer av möten och att 
låginkomsttagare och lågutbildade verkar använda biblioteket som mötesplats i högre 
utsträckning än andra. Av detta drar de slutsatsen att biblioteket spelar en viktig roll när det 
gäller mötesplatser för vissa svagare grupper i samhället.

I det ovan beskrivna projektet har de alltså utgått från vad sociologen Putnam skriver om 
socialt kapital. Han menar att det sociala kapitalet, liksom det ekonomiska kapitalet och 
humankapitalet har ett konkret värde (Putnam, 2006, s.18). Enligt hans tankegångar är ett 
samhälle som är uppbyggt med många sociala nätverk och medborgerligt dygdiga människor 
lika med ett samhälle rikt på socialt kapital. I ett av Putnams senare verk, Better together 
(Putnam m.fl., 2004, s. 34–54), visar han sedan vad dessa strömningar kan betyda för 
biblioteken i samhället och vilken roll de kan spela. Där man tidigare talat om bibliotekens 
död i och med Internets intåg i samhället kom det att visa sig att så inte var fallet. Tvärtom 
återintegrerade datorer och dess tjänster biblioteken till att bli en viktig och aktiv del av 
samhället.

Putnam m.fl. undersöker hur ett område förändras när att man bygger ett nytt bibliotek i det, 
från att ha varit nedgånget och bebott av låginkomsttagare till att bli mer attraktivt för 
affärsverksamheter och personer med högre inkomst att flytta till. I början av kapitlet (Putnam 
m.fl., 2004, s. 34–54) beskrivs hur man i planerandet av biblioteket var medveten om att det 
skulle serva två olika samhällsgrupper, i två stadsdelar, och att man ville vara säker på att 
båda av dem uppfattade biblioteket som sitt, så att inte den ena av dem tog över. Man valde 
att placera biblioteket i området med låginkomsttagare och hade i början problem med att få 
dem från den välbärgade stadsdelen att våga komma till biblioteket eftersom de inte kände sig 
säkra i området. Efter att biblioteket funnits i några år gick det att se att området det placerats 
i börjat rustas upp avsevärt med nya parker, skolor och polisstationer och att området 
upplevdes som säkrare att vistas i, området gentrifierades. Av detta drar författarna slutsatsen 
att biblioteket varit med och bidragit till att höja det sociala kapitalet i området. Samtidigt 
betydde upprustningen att vissa hus var tvungna att rivas och att hyrorna i området gick upp 
vilket resulterade i att flera av dem som tidigare bott där inte längre kunde eller hade råd att 
bo kvar.

Det som var intressant att se var vad som skedde i biblioteket med en sådan blandad grupp av 
användare från olika sociala skikt. Biblioteket blev en plats dit elever gick för att göra sina 
läxor själva eller genom ett läxläsningsprogram och de vuxna för att delta i något av de olika 
program som biblioteket erbjöd för dem, såsom bokklubbar eller workshops på olika teman. 
Även om vissa av aktiviteterna var riktade till särskilt ett av de två stadsdelarna var det flera 
av aktiviteterna som båda grupperna möttes i. Biblioteket erbjöd även datorer vilka användes 
flitigt och mötesrum som användarna kunde boka själva för att kunna hålla sina egna möten 
för diverse klubbar i.

Biblioteket hade redan från planeringen av bygget arbetat medvetet med att göra ett bibliotek 
som skulle passa de båda stadsdelarna det tjänade, dels genom att välja ut en strategisk 
geografisk placering men också genom att till exempel ha utställningar från lokala konstnärer 
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och genom att åka ut till områdets skolor och bjuda in eleverna. Slutprodukten blev ett 
bibliotek som frodades som mötesplats för de olika samhällsgrupper som det tjänade. Hur 
mycket de olika grupperna interagerade med varandra presenteras inte i artikeln så det är svårt 
att få en bild av vilken typ av socialt kapital som genererades och i vilken utsträckning.

I en artikel publicerad i Journal of Documentation, 2005, diskuterar Audunson 
folkbibliotekets roll som mötesplats ur ett mångkulturellt och digitalt perspektiv (Audunson, 
2005, s. 429–441). Han menar att med de förändringar som sker i dagens samhälle – de 
kulturella och sociala sammantaget med den ökade digitaliseringen och övergången till 
informationssamhället – ställer nya krav på biblioteket och dess profession. Detta kopplar han 
sedan samman med biblioteket som ett rum för vad han kallar låg- och högintensiva 
mötesplatser och den roll sådana platser spelar för demokratin i det mångkulturella samhället. 
Uppdelandet av mötesplatsen i två typer har att göra med vad för möten som sker där, om 
biblioteket arbetar mer aktivt med dessa två typer av mötesplatser i åtanke när de utformar 
biblioteket och dess program så blir främjandet av den demokratiska agendan tydligare och 
kanske också mer rättvis. Audunson skriver att man genom att se på biblioteket ur det 
perspektiv som han presenterar återskapar betydelsen för biblioteket som en fysisk plats. 
Audunson är projektledare för PLACE-studien och man kan senare se dessa tankegångar 
komma igen och prövas empiriskt där. 

2.2 Biblioteket som en ”tredje plats”

En annan typ av artiklar som man kan hitta är de gjorda utifrån forskning på betydelsen av ett 
kafé i biblioteket. Här talar man inte så mycket om demokratiaspekter eller möten mellan 
olika sociala grupper utan istället ligger fokus på vikten av en plats där människor kan samlas 
och utveckla gemenskaper, socialisera och slappna av. Som exempel på den forskningen får 
här Waxmans studie tjäna (Waxman, 2007, s. 424–434). Waxman använder sig av Oldenburgs 
uppdelning av platser (hemmet, arbetet och ”den tredje platsen”), där hon ser bibliotekets 
potential som ”tredje plats” – en plats där människor kan samlas som jämlikar på neutral mark 
för att samtala och socialisera på ett avslappnat sätt (Oldenburg, 1999). I undersökningen 
gjord på ett universitetscampus kommer hon fram till att studenterna till stor del väljer kaféer 
och restauranger då de vill socialisera och ta det lugnt. Argumentet till varför skapandet av en 
sådan plats är viktig är att de som studerar vid universitet tillsammans skapar en gemenskap 
utifrån den kontexten och att utformandet av platser inom universitetet kan ha en stor 
påverkan på studenternas upplevelse och attityder gentemot studentlivet och därmed den 
stämning som råder inom gemenskapen. I undersökningen kopplar man samman studenters 
känslomässiga band till sitt universitet med hur platsen är utformad, man tittar på vilka tredje 
platser studenterna vanligtvis använder och avslutar med en argumentation för ett kafé i 
biblioteket. Just varför det ska placeras i biblioteket beror på att biblioteket ses som en neutral 
plats som välkomnar alla användare och tillhandahåller en trygg miljö. Förutom att ge 
konkreta förslag på vilka typer av möbler eller ljussättning som är optimalt konstateras det att 
studenterna i stort använder biblioteket som mötesplats med andra studenter, för grupparbeten 
och för att interagera med andra studenter. Även om Waxman i sin forskning inte använder sig 
av begrepp som socialt kapital är det tydligt att det syfte som en kafékultur på campus skulle 
tjäna, genom främjandet av en känsla av gemenskap, ändå skulle bidra till det.
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2.3 Biblioteket som plats och mötesplats

I en antologi på biblioteket som plats delar man upp platsen efter tre teman, historiskt, 
kulturellt och vad den spelar för roll för den samhälleliga gemenskapen (community). I en av 
artiklarna beskrivs informationsbeteenden hos studenter vid ett forskningsbibliotek. Där pekar 
man på att även om rollen som student är en av de mest undersökta rollerna så har 
förvånansvärt lite studier gjorts på den påverkan fysiska platser kan ha på deras prestationer 
(Given, 2007, s.177–190). Detta kopplar man sedan samman med det faktum att biblioteken 
ofta tjänar som rena arbetsplatser för studenterna som inte har några särskilda kontor eller 
egna rum tilldelade till sig (jmfr med doktorander och professorer) och undersöker därefter 
vilka rumsliga behov studenterna har. Det man kommer fram till är sådant som också syns på 
många andra bibliotek. Dess rum har gått från att tidigare vara tysta rum för forskning till att 
nu även vara en social plats. Idag finns behov hos studenterna av att kunna samlas i grupper 
för att studera enskilt men med stöd av varandra, utföra gruppuppgifter eller bara slappna av 
tillsammans. Biblioteket med dess ofta olika områdesindelningar i en byggnad har möjlighet 
att tjäna detta syfte. Samtidigt visar studien att en del studenter undviker att gå till biblioteket 
på grund av de konnotationer som kommer därmed och att de inte förlikar sig med den bild av 
den överambitiöse studenten som biblioteket för dem representerar. 

En annan artikel i samma antologi undersöker hur det då nybyggda folkbiblioteket i Seattle 
fungerar som plats. Utifrån en intervjuundersökning som skett på plats med användarna och 
förbipasserande försöker man komma fram till vad det specifika biblioteket har för betydelse 
som plats ur ett socialt, politiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv för dem. Utöver detta 
vill de även skapa förståelse för hur användarna uppfattar att bibliotekets samling är 
organiserad, då den arkitektoniska utformningen på biblioteket skiljer sig från hur den 
traditionella biblioteksbyggnaden ser ut (Fisher m.fl., 2007, s.135–162). Det går att läsa hur 
de delar upp undersökningen i tre kategorier varav den intressanta i denna kontext är hur 
biblioteket definieras som social plats, det vill säga hur man interagerar med andra människor, 
upplever den samhälleliga gemenskapen etc.; byggnadens design var nämligen utformad för 
att föra människor samman. Detta tänkande var genomgående i utformning av rum, ljus- och 
färgsättningen samt i val av möbler. Senare skriver de om att man tittade på i vilken mån 
användarna kom ensamma till biblioteket eller i sällskap med någon, där svarade 76,2 % att 
de kom ensamma den dagen medan 23,8 % kom i sällskap, på frågan om de någonsin kom dit 
i sällskap med andra svarade 53,6 % ja. Dem som man slog följe med till biblioteket visade 
sig inte sällan vara rums- eller arbetskamrater, äldre grannar, avlönade vårdtagare eller 
människor på besök i staden. Av detta drar de slutsatsen att biblioteket i mycket fungerade 
som ett ställe där människor kan mötas generationsöverskridande. I undersökningen 
tillfrågades användarna även om de någon gång kom till biblioteket för att göra något för 
någon annan, på vilket 32,5 % svarade ja. Det görs i denna undersökning även några 
sammankopplingar till det sociala kapitalet och man kan utifrån de resultat som presenteras i 
artikeln se att det rum det undersökta biblioteket erbjuder troligtvis främjar utvecklandet av 
det sociala kapitalet. 

I Gør biblioteket en forskel (Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen, 2000) presenteras 
resultatet från ett danskt projekt med samma namn vars syfte varit att undersöka vad 
folkbiblioteket betyder för den enskildes vardagsliv. Detta gör de genom att i intervjuer ta 
reda på vad det finns för föreställningar om biblioteket, hur det används och vad det betyder 
för den personen. De försöker också ta reda på vad för orsaker som ligger bakom att en del av 
befolkningen väljer att inte använda biblioteket. Som teori använder de sig av Bourdieus 
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teorier om olika kapital och sociala rum. Han menar nämligen, enligt författarna, att graden av 
kulturellt och ekonomiskt kapital har en avgörande betydelse för i vilken mån vi tar del av 
kulturutbudet. Det som de kommer fram till i sin undersökning är att de flesta människor 
använder biblioteket under någon del av sitt liv och att det inte finns någon som aldrig 
använder dess tjänster, det som avgör är i vilken livsfas man befinner sig.

Bland de intervjuade finns både de som använder biblioteket som en mötesplats för att skapa 
kontakt och prata med tidigare okända människor och de som går till biblioteket för att 
upprätthålla kontakten med dem som de redan känner. En av anledningarna till varför man 
väljer biblioteket som mötesplats uppges vara därför att det är en mindre stressig miljö än på 
många andra ställen. De menar också att tankarna lätt går till unga med invandrarbakgrund, 
arbetslösa och de delar av befolkningen som ses som socialt marginaliserade när man talar om 
bibliotekets som en plats att vara och mötas på. Samtidigt som det används i mycket av 
pensionärer men också barnfamiljer som kommer dit för att umgås med sina barn. De avslutar 
ett av kapitlen med en lista där de sammanfattar vad biblioteket är och vad det används till 
och visar då på att det bland annat är en lokal knutpunkt och en mötesplats.

Efter denna översiktliga genomgång är det dags att gå in djupare på den teori vi kommer att 
använda oss av i vår undersökning.
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3 Teori

3.1 Socialt kapital

Medan fysiskt kapital utgörs av exv. naturtillgångar, ekonomiskt kapital av betalningsmedel, 
och humankapital av kunskaper, färdigheter o.d., består socialt kapital av relationer mellan 
människor. Socialt kapital har beskrivits som bundet i ”sociala nätverk och de normer för 
ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem” (Putnam, 2006, s. 18). En viktig poäng är 
alltså att socialt kapital bygger på tillit eller förtroende mellan människor. Även om begreppet 
florerat i många sammanhang under 1900-talet, med delvis skiftande innebörd (2006, s. 18), 
förefaller denna definition fånga en essentiell förståelse som återklingar i de flesta teorier. 
Olika teoretiker har dock lagt tyngdpunkten på olika aspekter och i övrigt varit oense om det 
sociala kapitalets betydelse för samhället och – inte minst – om hur socialt kapital uppstår, 
vidmakthålls och försvinner. Härvidlag finns åtminstone tre huvudsakliga perspektiv. 
(Vårheim, 2009, s. 373–374)

3.1.1 Olika synsätt

En tradition, företrädd främst av Bourdieu och Coleman, tar fasta på kapitalaspekten och dess 
betydelse för enskilda aktörer. Socialt kapital blir här en mätbar storhet i samma bemärkelse 
och med samma funktion som ekonomiskt kapital; det investeras efter rationella principer i 
syfte att ge avkastning. Förtroende mellan människor uppstår då (de upplevda) vinsterna 
överväger riskerna. (2009, s. 374) Resonemanget kan hänföras till rationell aktörsteori, enligt 
vilken det mesta av socialt och ekonomiskt beteende kan förklaras utifrån olika aktörers 
”rationella” egenintresse. Coleman menar att uppkomsten av socialt kapital påverkas positivt 
av faktorer som (det sociala nätverkets) slutenhet och stabilitet, och positivt eller negativt av 
olika ideologier (Coleman, 1990, s. 318–321).

Ett annat perspektiv, det institutionella, betonar offentliga institutioners betydelse för det 
sociala kapitalet. Coleman har (1990, s. 321) liksom flera andra hävdat att ett omfattande 
statligt välfärdssystem torde inverka negativt på det sociala kapitalet, eftersom det gör 
människor mindre beroende av varandra. Denna slutsats kan dock ifrågasättas, då åtminstone 
de skandinaviska länderna, som har storskaliga välfärdssystem, uppvisat höga siffror för 
socialt kapital i empiriska studier. (Kumlin & Rothstein, 2005, s. 340–341; Putnam, 2006, s. 
295) Företrädare för det institutionella perspektivet hävdar i stället att offentliga institutioner 
har ett positivt inflytande, under förutsättning att de har universell täckning, att de erbjuds till 
alla medborgare. Om de däremot är selektiva (exv. behovsbaserade), sägs effekten bli den 
motsatta. Förtroende och socialt kapital skapas i denna modell åtminstone delvis som en följd 
av de offentliga institutionernas förhållande till medborgarna. (2005, s. 360–361) Naturligtvis 
skulle även biblioteket, i egenskap av offentlig institution, kunna generera socialt kapital 
enligt detta perspektiv.

Enligt en tredje syn på socialt kapital uppstår det i första hand då människor träffas i 
föreningar o.d., och genom informellt umgänge (Vårheim, 2009). Den mest inflytelserika 
företrädaren för denna syn torde vara Robert D. Putnam, vars bok Den ensamme bowlaren 
(2006), som utifrån ett digert statistiskt underlag behandlar det sociala kapitalets tillbakagång 
i USA, fått stort genomslag.
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3.1.2 Putnams syn

Putnam förnekar inte att det bakom människors strävan att bygga socialt kapital finns ett 
element av egenintresse, något han kallar det sociala kapitalets individuella aspekt (2006, s. 
19). Han invänder inte heller mot att offentliga institutioner skulle kunna skapa den sociala 
tillit som ligger till grund för socialt kapital (2006, s. 144). Putnams huvudfokus är dock ett 
annat; han betonar det kollektiva mervärde som enskilda individers sociala kapital ger; den 
totala samhällsnyttan blir större än summan av delarna. Med andra ord gynnas alla människor, 
vare sig de har eller inte har ett starkt socialt nätverk för egen del, av att samhället som helhet 
äger ett starkt socialt kapital. Om man till exempel postulerar att ett samhälle med många 
starka, övergripande sociala nätverk har lägre brottslighet, kan även den som står utanför 
sådana sammanhang känna sig tryggare. (Det skall sägas att detta förhållande inte på något 
sätt utesluts i andra modeller, även om analysen kan se annorlunda ut (jfr. Coleman, 1990, s. 
316–318).) De individuella och kollektiva aspekterna står inte i motsättning till varandra utan 
kan mycket väl existera samtidigt; engagemang i välgörenhetsorganisationer kan medföra 
både privat nytta, i form av personliga kontakter, och offentlig, kollektiv nytta. (Putnam, 
2006, s. 19–20)

Vidare behandlar Putnam hur socialt kapital varierar i ett antal ytterligare avseenden. 
Beroende på hur ofta och i hur många olika sammanhang en mellanmänsklig relation gör sig 
gällande, framträder den förstås som mer eller mindre stark; relationen till en klasskamrat är 
inte lika stark som relationen till någon som samtidigt är både klasskamrat, arbetskamrat och 
en person man ofta går på bio tillsammans med. Socialt kapital är också grundat i mer eller 
mindre (in)formellt organiserat umgänge, och det har olika syften, vissa snävare, inriktade 
enbart på gruppens privata behov, andra vidare, som tjänar samhället i stort.

Den viktigaste varierande egenskapen enligt Putnams förståelse – och en viktig utgångspunkt 
för vår undersökning – uttrycks i åtskillnaden mellan överbryggande (inkluderande) och 
sammanbindande (exkluderande) socialt kapital. Sammanbindande socialt kapital stärker den 
inre solidariteten i en homogen grupp och skärper dess gräns mot omvärlden. Överbryggande 
socialt kapital stärker tvärtom banden mellan grupper, över sociala gränser. Enkelt uttryckt 
uppkommer den övergripande formen då människor umgås över olika skiljelinjer såsom klass, 
etnicitet, religion o.d., medan den sammanbindande frodas i slutnare sällskap. Givetvis är det 
inte fråga om en dikotomi utan en glidande skala.

Slutna nätverk och sammanbindande socialt kapital kan vara mycket värdefulla för individen i 
form av till exempel socialt, psykologiskt och ekonomiskt stöd; kontakter som ger arbete 
m.m. Vidare nätverk, som förutsätter mer av överbryggande socialt kapital, kan dock ha än 
större positiva effekter, genom att individen får tillgång till en större sfär av möjligheter än 
vad den egna, i vissa fall mycket begränsade gruppen erbjuder. Om den slutna gruppen till 
exempel ”styr” individen mot ett i gruppen förhärskande yrke, som kanske inte passar honom 
eller henne särskilt väl, erbjuder det vidare nätverket kontakter som leder till typer av arbete 
som passar individen bättre. (2006, s. 22–23)

Socialt kapital är som sagt beroende av normer för ömsesidighet och pålitlighet. Här märks en 
avgörande skillnad mellan mer eller mindre överbryggande/sammanbindande kapital samt 
mellan den individuella och den kollektiva aspekten. Medan det sammanbindande bygger på 
specifik ömsesidighet och tillit, begränsad till den egna gruppen, bygger det överbryggande på 
generaliserad sådan – ett förtroende för den ”generaliserade andre”, det vill säga vilken som , 
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helst människa man stöter på i vardagen. (2006, s. 20, 23, 141–143) Både sammanbindande 
och överbryggande kapital är viktiga i Putnams analys, men de fyller något olika funktioner: 
”Det sammanbindande sociala kapitalet utgör ett extra starkt sociologiskt kitt, det 
överbryggande ger ett sociologiskt smörjmedel.” (2006, s. 23).

Putnam drar långtgående slutsatser om betydelsen av det sociala kapitalet för individen och 
samhället. Det höjer utbildningsnivån och det ekonomiska välståndet, det minskar brott och 
social utslagenhet, förbättrar människors hälsa och gör dem lyckligare m.m. (2006, s. 321–
322, 342–343, 324, 353) Inte minst stärker det demokratin, bland annat genom att 
gruppbildning ökar intresse och engagemang för politiska frågor, uppmuntrar samarbete bland 
medlemmarna och ger dem en starkare röst i förhållande till makthavarna (2006, s. 356–357). 
Framför allt följer med överbryggande socialt kapital normer av ömsesidighet och tillit som 
omfattar en vidare krets. Härigenom föds sådant solidariskt och ansvarsfullt handlande som en 
fungerande demokrati behöver (2006, s. 368). (Putnam försöker på detta vis blottlägga 
möjliga kausala mekanismer bakom alla det sociala kapitalets effekter; se (2006, s. 303–304) 
för en översikt.)

Eftersom vår undersökning rör möten mellan studenter, är den institutionella teorin inte direkt 
tillämpbar. Därmed inte sagt att den är ointressant; genom att många olikartade människor 
använder biblioteket, människor med olika social och etnisk bakgrund o.s.v., vore det särskilt 
intressant att undersöka om biblioteket som institution förmår skapa överbryggande socialt 
kapital. Vårt fokus är dock – som bekant – ett annat. Bourdieu och Coleman förefaller i sin tur 
alltför inriktade på individnivån. Vi har valt att utgå ifrån Putnams syn, då denna tar fasta på 
det sociala kapitalets kollektiva dimension och dess betydelse för samhället och demokratin. 
Det är också Putnams syn som utgör underlag för den uppdelning av mötestyper vi har valt att 
använda (se nedan).

3.2 Mötestyper

Inom ramen för PLACE-projektet används en uppdelning av möten i sex delvis överlappande 
huvudkategorier (Aabø m.fl., 2010, s. 22). Eftersom vi kommer att använda samma 
uppdelning i vår undersökning är det på sin plats med en kortare genomgång av dessa 
mötestyper och av den teori gränsdragningarna vilar på. En övergripande och viktig 
distinktion i det här sammanhanget är den mellan högintensiva och långintensiva möten, som 
Audunson utvecklat (2005, s. 236–237). Högintensiva möten knyter an till det Putnam kallar 
sammanbindande socialt kapital, och lågintensiva möten knyter an till det han kallar 
överbryggande sådant.

Det högintensiva mötet sker då man träffar likasinnade för att delta i en vanligen formaliserad 
aktivitet rörande ens primära intressen eller sysselsättning. Arenor för högintensiva möten kan 
vara exempelvis arbetsplatser, föreningar, klubbar, religiösa sällskap, politiska partier, familjer 
etc. Det är framför allt på sådana här arenor som sammanbindande socialt kapital uppstår, 
även om de förstås även kan generera överbryggande kapital, beroende på gruppens karaktär 
och grad av slutenhet (Putnam, 2006, s. 22). Som synes handlar det om aktiviteter och 
sammanhang som skapar mening i tillvaron för många människor. (Audunson, 2005, s. 436)

Det lågintensiva mötet tilldrar sig ofta, men inte alltid, i mer informella, tillfälliga situationer. 
Dess primära egenskap ligger dock i relationen mellan de inblandade parterna: det 
lågintensiva mötet sker då man träffar personer som har en annan ”bakgrund” än man själv, 
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det vill säga personer med andra intressen, med andra värderingar, från andra kulturer (i vid 
bemärkelse) etc. Det är inte minst i sådana här sammanhang överbryggande socialt kapital 
kan förväntas uppstå (Aabø m.fl., 2010, s. 17).

I vår undersökning försöker vi fånga det lågintensiva mötet på (åtminstone) tre sätt. Den 
kategori vi kallar mötet med den olikartade fokuserar på just olikheter med avseende på 
parternas bakgrund; kategorin torgmötet omfattar denna aspekt men försöker också ringa in 
den lågintensiva arenan i något vidare bemärkelse, så att också den informella karaktären lyfts 
fram. Denna sida anknyter till det Oldenburg kallat den tredje platsen (de två andra är hemmet 
och arbetet). Här samlas människor som jämlikar på neutral mark till informellt umgänge, i 
synnerhet samtal, i en hemtrevlig och lekfull atmosfär. (Oldenburg, 1999, s. 21–41)

En tredje typ som tenderar att vara lågintensiv är mötet i offentligheten. Denna form går 
tillbaka till Habermas teori om (den borgerliga) offentligheten (eng. the public sphere) – en 
sfär mellan det privata och makten, där medborgarna i någon mening bildar en enhet (jfr. eng. 
the public) och träffas för att diskutera offentliga angelägenheter inte utifrån en given 
maktstruktur utan baserat på kritisk, rationell argumentation. (Aabø, 2010, s. 18; Habermas, 
1989, s. 27–28) Offentligheten behöver inte begränsas till möten ansikte-mot-ansikte; den kan 
även ta sig uttryck i media och konst (jfr. Habermas, 1989, s. 29–30). Även om Habermas 
analys rör historiska skeenden, har konceptet offentlighet blivit en viktig del av demokratisk 
teori (1989, s. xii). Offentligheten kan betraktas som ett nödvändigt villkor för en fungerande 
demokrati (Audunson, 2005, s. 434). Möten i offentligheten tenderar att vara mestadels 
lågintensiva, eftersom de vanligen inbegriper kommunikation mellan olika intressen (Aabø, 
2010, s. 17).

Vidare omfattar undersökningen kategorin virtuella möten, vilken avser möten på Internet där 
en (eller båda) parter befinner sig fysiskt på biblioteket. Slutligen tillkommer en typ av mer 
indirekt natur: ett metamöte uppstår när någon använder biblioteket för att leta efter aktiviteter 
och sociala sammanhang i vilka han eller hon vill delta. Sammanfattningsvis undersöker vi 
följande mötestyper:

• Det högintensiva mötet
• Mötet med den olikartade (lågintensivt)
• Torgmötet (lågintensivt)
• Mötet i offentligheten (mestadels lågintensivt)
• Det virtuella mötet
• Metamötet

Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att notera hur flera av dessa mötestyper kan relateras 
till olika aspekter av civilsamhället (Skot-Hansen, 2001, s. 56–59). Det så kallade 
civilsamhället – ett slags för folket gemensam sektor mellan staten och marknaden – har 
påståtts vara en förutsättning för demokratin (2001, s. 45–46). Det torde i hög utsträckning 
vara i denna sfär som socialt kapital, inte minst överbryggande sådant, uppstår och underhålls.

3.3 Användning av teorin

Vi använder Putnams teori om socialt kapital som ett sätt att förstå hur viktiga aspekter av ett 
demokratisk samhälle fungerar. Detta ger oss såväl en utgångspunkt för själva uppsatsen (se 
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kapitel 1.1 Bakgrund) som ett redskap att analysera resultatet ur ett större perspektiv (se 
kapitel 7 Analys och diskussion). Minns här vår fjärde frågeställning, om 
forskningsbibliotekets förutsättningar att bidra till skapandet av socialt kapital. Vidare utgör 
teorin om socialt kapital grunden för Audunsons uppdelning av möten i hög- och lågintensiva, 
vilken i sin tur utgör grunden för den uppdelning av möten i sex kategorier som vi hämtat från 
Aabø m.fl. (2010) och som utgör det redskap vi använder för att besvara samtliga våra 
frågeställningar; enkäten innehåller frågor som är tänkta att mäta deltagande i dessa olika 
mötestyper och resultatdelen är strukturerad efter dem. Hur vi använt teorin i utformningen av 
vår undersökning framgår närmare i metodkapitlet.
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4 Metod

Vi har valt att samla in vår empiri genom en enkätundersökning och bearbeta den med olika 
former av statistisk analys, eftersom vi tror att dessa metoder har bäst förutsättningar att 
besvara de frågor vi ställer. Vår undersökning syftar i huvudsak till att mäta frekvenser, bland 
annat i fråga om hur ett antal oberoende variabler förhåller sig till ett antal beroende variabler, 
det vill säga huruvida det förekommer statistiska samband mellan variablerna. Vi vill till 
exempel ta reda på hur stor andel av respondenterna i en viss kategori (exv. kvinnor) som 
deltar i en viss mötestyp (exv. högintensiva möten) och om det finns ett statistiskt samband 
mellan dessa båda variabler. 

Denna sorts frågor besvaras lämpligen med en frågeundersökning riktad till ett större antal 
respondenter (Esaiasson m.fl., 2007, s. 259–260). Man skulle även kunna uttrycka det så, att 
dessa frågor kräver en kvantitativ undersökning (Trost, 2007, s. 23). Som skäl till detta kan 
anges framför allt följande: även om vår studies omfattning inte medger ett statistiskt 
representativt resultat, är frågorna så formulerade att antalet analysenheter likväl inte kan vara 
alltför litet; mätning av frekvenser och beräkningar av samband kräver ett minimum av 
analysenheter för att te sig meningsfulla över huvud taget. Det hör till frekvensmätningens 
kvantitativa natur att den ställs i relation inte till något eller några enskilda fall utan till en 
större population. Ju fler analysenheter resultatet omfattar, desto starkare blir indikationen om 
det faktiska läget i populationen, oavsett urvalstyp. (Esaisson m.fl., 2007, s. 195; Trost, 2007, 
s. 37)

Således kräver våra frågeställningar en metod som lämpar sig för undersökning av ett relativt 
stort antal analysenheter. Vidare måste variablerna mätas med stor noggrannhet och på samma 
sätt i samtliga fall, om variabelvärdena skall kunna jämföras i en statistisk analys. Däremot 
finns inget behov av att närgranska enskilda analysenheter genom spontanare följdfrågor e.d. 
(såsom ofta sker vid samtalsintervjuer). En enkätundersökning möter dessa krav på ett 
tillfredsställande sätt: en enkät kan trots begränsade resurser och begränsad tid distribueras till 
förhållandevis många respondenter, och den ställer exakt samma frågor till dem alla. Vi har av 
praktiska skäl valt att genomföra en gruppenkät: många svar kan samlas in på kort tid, och 
bortfallet blir oftast litet (Dahmström, 2011, s. 94–95).

Förutom sedvanlig frekvens- och procenträkning har vi tillämpat olika former av statistisk 
analys på vårt resultat. Framför allt har vi använt metoder för att mäta graden av samband 
mellan olika variabler, i första hand mellan de oberoende variablerna och de beroende. De 
sambandsmått vi använt är chitivåtest av oberoende (χ²), t-test, ANOVA och  Spearmans r2. 
Att vi använt flera olika mått beror på att olika typer data kräver skilda tillvägagångssätt. 
Chitvå undersöker samband mellan nominala3 eller ordinala4 variabler; Spearmans r mäter 
(bland annat) korrelationen mellan två ordinala variabler; t-test ställer en nominal variabel 

2 T-test och ANOVA är inga sambandsmått i strikt mening, utan de används för att avgöra om skillnaden i 
medelvärde mellan grupper är statistiskt signifikant. Man kan emellertid med hjälp av dessa mått dra vissa 
slutsatser om huruvida samband föreligger.

3 Nominala variabler antar ”kvalitativa” värden, i princip kategoritillhörighet, vilka inte kan rangordnas 
sinemellan (Dahmström, 2011, s. 29).

4 Ordinala variabler skiljer sig från nominala såtillvida att de rangordnas på någon form av skala. Däremot 
behöver skalstegen inte vara lika långa; även om ett värde kan placeras högre än ett annat, kan man (i 
princip) inte avgöra hur mycket högre (Dahmström, 2011, s. 29; Brace m.fl., 2009, s. 5).
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med två kategorier mot en intervall- eller kvotskalevariabel5 (hädanefter kallad skala helt 
enkelt), och ANOVA gör detsamma med det undantaget att den nominala variabeln har tre 
eller fler kategorier. (Pallant, 2007, s. 214, 233, 243; Brace m.fl., 2009, s. 166) Anledning till 
att vi valt just dessa analysmetoder för att undersöka samband är alltså – återigen – att de, 
såvitt vi vet, är de mest lämpade analysmetoderna för den typ av data vi samlat in.

T-test och ANOVA ställer vissa krav på den beroende variabelns data, såsom att den skall vara 
normalfördelad. Våra data uppfyller inte alltid kraven till fullo, men vi har ändå valt att 
använda dessa metoder, eftersom de trots allt tål ett visst mått av avvikelse från kraven och 
eftersom vi i princip inte har några ambitioner att i statistisk bemärkelse kunna generalisera 
våra resultat till populationen (Brace m.fl., 2009, s. 110). Chitvå och Spearmans r ställer 
tämligen få krav på datan förutom att analysenheterna skall vara tillräcklig många.

Då vi stundom beskriver samband som mer eller mindre starka, utgår vi ifrån etablerade 
skattningar (se Brace m.fl., 2009, s. 217; Pallant, 2007, s. 165). Sambandets styrka uttrycks 
med phi för chitvå-test och rs för Spearmans r; ju längre från nollpunkten, desto starkare är 
sambandet.

Vi påstår inget mer än att vår undersökning kan ge vissa indikationer om sakernas faktiska 
tillstånd. Även då våra tester visar på statistiskt signifikanta samband (p < 0,05), kan vi inte 
med någon större säkerhet generalisera våra resultat till populationen, dels eftersom 
analysenheterna är för få (andelen av populationen är för liten), dels eftersom vi inte gjort ett 
obundet slumpmässigt urval (Dahmström, 2011, s. 255–256). Låt oss apropå detta titta 
närmare på vårt urvalsförfarande, innan vi går vidare till enkätens utformning.

4.1 Urval

Urvalet gick till på följande vis. Efter att ha tagit fram siffror på hur många studenter som är 
inskrivna på varje institution valde vi ut de fem största: ekonomihögskolan, institutionen för 
samhällsvetenskaper (SV), institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI), 
institutionen för språk och litteratur (SOL) samt institutionen för datavetenskap, fysik och 
matematik (DFM). Motivet bakom urvalsförfarandet var att genom val av de största 
institutionerna få en bild av den mer "typiska" studenten att utgå ifrån men också för att få en 
spridning mellan olika ämnesområden för att på så vis upptäcka eventuell variation.

Efter valet av institution tillämpade vi ett så kallat första-bästaurval (Esaiasson m.fl., 2007, s. 
214–215) där vi valde en av de pågående kurserna vid varje institution med 20–40 st 
registrerade studenter. Anledningen till att vi inte valde ut de kurser med flest registrerade 
studenter var att det då hade blivit för många att dela ut till vid varje kurs, och då vår 
undersökning inte gör anspråk på att vara omfattande utan snarare ge en inblick i hur det kan 
te sig valde vi att begränsa oss till kurser med lagom antal elever för vårt syfte.

5 En intervallskala är en ”kvantitativ”, numerisk skala där skalstegen är lika stora; en kvotskala är detsamma 
men har dessutom en ”absolut nollpunkt” (nollvärdet betyder ”ingenting”) (Dahmström, 2011, s. 29). Vi 
kommer här att använda skala om båda typerna , då distinktionen saknar betydelse i vår uppsats.
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4.2 Enkäten

Enkäten (bilaga A) är indelad i två delar. På framsidan, enkätens första del, återfinns frågor 
som är avsedda att fånga demografiska data, mer specifikt kön, ålder, etnisk bakgrund6 och 
social bakgrund7. Här finns även en fråga som mäter erfarenhet av akademiska studier i 
terminer räknat, inklusive nuvarande, samt en fråga om hur ofta respondenten besöker 
biblioteket. På baksidan, enkätens andra del, återfinns frågor som är avsedda att mäta hur 
biblioteket fungerar som mötesplats. Dessa redovisas nedan (märk numreringen). 

Kan du minnas att du på Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö,
(1) ...observerat människor med en annan bakgrund än dig själv?
(2) ...av en slump träffat grannar eller vänner?
(3) ...hamnat i ett samtal med obekanta?
(4) ...fått kännedom om aktiviteter eller organisationer med lokal anknytning?
(5) ...träffat vänner för att arbeta på ett gemensamt projekt eller delta i gemensamma     

fritidsaktiviteter (ej studierelaterat)?
(6) ...träffat kurskamrater för att arbeta på en gemensam studierelaterad uppgift?
(7) ...använt Internet för sociala ändamål, t.ex. Facebook, diskussionsforum eller liknande?
(8) ...tagit del av information om samhällsfrågor?
(9) ...besökt utställningar eller evenemang?

(10) Har du någon gång kommit överens med vänner eller bekanta om att träffas på 
Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö för att sedan gemensamt gå vidare till annan plats?

Frågorna är hämtade direkt från Aabø m.fl. (2010). Vi har alltså inte utformat dessa frågor 
efter eget huvud. Däremot har vi översatt dem från engelska till svenska, ett företag som 
förstås är förknippat med någon grad av osäkerhet. Vi har också delat upp en av 
ursprungsfrågorna i två frågor (andra delens femte och sjätte fråga) för att fånga distinktionen 
mellan studierelaterade och ej studierelaterade högintensiva möten; vi anser att denna skillnad 
är intressant, eftersom undersökningen rör studenters möten på ett forskningsbibliotek.

Det torde framgå att enkätens andra del anknyter till undersökningens samtliga 
frågeställningar. Enkätens första del är nödvändig för att kunna besvara frågeställning tre: om 
det finns några samband mellan hur biblioteket används som mötesplats (fråga 1–2) och olika 
demografiska faktorer m.m. Frågorna på framsidan mäter undersökningens oberoende 
variabler, medan de på baksidan mäter de beroende variablerna. Från svaren på del två, där 
samtliga frågor är dikotoma (ja/nej-frågor), konstrueras den beroende variabeln intensitet, 
som är tänkt att återspegla hur många olika typer av möten respondenten deltagit i. Denna 
variabel återger summan av antalet ja-svar, vilket resulterar i en kvantitativ skala från 0–10. 
Med hjälp av svaren på del två kan vi dessutom undersöka hur stor andel av de svarande som 
deltar i var och en av de sex olika mötestyper vi beskrivit i teoriavsnittet. Hela denna 
variabelbyggnad är hämtad från Aabø m.fl. (2010).

För hela enkäten gäller att vi försökt utforma frågorna så, att de skall vara lätta att besvara och 
ge ett rättvisande resultat. Därmed har vi försökt använda ett enkelt och korrekt språk, ställa 
en fråga i taget och undvika ledande frågor och värdeladdade formuleringar (se Dahmström, 

6 Här uppdelat på två kategorier: de som har helsvensk bakgrund och de som har invandrarbakgrund, det vill 
säga de som är födda eller har föräldrar födda i annat land än Sverige.

7 Här uppdelat på två kategorier: de som har respektive inte har en akademisk bakgrund, det vill säga någon 
förälder som studerat vid högskola eller universitet.
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2011, s. 153–155). Vi har valt att enbart använda fasta svarsalternativ, eftersom de i regel är 
både enklare att besvara och lättare att koda och analysera (Dahmström, 2011, s. 158).

Vad gäller de förekommande klassindelningarna, har vi valt en åldersindelning något 
anpassad efter studentpopulationen; vi förutsätter här att väsentligen fler studenter är mellan 
18 och 29 år, varför detta ålderspann uppdelats i fler kategorier än övriga. Inte heller 
besöksfrekvensens kategorier har utformats med jämna steg sinsemellan, då vi enkelt uttryckt 
tror att vissa skillnader härvidlag är betydelsefullare än andra för hur biblioteket används som 
mötesplats. Eftersom det sedermera visat sig att våra ursprungliga kategorier inte är helt 
ändamålsenliga, har vi slagit samman vissa av dem8. Detta beror på att det i flera fall var så 
pass få respondenter i vissa grupper att det blev ointressant eller missvisande att presentera 
dem var för sig. Att stegen mellan kategorierna är olika stora torde inte utgöra ett problem då 
vi behandlat de aktuella variablerna som ordinala.

8 Ålderkategorierna 26–29 år, 30–39 år och 40 år eller äldre har slagits samman till den nya kategorin 26 år 
eller äldre. Antal terminer har delats upp i kategorierna 1–2 terminer, 3–5 terminer och 6 eller fler terminer.
För besöksfrekvensens del har de två sista alternativen, minst en gång i månaden och mer sällan, slagits 
samman till mer sällan.
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5 Empiri

Linnéuniversitetet har funnits sedan 1 januari 2010 och är en sammanslagning av tidigare 
Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. I Kalmar är forskningen starkast inom de 
naturvetenskapliga områdena medan Växjös profil går mot humaniora och samhällsvetenskap, 
även om en del ämnen är överskridande på båda orterna. På universitetet är ca 35 000 
studenter inskrivna varav drygt 15 000 beräknas vara helårsstudenter. Det finns tolv olika 
institutioner och utöver dem tillkommer polisutbildningen, institutet för fortbildning av 
journalister samt lärarutbildningen. De flesta institutioner är ortsöverskridande med undantag 
av två som bara finns i Kalmar samt polisutbildningen som endast ges i Växjö.  
Det finns ett bibliotek i Kalmar och ett i Växjö och tillsammans bildar de Linnéuniversitetets 
bibliotek, det handlar alltså om samma bibliotek men med de fysiska samlingarna uppdelade 
på två orter. Vi har valt att begränsa undersökningen till biblioteket i Växjö.

Växjödelen av biblioteket är förlagd i två ihopbyggda hus med tre respektive fyra våningar. I 
biblioteket finns 54 grupprum varav 13 är bokningsbara. Det finns 80 publika datorer och 
utöver det två datorsalar, en IKT-sal, en språk- och mediesal, en multimediesal, en 
textverkstad samt tre tysta läsesalar. Trådlöst nätverk finns också i hela biblioteket 
(Linnéuniversitetets webbplats, 2011). På entréplan ligger ett kafé.

Det totala antalet respondenter i undersökningen uppgår till 134 st. Av dessa tillhör 26 st 
(19,4 %) PPI, 31 st (23,1 %) SV, 23 st (17,2 %) Ekonomi, 31 st (23,1 %) DFM och slutligen 
23st  (17,2 %) SOL. Fördelningen mellan män och kvinnor var mycket jämn och låg på 66 st 
(49,6 %)  respektive 67 st (50,4 %) (en person har här valt alternativet vill ej svara). När det 
kommer till åldersfördelning kan man se att åldersgruppen 22–25 utgjorde den största delen 
på 56,7 %, därefter 18–21 år på 26,9 %, och 26 år eller äldre på 16,4 %. Vi bad även 
respondenterna fylla i hur många terminer de studerat, inklusive nuvarande. Det visade sig att 
45,1 % studerat 3–5 terminer, 27,8 % studerat 1–2 terminer, och 27,1 % studerat 6 eller fler 
terminer. 20,9 % av respondenterna svarade att de eller deras föräldrar är födda i ett annat 
land än Sverige och 67,2 % svarade att någon eller båda av deras föräldrar studerat vid 
högskola eller universitet.

Vi är nu redo för att gå över till resultatdelen och presentera hur stor andel av respondenterna 
som deltagit i olika mötestyper och hur många olika typer av möten respondenterna deltagit i, 
samt hur detta skiljer sig mellan olika grupper av respondenter.
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6 Resultat

I det följande redovisas resultatet av vår enkätundersökning. Först behandlar vi den del av 
resultatet som rör vår andra frågeställning: ”Med vilken intensitet används biblioteket 
(Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö ) som mötesplats?” Vi går sedan vidare med den del 
som anknyter till vår första frågeställning: ”Hur stor andel av respondenterna deltar i olika 
typer av möten?” Här redovisar vi resultaten för en mötestyp i sänder. Genomgående försöker 
vi också besvara vår tredje frågeställning, rörande huruvida det finns det några samband 
mellan hur biblioteket används som mötesplats och diverse egenskaper hos respondenterna. 
Vår fjärde frågeställning tar vi upp för behandling i kapitel 7 (Analys och diskussion).

6.1 Intensitet

Den undersökningsvariabel vi kallat intensitet, som är tänkt att mäta hur många olika typer av 
möten man deltagit i, konstrueras som ett index från 0 till 10 utifrån antalet ja-svar på 
enkätens andra del (fråga 1–10). En översikt av hur stor andel av respondenterna som svarat ja 
på varje fråga redovisas i figur 1. På fråga 1, 2 och 6 har en mycket hög andel svarat ja, över 
90 %. Vad gäller fråga 3–5 och är svaren mer jämt fördelade, dock fortfarande till ja-
alternativets fördel. Övervikten för ja-svaren är litet tydligare för fråga 7 (62,9 %) och fråga 
10 (70,5 %). Nej-svaren dominerar endast vid fråga 8 (57,6 %) och fråga 9 (89,4 %). 

Figur 1: Andel ja- och nej-svar på fråga 1-10.
 

Medelvärdet för samtliga svarande (132 st) är 6,29 ja-svar; medianen liksom det vanligast 
förekommande värdet (typvärdet) är 7. Minsta värde är 1 och högsta 10. Ingen har alltså 
svarat nej på samtliga frågor. Standardavvikelsen har uppmätts till 2,044. Distributionen av 
uppmätta värden visas i figur 1. Som synes föreligger en viss förskjutning mot skalans övre 
del. Respondenterna har alltså svarat ja i klart högre utsträckning än de svarat nej.
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Medelvärdet skiljer förstås något mellan olika kategorier av respondenter. Olika kategoriers 
medelvärde, median m.m. redovisas i tabell 1. Här ser vi att medelvärden för de olika 
institutionerna sträcker sig från 4,48 (Md 4) för DFM till 7,71 (Md 8) för SV. Mellan kvinnor 
(M 6,61; Md 7) och män (M 5,97 / Md 6) skiljer det inte så mycket. Skillnaden är ännu 
mindre mellan respondenter med olika social bakgrund och mellan respondenter med olika 
etnisk bakgrund. Vad gäller ålder och studieerfarenhet (antal studerade terminer) syns en svagt 
ökande trend. En tydligare variation uppträder i samband med benägenheten att besöka 
biblioteket (framöver även kallat besöksfrekvens): medelvärdet ökar i förhållande till hur ofta 
biblioteket besöks, från 4,96 för dem som besöker minst ofta, mindre än en gång i veckan, till 
7,66 för dem som går dit oftast, 3–7 dagar i veckan.

De största skillnaderna syns alltså mellan respondenter som besöker biblioteket olika ofta 
respektive tillhör olika institutioner. Här kan man skönja ett förhållande som återkommer på 
flera ställen i resultatet: institutionstillhörighet och benägenhet att besöka biblioteket kan ofta 
sättas i samband med de beroende variablerna på ett liknande sätt. Detta kan förklaras av att 
dessa variabler samvarierar med varandra; ett chitvåtest visar det starka sambandet χ² (8, n = 
133) = 65,73; p < 0,001; phi = 0,7. Det skall sägas att detta till stor del beror på att studenter 
vid DFM besöker biblioteket jämförelsevis sällan. Det finns dock olikheter även mellan 
övriga institutioner – se tabell 2. I flera fall då både institution och benägenhet att besöka 
biblioteket kan kopplas till den beroende variabeln, må alltså någon av dessa vara den bästa 
förklaringsfaktorn. Institutionstillhörighet skulle i detta fall kunna vara den bakomliggande 
variabeln och besöksfrekvensen en mellanliggande variabel. Det vill säga att 
institutionstillhörigheten påverkar hur ofta man besöker biblioteket, vilket i sin tur påverkar 
hur många olika möten man deltagit i. Detta utesluter förstås inte att institutionstillhörigheten 
också har en mer direkt effekt. Vi har inte kontrollerat för alla tänkbara samband mellan de 
oberoende variablerna, och vi vågar inte annat än spekulera om bakomliggande kausala 
mekanismer.
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Figur 2: Fördelning av antal ja-svar (intensitet).



Intensitet

Medel-
värde Median Typvärde Min. Max.

Standard-
avvikelse

Kön Man 5,97 6,00 5,00 2,00 9,00 2,08

Kvinna 6,61 7,00 7,00 1,00 10,00 1,99

Ålder 18-21 år 5,86 6,00 6,00 2,00 9,00 2,18

22-25 år 6,38 7,00 8,00 2,00 10,00 1,89

26+ år 6,68 7,00 7,00 1,00 10,00 2,30

Studieerfarenhet 1-2 terminer 5,65 6,00 5,00 1,00 9,00 1,93

3-5 terminer 6,31 7,00 7,00 2,00 10,00 2,24

6+ terminer 6,94 7,00 8,00 3,00 10,00 1,64

Invandrar-
bakgrund

Ja 6,71 7,00 8,00 3,00 10,00 1,98

Nej 6,17 7,00 7,00 1,00 10,00 2,05

Akademisk
Bakgrund

Ja 6,19 6,00 5,00 1,00 10,00 2,05

Nej 6,48 7,00 7,00 2,00 10,00 2,04

Besöksfrekvens 3-7 7,66 8,00 9,00 2,00 10,00 1,78

1-2 6,74 7,00 7,00 3,00 10,00 1,51

Mer sällan 4,96 5,00 5,00 1,00 9,00 2,00

Institutions-
tillhörighet

PPI 6,08 6,00 5,00 3,00 9,00 1,72

SV 7,71 8,00 9,00 4,00 10,00 1,55

Ekonomi 6,61 7,00 8,00 1,00 9,00 1,90

DFM 4,48 4,00 5,00 2,00 9,00 1,81

SOL 6,57 7,00 7,00 2,00 10,00 1,75

Tabell 1: Intensitet i förhållande till oberoende variabler (kategorier av respondenter)

Besöksfrekvens

3-7 dagar/vecka 1-2 dagar/vecka Mer sällan

Institution PPI 15,40% 50,0% 34,6%

SV 46,7% 46,7% 6,7%

Ekonomi 17,40% 43,5% 39,1%

DFM 3,2% 6,5% 90,3%

SOL 30,4% 65,2% 4,30%

Tabell 2: Besöksfrekvens i förhållande till institution.

För att fastställa om skillnader mellan olika grupper med avseende på medelvärdet för 
intensitetsvariabeln är statistiskt signifikanta, har vi genomfört ANOVA-test på variabler med 
tre eller fler kategorier (se tabell 3) och t-test på dikotoma variabler (se tabell 4). I tabellerna 
ser vi att skillnaden i medelvärde mellan olika kategorier är signifikanta i fråga om 
institutionstillhörighet, besöksfrekvens och studieerfarenhet. Här kan alltså misstänkas att en 
eller flera av dessa oberoende variabler samvarierar med intensitetsvariabeln.
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Oberoende variabel Frihetsgrader F p

Institutionstillhörighet 4, 127 13,41 < 0,001

Ålder 2, 129 1,27 0,284

Studieerfarenhet 2, 128 3,73 0,027

Besöksfrekvens 2, 128 24,21 < 0,001

Tabell 3: ANOVA-test av oberoende variabler i förhållande till intensitet.

Oberoende variabel Fall t p

Kön 131 -1,79 0,076

Etnisk bakgrund 132 1,25 0,209

Social bakgrund 132 -0,75 0,454

Tabell 4: T-test av oberoende variabler i förhållande till intensitet.

Korrelationsberäkning med Spearmans r finner som förväntat inget samband mellan ålder och 
intensitet. Däremot visar samma beräkning på ett signifikant moderat samband mellan 
besöksfrekvens och intensitet (rs = -0,519; p < 0,001) och ett svagt signifikant samband 
mellan studieerfarenhet och intensitet (rs = 0,233; p = 0,007). Annorlunda uttryckt förefaller 
man delta i desto fler olika typer av möten ju oftare man besöker biblioteket och möjligen 
också ju längre man studerat.

Sammanfattningsvis deltar respondenterna i många olika typer av möten – mätt med vår skala 
för intensitet (0–10) är medelvärdet 6,29. De största skillnaderna framträder mellan 
respondenter som tillhör olika institutioner och mellan respondenter som besöker biblioteket 
olika ofta. Det verkar också finnas ett visst samband mellan dessa variabler, 
institutionstillhörighet respektive besöksfrekvens, och den beroende variabeln intensitet.

6.2 Torgmötet och mötet med den andre

Hur många av respondenterna som deltagit det vi kallat torgmöten på biblioteket mäts med 
frågorna:

• Kan du minnas att du på Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö,

…observerat människor med en annan bakgrund än dig själv? (fråga 1)
…av en slump träffat grannar eller vänner? (fråga 2)
…hamnat i ett samtal med obekanta? (fråga 3)

• Har du någon gång kommit överens med vänner eller bekanta om att träffas på 
Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö för att sedan gemensamt gå vidare till annan 
plats? (fråga 10).

Mötet med den andre mäts med enbart fråga 1. Det är alltså i samtliga dessa fall fråga om 
relativt lågintensiva möten.

Här måste inledningsvis konstateras att 97,7 % (129 st) svarat ja på frågan om man observerat 
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människor med en annan bakgrund än en själv (fråga 1). Även om detta torde utesluta att 
bibliotekets användarskara är särdeles homogen, ger en andel så stor knappast några 
möjligheter till vidare analys av svaren utifrån de oberoende variablerna; undersökningen 
omfattar helt enkelt inte tillräckligt många analysenheter – blott tre personer (2,3 %) har 
svarat nej. Att andelen ja-svar blivit så stor kan antagligen förklaras med att frågan har en 
ytterst generell karaktär. Av detta förhållande följer hur som helst att inte mycket kan sägas 
om mötet med den andre, förutom att det tycks vara legio.

Även fråga 2 besvarades jakande i hög utsträckning: 90,9 % (120 st) uppger att de av en 
slump träffat grannar eller vänner på biblioteket. Återigen blir det vanskligt att dra slutsatser 
om eventuella samband, eftersom antalet nej-svar är ringa. De som oftare besöker biblioteket 
har dock svarat ja i högre grad: 96,6 % (28 st) av dem som besöker biblioteket 3–7 dagar i 
veckan och 100 % (54 st) av dem som besöker det 1–2 dagar i veckan har stött på vänner eller 
grannar där. De som går dit mer sällan har svarat jakande i 77,1 % (37 st) av fallen. Ett 
chitvåtest ger här inga ytterligare upplysningar, då datamaterialet i detta fall inte möter 
chitvåtestets antaganden. Intressant att notera i detta sammanhang är också att respondenter 
vid olika institutioner svarat tämligen olika. Framför allt DFM utmärker sig, genom att 75,9 % 
(22 st) av dess respondenter svarat jakande, medan motsvarande uppgift för övriga 
institutioner ligger mellan 91,3 % och 100 %. För övriga oberoende variabler syns inga större 
skillnader i svaren. Av respondenter med invandrarbakgrund svarar 96,4 % (27 st) ja, att 
jämföra med 89,4 % (93 st) för dem utan invandrarbakgrund. Något större andel kvinnor 
svarar ja (93,9 % / 62 st) jämfört med män (87,7 % / 57 st).

Vad gäller frågan om huruvida man hamnat i samtal med obekanta på biblioteket (fråga 3) är 
svaren mer spridda: ungefär lika stor del av respondenterna uppger att detta hänt dem (51,1 
% / 67 st) som att detta inte hänt dem (48,9 % / 64 st). Spridningen är också större med 
avseende på de oberoende variablernas olika kategorier. En något större del, 63,6 % (14 st), av 
dem som är lite äldre, över 25 år gamla, har råkat i samtal med obekanta jämfört med de två 
övriga ålderskategorierna, 18–21 år och 22–25 år, för vilka motsvarande siffror är 48,6 % (17 
st) respektive 48,6 % (36 st). Mellan könen syns en skillnad på 13,9 procentenheter; 58,5 % 
(38 st) av kvinnorna och 44,6 % (29 st) av männen har svarat ja. Det kan vidare skönjas en 
tendens till att de som studerat längre svarar jakande i högre utsträckning. Av de respondenter 
som studerat 1–2 terminer säger sig 41,7 % (15 st) ha råkat i samtal med någon för dem 
obekant; av dem som studerat 3–5 terminer uppger något större del, 52,5 % (31 st) detta, och 
för dem som studerat fler än sex terminer är siffran 60 % (21 st).

De största skillnaderna framträder dock, liksom vid fråga 2, mot bakgrund av hur benägen 
man är att besöka biblioteket och vilken institution man tillhör. Andelen ja-svar varierar för 
institutionernas del mellan 17,2 % för DFM och 76,7 % för SV. Gällande kategorierna för 
besöksfrekvens varierar ja-svaren från 82,8 % (24 st) för dem som besöker biblioteket 3–7 
dagar i veckan, via 52,8 % (28 st) för dem som besöker det 1–2 dagar i veckan, till 31,3 % (15 
st) för dem som besöker det mer sällan (se figur 3).
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Figur 3: Besöksfrekvens i förhållande till andelen ja- och nej-svar
på fråga 3.

Det medelstarka sambandet mellan besöksfrekvensen och samtal med obekanta (fråga 3) är 
signifikant enligt χ² (2, n = 130) = 19,26; p < 0,001; phi = 0,39. Detsamma gäller det 
medelstarka sambandet mellan institutionstillhörighet och samtal med obekanta enligt χ² (2, n 
= 131) = 23,6; p < 0,001; phi = 0,42. Återigen kan man misstänka att åtminstone en del av 
institutionstillhörighetens effekt på den beroende variabeln kan förklaras utifrån 
besöksfrekvensen. För övriga oberoende variabler noterades inga tillförlitliga samband.

På frågan om man bestämt träff med vänner eller bekanta på biblioteket för att sedan gå vidare 
till annan plats (fråga 10) svarade 70,5 % (93 st) ja och 29,5 % (39 st) nej. Det föreligger 
ingen avsevärd skillnad i svaren (som max 6,3 procentenheter) mellan respondenter med olika 
kön, ålder, studieerfarenhet, social bakgrund respektive etnisk bakgrund. Däremot framträder 
en något tydligare skillnad när svaren på fråga 10 ställs mot benägenhet att besöka biblioteket; 
de respondenter som besöker biblioteket svarar i högre utsträckning ja på frågan. Bland dem 
som uppger att de besöker biblioteket 3–7 dagar i veckan svarar 86,2 % (25 st) ja; för dem 
som säger sig besöka biblioteket 1–2 dagar i veckan är motsvarande andel 77,8 % (42 st), och 
för dem som kommer till biblioteket mer sällan är andelen ja-svar 52,1 % (25 st). Denna 
skillnad återspeglas också i olikheterna mellan respondenter från olika institutioner. Störst 
andel ja-svar, 90,3 % (28 st), återfinns hos SV-studenterna. Vidare har ja-svar registrerats från 
82,6 % (19 st) av studenterna vid SOL, 69,2 % (18 st) av dem vid PPI, och 60,9 % (14 st) av 
dem vid Ekonomi. Avgjort minst andel ja-svar uppvisar DFM, där mindre än hälften av 
respondenterna, 48,3 % (14 st), svarat jakande.

Olikheterna tycks uttrycka ett medelstarkt samband mellan institutionstillhörighet och 
användande av biblioteket som träffpunkt (fråga 10), ty ett chitvå-test ger χ² (4, n = 132) = 
15,4; p = 0,004; phi = 0,34. Ett liknande (och antagligen relaterat) medelstarkt samband syns 
mellan besöksfrekvensen och användande av biblioteket som träffpunkt; för dessa variabler 
gäller att χ² (2, n = 131) = 12,57; p = 0,002; phi = 0,31.

Sammanfattningsvis får det sägas att en klar majoritet av de tillfrågade deltagit i den sorts 
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lågintensiva möten vi kallat torgmötet och mötet med den andre. Nästan alla svarar att de 
observerat någon med annan bakgrund än de själva på biblioteket; en tydlig majoritet svarar 
att de av en slump träffat vänner eller grannar där och att de gjort upp med vänner eller 
bekanta om att träffas där för att sedan gå vidare någon annanstans. Däremot har ”bara” 
ungefär hälften faktiskt råkat i samtal med obekanta människor på biblioteket.

6.3 Metamötet

Om respondenten använt biblioteket som en metamötesplats – det vill säga om respondenten 
använt biblioteket för att leta efter aktiviteter och sociala sammanhang i vilka han eller hon 
vill delta – undersöks med frågan ”Kan du minnas att du på Linnéuniversitetets bibliotek i 
Växjö fått kännedom om aktiviteter eller organisationer med lokal anknytning?” (fråga 4) På 
detta svarade 53,8 % (71 st) ja och 46,2 % (61 st) nej. Det finns här flera noterbara skillnader 
mellan hur olika grupper av respondenter svarat.

Respondenter med invandrarbakgrund har i 67,9 % (19 st) av fallen använt biblioteket som 
metamötesplats. Det innebär en skillnad på 17,9 procentenheter jämfört med dem som har 
helsvensk bakgrund, för vilka siffran är siffran 50 % (52 st). En viss variation syns även i 
fråga om respondenternas ålder: 50 % (18 st) av dem mellan 18–21 år, 52,7 % (39 st) av dem 
mellan 22–25 år och 63,6 % (14 st) av dem över 26 år säger sig ha använts biblioteket som 
metamötesplats; differensen överstiger alltså 10 procentenheter. Här finns också en ganska 
tydlig skillnad mellan könen: 12,9 procentenheter fler kvinnor (60,6 % / 40 st) än män (47,7 
% / 31 st) har svarat ja på frågan. Vidare svarar de som studerat sex eller fler terminer ja i 
71,4 % (25 st) av fallen, medan 45,9 % (17 st) av dem som studerat 1–2 terminer och 49,2 % 
(29 st) av dem som studerat 3–6 terminer gör så – en differens på totalt 25,5 procentenheter.

Apropå institutionstillhörigheten varierar andelen ja-svar markant, från 20,7 % för DFM till 
74,2 % för SV (se figur 4). Liksom tidigare syns även skillnader utifrån hur benägen man är 
att besöka biblioteket: 39,6 % (19 st) av de respondenter som kommer till biblioteket mindre 
än en gång per vecka svarar ja, vilket är ungefär 20 procentenheter lägre andel än för dem 
som går dit minst en gång per vecka (62,1 % (18 st) för gruppen 3–7 dagar/vecka respektive 
63 % (34 st) för gruppen 1–2 dagar/vecka).
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Figur 4: Institutionstillhörighet i förhållande till andelen ja- och nej-svar på
fråga 4.

6.4 Det högintensiva mötet – gemensamma aktiviteter

Kan du minnas att du på Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö,
...träffat vänner för att arbeta på ett gemensamt projekt eller delta i gemensamma    
   fritidsaktiviteter (ej studierelaterat)? (fråga 5)
...träffat kurskamrater för att arbeta på en gemensam studierelaterad uppgift? (fråga 6)

På fråga 5 svarade 54,5 % (72 st) ja och 45,5 % (60 st) nej. Bland svaren uppvisas ingen 
större variation gällande kön, ålder, etnisk bakgrund och social bakgrund. Däremot kan man 
se en nedåtgående trend för antalet ja-svar i samklang med att besöksfrekvensen minskar, från 
58,6 % (17 st) bland dem som besöker biblioteket 3-7 dagar i veckan till 45,8 % (22 st) bland 
dem som uppger att de besöker biblioteket mer sällan, 12,8 procentenheter skiljer alltså. En 
likartad ökning syns beroende på hur många terminer man studerat; de som studerat fler 
terminer svarar ja oftare. Det skiljer 11,5 procentenheter mellan dem som studerat 6 terminer 
eller fler och dem som studerat 1–2 terminer. Intressant nog är skillnaden mellan olika 
institutioner inte lika stor här som vid många andra frågor, bara 13 procentenheter skiljer 
mellan högsta och lägsta värdet (61,3 % / 19 st för SV respektive 48,3 % / 14 st för DFM). 
Till skillnad från vid flera tidigare frågor kan heller inga statistiskt signifikanta samband 
påvisas.

När det kommer till fråga 6 svarade 95,4 % av respondenterna (125 st) ja medan 4,6 % (6 st) 
svarade nej. Att andelen ja-svar blev så pass många var förstås väntat då vår enkät berör ett 
forskningsbibliotek med högt antal gemensamma studierum. Samtidigt försvårar den höga 
andelen ja-svar jämförelser mellan olika grupper. Hur som helst uppvisas relativt jämn 
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spridning vad gäller kön, ålder, antal terminer, social bakgrund, etnisk bakgrund och 
besöksfrekvens. Vad gäller institutionstillhörighet går det här att se att av dem som studerar 
vid DFM har 86,2 % (25 st) svarat ja, vilket trots allt är mindre än för övriga, där andelen ja-
svar ligger mellan 95,7 % (22 st) och 100 %, (22 st respektive 31 st) 13,8 procentenheter 
skiljer alltså mellan de båda ytterligheterna. Något statistiskt signifikant samband föreligger 
inte för någon av de oberoende variablerna.
 
När det kommer till frågorna som rör det högintensiva mötet kan vi, tvärtemot tidigare, inte se 
några samband mellan de beroende variablerna och institutionstillhörighet respektive 
besöksfrekvens. Att högintensiva möten tilldrar sig på biblioteket verkar uppenbart. De allra 
flesta deltar i studierelaterade högintensiva möten, och ungefär hälften deltar också i ej 
studierelaterade sådana.

6.5 Mötet i offentligheten

Kan du minnas att du på Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö,
...tagit del av information om samhällsfrågor? (fråga 8)
...besökt utställningar eller evenemang? (fråga 9)

Fråga 8 – här kan man se att andelen ja-svar uppgår till 42,4 % (56 st) medan andelen som 
svarat nej ligger på 57,6 % (76 st). Varken etnisk bakgrund eller social bakgrund uppvisar 
någon stor variation i svaren. Liksom tidigare kan man se en större variation vad gäller 
besöksfrekvensen, där de som går till biblioteket 3-7 dagar i veckan och svarat ja uppgår till 
69 % (20 st), och de som går 1-2 dagar och svarat ja uppgår till 50 % (27 st), medan de som 
besöker biblioteket mer sällan och svarat ja uppgår till 16,7 % (8 st). Ett chitvåtest styrker 
detta samband (χ² (2, n = 131) = 22,72; p < 0,001; phi = 0,42). Svaren varierar även beroende 
på institutionstillhörighet. Bland dem som har tagit del av information om samhällsfrågor 
ligger institutionen för PPI på 26,9 % (7 st), SV på 80,6 % (25 st), Ekonomi på 39,1 % (9 st), 
DFM på 10,3 % (3 st) och SOL på 52,2 % (12 st). Även här kan sambandet beläggas med ett 
chitvåtest (χ² (4, n = 132) = 34,31; p < 0,001; phi = 0,51).

Också antalet studerade terminer tycks spela in när det kommer till huruvida man svarat ja 
eller nej på fråga 8. Det som går att se är att andelen respondenter som svarat ja ökar i takt 
med antalet avslutade terminer, från 27 % (10 st), via 47,5 % (28 st), till 51,4 % (18 st). 
Åldersmässigt ter det sig som om de som är äldre oftare tar del av information om 
samhällsfrågor än yngre, andelen ja-svar ökar successivt: siffran för 18-21 år är 33,3 % (12 
st), för 22-25 år 44,6 % (33 st) och för 26 år eller äldre 50 % (11 st). Man kan även se en viss 
skillnad vad gäller könen där 36,9 % (24 st) av männen svarade ja respektive 48,5 % (32 st) 
av kvinnorna (figur 5).

När det kommer till fråga 9 ser trenden negativ ut. Där flera av de frågor vi tittat på tidigare 
varit ja-tyngda lutar den här mot nej med hela 89,4 % (118 st) av de svarande, medan bara 
10,6 % (14 st) svarar ja. Kön, studieerfarenhet, social bakgrund och etnisk bakgrund är alla 
variabler där ingen större variation mellan grupperna upptäcktes (som mest 6,2 
procentenheter). Liksom tidigare kan man alltså se att besöksfrekvensen samvarierar med hur 
respondenterna svarar på frågan. De som besöker biblioteket mest (3-7 dagar i veckan) är de 
som är mest benägna att besöka utställningar eller evenemang (20,7 % / 6 st). Av dem som 
bara besöker biblioteket 1-2 dagar i veckan har procentandelen gått ned till 11,1 % (6 st). 
Slutligen är andelen ja-svar för dem som fyllt i alternativet mer sällan bara 4,2 % (2 st).
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Figur 5: Kön i förhållande till andelen ja- och nej-svar på 
fråga 8.

I fråga om ålder kan man se att de äldre studenterna i högre grad än de två yngre 
ålderskategorierna besökt utställningar eller evenemang (tabell 5). Vilken institution man 
tillhör verkar, liksom tidigare, här spela in. För SOL utgör ja-svaren 17,4 %,(4 st), tätt följt av 
Ekonomi på 13 % (3 st) och SV på 9,7 % (3 st). Därefter kommer PPI på 7,7 % (2 st) och 
DFM på 6,9 % (2 st). Mellan den institution där högst andel svarat ja och den där lägst andel 
svarat ja skiljer alltså 10,5 procentenheter.

Ålder

Totalt18–21 år 22–25 år 26+ år

Fråga 9 Ja Frekvens 3 6 5 14

% 8,3% 8,1% 22,7% 10,6%

Nej Frekvens 33 68 17 118

% 91,7% 91,9% 77,3% 89,4%

Totalt Frekvens 36 74 22 132

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabell 5: Ålder i förhållande till andelen ja- och nej-svar på fråga 9.

Jämfört med övriga undersökta mötestyper verkar det som att mötet i offentligheten inte 
förekommer i samma utsträckning. Runt 40 % av respondenterna har tagit del av information 
om samhällsfrågor på biblioteket, och bara runt 10 % av respondenterna har tagit del av 
utställningar och evenemang förlagda till biblioteket.

6.6 Det virtuella mötet

Den här kategorin besvaras av fråga 7 ”Kan du minnas att du på Linnéuniversitetets bibliotek 
i Växjö använt Internet för sociala ändamål, t.ex. Facebook, diskussionsforum eller 
liknande?”.
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Svarsfrekvensen ligger här på 62,9 % (83 st) för andelen ja-svar och 37,1 % (49 st) för nej-
svaren. Efter att ha kört de olika oberoende variablerna mot fråga 7 i en korstabell går det 
utifrån resultaten att se att det finns stora variationer inom samtliga av dessa. Könen emellan 
går det att se att kvinnor (68,2 % / 45 st) i högre utsträckning än män (56,9 % / 37 st) på 
biblioteket använt Internet för sociala ändamål. Även mellan ålderskategorierna kan man se 
en ökning av andelen ja-svar med stigande ålder, från 50 % (18 st) till 66,2 % (49 st) och 
slutligen 72,7 % (16 st). Vad gäller social bakgrund kan man se att det är fler, procentuellt sett, 
vars föräldrar inte studerat vid högskola eller universitet, som svarat ja på fråga 7 (72,7 % / 32 
st gentemot 58 % / 51 st). Bland dem med invandrarbakgrund svarar en större andel (75 % / 
21 st) att de deltar i virtuella möten än bland dem med helsvensk bakgrund (59,6 % / 62 st). 
För institutionernas del ser fördelningen ut som redovisat i tabell 6. Som synes är andelen 
högst för SV (80,6 % / 25 st) och lägst för DFM (37,9 % / 11 st), i vanlig ordning.

Institutionstillhörighet

TotaltPPI SV Ekonomi DFM SOL

Fråga 7 Ja Frekvens 13 25 18 11 16 83

% 50,0% 80,6% 78,3% 37,9% 69,6% 62,9%

Nej Frekvens 13 6 5 18 7 49

% 50,0% 19,4% 21,7% 62,1% 30,4% 37,1%

Totalt Frekvens 26 31 23 29 23 132

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabell 6: Institutionstillhörighet i förhållande till andelen ja- och nej-svar på fråga 7.

De som studerat flest antal terminer är även de som svarat ja på fråga 7 i störst utsträckning, 
med 74,3 % (26 st) hamnar de långt över de som studerat 1-2 terminer vilka ligger på 45,9 % 
(17 st), däremellan placerar sig de som studerat 3-5 terminer på 66,1 % (39 st).  Slutligen 
några ord om besöksfrekvensens relation till svaren om det virtuella mötet: 96,6 % (28 st) av 
dem som besöker biblioteket 3-7 dagar i veckan svarar att de använder internet för sociala 
ändamål. Bland dem som besöker biblioteket 1-2 dagar i veckan är motsvarande siffra 64,8 % 
(35 st) och bland dem som besöker biblioteket mer sällan ligger den på 41,7 % (20 st).

Dessa olikheter mellan hur olika kategorier med respondenter svarat ger uttryck för statistiska 
samband med den beroende variabeln (fråga 7) i fråga om institutionstillhörighet (χ² (4, n = 
132) = 16,54; p = 0,002; phi = 0,35), besöksfrekvens (χ² (2, n = 131) = 23,54; p < 0,001; phi = 
0,42), studieerfarenhet (χ² (2, n = 131) = 6,73; p = 0,035; phi = 0,23). För övriga oberoende 
variablers del har vi inte hittat några sådana samband.

Eftersom en majoritet av respondenterna, om än en ganska liten sådan, 62,9 %, uppger att de 
på biblioteket använt Internet för sociala ändamål, får biblioteket anses vara en arena för det 
virtuella mötet.

Efter att ha granskat resultaten, och sett hur respondenterna på olika sätt deltagit i många olika 
typer av möten på biblioteket, skall vi härnäst analysera och diskutera dessa resultat. 

30 



7 Analys och diskussion

7.1 Samband

Vi kommer här att närmare reflektera kring de samband som upptäckts i resultatdelen. Vi 
strävar inte efter att ge en uttömmande analys utan vi har här valt att lyfta fram det för 
kontexten mest intressanta att fundera extra kring.

Bland de återkommande samband som vi kan se mellan oberoende och beroende variabler, 
märks tydligast de mellan användning av biblioteket som mötesplats å den ena sidan och 
besöksfrekvens och institution å den andra. Att de som besöker biblioteket oftare även deltar i 
fler möten på biblioteket är förstås föga förvånande. Samtidigt kan man tänka sig att de som 
går till biblioteket ofta gör så eftersom de är mer sociala och mer aktivt söker kontakt eller att 
de helt enkelt har fler möten att delta i, det ena ger lätt det andra. Tittar man till exempel på 
fråga 2 kan man se att de från DFM i lägre utsträckning än övriga av en slump träffat grannar 
eller vänner på biblioteket. Även om många förstås går till biblioteket av studierelaterade skäl 
så kan man tänka sig att de som vet med sig att de har en stor chans att träffa vänner eller 
grannar när de är där även känner sig mer benägna att gå dit. Man kan också tänka sig att det 
handlar om att de kurser vi samlat in enkäter från under de olika institutionerna skiljer sig i 
sina arbetssätt. En institutions respondenter kanske oftare går till biblioteket (såsom SV) på 
grund av att de i sina kurser använder sig av en större mängd kurslitteratur eller att de har mer 
samarbetsrelaterade och friare arbetssätt, vilket kräver tillgång till rum för möten. Kanske en 
annan kurs vid en annan institution har valt att schemalägga en större del av studenternas tid, 
vilket gör att en större del av studietiden spenderas i föreläsnings- eller seminariesalar. En 
annan möjlig förklaring skulle kunna vara den att personer med olika social bakgrund söker 
sig till skilda institutioner och att de som studerar vid exempelvis SOL var vana 
biblioteksbesökare redan innan studierna medan de som studerar vid exempelvis DFM inte 
kommer från miljöer där omgivningen använt sig av bibliotekets resurser i samma 
utsträckning. Man kan förstås inte heller utesluta att de från de institutioner med lägre 
besöksfrekvens helt enkelt har hittat andra platser på universitetet att mötas och vara på och 
att de i första hand använder sig av bibliotekets digitala resurser.

Eftersom vi lånat delar av vårt mätverktyg samt även andra aspekter från studien How do 
public libraries function as meeting places (Aabø m.fl., 2010), som ingår i PLACE-projektet, 
skall vi i det följande försöka jämföra våra resultat med deras. Då PLACE-studien inte har 
med institutionstillhörighet som oberoende variabel, är det svårt att här jämföra resultaten. 
Det man kan se är dock att medan besöksfrekvensen i vår undersökning är kopplad till 
institutionstillhörighet, är den i PLACE-studien kopplad till vilken kommun man bor i (2010, 
s.21). Då de undersökt och jämfört stadsdelar bebodda av människor med skilda 
klasstillhörigheter, inkomst och grad av multikulturalism kan man dock tänka sig att det är 
sådana faktorer snarare än geografiska som påverkat besöksfrekvensen. Även i vår studie 
skulle den etniska och sociala bakgrunden kunna stå i förbindelse med besöksfrekvensen 
indirekt genom att den påverkar val av ämne och därmed institutionstillhörighet.

I PLACE-studien kan man se att invandrare deltar i fler möten på biblioteket än de med norsk 
bakgrund (2010, s. 23). Vi kan även i vårt resultat se en svag tendens mot att det skulle vara 
så. På flera av frågorna sticker de respondenter med invandrarbakgrund ut i statistiken. Till 
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exempel är det en högre andel som fått kännedom om aktiviteter eller organisationer med 
lokal anknytning av de med invandrarbakgrund än de med helsvensk bakgrund (fråga 4). Att 
man fått kännedom om något är förstås inte samma sak som att man deltagit i det, men man 
skulle ändå kunna tänka sig att de med annan bakgrund än svensk mer aktivt än andra kanske 
söker efter nya sammanhang att ta del av medan de med helsvensk bakgrund antingen får reda 
på samma aktiviteter eller organisationer genom sina uppbyggda informella nätverk eller att 
de redan känner till de aktiviteter eller organisationer som det informeras om på biblioteket.

Även fråga 7, som berör det virtuella mötet, visar på en svarsskillnad mellan respondenter 
med annan bakgrund än de med helsvensk. Att det skulle bero på att de med 
invandrarbakgrund i lägre utsträckning än de med helsvensk bakgrund har egna datorer 
hemma verkar föga troligt eftersom att de flesta idag trots allt har egen dator. Man skulle 
kunna spekulera i att det beror på att de med invandrarbakgrund har närmre kontakt med 
människor som inte är i deras direkta omgivning än de med helsvensk bakgrund (eftersom de 
har fler icke-svenska kontakter, eller kontakter på annan ort) och därför använder Internet för 
sociala ändamål i högre utsträckning, men det finns som sagt inga belägg för det.

Om man jämför med PLACE-studien kan man se att för alla frågor sammansatt använder de 
med annan kulturell och lingvistisk bakgrund samt invandrare biblioteket i högre utsträckning 
än de med norsk bakgrund (2010, s. 21, 23–24). Vad gäller övriga frågor uppvisas inga 
samband för oss när det gäller invandrarbakgrund.

På flera av våra frågor kan man även se att de som tillhör den äldre ålderskategorin svarat 
jakande i högre utsträckning. Som exempel kan man ta fråga 3, vilken berör i vilken mån man 
hamnat i samtal med obekanta. Här kan man tänka sig att de som är äldre kanske blir 
kontaktade av obekanta i högre utsträckning än yngre möjligtvis eftersom äldre omedvetet 
kan tillskrivas mer kunnande i vissa kontexter än yngre. När det gäller det virtuella mötet kan 
man tvärtemot PLACE-studiens resultat se att de äldre respondenterna använder Internet för 
sociala ändamål i högre utsträckning än de yngre. Man kan även, liksom förväntat, se att ålder 
i stor utsträckning samvarierar med antal terminer.

Sammanfattningsvis kan man se att de variabler som tydligast samvarierar med hur 
biblioteket används som mötesplats är besöksfrekvens och institution. Även om ålder eller 
bakgrund spelar in till viss del bland ett par av frågorna överskuggas de ständigt av de två 
tidigare nämnda variablerna. Vi har diskuterat en del kring att det arbetssätt som tillämpas 
inom de olika institutionerna skulle kunna påverka i vilken grad man besöker biblioteket och 
därmed tar del i olika möten. Vi har även pekat på möjligheten att man väljer institution 
beroende på sin bakgrund och att den då är med och påverkar besöksfrekvensen. En annan 
möjlig förklaring är att biblioteket helt enkelt inte erbjuder de grupperna något som är av 
intresse för dem och att de därmed riskerar att gå miste om de mötestyper vi här undersökt.

7.2 Forskningsbiblioteket som grogrund för socialt kapital

Vad betyder då våra resultat för forskningsbibliotekets förutsättningar att bidra till skapandet 
av socialt kapital? Härom kan vi förstås inte uttala oss med stor säkerhet, av två skäl. För det 
första har vi inte undersökt huruvida socialt kapital faktiskt uppstår, eller hur denna mekanism 
i så fall ser ut; vi antar helt enkelt att våra teoretiska utgångspunkter stämmer överens med 
verkligheten, det vill säga att den sorts möten mellan människor vi tittat på, alltså det vi har 
undersökt, förmår generera socialt kapital. För det andra kan resultaten förstås inte 

32 



generaliseras till hela kategorin forskningsbibliotek. Vi tror ändå att vår empiri, om än 
begränsad, ger en fingervisning om hur det kan se ut på vilket forskningsbibliotek som helst. 
Läsaren finge ursäkta att vi något lyfter blicken, för att ägna ett par rader åt spekulationer om 
sakernas tillstånd i ett vidare perspektiv.

Som vi sett tilldrar sig allehanda typer av möten på det forskningsbibliotek vi undersökt. 
Faktum är att fem av sex mötestyper är så spridda att mer än hälften av respondenterna säger 
sig ha deltagit i dem. Bara mötet i offentligheten kan anses vara en minoritetsföreteelse. Även 
om vi inte undersökt hur ofta dessa möten inträffar, utan snarare hur spridda de är, måste 
slutsatsen bli att forskningsbiblioteket – eller åtminstone det vi undersökt – har 
förutsättningar att bidra till skapandet av socialt kapital. Dessutom får man konstatera att 
förutsättningarna är tämligen goda med tanke på den bredd av möten som tilldrar sig och 
vilken spridning de har.

Som sagt har vi inte undersökt om socialt kapital faktiskt uppstår, men steget till en slutsats 
därom är inte särskilt långt mot bakgrund av Putnams syn på hur socialt kapital skapas. 
Således antar vi att forskningsbiblioteket fungerar som en grogrund  för socialt kapital. Vidare 
menar vi att det ur denna grogrund växer såväl sammanbindande som överbryggande socialt 
kapital. Det framgår nämligen av resultaten att både högintensiva möten (framför allt 
studierelaterade men även sådana kopplade till andra aktiviteter) och lågintensiva möten av 
olika slag har stor spridning. Apropå de lågintensiva mötena har vi visserligen en del 
invändningar rörande vårt mätverktyg (mer härom nedan), men detta rubbar inte 
helhetsintrycket.

Låt oss nu erinra om varför uppkomsten av socialt kapital är en angelägen fråga. Socialt 
kapital är mycket betydelsefullt för samhället, för solidariteten och för demokratin (Putnam, 
2006, s. 356 –357, 368). I en tid som präglas av individualism, social fragmentarisering och 
spänningar mellan olika kulturer (Audunson, 2005), synes det särskilt svårt – och särskilt 
angeläget – att skapa ett i sann mening demokratiskt samhälle som omfattar alla på lika 
villkor. Grunden för ett sådant samhälle byggs med socialt kapital, kanske framför allt med 
överbryggande socialt kapital – relationer som sträcker sig över olika kulturer (i vid mening) 
och motverkar individualismens mindre goda sidor.

Det har föreslagits att folkbiblioteket skapar överbryggande socialt kapital, genom att det 
utgör en av samhällets få kvarvarande lågintensiva mötesplatser (Audunson, 2005, s. 437), 
och en del forskningsansatser har berört denna fråga (såsom Audunson, 2005; Vårheim m.fl., 
2008; Vårheim, 2009). Särskilt intressant i det här sammanhanget är den i PLACE-projektet 
ingående studien How do public libraries function as meeting places (Aabø m.fl., 2010), 
eftersom vi lånat delar av denna undersöknings mätverktyg (mer specifikt nio av tio frågor på 
enkätens andra del, i något modifierad form) och i övrigt haft liknande utgångspunkter som 
den. Innan vi ägnar oss åt jämförelser mellan nämnda studie och vår undersökning, vill vi 
understryka att  de skiljer sig åt i flera avseenden, inte minst i fråga om metod för 
datainsamling (gruppenkäter kontra telefonintervjuer). Det är ändå anmärkningsvärt att 
användargruppen i vår undersökning (studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö) i högre 
utsträckning svarar ja på alla mötesrelaterade frågor utom en (den som rör deltagande i 
evenemang9) jämfört med motsvarande användargrupp i PLACE-studien (personer boende i 
folkbibliotekens närområde). Skillnaden är dessutom markant: andelen ja-svar varierar i 

9 Denna fråga skiljer sig i vår undersökning mer än övriga från dem i Aabø m.fl. (2010), där motsvarande fråga 
tar fasta på evenemang såsom författarbesök och föreläsningar (2010, s. 19).
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PLACE-studien mellan 10 % och 39 % (2010, s. 19); i vår studie varierar den mellan 
(ungefär) 11 % och 98 %.

Våra respondenter tycks alltså delta i betydligt fler olika typer av möten i genomsnitt. Detta 
kan förstås delvis förklaras utifrån att undersökningarna utformats olika och att våra 
respondenter måhända besöker det aktuella biblioteket betydligt oftare10. I alla händelser får 
(den förvisso snävare) målgruppen för det forskningsbibliotek vi undersökt anses vara 
betydligt benägnare att delta i olika mötestyper än målgruppen för folkbiblioteken i PLACE-
studien. Utan att dra alltför långtgående slutsatser härav vågar vi således hävda att 
forskningsbibliotek i nog så hög grad som folkbibliotek är en mötesplats och en grogrund för 
socialt kapital, såväl sammanbindande som överbryggande.

Förutom det allmänintresse som ligger i all strävan efter ett bättre samhälle och en starkare 
demokrati, tror vi att forskningsbiblioteket som institution skulle vinna mycket på att tydligare 
framhäva sin roll som mötesplats i förhållande till universitets eller högskolans verksamhet. 
Det må vara forskningsbibliotekets huvudsakliga uppgift att stödja forskare och studenter i 
deras arbete, men denna uppgift omfattar mer än att bara tillhandahålla kurslitteratur, 
databaser och utbildning i informationssökning; högintensiva studierelaterade möten torde ha 
en starkt främjande effekt på studenternas lärande – särskilt mot bakgrund av moderna 
pedagogiska teorier om sociokulturellt lärande. Även lågintensiva möten kan tillerkännas en 
sådan effekt, om än mer indirekt, eftersom de torde bidra till ett bättre klimat och en starkare 
solidaritet studenter emellan (jfr. Putnam, 2006, s. 368). Vidare handlar universitets och 
högskolans verksamhet i ett större perspektiv om mer än enbart forskning och utbildning. Den 
har central betydelse för samhället i stort och därigenom också ett demokratiskt uppdrag. Om 
forskningsbiblioteket är en mötesplats som skapar socialt kapital – vilket vi påstår – blir det 
också en viktig faktor i detta arbete.

Åtminstone när det gäller kontexten för vår undersökning, Linnéuniversitetet i Växjö, kan 
man fråga sig om det finns någon mötesplats med lika stor betydelse för studenterna som 
biblioteket. Vi hoppas att vår undersökning kan hjälpa till att framhäva denna aspekt av 
forskningsbiblioteket.

7.3 Metodkritik

Hur man skall mäta hur biblioteket används som mötesplats framstår inte som helt självklart. 
Det är inte heller självklart hur man bör kategorisera typer av möten eller mötesplatser. Vi 
valde i den här uppsatsen att låna såväl uppdelningen av mötestyper som flertalet enkätfrågor 
från Aabø m.fl., (2010). Den fråga som vi ställer oss mest tveksamma till är fråga 1, "Kan du 
minnas att du på Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö observerat människor med en annan 
bakgrund än dig själv?". Nästan alla (97,7 %) har svarat ja på denna fråga. Här kan man fråga 
sig vad som egentligen åsyftas med annan bakgrund (efter engelskans different background); 
det kan tolkas litet hur som helst. Som vi förstår saken är frågan medvetet utformad för att 
verkligen täcka in det breda spektrum som kan rymmas inom annan bakgrund men samtidigt 
som den gör så förloras en del av dess värde. Ett förslag hade varit att dela upp frågan på flera 
för att göra skillnad på exempelvis etnisk bakgrund, social bakgrund etc. Genom det tror vi att 
resultaten blivit annorlunda och möjligen därigenom mer intressanta. Man skulle även kunna 
rikta kritik mot vårt val av oberoende variabler och ifrågasätta om vi inte skulle ha valt 

10 Vi har inte lyckats få fram exakta siffror för besöksfrekvensen när det gäller PLACE-studien.
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annorlunda just eftersom de sällan uppvisades någon stor variation inom dessa i förhållande 
till de beroende variablerna. Att de inte gav utslag var förstås inget som vi kunde förutse och 
det behöver egentligen inte heller vara negativt för vår forskning eftersom att det kan ses som 
att det då bekräftar att någon större variation inte finns. Samtidigt har vårt 
undersökningsunderlag varit allt för litet för att vara annat än just en indikation på hur det 
förhåller sig på undersökta biblioteket.
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Sammanfattning

I den här uppsatsen har vi undersökt hur Linnéuniversitetets bibliotek används som mötesplats 
av studenter. Syftet har dessutom varit att ta reda på om forskningsbiblioteket är en plats med 
förutsättningar att generera socialt kapital, sammanbindande och överbryggande, genom att ge 
utrymme för såväl högintensiva som lågintensiva möten. Detta är angelägna frågor, eftersom 
samhället tycks gå mot ett alltmer individualistiskt klimat, med ett sjunkande socialt kapital 
och möjligen en försvagad demokrati som följd. Sådana spörsmål har lyfts fram i forskning 
om folkbibliotek; vi menar att de är lika viktiga för forskningsbibliotekets vidkommande. Få 
andra undersökningar har behandlat hur forskningsbiblioteket används som mötesplats, vilka 
möten som tilldrar sig där eller vilka konsekvenser detta har för forskningsbibliotekets roll i 
samhället.

Uppsatsen hämtar mycket inspiration från PLACE-projektet, där man undersökt hur 
folkbiblioteket används som mötesplats. Från detta hämtar vi en teoretisk uppdelning av olika 
mötestyper samt större delen av vårt mätverktyg i form av ett antal enkätfrågor. Vår 
undersökning och analys tar också, liksom PLACE-studien, utgångspunkt i Putnams teori om 
socialt kapital. 

Vårt material har samlats in genom en gruppenkät riktad till studentgrupper vid 
Linnéuniversitetets fem största institutioner. I resultatdelen presenterar vi enkätsvaren i siffror 
och genomför olika former av statistisk analys för att klarlägga eventuella samband mellan 
hur biblioteket används som mötesplats och olika egenskaper hos respondenterna. Efter att ha 
granskat, analyserat och diskuterat resultatet drar vi följande slutsatser om det undersökta 
biblioteket:

• Flera olika sorters möten tilldrar sig på biblioteket, både lågintensiva och 
högintensiva. De flesta typer har stor spridning – torgmötet störst, mötet i 
offentligheten minst.

• Den genomsnittliga respondenten har deltagit i många olika typer av möten på 
biblioteket.

• Institutionstillhörighet och benägenhet att besöka biblioteket är de faktorer som främst 
tycks påverka hur man använder biblioteket som mötesplats.

• Om vi jämför med PLACE-studien, verkar forskningsbiblioteket användas som 
mötesplats, både högintensiv och lågintensiv, i minst lika hög utsträckning som 
folkbiblioteket. Det har därför minst lika goda förutsättningar att generera socialt 
kapital, såväl sammanbindande som överbryggande.

• Forskningsbiblioteket är mer än en informationsresurs; vi tror att forskningsbiblioteket 
kan stödja studenternas lärande bättre och därtill inta en tydligare roll i universitetets 
eller högskolans demokratiska arbete, genom att lyfta fram betydelsen av sin roll som 
mötesplats.
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Biblioteket som mötesplats för dig?

Vi är två studenter som i en kandidatuppsats vill undersöka hur Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö 

fungerar som mötesplats för studenter. Genom att svara på nedanstående frågor, hjälper du till att 

öka kunskapen om biblioteket som mötesplats och dess roll i samhället. Undersökningen är 

anonym; inga insamlade data kommer att kopplas till dig personligen. Resultatet kommer att 

publiceras i den färdiga kandidatuppsatsen och vara tillgänglig via universitetets hemsida.

Vad är du?

       Man       Kvinna       Vill ej svara

Hur gammal är du?

       18–21 år       22–25 år       26–29 år       30–39 år       40 år eller äldre

Hur många terminer har du studerat vid högskola/universitet, inklusive nuvarande?

       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 eller fler

Är du eller någon av dina föräldrar födda i ett annat land än Sverige?

       Ja       Nej

Har någon av dina föräldrar studerat vid högskola eller universitet?

       Ja       Nej

Ungefär hur ofta besöker du biblioteket? (Välj det alternativ som stämmer bäst.)

       3–7 dagar i veckan

       1–2 dagar i veckan

       Minst en gång i månaden

       Mer sällan

       Aldrig

Obs. – vänd sida!

[ Bilaga A ]



Kan du minnas att du på Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö,

Ja Nej

...observerat människor med en annan bakgrund än dig själv?

...av en slump träffat grannar eller vänner?

...hamnat i ett samtal med obekanta?

...fått kännedom om aktiviteter eller organisationer med lokal 
anknytning?

...träffat vänner för att arbeta på ett gemensamt projekt eller delta 
i gemensamma fritidsaktiviteter (ej studierelaterat)?

...träffat kurskamrater för att arbeta på en gemensam 
studierelaterad uppgift?

...använt Internet för sociala ändamål, t.ex. Facebook, 
diskussionsforum eller liknande?

...tagit del av information om samhällsfrågor?

...besökt utställningar eller evenemang?

Och slutligen:

Har du någon gång kommit överens med vänner eller bekanta om 
att träffas på Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö för att sedan 
gemensamt gå vidare till annan plats?

Tack för att du svarat – Jonas Enberg och Anna Fiona Lamb

[ Bilaga A ]


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.1.1 Forskningsbibliotek och folkbibliotek

	1.2 Problemformulering
	1.3 Syfte
	1.4 Frågeställningar
	1.4.1 Begreppsdefinitioner


	2 Tidigare forskning - en översikt
	2.1 Biblioteket som plats ur ett socialt perspektiv
	2.2 Biblioteket som en ”tredje plats”
	2.3 Biblioteket som plats och mötesplats

	3 Teori
	3.1 Socialt kapital
	3.1.1 Olika synsätt
	3.1.2 Putnams syn

	3.2 Mötestyper
	3.3 Användning av teorin

	4 Metod
	4.1 Urval
	4.2 Enkäten

	5 Empiri
	6 Resultat
	6.1 Intensitet
	6.2 Torgmötet och mötet med den andre
	6.3 Metamötet
	6.4 Det högintensiva mötet – gemensamma aktiviteter
	6.5 Mötet i offentligheten
	6.6 Det virtuella mötet

	7 Analys och diskussion
	7.1 Samband
	7.2 Forskningsbiblioteket som grogrund för socialt kapital
	7.3 Metodkritik

	Sammanfattning
	Referenser

