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Abstract 
This essay takes its point of departure in the need for modern day public libraries to 

legitimize their place in today’s society. Societal changes call for constant reinvention 

of libraries and as part of this reinvention, new light is being shed on the public library’s 

role as a meeting place. By investigating contemporary debate articles published in 

Bibliotek i samhälle and Biblioteksbladet, two major Swedish library magazines, this 

essay aims to categorize and compare different conceptions of the library’s function as a 

meeting place. With the four-space model as theoretical framework and by using 

argumentation analysis the study is executed in two steps. The first part determines if 

the articles are pro or con the changes in the organization and if the arguments in the 

articles are valid or not. The second part places the articles in a Venn-diagram, which 

initiates further discussion. In conclusion we have found that rather than focusing on the 

function as meeting place, libraries may gain legitimacy by finding their own niche. 

 

Nyckelord 
folkbibliotek, mötesplats, debatt, legitimitet, argumentationsanalys, four-space model 

 

Tack 
Vi vill rikta speciellt tack till vår handledare Katarina för tålamod, engagemang och 

konstant uppmuntran. 

 

Tack även till er som korrekturläst, motiverat och hållt oss verklighetsförankrade under 

arbetets gång. 

  



Mimmi Stiegler & Fanny Voigt  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 3 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 3 
1.2 Problembeskrivning _______________________________________________ 5 
1.3 Problemformulering _______________________________________________ 6 

1.4 Problemavgränsning _______________________________________________ 6 
1.4.1 Definition av mötesplats ________________________________________ 6 

1.5 Syfte ___________________________________________________________ 7 

1.6 Frågeställningar __________________________________________________ 7 

2 Tidigare Forskning ___________________________________________________ 8 
2.1 Uppsatser _______________________________________________________ 8 
2.2 Artiklar _________________________________________________________ 9 

3 Teori ______________________________________________________________ 12 

4 Metod _____________________________________________________________ 15 

5 Undersökningen _____________________________________________________ 17 
5.1 Sammanhang ___________________________________________________ 17 

5.1.1 Mötesplatsen som brobyggare ___________________________________ 17 

5.1.2 Mötesplatsen som upplevelsecenter_______________________________ 19 

5.1.3 Mötesplatsen som oas _________________________________________ 20 

5.1.4 Ifrågasättandet av begreppet mötesplats ___________________________ 22 

5.2 Ställningstaganden och konsekvenser ________________________________ 22 

5.2.1 För ________________________________________________________ 22 

5.2.2 Mot ________________________________________________________ 23 

5.3 Sammanfattande analys ___________________________________________ 24 
5.3.1 Mötesplatsen som brobyggare, upplevelsecenter och oas ______________ 25 

5.3.2 Ifrågasättandet av begreppet mötesplats ___________________________ 26 

5.3.3 Argumentens hållbarhet _______________________________________ 26 

5.3.4 Legitimitet som tredje rum ______________________________________ 27 

6 Diskussion och Slutsatser _____________________________________________ 29 

7 Sammanfattning ____________________________________________________ 32 

8 Referenslista ________________________________________________________ 33 
8.1 Otryckta källor __________________________________________________ 33 
8.2 Tryckta källor ___________________________________________________ 33 

 



  
 

3 
 

1 Inledning 
“Bibliotek ska fungera som offentliga, självklara mötesplatser för alla medborgare, 

oavsett bakgrund, utbildning, plånbok eller bostadsort” (Svenska Unescorådet 2006, s. 

5). Detta har uttryckts av Leif Pagrotsky och Ibrahim Baylan, dåvarande utbildnings- 

och kulturminister, respektive skolminister, i förordet till Unescos folkbiblioteks- och 

skolbiblioteksmanifest. Citatet ger en bra bild av vad folkbiblioteken varit och är - 

institutioner förknippade med möten. Rollen som mötesplats har dock alltid stått i 

bakgrunden för andra och mer huvudsakliga funktioner såsom folkbildning och 

kulturförmedling; exempel på funktioner som tidigare hjälpt till att säkra 

folkbibliotekens samhälleliga legitimitet och därigenom de ekonomiska bidrag som 

verksamhetens överlevnad förlitar sig på. Mot bakgrund av att bibliotekens legitimitet 

på senare år har kommit att ifrågasättas kastas idag nytt ljus på biblioteket som 

mötesplats. Kanske finns en möjlighet för folbiblioteken att åter vinna legitimitet genom 

att i första hand profilera sig som platser för möten? Vi ämnar undersöka hur 

mötesplatsfunktionen diskuteras i samtida svensk biblioteksdebatt. Vad vi undrar är: I 

vilka sammanhang talas det om det fysiska biblioteket som mötesplats, hur ställer sig 

debattörerna till ett ökat fokus på mötesplatsfunktionen och vad får detta för 

konsekvenser för verksamheten? 

 

1.1 Bakgrund 
Det svenska folkbiblioteket har sedan 1800-talets övergång från bondesamhälle till 

industrisamhälle liknats vid ett “samhällets vardagsrum”. Bondesamhället bjöd på 

många naturliga mötesplatser som i och med den ökade urbaniseringen under 1800-

talets senare halva kom att försvinna. Industrisamhället innebar stora förändringar för 

människor, inte minst ifråga om arbetstid. Folk kom för första gången att på allvar få 

uppleva fritid. Behov av nya och kravlösa platser för människor att mötas på, det vill 

säga platser avskärmade från arbete, uppstod och folkbiblioteken etablerades som ett 

svar på detta behov (Hansson 2012, s. 35f). Denna historiska tillbakablick vittnar i sig 

om en institution som redan från början har kunnat betraktas som en plats för möten. 

Folkbibliotekens mötesplatsfunktion har dock, både vid denna tidpunkt och senare, stått 

i bakgrunden för andra och mer huvudsakliga funktioner. Vilka funktioner som 

folkbiblioteken har lagt särskilt fokus vid har varierat från tidigt 1900-tal och fram till 

idag och varför funktionerna varierat har med samhällsförändringar att göra. 

 

Den icke vinstrivande verksamhet som bedrivs av folkbiblioteket innebär att de måste 

förlita sig på externa inkomstkällor. En sådan källa är de statsbidrag som utportioneras 

till kommunerna och sen vidare till biblioteken. Första gången folkbibliotek tilldelades 

statliga medel var, “om än i mycket liten skala”, 1905 (Hansson 2005, s. 20).   De 

statliga  medlens omfattning från 1930-talet att utökas. Biblioteken kunde vid denna tid 

söka upp till 10 000 kronor i statsbidrag, dock ställdes det vissa krav på “bokbeståndets 

sammansättning och personalens kompetens” som biblioteken var tvungna att möta om 

de önskade erhålla några pengar (Hjemlqvist 1993, s. 50). Sedan de ekonomiska 

bidragen infördes har folkbiblioteket hunnit känna av såväl upp- som nedgångar. 1970-

talet markeras till exempel som en tid för biblioteksexpansion, men förutsättningarna 

för folkbiblioteken har förändrats (Wettmark 2008, s. 3). I takt med att samhället 

förändras ställs ständigt nya krav på folkbiblioteket ifråga om att legitimera sin 

samhälleliga roll. 
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Mot bakgrund av att folkbiblioteket “växte fram inom folkbildningen” (Järv 2008, s. 

565) var folkbildning också den huvudsakliga funktion mot vilken det tidiga 

folkbibliotekets verksamhet vilade. Folkbibliotekets uppgift var, kring tiden för 

industrisamhällets intåg, att genom bildning hjälpa till att forma den nya tidens 

samhällsmedborgare. Folkbildning kom under flera decennier, fram till 1960-talet att 

utgöra kärnan för folkbibliotekets verksamhet och kan därmed ses ha varit den funktion 

som i huvudsak, och under lång tid, legitimerade biblioteket i beslutsfattarnas ögon 

(Frenander & Lindberg 2012, s. 27f). Vid sidan av sin folkbildande uppgift fyllde 

biblioteket även en ytterligare funktion, nämligen att betraktas som en plats för möten. 

Valfrid Palmgren, bibliotekspionjär och verkande kraft i formandet av det moderna 

svenska folkbiblioteket, gjorde vid början av 1900-talet en studieresa till USA. 

Inspirerad av resan författade hon en utredning avsedd att användas inom de svenska 

folkbiblioteken. Palmgren uttryckte i sin utredning en vision om att biblioteket skulle 

vara “kommunalt, allmänt och offentligt” (Nilsson 2003, s. 169). Hon såg också 

biblioteket som ett, för samhället, “‘sammanhållande band’” (Frenander & Lindberg 

2012, s. 28). Vidare föreställde sig Palmgren biblioteket som “‘den plats, där alla, ung 

och gammal, hög och låg, fattig och rik ska kunna samlas’” (ibid., s. 28). 

 

Efter andra världskriget slut 1945 präglades stora delar av världen av allmän tillväxt, 

vilket, för att blicka mot Sverige, innebar såväl standardökning som ett vida utbyggt 

välfärdssystem (Frenander & Lindberg 2012, s. 38). Folkbiblioteket kom som en följd 

av de ekonomiskt gynsamma förhållandena att under 1960- och 70-talet bredda sin 

verksamhet betydligt. Fokus låg vid denna tid på social biblioteksverksamhet såsom 

uppsökande arbete, men ännu mer på kulturella aktiviteter, varför folkbiblioteket under 

dessa år var att betraktas som ett kulturcentrum (Nilsson 2003, s. 172). Uppsökande- 

och kulturell verksamhet signalerar bådadera om en institution som gav upphov till 

möten. Den uppsökande verksamheten innebar möten mellan användare och 

bibliotekarier. Den kulturella verksamheten innebar att användare lockades till 

biblioteket och därigenom ställdes inför möten med såväl kulturyttringar som med 

varandra. Den aktuella tidens kulturella programverksamhet ledde, i kombination med 

frikostiga litteraturinköp, till ökade låne- och besökssiffror, vilket upprätthöll 

bibliotekets legitimitet gentemot dess beslutsfattare. 

 

Övergången till 1980-talet innebar ännu en rad förändringar för folkbiblioteket. Den 

positiva utveckling som bevittnats under 1970-talet kom att ersättas med sjunkande 

besöks- och lånesiffror, minskade medieanslag och nedlagda filialer (Nilsson 2003, s. 

172). Dessa förändringar i verksamheten grundades på den inflation som pågick i 

samhället och eftersom politikerna i Sverige avfärdat behovet av en bibliotekslag under 

1970-talet hade biblioteken ingenting att sätta emot beslut om nedskärningar. I samband 

med detta ökade avståndet mellan biblioteken och den politiska ledningen i 

kommunerna vilket innebar att biblioteken hamnade allt längre ner i beslutshierarkin 

(ibid, s. 173). Verksamhetens fokus som tidigare kretsat kring kulturförmedling 

förändrades något och kom även att inkludera informationsförmedling (Hansson 2005, 

s. 28). Samtidigt påverkades biblioteket av omvärlden och det marknadstänk som var 

aktuellt i samhället. Konsekvensen av detta blev att det under 1980-talet talades om 

bibliotekets “kunder”, till skillnad från tidigare; dess besökare (ibid., s. 29). Dessa 

faktorer påvisar den förändring i verksamheten som genomsyrade årtiondet. 
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1.2 Problembeskrivning 
1990-talets “internetvåg” skapade en oro och diskussion gällande det fysiska 

bibliotekets varande (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s. 587). 

Skulle traditionella bibliotekstjänster som tidigare erbjudits på plats nu komma att 

ersättas med internetbaserade sådana? Med facit i hand vet vi att det fysiska biblioteket 

överlevde den nya teknikens intåg, men vad som däremot inträffade var en förändring i 

bibliotekets övergripande samhälleliga roll (ibid., s. 587). Jochumsen et al. ser en 

“transformation from a more or less passive collection of books and other media to an 

active space for experience and inspiration and a local meeting point [...] a 

transformation from ‘collection to connection’” (ibid., s. 588). Med andra ord liknas 

collection av Jochumsen et al. vid bibliotekets samlingar och connection vid 

bibliotekets mötesplatsfunktion. Den förändring från collection till connection som 

beskrivs i citatet ovan syftar på att bibliotekets roll som mötesplats, på bekostnad av 

dess samlingar, kommit att betonas allt mer. Folkbiblioteket har dock alltid, om än som 

en sekundär funktion, kunnat betraktas som en mötesplats, varför verksamheten 

egentligen kan sägas ha rört sig från collection and connection till connection and 

collection.  

 

Ett exempel på hur förändringen collection till connection har sett ut i praktiken finner 

vi i Malmö stadsbibliotek. Biblioteket formulerade 2008 en ny strategi för sin 

verksamhet under namnet “The Darling Library”. Strategin gick i stora drag ut på att 

genomföra ett paradigmskifte och “bryta med egna och andras invanda föreställningar 

om vad ett bibliotek är och bör vara” (Malmö stad 2009). Biblioteket gallrade, som en 

del i förverkligandet av “The Darling Library”, ut stora delar av sitt bestånd, närmare 

bestämt 59 000 böcker (Ekström 2009, s. 5) och ville med det rikta fokus mot 

aktiviteter, upplevelser och möten i stället för mot sina samlingar. Stadsbiblioteket har, 

trots sparsamma medel, vågat satsa på “The Darling Library”-visionen i hopp om att 

projektets framgång ska leda till ökade anslag. Som förklaras på bibliotekets strategi-

blogg: “Det är märkbart att ekonomin nu på allvar börjar stramas åt. Vi hoppas att 

strategins värde för Malmö Stad och vår förmåga att kommunicera den blir så 

överbevisande att ekonomin till att genomföra den fullt ut säkras” (Tank 2011). 

 

Folkbibliotekets samhälleliga roll och uppdrag har på senare år kommit att ifrågasättas, 

något som inte minst har givits uttryck för i interna biblioteksdebatter (Kajberg 2007, s. 

360). Samtida biblioteksstatistik visar på minskade besöks- och lånesiffror och i takt 

med detta har folkbiblioteket som mötesplats och social arena genererat större intresse 

från såväl bibliotekarier som biblioteksforskare (Ranemo 2013). I fråga om vad 

folkbiblioteket är och skulle kunna vara hörs röster från flera olika arenor. En av dessa 

tillhör Rasmus Fleischers, svensk historiker och debattör, som i sin artikel Den 

postdigitala vägen argumenterar för att åtminstone en del folkbibliotek aktivt skulle 

kunna ta på sig rollen som mötesplatser: 

 
Vi kan tänka oss en skala mellan två poler. Längst ut på den vänstra sidan står 

arkivet, längst ut på den högra sidan står muséet, eller teatern. Någonstans mellan 

dessa ytterligheter inrättar sig biblioteket. Utan tvivel måste vissa bibliotek ta ett 

särskilt ansvar för att bevara ett kulturarv för framtiden, vilket placerar deras 

verksamhet nära arkivens. Varför kan då inte andra bibliotek närma sig den motsatta 

polen, där man i stället riktar sig till nuet genom händelser och mötesplatser? Alla 

bibliotek behöver inte ha identiska målsättningar utan det kan tänkas att vitt skilda 

varianter skulle kunna komplettera varandra. (Fleischer 2009) 
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1.3 Problemformulering 

För dagens folkbibliotek hör ekonomisk åtstramning till verkligheten och världen över, 

inklusive i Sverige, kämpar bibliotek mot nedläggningshot (Wangel 2007, s. 10). I 

dagens svenska samhälle, som strävar “efter kvantitativt mätbara resultat” (ibid., s. 10), 

är det problematiskt för en icke-vinstdrivande verksamhet som folkbiblioteket att hävda 

sig och påvisa sin betydelse. Detta innebär att folkbiblioteket behöver förtydliga sin 

samhälleliga roll och sitt uppdrag för att vinna politiskt och ekonomiskt gehör med 

tanke på att dagens besöks- och utlåningsstatistik talar emot dem. Christina Lindmark, 

ansvarig för statistik och utvärdering vid kungliga biblioteket, uttrycker en problematik 

kring att bibliotekets värde och legitimitet mäts i fråga om besöks- och lånesiffror. Hon 

menar att det som idag mäts kanske inte är det som bäst speglar kärnverksamheten, 

varför kvantitativt mätbara resultat inte borde vara det som avgör bibliotekets betydelse. 

Underförstått är att folkbiblioteket måste försöka hitta alternativa sätt att förmedla sitt 

eget värde: 

 
More has often been considered better and libraries have in some cases been 

pressurized from their heads of organisation to increase number of loans and visitors. 

When the data for a core business starts declining, the existence of libraries tends to 

be disputed. But more is perhaps not always better and what has previously been 

measured at libraries perhaps no longer constitutes a library’s core activities. 

(Lindmark 2010, s. 12) 

 

Belysandet av sin funktion som mötesplats skulle kunna vara ett sätt för biblioteken att 

öka sin samhälleliga legitimitet. Vi upplever att folkbiblioteken besitter en unik 

möjlighet att agera offentlig mötesplats, något som Malmö stadsbibliotek redan tagit 

fasta på och lyft fram. Vi undrar dock hur “bibliotekssverige” resonerar kring 

biblioteket som mötesplats och vill därför titta närmare på hur ämnet debatteras i ett par 

olika bibliotekstidskrifter. 

 

1.4 Problemavgränsning 
Vi har, utifrån vår förförståelse att folkbiblioteket i nuläget tycks vara i behov av ett 

förtydligat uppdrag och fokus, valt att rikta in vår studie på just folkbibliotek. Behovet 

av ett tydligare fokus för verksamheten har kunnat bekräftas med hjälp av den tidigare 

forskning vi tagit del av under arbetet med vår uppsats. För vår analys har vi valt att 

använda oss av material som är publicerat mellan åren 2006-2013, detta då vi i viss 

mening ämnar ta vid där Forsten och Fries avslutade sin magisteruppsats Folkbiblioteket 

som mötesplats i svensk biblioteksdebatt (2006). Vi kommer att återkomma till 

magisteruppsatsen under avsnittet om tidigare forskning, men vill redan nu understryka 

att vår avsikt, till skillnad från Forsten och Fries, är att uppehålla oss uteslutande kring 

den samtida biblioteksdebatten. Vare sig vi fortsättningsvis skriver folkbibliotek eller 

bibliotek syftar vi genomgående på folkbibliotek. För att förtydliga ytterligare kommer 

vi även att uteslutande använda oss av begreppet användare då vi syftar till de personer 

som nyttjar biblioteket. Vid materialinsamlingen har vi fokuserat på argumenterande 

texter av fullängd. 
 
1.4.1 Definition av mötesplats 

Vår studies mest centrala begrepp är mötesplats, problemet med detta är att begreppet 

kan ha en mängd olika betydelser beroende på i vilken kontext det används. Sett till 

biblioteket kan mötesplats anspela på såväl den fysiska bibliotekslokalen som på 

nätbaserade forum i stil med facebook, bloggar, etc. För att undvika oklarheter gällande 
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vilken betydelse vi tillskrivit biblioteket som mötesplats har vi skapat en stipulativ 

definition. En stipulativ definition används för att förklara “hur ett visst uttryck skall 

förstås i ett visst sammanhang” (Nationalencyklopedin 2013) och vi anser definitionen 

nödvändig inte bara för att underlätta för läsaren, utan även för att underlätta för oss 

själva vid vårt materialurval. 

 

Vår stipulativa definition kan sägas ha inspirerats av hur mötesplats definierats av NE, 

närmare bestämt som en “plats där personer sammanträffar informellt men vanl. enl. 

överenskommelse” (Nationalencyklopedin 2013).  Vi var överens om att det rör sig om 

informella träffar när biblioteket agerar mötesplats, dock upplevde vi att tillägget “vanl. 

enl. överenskommelse” kunde ifrågasättas. Poängen med bibliotekets 

mötesplatsfunktion är, som vi ser det, att användarna ska kunna dyka upp oanmälda och 

kunna komma och gå som de vill. Merparten av de möten som sker på biblioteket anses 

av oss vara spontana, dock förekommer överenskomna möten inom bibliotekets väggar, 

det kan exempelvis röra sig om bokcirklar eller lärtillfällen av olika slag. Gemensamt 

för samtliga möten som biblioteket ger upphov till, överenskomna eller ej, är 

sammanfattningsvis att de alla kan ses som kravlösa och opåtvingade. 

 

Vår studie kommer att kretsa kring det fysiska biblioteket och vi vill definiera 

biblioteket som mötesplats som en fysisk plats för möten människor emellan. 

 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att, mot bakgrund av en pågående debatt om bibliotekens roll i 

samhället, undersöka, kategorisera och jämföra olika uppfattningar om folkbiblioteken 

som mötesplats i den specifikt yrkesrelaterade biblioteksdebatten. 

 

1.6 Frågeställningar 

 I vilka sammanhang talas det om det fysiska biblioteket som mötesplats? 

 Vilka argument används i debatten för, respektive mot att folkbiblioteken 

fokuserar på sin funktion som mötesplats? 

 Vad anser debattörerna att ett ökat fokus på mötesplatsfunktionen får för 

konsekvenser för folkbibliotekets utveckling? 
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2 Tidigare Forskning 
Vi har i detta stycke valt att lyfta blicken från Sverige mot våra grannländer. Den 

tidigare forskning vi låtit ingå i vår studie om mötesplatsfunktionen i svensk 

biblioteksdebatt har, med undantag för en magisteruppsats, producerats utanför Sverige. 

Anledningen till detta handlar till stor del om att vi fann väldigt lite svensk forskning 

som vi ansåg vara relevant att inkludera i vår uppsats. Tack vare de många likheter som 

uppvisas de nordiska länderna emellan såg vi heller inga hinder med att bygga detta 

avsnitt på övervägande utomsvenska (nordiska) studier. De likheterna vi syftar på 

återfinns mellan såväl samhällssyn som bibliotekssystem. Likheterna de nordiska 

länderna emellan har lett till att flertalet nordiska biblioteksforskare har valt att ingå 

samarbete, något som påvisas i artikeln Whither Nordic Public Libraries? Artikeln 

summerar ett seminarium som ägde rum i Uppsala år 2007 där biblioteksforskare från 

fyra Nordiska länder (Sverige, Finland, Danmark och Norge) möttes och diskuterade 

biblitotekens syfte och framtid. 

 

Nedan presenteras ett urval uppsatser och vetenskapliga artiklar som på olika sätt knyter 

an till vår studie. 

 

2.1 Uppsatser 
En magisteruppsats som vi hämtat en del inspiration ifrån och kommer att väga våra 

resultat mot, är Frida Forsten och Sanna Fries Folkbiblioteket som mötesplats i svensk 

biblioteksdebatt publicerad 2006. Författarna har, som framgår av uppsatstiteln, ägnat 

sin studie åt att analysera mötesplatsbegreppet i den svenska biblioteksdebatten, dvs 

debatten som tagit plats i Biblioteksbladet. Till avgränsningarna de gjort, hör att de 

fokuserat sitt material på debattartiklar publicerade år 1975, -85, -95 och 05. En 

ytterligare avgränsning de arbetat efter vid insamlandet av sitt material är definitionen 

av begreppet social mötesplats. Den stipulativa definition som skapats av Forsten och 

Fries är: “det som rör förhållanden och relationer mellan individer, grupper och 

samhälle” (2006, s. 8). Artiklarna har analyserats på hermeneutisk väg och författarna 

har sorterat in debattartiklarna under tre olika teman - fritid och rekreation, delaktighet 

och sammanhang, samt individens och samhällets utveckling. Studiens tre teman 

diskuteras utifrån ett place and space-perspektiv, det vill säga “vad som skapar den 

sociala mötesplatsen och vilken typ av utrymme denna ger” (ibid., s. 56). 

 

Till studiens resultat hör att kärnan i debatten om biblioteket som mötesplats 1975-2005 

handlar om att skapa tillhörighet, då tillhörighet återfinns som en röd tråd under 

samtliga tre teman. I uppsatsens diskussionsavsnitt nämns att tidigare forskare sett 

anledning för biblioteket att marknadsföra sin offentliga och icke-kommersiella 

mötesplatsfunktion. Till skillnad från dessa forskare menar Forsten och Fries att vad 

som bör lyftas fram gentemot beslutsfattarna är bibliotekets “möjlighet att skapa 

tillhörighet för människor vilket är viktigt för såväl demokrati som hälsa” (ibid., s. 69) 

 

Som en slags fortsättning på Forsten och Fries magisteruppsats (2006) publicerade 

Malin Iburg 2012 kandidatuppsatsen Det öppna vardagsrummet. Studien bygger på en 

innehållsanalys av den svenska biblioteksdebatten som tagit plats i dagspressen mellan 

år 2006 och 2012. Likheten med Forsten och Fries uppsats beskrivs vara just 

utgångspunkten i debatten om biblioteket som mötesplats, men även valet av 

analysmetod. 
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Iburg använder sig i analysen av Rabers, samt Andersson och Skot-Hansens teoretiska 

modeller vilka kan ses som underlag för vad folkbiblioteket bör prioritera när det 

kommer till verksamheten. Till de slutsatser hon drar hör, till skillnad från Forsten och 

Fries, att syftet med bibliotekets mötesplatsfunktion kan sammanfattas som 

“inkludering, gemenskap och avkoppling” (Iburg 2012, s. 25). Iburg uppfattar att dessa 

syften kan uppnås genom att biblioteket ses som en plats för aktiviteter och upplevelser. 

Hon urskiljer att debatten i dagspressen om bibliotekets mötesplatsfunktion kretsar 

kring programverksamhet och arrangemang och att funktionen talas om i övervägande 

positiva ordalag. Biblioteket som mötesplats beskrivs ha både sociala och demokratiska 

funktioner. De negativa röster som hörs oroar sig för att en utveckling mot biblioteket 

som mötesplats riskerar att placera litteraturen i skymundan. Iburg är av den 

uppfattningen att bibliotekens dalande utlåningsstatistik kan komma att innebära ett allt 

större fokus på programverksamhet och marknadsanpassning. Hon framhåller att: 

“Eftersom utlåningsstatistiken dalar måste biblioteket kompensera med något annat för 

att inte försvinna” (ibid., s. 26). 

 

2.2 Artiklar 
De danska forskarna Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte 

Skot-Hansen presenterar i artikeln The four spaces - a new model for the public library 

(2012) en modell avsedd att användas som underlag vid interna och externa 

diskussioner om folkbibliotekets syfte och legitimitet i den pågående 

samhällsutvecklingen. Författarna skriver att samhället och därmed även biblioteket 

håller på att förändras och att detta i sin tur innebär en viss förvirring gällande 

bilbliotekets identitet. Behovet av att finna en ny identitet har legat grund för skapandet 

av the four-space model och modellen utgör på det hela taget ett alternativt sätt att se på 

framtidens bibliotek. The four-space model belyser de svårigheter som uppstår för 

biblioteken i samband med att samhället förändras, men belyser även den potential som 

ett framtida folkbibliotek innehar (Jochumsen et al. 2012, s. 588). Modellen bör 

betraktas som en vision för vad ett biblitotek i den bästa av situationer skulle kunna 

vara, den är därmed något att sträva mot. 

 
Jochumsen et al. baserar sin four-space model på fyra övergripande mål som de anser 

att biblioteket ska verka för att uppfylla. De fyra målen är: experience, involvement, 

empowerment och innovation (ibid., s. 589). Målen beskrivs kunna uppfyllas genom att 

verksamheten skapar rum (spaces) för inspiration, learning, meeting och performa[nce; 

vår anm.] (ibid., s. 590). Rummen är inte bundna till den fysiska biblioteksmiljön utan 

ses även gå att applicera på virtuella plattformar för utvecklingen av dessa (ibid., s. 

590). Vår uppsats kretsar som bekant kring det fysiska biblioteket, den virtuella 

aspekten kan därför i vårt fall upplevas som irrelevant. Vardera av målen visas i 

modellen kunna mötas inom ramarna för två olika rum, varför mål och rum kan sägas 

överlappa varandra. Exempelvis bidrar biblioteket till empowerment både genom att 

tillhandahålla learning space och meeting space, och till involvement genom att erbjuda 

performative space och meeting space (ibid., s. 589). The four-space model ingår som 

en del i uppsatsens teoretiska ramverk, varför den för tydlighets skull kommer att 

presenteras i teoriavsnittet nedan i form av en figur. Resonemangen kring modellen 

kommer där också att utvecklas. 

 

Skot-Hansen, Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen har även publicerat artikeln 

The role of public libraries in culture-led urban regeneration (2013) där de kopplar 

folkbiblioteken till den urbana samhällsutvecklingen. Författarna framhåller att dagens 

bibliotek inte enbart förändrar sin design, sitt varumärke och sina funktioner som ett 
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svar på rådande samhällsutveckling, utan menar också att nämnda förändringar faktiskt 

även bidrar till den. De sätt på vilka folkbiblioteken bidrar är genom att fungera som: 

 

1. Ikoner 

2. Kulturella ankare och identitetsmarkörer 

3. Källor till samhällelig vitalitet (Skot-Hansen et al. 2013, s. 9) 

 

Nämnas bör att ikon-funktionen upplevs som irrelevant för vår studie, då den 

uteslutande fokuserar på bibliotekens arkitektur i stället för dess innehåll. Arkitektur 

skulle i sig kunna knytas till tillgänglighet och vidare till biblioteket som mötesplats. 

Hur det fysiska biblioteket är utformat spelar en stor roll för vilka besökare det lockar 

till sig, samt hur det upplevs av besökarna i fråga. I den här studien syftar ikon-

funktionen dock uteslutande på att bibliotek med utmärkande arkitektur kan betraktas 

som symboliska för enskilda platser och genom detta hjälpa till att placera platserna, 

eller städerna ifråga på kartan. Trots att de tre funktionerna i viss utsträckning 

överlappar varandra ser vi ändå störst anledning till att uppehålla oss kring och utveckla 

resonemangen kring de senare två. Anledningen till detta är att de (om än i varierande 

utsträckning) behandlar bibliotekets innehåll vilket även inkluderar bibliotekets roll som 

mötesplats. 

 

Med funktionen som kulturella ankare och identitetsmarkörer syftar artikelförfattarna 

till att biblioteken har förmågan att “blåsa nytt liv i”-, samt knyta invånarna i städerna 

samman. Detta genom att förekomma som en slags offentlig upplevelsearena som 

lockar till sig andra forum för möten, däribland caféer. Tack vare att nya inrättningar 

tillkommer expanderar bibliotekets egna mötesplatsfunktion bortom de egna väggarna 

och vidare ut i samhället (ibid., s. 12). Biblioteken betraktas, på basis av sin 

sammanlänkande roll, som självklara medaktörer i formandet av lokalsamhällens 

identitet. Funktionen som källa till samhällelig vitalitet bygger på bibliotekens förmåga 

att stärka lokal identitet och känsla av sammanhang, samt adressera sociala och 

ekonomiska problem, liksom inbjuda till lokal innovation och kreativitet (ibid., s. 13). 

 

Som en röd tråd i Skot-Hansen et al:s artikel tycker vi oss utskilja begreppet mötesplats. 

Vad författarna visar på är därmed inte bara att biblioteken spelar en stor roll i 

samhällsutvecklingen, utan även att detsamma gäller för bibliotekens 

mötesplatsfunktion. Mötesplatsfunktionen kopplas i och med detta till ett större 

sammanhang. Artikelförfattarna hänvisar- och kopplar biblioteket till Ragnar 

Audunssons teori om high-intensive och low-intensive meeting places där biblioteket 

ska förstås som en lågintensiv mötesplats. Audunsson menar i stil med att lågintensiva 

mötesplatser inbjuder till möten mellan människor med olika intressen och värderingar 

och att de därmed behövs i strävan mot ett öppet och välkomnande samhällsklimat. De 

högintensiva motsvarigheterna skapar och upprätthåller som regel skillnader och 

samhällsklyftor (ibid., s. 14). 

 

Leif Kajberg skriver i artikeln Whither Nordic Public Libraries? (2007) om att 

folkbiblioteken roll och syfte blir alltmer ifrågasatt, något som leder till att 

verksamheten nu står inför uppgiften att tänka om gällande sin roll i samhället och de 

tjänster de har att erbjuda sina användare. Han skriver vidare att forskare, debattledare 

mfl. som är insatta i biblioteksfältet anser att folkbiblioteken står vid ett vägskäl där de 

måste fatta beslut gällande sin roll (Kajberg 2007, s. 360f). Anledningen till detta menar 

Kajberg är att ungdomar idag vänder sig till andra verksamheter för “communication 

and cultural, social, and intellectual stimulation” (ibid., s. 362) och då biblioteken inte 
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tillgodoser dessa behov är de inte intressanta för ungdomarna. Detta gäller inte endast 

ungdomarna utan andra målgrupper då de söker information, kunskap, kultur, 

underhållning och social interaktion (ibid., s. 362). Det är på grund av detta som 

bibliotekets roll som en mötesplats där människor kan sammanstråla har blivit mer 

betydande att betona (ibid., s. 362). Kajberg fortsätter med att lista de problem som 

diskuterades vid ett seminarie för forskare inom Biblioteks- och Informationsvetenskaps 

i Uppsala år 2007. Dessa problemområden för biblioteket handlade uteslutande om 

verksamhetens identitet och roll (ibid., s. 363). Kajberg beskriver vidare den forskning 

som bedrivs och de frågor som diskuteras vid seminariet, de satte bl a ord på de olika 

typer av problem som är aktuella i dagens forskning inom Biblioteks- och 

Informationsvetenskap (ibid., s. 366). Han avslutar med att påpeka att man inte kan ta 

bibliotekets legitimitet för givet, detta är något som ständigt måste försvaras i olika 

forum (ibid., s. 370). Själv är han av den uppfattningen att “It is asserted that the library 

of the industrial society - be it an academic or public library - has almost had its day. 

Thus new visions and action plans are required and the emphasis should be shifted from 

the library and its collections to the user” (ibid., s. 364). 
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3 Teori 
I Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens four space-model lyfts fyra 

huvudsakliga mål fram som folkbiblioteket ska verka för att uppnå. Dessa mål är: 

experience, involvement, empowerment och innovation (Jochumsen et al. 2012, s. 589). 

The four-space model påvisar att om folkbiblioteken skapar rum (spaces) för 

inspiration, learning, meeting och performa[nce; vår anm.] (ibid., s. 590) skapar de i 

sin tur möjlighet att uppfylla de fyra målen. Rum ska i kontexten inte tolkas bokstavligt, 

utan förstås mer som icke-fysiska utrymmen. Den bakomliggande tanken med 

modellens fyra rum är, som illustrerat av nedanstående figur, att de ska överlappa och 

komplettera varandra. 

 

 
 
The Four-Space Model (Jochumsen et al. 2012, s. 589) 

 

Rummet för inspiration är tänkt att understödja målen innovation och experience. 

Utrymmet är avsett att leda till betydelsefulla upplevelser, samt främja olika typer av 

kreativitet (ibid., s. 590). Biblioteket har i viss mån länge varit en plats för inspiration i 

olika former, dock poängterar författarna att om biblioteken vill fortsätta vara aktuella i 

detta sammanhang måste de tänka om då dagens samhälle fokuserar mycket på 

inspiration och upplevelser i olika former. Jochumsen et al. nämner att det förändrade 

sättet att se på verksamheten var något som bland annat ledde till den omorganisering 

som skedde vid Malmös stadsbibliotek. Rummet för learning ska hjälpa till att möta 

målen experience och empowerment. Barn som vuxna ska genom tillgång till kunskap 

och information kunna upptäcka världen och som ett resultat av detta stärkas som 

människor. Problemet idag är att unga har tillgång till information via en mängd andra 

källor, såsom sociala medier och internet i stort. Med anledning av detta måste 

biblioteken utveckla sig för att fortsätta vara intressanta och aktuella (ibid., s. 591). 

Rummet för meeting är avsett att stödja empowerment och involvement. Utrymmet ska 

karaktäriseras som “ a place between work and home where citizens can meet other 
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people, who are both like them and differ from them” (ibid., s. 592). Utrymmet ska vara 

kravlöst och inbjuda till samtal människor emellan. Jochumsen et al. påvisar att själva 

konceptet med biblioteket som en kravlös miljö kan härledas till den amerikanske 

sociologen Ray Oldenburg och hans bok The Great Good Place (1999) (ibid., s. 592). 

Rummet för performance ska verka för att målen involvement och innovation uppnås. 

Utrymmet ska präglas av en skapande och kulturell atmosfär och involverar bland annat 

programverksamhet. 

 

Det övergripande syftet med the four-space model är att verka för folkbibliotekens 

ökade legitimitet i samhället och som nämns i vår problemformulering är det av yttersta 

vikt för dagens folkbibliotek att kunna legitimera sig gentemot sina beslutsfattare. I den 

debatt vi undersöker görs försök att legitimera biblioteket samhälleliga roll genom att 

belysa dess funktion som mötesplats. Med detta sagt ser vi anledning att undersöka hur 

våra resultat förhåller sig till the four space model. Som framgår i Jochumsen et al:s 

artikel är modellen bl a avsedd att användas som underlag vid diskussionen om 

folkbibliotekets roll i det ständigt förändrande samhället. 

 

Den amerikanske sociologen Ray Oldenburg står bakom konceptet third places, eller 

som vi väljer att kalla det: tredje rum. I boken The Great Good Place (1999) beskriver 

Oldenburg tredje rum som åtskilda från de första och de andra rummen, vilka han 

likställer med hemmet respektive skolan/arbetsplatsen. Tredje rum är att betrakta som 

informella, neutrala och inkluderande mötesplatser och Oldenburg understryker att 

“Third places offer experiences and relationships which you can get there and nowhere 

else” (Oldenburg 1999, s. 21). Sägas kan att varje fungerande samhälle behöver minst 

ett tredje rum för att fungera på ett hälsosamt sätt, detta då de bland annat värnar om 

demokrati (Jochumsen et al. 2012, s. 592). 

 

Tredje rum förekommer i många olika skepnader, däribland caféer, bokhandlar och, 

som vi väljer att se det, bibliotek. Trots inrättningarnas olikartade utformning har de alla 

en rad gemensamma nämnare, inte minst de sätt på vilka de främjar individen och 

samhället. 

 

Karaktäristiskt för tredje rum är, enligt Oldenburg, att de främjar individen tack vare sin 

accepterande atmosfär. Atmostfären bidrar till att människor mår bra och till att deras 

sinnesstämning höjs (Oldenburg 1999, s. 55). Tredje rum bidrar också, genom sitt ofta 

mångkulturella klientel, till stimulans. Oldenburg menar att vitt skilda besökare för med 

sig att varje besök präglas av en slags stimulerande oförutsägbarhet (ibid., s. 46). 

Ytterligare sätt på vilka tredje rum främjar individen är genom att förse människor med 

perspektiv, samt en känsla av grupptillhörighet. Rummen erbjuder besökarna mänsklig 

kontakt och därigenom möjligheter att ta del av varandras erfarenheter och lärdomar 

(ibid., s. 50). 

 

Som exempel på hur tredje rum verkar positivt för samhället lyfter Oldenburg fram att 

de fungerar som outposts of the public domain, samt bidrar till the habit of association. 

Han beskriver att “The more people define an area as theirs, the more active they 

become in monitoring what goes on in and around it” (ibid., s. 83). Tredje rum ger alltså 

upphov till att dess besökare på eget initiativ försöker upprätthålla en god stämning och 

ett gott uppförande, något som verkar för ett “mer städat” samhälle. Med the habit of 

association menar Oldenburg att tredje rum fungerar som en arena där människor under 

informella omständigheter kan mötas, utveckla bekantskap och genom detta forma en 

slags lokal sammanhållning (ibid., s. 73). 
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Genom sin positiva inverkan på individ- och samhällsnivå kan tredje rum betraktas vara 

av stor betydelse. Allt positivt de för med sig skulle, för att sträcka sig än längre, kunna 

sägas legitimera dess blotta existens. Vi vill, med detta sagt, utreda vilka argument i den 

undersökta biblioteksdebatten som används för att likna biblioteken vid och legitimera 

dem som tredje rum. 
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4 Metod 
När vi började leta material utgick vi initialt från de något breda kriterier vi hade satt 

upp för materialet: det skulle behandla biblioteket som mötesplats, samt vara publicerat 

i etablerade yrkestidskrifter efter 2005. Anledningen till att vi valde åren 2006-2013 var 

att vi intresserade oss för att analysera den samtida biblioteksdebatten. De tidskrifter vi 

utgick från var Bibliotek i samhälle (Bis) och Biblioteksbladet (Bbl) då de båda strävar 

efter att vara öppna diskussionsforum och genom detta väcka debatt. Bis ges ut av en 

socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för biblioteksfrågor, 

ett syfte med tidskriften är att skapa ett “utrymme för en debatt med fler gråskalor” 

(Dalman och Pavlov 2013).  Bbl har, som framgår på tidskriftens hemsida “som uppgift 

att dels vara medlemstidning för Svensk Biblioteksförening, dels vara ett av Sveriges 

ledande organ för en levande och ifrågasättande biblioteksdebatt. Tidningen ska spegla 

föreningens verksamhet, åsikter och ställningstaganden” (Zorn 2013). 

 

Det skrivs om biblioteket som mötesplats på en mängd olika sätt. För att vara 

konsekventa i vårt materialurval valde vi därför att sålla i tidskrifterna med fokus på de 

artiklar som rör folkbiblioteken som mötesplats i enlighet med den stipulativa definition 

vi tillsammans skapat. Vår urvalsmetod gick ut på att bläddra igenom Bis och Bbl, en 

tidning vardera, på jakt efter argumenterande och ämnesrelevanta texter. Vi ville, så 

långt som möjligt, eliminera risken att förbigå viktig information och ansåg denna 

sökmetod rymmas inom studiens tidsram. 

 

Vi valde att göra en argumentationsanalys eftersom metoden är till för att analysera 

dokument för att ta ställning i specifika frågor som saknar givna svar. Till hjälp i 

analysprocessen använde vi böckerna Kvalitativa studier i teori och praktik (Svensson 

och Starrin 1996) och Argumentationsanalys (Björnsson, 1994). Svensson och Starrin 

menar att “Valet av textanalys beror på såväl texttyp som syftet med analysen” (1996, s. 

172), samt “Texter för vilka denna metod är adekvat är de som är argumentativa” (ibid., 

s. 195). Som framgår av syftet bygger vår studie på att undersöka biblioteksdebatten, 

något som underförstått visar på att vi riktat in oss på att analysera argumenterande 

texter. 

 

Vår analys inleds, på inrådan av Björnsson, med att vi läser igenom texterna i sin helhet 

(Björnsson 1994, s. 76). När vi skaffat oss en känsla för texterna fortsätter vi med att 

plocka ut respektive artikels huvudtes för att sedan ringa in de tillhörande argumenten. 

Teserna och argumenten ligger till grund för hur vi senare kommer att kategorisera vårt 

empiriska material. Nästa led i analysen är att vi preciserar huruvida teserna och 

argumenten är av saklig eller normativ karaktär. Sakliga teser och argument är de som 

kan kontrolleras mot fakta och på så vis fastslås som sanna eller falska. Normativa teser 

och argument är de som uttrycker en subjektiv åsikt, till exempel “att vi bör vidta en 

viss åtgärd, eller att vissa handlingar [...] är moraliskt oacceptabla” (Björnsson 1994, s. 

55). Anledningen till att vi karaktäriserar de teser och argument vi funnit har att göra 

med att utförandet av analysens två sista steg varierar beroende på om dessa är sakliga 

eller normativa. De två sista stegen går ut på att testa hållbarhet hos såväl teser som 

argument, samt att pröva argumentens relevans. Sakliga teser och argument är hållbara 

om de bedöms vara sanna och normativa motsvarigheter om de anses vara rimliga. En 

viktig komponent i att avgöra om ett argument är hållbart är att se om det är relevant, 

oberoende om ett argument är sakligt eller normativt måste det det vara relevant för att 

inkluderas i analysen. Ett argument kan, som uttrycks i Kvalitativa studier i teori och 

praktik, sägas vara relevant “‘i den grad det har med saken (dvs tesen) att göra’” 

(Svensson & Starrin 1996, s.  197) 
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I följande avsnitt presenteras studiens debattartiklar i korthet och varje artikel förses där 

med en kod. En bokstavskod indikerar att artikeln är hämtad ur Bis och en sifferkod att 

den hämtats ur Bbl. Skälet till kodningen är att fortsättningsvis enkelt kunna hänvisa till 

enstaka artiklar, samt att tydligt visa en skillnad mellan de två debattforum vi undersökt. 

Det kan vara värt att nämna att det totala antalet artiklar är arton stycken varav tio 

(artikel A- J) är publicerade i Bis och åtta (artikel 1-8) är hämtade ur Bbl. 
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5 Undersökningen 

Här presenteras våra resultat, dvs svaren på uppsatsens frågeställningar. Vi inleder med 

att besvara den första frågan, för att i följande avsnitt besvara den andra och tredje 

gemensamt. 

 

5.1 Sammanhang 
Här presenteras i vilka sammanhang det talas om det fysiska biblioteket som mötesplats. 

I samband med genomläsningen av vårt material kan vi urskilja tre huvudsakliga teman 

som biblioteket som mötesplats kan knytas till. De tre teman som urskiljs är: 

mötesplatsen som brobyggare, upplevelsecenter och oas. En av artiklarna som 

undersökts passar inte in i något av nämnda sammanhang, varför det funnits anledning 

att lägga till temat ifrågasättande av begreppet mötesplats. Innebörden av samtliga 

teman förklaras under rubrikerna som följer. Nedan redovisas vilka artiklar och 

tillhörande teser som sorterats in under respektive rubrik, samt vilka argument som 

motiverar varför. Understrykas bör att somliga artiklar, på grund av dess innehållsliga 

natur, har knutits till fler än ett tema. För enkelhetens skull skrivs i följande stycken 

artiklarnas teser i fet stil och samtliga teman kursiveras. Förhoppningen är att detta 

bidrar till en mer följsam och strukturerad text som är lättare för läsaren att följa med i. 

 
5.1.1 Mötesplatsen som brobyggare 

Det första temat, brobyggare,  handlar om biblioteket som en plats för främjande av 

integration, minskande av samhällsklyftor och bejakande av olikheter. 

 

I artikel B menar författaren att det behövs en “kritisk diskussion om integrationens 

problematiska förhållande till skillnad och likhet, att vara inkluderad eller 

exkluderad”. Författaren uttrycker att det är viktigt att biblioteket är en del av denna 

diskussion då han förutsätter att verksamheten “bör, vill och kan göra skillnad i 

samhället.” Det handlar, från bibliotekets sida, om att skapa ett utrymme för de 

människor som inte passar in enligt de normer som finns i vårt samhälle. Biblioteket 

skulle kunna utgöra en slags brobyggande mötesplats, ett mellanrum, där man i stället 

för att skilja på att vara inkluderad eller exkluderad “bekräftar tillblivelser och 

olikheter”. “Det är i mellanrummet, det tredje rummet, positionerna emellan 

[inkluderade och exkluderade; vår anm.], utrymmet finns”. “I detta (mellan)rum kan 

man kanske riva något gammalt och skapa något nytt?” (Jones 2006a, s. 21ff) 

 

Som svar till artikel B framhäver författaren till artikel C tesen att bibliotekets 

betydelse inte ligger i att vara mellanrum, utan i att vara ett gemensamt rum. 

Författaren menar att ett mellanrum är en plats dit människan tvingas om den inte passar 

in enligt normen, till skillnad från ett gemensamt rum som är “Ett rum dit alla har 

tillgång, men ingen tvingas vara” [...] “Det är också ett rum där vi har rätt bra 

möjligheter att se varandra, både i direkta möten människor emellan, och i möten 

mellan olika kulturella traditioner, manifesterade i böcker, tidskrifter, musik”. 

Författaren lyfter med detta fram biblioteket som ett “reellt alternativ till apartheid-

ideologin”, en slags mötesplats där olikheter välkomnas (Wold-Karlsen 2006, s. 17ff). 

 

Att de vänsterintellektuellas smak inte ska styra bibliotekets utbud sticker ut som 

artikel D:s huvudsakliga tes. Artikeln behandlar bibliotek och folkbildning, men leder 

vidare in på biblioteket som mötesplats. Att mötesplats ges ett brobyggande innehåll 

kan urskiljas i argumentet: “Vad skulle det innebära för biblioteken om det inte var 

författarna och böckerna utan medborgarna som var utgångspunkten? Som jag ser det 
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skulle en viktig konsekvens vara att vi såg biblioteken som en plats för möten mellan 

människor med skilda intressen och åsikter” (Sundgren 2008, s. 9). 

 

Artikel E bygger på att folkbiblioteken måste finna sin relevans i samtiden, något de 

kan göra genom att inta centrala positioner som mötesplatser i lokalsamhället. Ett 

argument som talar för detta är: “Ur ett demokratiskt samhällsperspektiv har 

folkbiblioteken en viktig uppgift i att förverkliga detta löfte att bli ett offentligt och 

dynamiskt rum. I synnerhet då det offentliga rummet sakta börjar försvinna”. 

Folkbiblioteken beskrivs ge “ett löfte om att vara en tillåtande plats för möten över 

sociala gränser”, något som talar för dess brobyggande roll (Willstedt 2008, s. 7f). 

 

Artikel F fokuserar på Fisksätra bibliotek med tyngdpunkt på hur det fungerar som en 

brobyggande mötesplats i ett mångkulturell bostadsområde. Tesen kan ses vara att 

biblioteket i Fisksätra är en arena för demokrati och den brobyggande aspekten 

betonas i detta argument explicit: “En mötesplats mellan kulturer och samhällsklasser 

för jämlikhet och brobyggande. Få institutioner i Sverige lämpar sig så väl för detta 

brobyggande som folkbiblioteket”. Ett ytterligare argument som kopplar biblioteket 

som mötesplats till brobyggande är: “biblioteket är  ‘den viktigaste lokalen i hela 

Fisksätra’ det är ett bra exempel på modeordet ‘empowerment’, dvs en mötesplats där 

‘barn, unga och vuxna erövrar sina rättighetet, till kunskap, skapande, och möjlighet att 

delta i det offentliga samtalet’” (Myrstener 2008, s. 11). 

 

I artikel J framhålls att biblioteken har en viktig roll att spela när det kommer till 

antirasism. Författaren ser mötesplatsfunktionen som en avgörande del i hur 

verksamheten ska kunna bidra till ökad förståelse människor emellan: “Inte bara språk 

är en viktig faktor för att överbrygga hinder för förståelse, även skyltning av litteratur, 

skapandet av fria ytor på platsen, värna[de] om rätten till integritet för dem som kliver 

in i biblioteket på samma vis som ytan ska främja aktivitet och möten”. Biblioteket som 

mötesplats beskrivs i sig som ett utrymme där väggar ersätts med broar: “Det vi ska 

signalera, visa genom vår kompetens, genom våra arenor, våra ytor, är att dörren är 

öppen [...] De väggar vi har är utan gränser” (Dawod 2012, s. 15). 

 

I artikel 1 menar författaren att gränsöverskridande upplevelser och gränslösa 

samtal behövs och att biblioteket skulle kunna utgöra en plats för dessa. 

‘Gränsöverskridande’ och ‘gränslösa’ är två ord som, i stället för att peka på inklusion 

och exklusion, signalerar om brobyggande. Att biblioteket som brobyggande mötesplats 

behöver tydliggöras med hjälp av följande argument: “Alla de stora problemen i vår tid 

handlar på ett eller annat sätt om den ordning de skapar i åtskiljandet av likt och olikt, 

folk och fä, oss själva och de Andra etc”.“Jag tror på samtalet som en positiv (mot)kraft 

i arbetet mot de förenklade indelningarna och slutna sanningarna”samt “tillsammans 

kan man möjliggöra att egna och andras begränsningar överskrids” (Jones 2006b, s. 

18f). 

 

Artikel 4 bygger, mot bakgrund av hot om biblioteksprivatisering, på tesen “Det behövs 

ett offentligt rum där dörrarna står öppna för alla och alla känner sig välkomna - 

men inte som ägare utan som ständiga besökare”. Ur artikeln går att utläsa att 

mångfald betraktas som någonting positivt och att biblioteket ska vara en mötesplats 

som uppmuntrar till detta. Författaren liknar biblioteket vid ett offentligt och 

välkomnande rum och framhåller som argument att: “Man vill inte känna sig ‘borta’, 

som  en ovälkommen främling” och “Offentliga rum får alltså inte omvandlas till 

någons eller någras hem och vardagsrum - rum som du eller jag kan möblera efter eget 
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behag och välja att bjuda in vissa till, men samtidigt stänga dörren i ansiktet på andra” 

(Jones 2008, s. 20f). 

 
5.1.2 Mötesplatsen som upplevelsecenter 

Det andra temat, upplevelsecenter, handlar om biblioteket som en plats för möten 

genom kulturell programverksamhet och andra aktiviteter. 

 

Kärnan i artikel A är att “Biblioteken måste arbeta med ungdomar snarare än för 

dem” och det för att skapa bibliotek som tilltalar dem. Mötesplats diskuteras knutet 

till ungdomar och ses i sammanhanget som en arena för upplevelser. Vikten av att 

“skapa[...] verksamhet för och med ungdomar som innebär något mera än enbart en 

hylla med böcker för unga vuxna” framhålls. Likaså att “Program är en nödvändighet, 

det måste hända något hela tiden. Detta vittnar alla bibliotek med en aktiv 

ungdomsverksamhet om”, samt att “Kulturaktiva ungdomar kan använda biblioteket 

som den arena som de annars saknar, kultur- och skrivarläger kan vara kontaktpunkter” 

(Lundgren 2006, s. 19f). 

 

Tyngdpunkten ligger i artikel E på behovet av att folkbiblioteken finner sin relevans 

i samtiden och det framgår att detta kan uppnås genom ett ökat fokus på funktionen 

som lokal mötesplats. Argumenten för detta är “biblioteket borde kanske rymma mer än 

attraktiva medier och vara mer än en arena för samtidens mest dominerande 

kulturyttringar. Det finns andra sätt för folkbiblioteken att finna sin relevans i samtiden. 

Man talar ofta om folkbibliotekens betydelse som mötesplats och offentligt rum”. Att 

bibliotekets mötesplatsfunktion ses kretsa kring upplevelser framgår av att exemplet 

Alby bibliotek lyfts fram. “Ett gott exempel på hur biblioteksrummet kan användas 

pågår just nu på Alby Bibliotek i Botkyrka kommun där sammarbetar biblioteket med 

gruppen ‘Botkyrka Communityteater’ som arbetar med communitydans [...] biblioteket 

blir något annat, åtminstånde för en stund. Ett nytt sammanhang skapas genom 

sammarbetet, och i detta specifika fall skapas även dansen av folket i Alby, för folket i 

Alby, genom folkbiblioteket i Alby” (Willstedt 2008, s. 7f). 

 

I artikel H argumenteras för vikten av språkfrämjande arbete, eller närmare bestämt 

vikten av det månspråkiga biblioteket. “De med annan språklig bakgrund än svenska 

är ‘överrepresenterade’ bland biblioteksbesökarna och använder fler av bibliotekts 

funktioner och tjänster än de sedan generationer svenskspråkiga”. Mötesplatsfunktionen 

kan ses utgöra en stor och viktig del av det mångspråkiga bibliotekets totala verksamhet 

och de möten som äger rum går att koppla till diverse evenemang och aktiviteter: 

”böcker och andra media på mitt språk, om mitt land, utställningar, författarbesök, 

språkcaféer, läxhjälp, referesgrupper med mera är sätt för biblioteket och lokalsamhället 

att tala om för dom att jag är här och att de räknar med mig, jag är bekräftad” (Adelstam 

2010, s. 30f). 

 

I artikel 3 med tesen: om den nordiska folkbiblioteksmodellen fortsättningsvis ska 

kunna spela en central roll krävs att den genomgår radikal förnyelse framhålls 

argument om att biblioteket borde förvandlas till en plats för möten och upplevelser. “I 

visionen om det nya biblioteket tillhandahålls allt på webben, biblioteket är inte längre 

ett boklager utan ett upplevelsecenter där användaren står i centrum. Den nya 

bibliotekarien lämnar disken, rummet, ja kanske till och med biblioteket och ägnar sig i 

större utsträckning åt kommunikation” (Zorn 2007b, s. 10ff). 
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Tesen i artikel 6, att kulturhuset i Luleå är en succé, stöds av argumenten: “Under 

våren har besökarna strömmat till evenemangen och de olika verksamheterna i huset” 

och “Det har blivit en nytändning som smittat av sig i hela länet [...]. Biblioteket har 

flyttat fram positionerna och kräver att få vara en inspirerande plats istället för enbart en 

bokdepå”. Av argumenten framgår att biblioteket betraktas som en plats för möten 

genom upplevelser (Ekström 2008, s. 8f). 

 

Artikel 7 bygger på reaktioner kring Malmö stadsbiblioteks verksamhetsförändring som 

startade år 2009. Författarna, med koppling till verksamheten, uttrycker att  “Vi vill inte 

förvandlas till ett kulturhus med anpassningsbar profil. Vi vill vara ett 

folkbibliotek!”. De gör i följande argument en koppling till mötesplatsfunktionen som 

en plats för upplevelser: “I strategidokumenten betonas bibliotekets roll som 

upplevelse- och mötesplats. Ett brett programutbud är inget konstigt eller nytt, det har 

varit en självklar del av bibliotekets verksamhet genom åren” (Andersson, Berggren, 

Carlsson, Carlsson, Cerne, Gentili, Hörlin, Malmström, Möller, Schöld, Stigmar, 

Söderlind & Unoson 2012, s. 27f). 

 

Författaren till artikel 8 framhåller att “okonventionella lösningar är regel snarare än 

undantag för Garagets verksamheter”. Förklaras bör att Garaget är en filial till 

Malmö stadsbibliotek. Garaget framställs som en plats för möten genom upplevelser där 

“aktiviteterna till stor del utformas av dem som kommer till Garaget. Garagets 

ledstjärna [...] är att ta in och lyssna på de önskemål och behov som de som besöker och 

använder Garaget har” (Zorn 2010, s. 24f). 

 
5.1.3 Mötesplatsen som oas 

Det tredje temat, oas, handlar om biblioteket som en lugn och välkomnande fristad, en 

plats där människor kan ta en paus ifrån vardagen. 

 

Tesen De vänsterintellektuellas smak ska inte styra bibliotekens utbud poängteras i 

artikel D. Som argument för detta tar författaren bland annat upp att “Mer än hälften av 

befolkningen är mer eller mindre flitiga besökare på våra folkbibliotek. Men stora delar 

av arbetarklassen saknas bland besökarna”. Han frågar sig: “Vad [det; vår anm.] skulle 

[...] innebära för biblioteken om det inte var författarna och böckerna utan medborgarna 

som var utgångspunkten?” och frågan besvaras genom följande: “Som jag ser det skulle 

en viktig konsekvens vara att vi såg biblioteken som en plats för möten mellan 

människor med skilda intressen och åsikter. [...] Men då måste också alla känna sig 

välkomna. Inte bara de som vill låna s k kvalificerad skön- och facklitteratur, utan också 

de som vill lyssna på musik, se på film, surfa på nätet, spela spel eller bara träffa 

kompisar, få en pratstund och kanske fika”. Det är sammanfattningsvis viktigt att 

bibliotekets mötesplatsfunktion välkomna människor att “bara vara” (Sundgren 2008, s. 

9). 

 

I artikel G drivs tesen att människan söker sig till biblioteket för att andas ut. Att 

biblioteket liknas vid en oas uttrycks därmed explicit. Till argumenten hör att “En 

regnig höstdag finns inget hemtrevligare än att sitta ihop med fullständiga främlingar 

och läsa en tidning som man knappt begriper. Fin tyst samvaro uppstår bara på 

bibliotek” och att biblioteket är “En fridfull hemort för olika världsmedborgare”, utan 

vare sig in- eller utkastare (Svensson 2009, s. 10f). 
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Tesen som drivs i artikel I är, mot bakgrund av hot om privatisering, att Sverige 

behöver folkbibliotek. Författaren menar att dagens folkbibliotek besitter en frihetlig 

roll och som en del av denna ingår bibliotekets funktion som mötesplats. Att 

mötesplatsen liknas vid en oas uttrycks explicit genom följande: “Här finns något så 

ovanligt som en oas där människor kan träffas utan att behöva köpa något. Vi är 

medborgare och medmänniskor, inte konkurrenter eller kunder som mäts efter deras 

lönsamhet” (Berg 2011, s. 24). 

 

Artikel J bygger på tesen att biblioteket har i uppdrag att finnas till för alla 

medborgare och liknar biblioteket som mötesplats vid en oas genom att hävda att “Inte 

bara språk är en viktig faktor för att överbrygga hinder för förståelse, även skyltning av 

litteratur, skapandet av fria ytor på platsen, värna om rätten till integritet för dem som 

kliver in i biblioteket på samma vis som ytan ska främja aktivitet och möten”. Att 

“värna om rätten till integritet” är vad vi särskilt vill betona. Detta är, enligt vår mening, 

vad som tillskriver mötesplatsfunktionen sin egenskap som oas (Dawod 2012, s. 15). 

 

I artikel 3 framhålls att om den nordiska folkbiblioteksmodellen fortsättningsvis ska 

kunna spela en central roll krävs att den genomgår radikal förnyelse. Ett led i 

förnyelsen handlar om att lyfta fram biblioteket som mötesplats. Å ena sidan 

argumenteras i artikeln för att mötesplatsen skulle kunna betraktas som en oas “För ett 

par år sedan var möjligheten att kunna bli nådd ett mått på välstånd. I framtiden kommer 

motsatsen att vara en lyxvara: möjligheten att koppla ner, koppla bort, stänga av, inte bli 

nådd”. Å andra sidan framhålls behovet av att biblioteken, genom sin 

mötesplatsfunktion, bidrar till upplevelser: “I alla tänkbara vrår i samhället ska det 

upplevas och hända saker. Biblioteksrummet är väl den sista utposten och det är 

naturligtvis möjligt att den överges om där inget ‘spännande händer’” (Zorn 2007b, s. 

10). 

 

I artikel 4 uttrycks oro med anledning av privatisering av folkbibliotek och tesen “Det 

behövs ett offentligt rum där dörrarna står öppna för alla och alla känner sig 

välkomna - men inte som ägare utan som ständiga besökare” står i centrum. 

Författaren argumenterar implicit för att biblioteket måste få förbli en oas “Man vill inte 

känna sig “borta”, som  en ovälkommen främling, en besökare” (Jones 2008, s. 20f). 

 

Artikel 5 bygger på tesen att Åre biblioteks förändrade verksamhet är en succé. 

Besökarna beskrivs strömma till lokalen och tanken om biblioteket som en oas stärks av 

argumentet att “folk bara ÄR här, skruttar runt, läser tidning, sitter med barnen i 

barnhörnan, lånar datorn - biblioteksverksamheten har fått helt nya dimensioner”. Att 

hävda att människor kommer till biblioteket bara för att “vara” tyder på att 

verksamheten betraktas som en kravlös plats, inte olik en oas (Zorn 2007a, s. 10ff). 

 

Artikel 6 redogör för Kulturens hus i Luleå och författaren menar att detta är en succé. 

Bibliotekets mötesplatsfunktion lyfts fram som en bidragande faktor och liknas genom 

följande vid en oas: “Det råder ingen tvivel om att de tre elvaåringarna som går omkring 

i strumplästen inne på biblioteket upplever bibblan som ett vardagsrum” (Ekström 2008, 

s. 8ff). 

 

I artikel 8 behandlas Garaget, en filial till Malmö stadsbibliotek med den för 

verksamheten grundläggande tanken att: “okonventionella lösningar är regel snarare 

än undantag”. Argument som påvisar verksamhetens betydelse som oas är: “Vi lånar 

ut Garaget till människor som vill använda platsen för arrangemang och då låter vi de 
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själva ta kommandot över platsen”. “[Det; vår anm.] Handla[r; vår anm.] om att bygga 

en mental miljö där människor känner att de har ett förtroende från oss och att de 

återgäldar med sitt förtroende”. Vad argumenten säger är att Garagets användare ges 

frihet och svängrum i användandet av lokalen och därav kopplingen till mötesplatsen 

som oas (Zorn 2010, s. 24f). 

 
5.1.4 Ifrågasättandet av begreppet mötesplats 

Det fjärde temat ifrågasätter biblioteket som mötesplats, med utgångspunkt i att detta 

endast är tomma ord, i behov av att fyllas med innehåll. 

 

I artikel 2 uttrycks en oro över de förändringar som skett gällande bibliotekens 

verksamhetsplaner och styrdokument. Den tes som sticker ut är att “Allt nytt är inte 

bra och allt gammalt är inte dåligt”. Författaren menar att även om verksamheten 

måste utvecklas och anpassas efter dagens samhälle så riskerar utvecklingen (att i 

styrdokument oreflekterat kalla biblioteket för mötesplats) att förminska bibliotekets 

betydelse och därmed äventyra de ekonomiska bidrag biblioteket är beroende av. I 

artikeln framgår att mötesplatsfunktionen måste tillskrivas ett innehåll. 

 
Ordmissbruk brer ut sig i verksamhetsplaner och stryrdokument. Bibliotek skall inte 

längre kallas bibliotek utan ‘samhällets mötesplats’ eller ‘mötesplats för alla’. 

Biblioteken skall heta kunskapscentra eller rum för livslångt lärande. Biblioteken 

skall styras med kunskap och fantasi. Från planeringsavdelningar, beställarkontor, 

controllers  och andra räknenissar florerar en mängd skrivna floskler. Som till intet 

förpliktigar. (Lindvall 2007, s. 32f) 

 
5.2 Ställningstaganden och konsekvenser 
I det här avsnittet presenteras svaren på uppsatsens två sista frågeställningar, “vilka 

argument används i debatten för, respektive mot att folkbiblioteket fokuserar på sin 

funktion som mötesplats?”, samt “vad anser debattörerna att ett ökat fokus på 

mötesplatsfunktionen får för konsekvenser för folkbibliotekets utveckling?” Dessa svar 

redogörs bäst för tillsammans, då argumenten för respektive mot i viss utsträckning 

även besvarar vilka konsekvenser ett ökat fokus får för folkbibliotekets utveckling. 

Argumenten har för tydlighetens skull skrivits i fet stil och alla uttryck för 

konsekvenser har kursiverats. Ett antal citat ger uttryck för både argument och 

konsekvenser och dessa markeras därför med både fet stil och kursivering. 

 
5.2.1 För 

Frågan “Hur kan biblioteken erbjuda något som attraherar dem [ungdomarna; vår anm.] 

även på deras fritid?” i artikel A besvaras genom argumentet “Program är en 

nödvändighet, det måste hända något hela tiden. Detta vittnar alla bibliotek med 

en aktiv ungdomsverksamhet om” (Lundgren 2008, s.20). Slutsatsen är att ju mer 

biblioteken fokuserar på sin funktion som en upplevelseorienterad mötesplats, desto 

större chans att verksamheten lockar till sig ungdomar. 

 

Författaren till artikel D ställer sig frågan “Vad skulle det innebära för biblioteken om 

det inte var författarna och böckerna utan medborgarna som var utgångspunkten?” 

 (Sundgren 2008, s. 9) och besvarar den med: 

 
Som jag ser det skulle en viktig konsekvens vara att vi såg biblioteken som en plats 

för möten mellan människor med skilda intressen och åsikter. [...] Men då måste 

också alla känna sig välkomna. Inte bara de som vill låna s k kvalificerad skön- 
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och facklitteratur, utan också de som vill lyssna på musik, se på film, surfa på 

nätet, spela spel eller bara träffa kompisar, få en pratstund och kanske fika. 
(ibid., s. 9) 

 

Det framgår av ovanstående argument att ett ökat fokus på mötesplatsfunktionen skulle 

innebära en förändrad syn på biblioteken. Detta skulle, enligt vår mening, potentiellt 

kunna innebära att även dagens “icke-användare” fick upp ögonen för verksamheten i 

dess ”nya” form. Att lyfta fram mötesplatsen som bibliotekets primära funktion skulle 

också innebära en del arbete för att få alla besökare att känna sig likvärdigt välkomna. 

 

Artikel E beskriver en problematik kring bibliotekens sjunkande besökssiffror och lyfter 

fram Dieselverkstaden i Nacka som “ett positivt exempel i ett övrigt dystert landskap”. 

“Dieselverkstadens bibliotek [har; vår anm.] visat att ett folkbibliotek kan vara något 

annat än det som folk förväntar sig” (Willstedt 2008, s. 7) i detta fall ett 

upplevelseorienterat kulturhus. Ett ytterligare argument för ökat fokus på bibliotekets 

mötesplatsfunktion är att “Ur ett demokratiskt samhällsperspektiv har 

folkbiblioteken en viktig uppgift i att förverkliga detta löfte att bli ett offentligt och 

dynamiskt rum” (ibid., s. 8). 

 

I artiklarna F och H återfinns en hel del likheter. F behandlar Fisksätra bibliotek och 

dess profilering som “ett lokalt centrum för språkstödjande arbete och ‘motor i ett aktivt 

kontaktskapande med ett öppet och uppsökande förhållningssätt’” (Myrstener 2008, s. 

11) och H det mångspråkiga biblioteket i allmänhet och dess funktion som mötesplats. 

Fisksätra bibliotek liknas vid en brobyggande och språkutvecklande mötesplats och dess 

profilering framställs som tidsenlig. Fisksätra har enligt författaren “blivit rikskänt 

inom biblioteksvärlden för sin verksamhet” (ibid., s. 11). Att satsa på biblioteket som 

en språkutvecklande mötesplats anses i F positivt med tanke på att goda språkkunskaper 

är en “tillgång för individen och för samhället” (ibid., s. 11). I H framförs ett 

liknande argument: “Mångspråkighet och den bredare kulturkompetens som följer 

därav, är en tillgång för den enskilda individen och en rikedom för samhället, 

såväl lokalt som globalt” (Adelstam 2010, s. 30). I H understryks att individer med 

“annan språklig bakgrund än svenska” (ibid., s. 30) utgör merparten av 

biblioteksbesökarna, varför ett fokus på biblioteket som en mångkulturell mötesplats får 

goda konsekvenser för såväl verksamhet som besökare: “böcker och andra media på 

mitt språk, om  mitt land, utställningar, författarbesök, språkcaféer, läxhjälp, 

referensgrupper med mera är sätt för biblioteket och lokalsamhället att tala om för 

dom att jag är här och att de räknar med mig, jag är bekräftad” (ibid., s. 30). 

 

Författaren till artikel G liknar genomgående biblioteket vid en oas, en plats för “fin tyst 

samvaro” (Svensson 2009, s. 10). Det huvudsakliga argumentet för att biblioteken satsar 

på sin funktion som mötesplats är att den bidrar till “ökad förståelse mellan 

invandrare och svenskar” (ibid., s. 11) och därmed minskad främlingsfientlighet. 

 
5.2.2 Mot 

Författaren till artikel 2  är orolig för vad förändringarna i verksamhetsplanerna och 

styrdokumenten kan komma att innebära för bibliotekens nästa fas. I dessa dokument 

liknas biblioteket vid en “‘samhällets mötesplats’” och en “‘mötesplats för alla’”, ett 

“kunskapscentra” och ett “rum för livslångt lärande”. Vad författaren efterlyser är att 

bibliotekets mötesplatsfunktion fylls med innehåll: 

 
Ordmissbruk brer ut sig i verksamhetsplaner och styrdokument. Bibliotek skall 

inte längre kallas bibliotek utan ‘samhällets mötesplats’ eller ‘mötesplats för alla’. 
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Biblioteken skall heta kunskapscentra eller rum för livslångt lärande. Biblioteken 

skall styras med kunskap och fantasi. Från planeringsavdelningar, 

beställarkontor, controllers och andra räknenissar florerar en mängd skrivna 

floskler. Som till intet förpliktigar. (Lindvall 2007, s. 32) 

 

I fråga om vad ett ökat fokus på bibliotekets mötesplatsfunktion skulle få för 

konsekvenser för verksamheten, lyfts planerna på ett nytt bibliotek vid Odenplan fram: 

 
“Ett nytt huvudbibliotek är befogat. Det nya biblioteket blir dyrbart för staden.Det är 

bara att hoppas att inte några räknenissar får för sig att den nya ”mötesplatsen” 

eller det nya ”vardagsrummet” skall ersätta alla andra bibliotek i staden. Jag tror 

mig veta att pensionärer, skröpliga i kroppen men klara i knoppen, inte kommer 

att utnyttja det nya fina vardagsrummet vid Odenplan. (ibid., s. 33) 

 

I artikel 7 uttrycker några bibliotekarier vid Malmös bibliotek oro över de förändringar 

som sker i verksamheten. De ser dessa förändringar som sätt att avveckla biblioteket 

eftersom de klassiska tjänsterna, med den utsträckning och bredd på medier som länge 

kännetecknat verksamheten,  inte längre används i samma utsträckning. Dock menar de 

att “behovet av biblioteket[s klassiska tjänster; vår anm.] snarare ökar än 

minskar” (Andersson et al. 2012, s.27). Även om biblioteken måste hänga med i 

samhällsutvecklingen anser de att “jakten på besökssiffrorna [inte] får styra 

innehållet i verksamheten” (ibid., s.27). Tillåts besökssiffrorna att styra finns risk att 

bibliotekariernas specialkompetens kan komma att gå förlorad. Som en reaktion på hur 

biblioteket i styrdokumenten lyfts fram som en upplevelse- och mötesplats skriver 

artikelförfattarna att: “[Vi; vår anm.] räds [...] ett tillstånd, där vi inte längre bryr oss 

om ett rikt och professionellt utvalt utbud av medier, och där vi mist vår 

specialkompetens på området”, samt att “Vi känner att både vårt arbetsklimat och våra 

arbetssätt har påverkats negativt av den förändrade strategin. Med försämrad 

verksamhet som följd” (ibid., s.27). 

 

I artikel I, som uppehåller sig kring privatiseringen av bibliotek, anas ingen motsättning 

till biblioteket som den fria plats den idag kan sägas utgöra. Det finns däremot en 

motsättning till att platsen omvandlas från att vara ett “själens apotek” där dörren står 

öppen för alla till att bli en motsvarighet som enbart bryr sig om mätbara resultat. Här 

kan läsas in att det som primär funktion handlar om att lyfta fram biblioteket som en 

upplevelseorienterad mötesplats och att på så vis locka till sig fler besökare. Författaren 

förklarar att “Detta riskerar leda till likriktning och urvattning av biblioteken och 

förvandla vår unika folkbildningstradition till ännu en kommersiell marknadsplats” 

(Berg 2011, s.24). 

 

5.3 Sammanfattande analys 
Det här avsnittet innehåller en sammanfattande analys där vi kopplar debatten om 

biblioteket som mötesplats till vårt teoretiska ramverk och den tidigare forskning vi 

använt oss av. I debatten tillskrivs mötesplatsen i huvudsak funktionen som brobyggare, 

upplevelsecenter och oas. Vi ser kopplingar mellan dessa teman och Jochumsen et al:s 

 four-space model. Det fjärde temat, ifrågasättande av mötesplatsfunktionen, kan också 

länkas till diskussionen som förs av Jochumsen et al. (2012). I kommande stycken 

resoneras även kring de presenterade argumentens hållbarhet. Debattens två sidor ställs 

mot varandra; de som är för ett ökat fokus på biblioteket som mötesplats och de som är 

mot. Avsikten med detta är att avgöra vilken sida som argumenterar mest välgrundat. 

Avslutningsvis resoneras kring hur biblioteken i debatten legitimeras som tredje rum. 
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5.3.1 Mötesplatsen som brobyggare, upplevelsecenter och oas 

Vi har sammanfört våra tre teman, mötesplatsen som brobyggare, upplevelsecenter och 

oas, med de fyra mål som ligger till grund för the four-space model. Vad som 

tydliggjorts är att de fyra målen inte kan uppnås inom ramen för ett och samma tema. 

Mötesplatsen som brobyggare handlar som bekant om främjande av integration, 

minskande av samhällsklyftor och bejakande av olikheter. Mötesplatsen understödjer i 

synnerhet målet empowerment. Hur empowerment talas om i denna kontext framgår i 

följande argument: 

 

Artikel F: “biblioteket är  ‘den viktigaste lokalen i hela Fisksätra’ det är ett bra exempel 

på modeordet ‘empowerment’, dvs en mötesplats där ‘barn, unga och vuxna erövrar sina 

rättighetet, till kunskap, skapande, och möjlighet att delta i det offentliga 

samtalet’”(Myrstener 2008, s. 11). Artikel 1: “Jag tror på samtalet som en positiv 

(mot)kraft i arbetet mot de förenklade indelningarna och slutna sanningarna”.“[...] 

tillsammans kan man möjliggöra att egna och andras begränsningar överskrids”(Jones 

2006b, s. 18). 

 

Det sätt på vilka den brobyggande mötesplatsen talas om indikerar att det är en plats där 

möten mellan olikheter resulterar i ett stärkande av människor vilket i sin tur stärker 

samhället i stort.  

 

Mötesplatsen betraktad som ett upplevelsecenter handlar om biblioteket som en plats för 

möten genom kulturell programverksamhet och andra aktiviteter. Denna 

mötesplatsaspekt visar sig särskilt kunna bidra till att målen experience och innovation 

uppfylls. Experience har individen och dennes utveckling som främsta fokus något som 

lyser igenom i argumenten från artiklarna A och 7: 

 

Artikel A: “Kulturaktiva ungdomar kan använda biblioteket som den arena som de 

annars saknar, kultur- och skrivarläger kan vara kontaktpunkter” (Lundgren 2006, s. 

20). Artikel 7: “I strategidokumenten betonas bibliotekets roll som upplevelse- och 

mötesplats. Ett brett programutbud är inget konstigt eller nytt, det har varit en självklar 

del av bibliotekets verksamhet genom åren” (Andersson et al. 2012, s. 28). 

 

Som vi ser det bidrar tillhandahållande av aktiviteter och ett brett programutbud 

automatiskt till att besökarna förses med upplevelser. 

 

Till skillnad från experience lägger innovation mer fokus på samhället i stort, något som 

lyser igenom i följande citat då de centrerar kring bibliotekets roll i samhället: 

 

Artikel 6: “Biblioteket har flyttat fram positionerna och kräver att få vara en 

inspirerande plats istället för enbart en bokdepå” (Ekström 2008, s. 10). Artikel 8: 

“Ambitionen har varit att skapa en öppen mötesplats för Malmöborna och en plats där 

aktiviteterna till stor del utformas av dem som kommer till Garaget.” (Zorn 2010, s. 24). 

 

En “inspirerande plats” kan argumenteras vara detsamma som en plats som öppnar upp 

för kreativitet och innovation. En plats där användarna tillåts utforma aktiviteter efter 

eget behag, tyder på en innovativ och nytänkande verksamhet som även uppmuntrar 

användarna till att tänka fritt. 

 

Mötesplatsen som oas liknar biblioteket vid en lugn och välkomnande fristad och 

stödjer i huvudsak målet involvement. Involvement handlar om att individen, genom 
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mänsklig kontakt och deltagande, kan utveckla mening och identitet. Hur mötesplatsen 

som oas bidrar till att uppnå detta mål återspeglas genom hur följande argument trycker 

på deltagande: 

 

Artikel G: “[Biblioteket är; vår anm.] En fridfull hemort för olika världsmedborgare” 

(Svensson 2009, s. 10). Artikel I: “Här finns något så ovanligt som en oas där 

människor kan träffas utan att behöva köpa något. Vi är medborgare och medmänniskor, 

inte konkurrenter eller kunder som mäts efter deras lönsamhet” (Berg 2011, s. 24).  

 

Genom att fungera som en kravlös mötesplats som uppmuntrar till eftertanke ser 

biblioteket som oas till att möta målet för involvement. 

 
5.3.2 Ifrågasättandet av begreppet mötesplats 

Kategorin ifrågasättande av mötesplatsen består endast av artikel 2, och även om den 

inte behandlar vad den nya verksamheten ska innehålla på samma vis som ovanstående 

artiklar tar den upp en viktig aspekt av debatten. Författaren av artikeln betonar vikten 

av att den nya typen av verksamhet måste ha en substans och att det måste synas i 

styrdokumenten och de regelverk och förordningar som biblioteksverksamheterna 

arbetar utifrån. Att det som står där inte bara är tomma ord, eller “floskler”, för då finns 

risken att verksamheten förminskas vilket kan komma att innebära att den förlorar sin 

legitimitet och med detta de statliga bidrag som den är beroende av. 

 

Att det krävs en diskussion kring vad den nya biblioteksverksamheten ska innebära är 

en av anledningarna till varför Jochumsen et al. skapade the four-space model som 

nämnts i avsnitten för tidigare forskning och teori. Jochumsen et al. betonar vikten av 

att diskussionen måste föras både internt och externt just för att inkludera alla parter och 

för att skapa den legitimitet i verksamheten som författaren till artikel 2 är rädd kommer 

att försvinna. 

 
5.3.3 Argumentens hållbarhet 

Som framgår i presentationen ovan har vi gjort bedömningen att tre av argumenten är 

ohållbara; ett argument på för-sidan och två på mot. Enkelt räknat säger detta oss att för-

sidan har ett klart övertag i den samtida biblioteksdebatten. Inte minst med tanke på att 

vi bland våra artiklar funnit betydligt fler som ställer sig för ett ökat fokus på 

biblioteketsom mötesplats än mot, något som illustreras i Figur 1. 
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I Fig. 1 kan man utläsa tre resultat: 1) vilka artiklar som talar för respektive mot ett ökat 

fokus på bibliotekets mötesplatsfunktion, 2) hur stor andel av våra insamlade artiklar 

som innehåller något ställningstagande i frågan och 3) vilken av de två tidskrifterna de 

tillhör. Den sista punkten analyseras inte vidare i texten nedan, utan återkopplas istället 

till i vår diskussion. I figuren har vi endast valt att inkludera de artiklar som tar tydlig 

ställning i fråga om ett ökat fokus på bibliotekets som mötesplats, detta förklarar varför 

hälften av våra analyserade artiklar inte är inkluderade i den. De argument vi bedömt 

vara ohållbara hittas i artikel A, 2, och 7. 

 

I artikel A rör det sig om ett sakligt argument: “Program är en nödvändighet, det 

måste hända något hela tiden. Detta vittnar alla bibliotek med en aktiv 

ungdomsverksamhet om” (Lundgren 2008, s. 20.) Vi bedömmer att argumentet är 

sakligt eftersom författaren hänvisar till arbetssätten på faktiska bibliotek, något som i 

sig går att mäta. Vad som kan ifrågasättas är sanningshalten i att alla dessa bibliotek 

ställer sig bakom påståendet att “program är en nödvändighet”.   

 

I både artikel 2 och 7 handlar det om normativa argument. Artikel 2: 

 
Ett nytt huvudbibliotek är befogat. Det nya biblioteket blir dyrbart för staden. Det är 

bara att hoppas att inte några räknenissar får för sig att den nya ’mötesplatsen’ 

eller det nya ’vardagsrummet’ skall ersätta alla andra bibliotek i staden. Jag tror 

mig veta att pensionärer, skröpliga i kroppen men klara i knoppen, inte kommer 

att utnyttja det nya fina vardagsrummet vid Odenplan. (Lindvall 2007, s. 33) 

 

Artikel 7: “behovet av biblioteket[s klassiska tjänster] snarare ökar än minskar” 

(Andersson et al. 2012, s.27). Att argumenten är normativa kan motiveras genom att det 

är författarnas personliga åsikter och uppfattningar som läggs fram. Varför de bedömts 

som ohållbara handlar om att vi ifrågasätter dess rimlighet. Vad är det som säger att de 

pensionärer det talas om i artikel 2 inte kommer att nyttja det “nya fina 

vardagsrummet”? Det finns med säkerhet de som bor i närheten av biblioteket och som 

oberoende av “skröplighet” kommer att söka sig dit, varför det känns fel att 

generalisera. För pensionärer som redan innan bibliotekets omvandling till “nya fina 

vardagsrum” inte har kunnat ta sig till lokalen kommer dess förändrade utformning 

heller knappast att spela någon roll. I artikel 7 finns det inget som understödjer 

påståendet om att “behovet av biblioteket[s klassiska tjänster; vår anm.] snarare ökar än 

minskar”. Vi frågar oss därför hur vi ska kunna acceptera detta utan vidare information. 

 
5.3.4 Legitimitet som tredje rum 

Med anledning av att argumenten för ett ökat fokus på det fysiska biblioteket som 

mötesplats till synes är flest, samt är mest hållbara, finns skäl att dröja sig kvar vid 

dessa. Den problematik som uppsatsen baseras på går som bekant ut på att dagens 

bibliotek behöver finna samhällelig legitimitet. Idag kan man välja att se biblioteken 

som mötesplatser i form av tredje rum och som vi ser det hjälper många av argumenten 

för till att legitimera biblioteket som just detta. På grund av begränsat utrymme väljer vi 

att endast resonera kring ett par olika argument. 

 

I artikel D framförs att biblioteket ska ses “som en plats för möten mellan människor 

med skilda intressen och åsikter” (Sundgren 2008, s. 9) och i G att mötesplatsen bidrar 

till “ökad förståelse mellan invandrare och svenskar” (Svensson 2009, s. 11). I 

ovanstående argument kan läsas in att biblioteket betraktas som en arena där olikheter 

välkomnas och möts, samt resulterar i en ökad förståelse för det så kallat annorlunda. 
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Detta är något som överensstämmer med Oldenburgs teori om tredje rum. Oldenburg 

(1999) menar att tredje rum förser individer med perspective genom att det erbjuder 

dem mänsklig kontakt och därigenom möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och 

lärdomar (s. 50). Perspective kommer alltså av att människor med skilda åsikter och 

intressen möts och leder i sin tur till ökad förståelse människor emellan. 

 

Ur demokratisynpunkt kan säga att varje samhälle behöva minst ett  tredje rum för att 

fungera väl (Jochumsen et al. 2012, s. 592) På samma sätt som tredje rum beskrivs som 

viktiga för demokratin görs (i artikel E) så även biblioteken och dess funktion som 

mötesplats: “Ur ett demokratiskt samhällsperspektiv har folkbiblioteken en viktig 

uppgift i att förverkliga detta löfte att bli ett offentligt och dynamiskt rum” (Willstedt 

2008, s. 8). 
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6 Diskussion och Slutsatser 
Som en del i diskussionen vill vi klargöra att vi upplevt vissa svårigheter i samband med 

bedömningen av argument som sakliga eller normativa. Många gånger har det rört sig 

om rena tolkningsfrågor. Som exempel har vi bedömt argumentet nedan, ur artikel A, 

vara sakligt, men inte utan att överväga möjligheten att betrakta det som normativt. 

“Program är en nödvändighet, det måste hända något hela tiden. Detta vittnar alla 

bibliotek med en aktiv ungdomsverksamhet om” (Lundgren 2008, s. 20). Att “program 

är en nödvändighet” tyder på en personlig åsikt (ett normativt argument), medan “det 

vittnar alla bibliotek med en aktiv ungdomsverksamhet om” pekar på något som skulle 

kunna mätas (ett sakligt argument). Kanske borde dessa meningar ha separerats för en 

mer noggrann analys. “Det vittnar alla bibliotek med en aktiv ungdomsverksamhet om” 

hade då kunnat förstås som ett sakligt argument som understödjer det normativa 

argumentet “program är en nödvändighet”. 

 

Angående de teman som identifierats i den undersökta mötesplatsdebatten har dessa 

vissa likheter med Forsten och Fries (2006). Forsten och Fries sorterade sina artiklar 

efter kategorierna fritid och rekreation, delaktighet och sammanhang, samt individens 

och samhällets utveckling och vi sorterade våra efter brobyggare, upplevelsecenter och 

oas. Fritid skulle spontant kunna likställas med upplevelsecenter, då de båda inkluderar 

kravlösa nöjen och aktiviteter. Rekreation skulle i sin tur kunna knytas till oas. En oas 

är inget annat än en plats för andhämtning och vila. Delaktighet och sammanhang går 

att länka till mötesplatsen som brobyggare, men även till mötesplatsen som oas. En 

brobyggande plats är en gränsöverskridande plats som aktivt bidrar till delaktighet och 

en oas är en avkopplande plats som passivt förser oss med mänsklig kontakt och 

sammanhang. Individens och samhällets utveckling överensstämmer inte med någon av 

våra kategorier, utan ses istället av oss vara vad mötesplatsen som brobyggare, 

upplevelsecenter och oas ger upphov till. 

 

För att återkoppla och ge en lättöverskådlig bild av de tre mötesplatskategorier som 

urskiljts i debatten har vi skapat ett Venn-diagram som vi kallar three-theme model 

(Figur 2). Modellen tillåter ett genomförande av två parallella analyser. Å ena sidan, att 

undersöka hur respektive tidskrift fördelar sig över kombinationerna, å den andra att 

undersöka hur kombinationerna överlappar varandra. 
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I Fig. 2 representerar bokstavskoder artiklar som är publicerade i Bis och sifferkoder de 

artiklar som är publicerade i Bbl. En hastig överblick visar att mötesplatsfunktionen i 

flertalet Bis-artiklar ses ha en brobyggande roll medans den i merparten av Bbl-

artiklarna liknas vid en oas eller ett upplevelsecenter. Uppdelningen kan tolkas bero på 

tidningarnas skilda utgångspunkter och värderingar, skillnader som tagits upp i 

metodavsnittet. 

 

Bis skrivs ur ett självuttalat vänsterperspektiv och tydligt är att tidskriften i första hand 

värnar om “samhällets svaga”, samt ser potential i biblioteket som en plats där olikheter 

möts. Detta förklarar varför brobyggande visat sig vara Bis hjärtefråga. I egenskap av 

medlemstidning för Svensk Biblioteksförening säger sig Bbl spegla föreningens åsikter 

och värderingar vilka vilar mot en demokratisk grund. Bbl beskrivs av Svensk 

Biblioteksförening som en branschtidning för “spridning av kunskap, trender och 

aktuell utveckling” (Svensk Biblioteksförening 2011). Att flertalet av tidningens artiklar 

behandlar temat upplevelsecenter skulle kunna härledas till uttalandet om att trender och 

aktuell utveckling är det som tidningen betonar. Upprättande av kulturhus kan i sin tur 

sägas ha varit utmärkande trender mellan år 2006 och 2013. Anledningen till att Bbl i 

stor utsträckning även behandlat mötesplatsen som oas kan handla om den konstrast 

detta tema utgör i förhållande till mötesplatsen som upplevelsecenter. Vi tolkar det som 

att debatten om kulturhus kan ha triggat igång en parallell diskussion om bibliotekets 

mer traditionella funktioner, däribland den som oas. 

 

Som ovan nämnt kan man med hjälp av Fig 2. analysera hur mötesplatsens tre teman 

överlappar varandra. Intressant att notera är att oas och brobyggare länkas samman av 

tre artiklar och oas och upplevelsecenter av ytterligare tre. I knytpunkten för 

brobyggare och upplevelsecenter finner vi däremot endast en artikel. Det framgår 

tydligt att oas är det tema som diskuteras mest i samband med de andra. Detta kan bero 

på den kontrast som nämnts i stycket ovan, att temat oas,  i samband med de andra två, 

talas om som en funktion som prioriteras bort. För att verksamheten ska fungera som 

oas krävs ett visst lugn, något som är svårt att kombinera med de aktiviteter som sker 

när verksamheten agerar brobyggare eller upplevelsecenter. Att modellens två teman, 

brobyggare och upplevelsecenter bara talas om i samma sammanhang en gång kan bero 

på att de är mer kompatibla. Det är inte orimligt att tänka att de har gemensamma 

intressen och att det därför inte behövs avgöras vilket av dem som verksamheten ska 

lägga störst vikt vid. 

 

The four-space model kan liknas vid en slags “biblioteksutopi”. Skapas utrymme för 

inspiration, learning, meeting och performance kan verksamheten betraktas som mer 

eller mindre fulländad, den uppfyller då samtliga mål som biblioteket, enligt Jochumsen 

et al. ska verka för att stödja. Målen är som bekant experience, empowerment, 

innovation och involvement. Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt för ett 

bibliotek att uppfylla dessa samtliga mål? Vår three-theme model brottas med en 

liknande problematik. De tre teman ses i teorin, och som illustreras i fig. 2, 

sammanstråla i ett utrymme i modellens mitt, ett utrymme som dock i praktiken saknar 

innehåll. Till verkligheten hör att det i ingen av våra undersökta artiklar på en och 

samma gång talas om mötesplatsen som en brobyggare, ett upplevelsecenter och en oas. 

Mötesplatsen kan, med detta sagt, inte samtidigt fylla dessa tre funktioner, något som 

leder fram till slutsatsen att modellens mitt är att betrakta som en “mötesplatsutopi”. 
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I fråga om hur det moderna folkbiblioteket ska kunna vinna samhällelig legitimitet 

krävs förslagsvis någonting annat än en profilering som en mötesplats i form av en 

brobyggare, ett upplevelsecenter, eller en oas. Trots att vi finner anledning att 

ifrågasätta the four-space model vill vi ändå hävda att biblioteket har en betydligt större 

chans att legitimera sin verksamhet om de arbetar efter denna än om de endast 

koncentrerar sig på olika aspekter av mötesplatsen som illustreras i vår three-theme 

modell. Bibliotekets mötesplatsfunktion kan sägas utgöra en del av the four-space 

models samtliga rum och därmed även vara av avgörande betydelse för att modellens 

fyra mål upfylls. Genom att betrakta mötesplatsfunktionen som inbakad i en “större 

vision” kan man troligtvis undgå den diskussion och de problem som tycks uppstå när 

biblioteket vill legitmiera sig som mötesplats. Alternativet till detta är, för att återknyta 

till Rasmus Fleischer, att biblioteken finner legitimitet genom att hitta sin speciella 

nisch. Fleischer är som bekant av den mening att “Alla bibliotek behöver inte ha 

identiska målsättningar utan det kan tänkas att vitt skilda varianter skulle kunna 

komplettera varandra” (2009). 

 

Vi anser att vår studie indikerar att ett och samma bibliotek omöjligt kan vara bäst på 

allt och att det därför inte är realistiskt för den enskilda verksamheten att ha detta som 

målsättning. Trots att the four-space model kan betraktas som en heltäckande 

biblioteksvision finns viss risk att den resulterar i mediokra och intetsägande 

verksamheter. Samma sak gäller vår three-theme model, som i sin tur kan ses som en 

heltäckande mötesplatsvision. I den debatt vi undersökt liknas som bekant aldrig 

bibliotekets mötesplatsfunktion på samma gång vid en brobyggare, ett uplevelsecenter 

och en oas. Mediokra verksamheter är, enligt oss, de som inte utmärker sig på något 

sätt, utan som i sin strävan efter att uppnå sin fulla potential faller platt. Fruktsamt är 

nog, likt Fleischer (2009) menar, att biblioteken koncentrerar sig på att hitta och 

utveckla någon högst individuell styrka. I kampen om samhällelig legitimitet är, även 

enligt oss, allra viktigast för enskilda bibliotek att försöka sticka ut och hitta sin nisch.  

 

Avslutningsvis kan sägas att det i debatten talas om det fysiska biblioteket som 

mötesplats i tre olika sammanhang; som brobyggare, upplevelsecenter och oas. Bland 

de argument som talar för ett ökat fokus på bibliotekets mötesplatsfunktion går att 

urskilja en kärna. Mötesplatsen anses vara viktig för samhället ur demokratisynpunkt. 

Genomgående i undersökningsavsnittet kan också urskiljas att anledningen till att ett 

ökat fokus på mötesplatsfunktionen betraktas som positivt beror på att det har fungerat 

bra i tidigare fall. Såväl Dieselverkstaden, som Garaget och Fisksätra bibliotek lyfts i 

argumenten fram som framgångsrika exempel. En centrering kring funktionen som 

mötesplats innebär på naturlig väg att litteratur- och informationsförmedling hamnar i 

skymundan. Till de konsekvenser debattörerna menar att ett ökat fokus på 

mötesplatsfunktionen får för folkbibliotekets utveckling hör därför att bibliotekarierna 

riskerar att mista sin specialkompetens. De positiva konsekvenser som kunnat utläsas i 

debatten handlar om att biblioteket får en mer central, om än något annorlunda, roll i 

lokalsamhället. 
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7 Sammanfattning 
Vår uppsats tar avstamp i behovet för folkbiblioteken att vinna samhällelig legitimitet. 

Behovet har uppstått som ett svar på senare års samhällsförändringar, däribland 

internets framfart. Folkbiblioteken har tidigare arbetat efter ett tydligt fokus och fyllt en 

viktig samhällelig roll. Dess uttalade huvudfunktioner har sedan tidigt 1900-tal växlat 

mellan folkbildning och kulturförmedling. I bakgrunden för dessa funktioner har rollen 

som mötesplats ständigt kunnat skymtas och rollen har idag kommit att 

uppmärksammas alltmer. Vår studie riktar in sig på att undersöka hur det talas om 

biblioteket som mötesplats i den samtida svenska biblioteksdebatten. 

 

Vi har med utgångspunkt i Jochumsen et al:s biblioteksvision the four-space model 

genomfört en argumentationsanalys. Modellen delar upp biblioteksverksamheten i fyra 

rum inspiration, learning, meeting och performance. Underlaget för analysen utgörs av 

arton debattartiklar publicerade i tidskrifterna Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle 

under perioden 2006-2013. Debatten undersöks i två olika led och följs upp med en 

sammanfattande analys. I det första ledet avgörs i vilket sammanhang artikelförfattarna 

talar om det fysiska biblioteket som mötesplats, något som resulterat i följande fyra 

kategorier: brobyggare, oas, upplevelsecenter och ifrågasättande. Kategorierna har 

skapats genom att respektive artikels tes och argument har extraherats. I 

undersökningens andra led urskiljs vilka argument som talar för respektive mot ett ökat 

fokus på bibliotekets mötesplatsfunktion, samt vilka konsekvenser ett ökat fokus på 

funktionen får för folkbibliotekets utveckling. I analysen ställs de två sidorna mot 

varandra för att se vilken av dem som presenterar flest hållbara argument. Vad som kan 

urskiljas är att endast hälften av artiklarna tar ställning i fråga om ett ökat fokus på 

mötesplatsfunktionen. Av dessa är en majoritet publicerade i Biblioteksbladet. 

 

I avsnittet för diskussion och slutsatser placeras alla artiklar i ett Venn-diagram (three-

theme model) innehållande de tre mötesplatskategorierna. Diagrammet bidrar med en 

överblick och ett underlag för två parallella analyser. Å ena sidan går att undersöka hur 

respektive tidskrift fördelar sig över kombinationerna, å den andra hur kombinationerna 

överlappar varandra. Den ifrågasättande kategorin placeras utanför diagrammet då den 

inte fyller begreppet mötesplats med något innehåll. I knytpunkten för brobyggare, 

upplevelsecenter och oas återfinns ett tomrum. Detta tolkas som att bibliotekets 

mötesplatsfunktion i debatten aldrig ges uttryck för att på samma gång vara en 

brobyggare, ett upplevelsecenter och en oas. I knytpunkten för upplevelsecenter och 

brobyggare placerades endast en artikel, till skillnad från de andra två knytpunkterna 

som innehåller tre artiklar vardera. Detta tolkas som att de två teman med endast en 

gemensam artikel är mer kompatibla och därför inte kräver lika stor uppmärksamhet i 

diskussionerna. I de andra artiklarna talas det för respektive mot vilken av funktionerna 

som är viktigast för folkbiblioteket och därmed vilken av dem som verksamheten bör 

lägga fokus på, respektive prioritera bort. 

 

Avslutningsvis förs ett resonemang kring huruvida det är möjligt för biblioteken att 

skapa legitimitet genom att profilera sig som mötesplatser, något som påvisas kunna 

vara problematiskt. I och med att the four-space model bidrar med en mer heltäckande 

biblioteksvision än vår three-theme model, samt inbegriper funktionen som mötesplats, 

ses denna som ett bättre underlag för biblioteken att arbeta efter i strävan efter att vinna 

samhällelig legitimitet. Dock riskerar verksamheter med målsättning att bli bäst på allt 

att falla platt. Lösningen på hur dagens bibliotek ska kunna legitimera sig i samhället 

ligger förslagsvis i att de alla försöker hitta sin högst individuella nisch. 
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