
Bibliotek Plattan
- en plats för inspiration, lärande och möten?

Lina Hesterman

Institutionen för ABM
Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267
Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2012, nr 578



Författare/Author
Lina Hesterman

Svensk titel
Bibliotek Plattan – en plats för inspiration, lärande och möten?

English Title
Bibliotek Plattan – a place for inspiration, learning and meeting?

Handledare/Supervisor
Åse Hedemark

Abstract
The main focal point of this study is about public libraries and its possible roles in today's society. Going from 
having had a clear educational orientation, public libraries has with time amassed several other roles, which all  
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Inledning

Vi  vet  alla  vad  ett  folkbibliotek  är,  det  är  en  öppen,  demokratisk  plats  där 
människor från olika platser kan mötas och gratis tillförskansa sig information av 
olika  slag.  En  plats  dit  vem som  helst  får  komma.  Eller  är  det  så  enkelt?  I 
bibliotekslagen står det bland annat att ”2 § Till främjande av intresse för läsning 
och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i 
övrigt  skall  alla  medborgare  ha  tillgång  till  ett  folkbibliotek”  (Bibliotekslag 
SFS:1596).  Jag tänker i min uppsats granska folkbiblioteket för att ta reda på vad 
dess funktion kan vara, med utgångspunkt i bibliotek Plattan i Stockholm som 
hösten 2011 vann ett pris för att de arbetar med förnyelse. 
 
I  Medborgaren  och  marknaden:  pedagogisk  diskurs  för  folkbibliotek skriver 
Bosse  Jonsson att  ”[d]et  överordnade syftet  med  folkbiblioteket  är  att  det  ska 
användas så mycket som möjligt av så många som möjligt” (Jonsson, 2003, s. 
121). Men hur blir det då med folkbibliotek som har en speciell inriktning? Hur 
förenar man ett specifikt bestånd eller verksamhet med att det ska vara tillgängligt 
för alla? Min tes är att det kan finnas olika typer av folkbibliotek i samhället som 
fungerar  på  olika  sätt  utan  att  man  för  den  sakens  skull  gör  avkall  på  sina 
demokratiska uppgifter. Jag tror även att olika typer av bibliotek passar olika bra 
på olika ställen. I takt med att samhället utvecklas, såväl digitalt som på andra 
plan, måste även biblioteket våga förändra sig om det ska kunna hålla sig aktuellt 
för  medborgarna  det  ska  serva.  I följande stycke  kommer  en kortare  historisk 
tillbakablick på folkbibliotekets utveckling mot dagens samhälle.

Folkbibliotekets bakgrund
I Det lokala folkbiblioteket - förändringar under hundra år diskuterar och redogör 
Joacim Hansson för uppkomsten av folkbiblioteket i Sverige. Han konstaterar att 
det är svårt att sätta ett exakt datum för folkbibliotekets inträde på svensk mark. 
Redan  i  slutet  av  1700-talet  fungerade  kyrkan  som  bokspridare  av  religiöst 
material. Detta kanske inte kan kallas för renodlad biblioteksverksamhet, men det 
fanns en önskan om att  låta befolkningen ta del av litteratur.  Under 1800-talet 
etablerades sockenbiblioteken under ledning av prästerna. Litteraturen som fanns 
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att tillgå där var ofta av religiös karaktär och uppmanade människor till ett sedligt 
leverne.  Under denna tid  var folkrörelserna,  exempelvis  nykterhetsrörelsen och 
arbetarrörelsen,  på frammarsch och under andra delen av århundradet startades 
biblioteksverksamhet  upp  under  deras  ledning.  Dessa  hade  till  skillnad  från 
sockenbiblioteken  ingen  inriktning  på  det  religiösa.  Det  man  ville  ha  ut  av 
verksamheten var bildning. För att ge ett exempel så var fackföreningsrörelsen ute 
efter  att  dess  medlemmar  skulle  vara  insatta  i  samhällsfrågor  och därför  blev 
biblioteken viktiga för den. År 1905 gavs det första stadsbidraget till kommunala 
verksamheter, vilket kan ses som ett steg mot folkbiblioteken utveckling. Det var 
runt 1800-talets slut och 1900-talets början som de amerikanska public library-
tankarna etablerades i norden. I Sverige främst genom Valfrid Palmgren som rest 
runt i USA och tittat på biblioteksverksamheter som bedrevs där. På denna tid var 
det dock inte självklart att biblioteket var en naturlig samlingsplats till vilken alla 
samhällsklasser kom och samsades om utrymmet, även om biblioteken tillhörde 
den offentliga institution som var bäst på det (Hansson, 2005, s.19ff). Biblioteken, 
menar Hansson, har alltid identifierat  sig med olika ideal rörande folkbildning, 
även om folkbildningsidealen har förändrats med utvecklingen. I och med 1990-
talets IT-revolution började det pratas mycket om den nya teknikens roll i och för 
biblioteken  (Hansson,  2012,  s.  73f). ”Biblioteken  ses  som  instrument  för  att 
tillgängliggöra den nya informationstekniken  för  människor  som ännu inte  har 
tillgång till den i hemmet eller på jobbet” (Hansson, 2012, s. 74). Under de sista 
decennierna  av  1900-talet  hamnade  fokus  på  en  anpassning efter  användarens 
behov. Synen på folkbibliotek blev mer en slags informationsförmedlingscentral 
där  det  viktiga  inte  längre  var  folkbildning  och  kulturförmedling.  Man  gick 
således  från  en  folkbildande  identitet  till  en  där  informationssökning  blev  en 
viktigare  del  där  inspirationen  hämtades  från  forskningsbiblioteken.  Det  finns 
förespråkare för såväl den nyare inriktningen som för den folkbildande (Hansson, 
2012,  s.  74f).  Folkbiblioteket  har  alltså  historiskt  sett  präglats  av  en  tydlig 
bildningsroll, vilket det till viss del fortfarande gör, samtidigt som nya identiteter 
befästs.  Göran  Widebäck  skriver  i  ”Folkbibliotekens  verksamhetslogik”  att 
folkbiblioteken  har  gått  från  en  kärnverksamhet  som bestått  av  bokutlån  samt 
referensverksamhet  till  att  även vara  en  plats  för  studier,  utställningar,  caféer, 
samhällsinformation med mer (Widebäck, 1995, s. 162f). Detta tolkar jag som att 
folkbibliotekens roll utökats med tiden.

Disposition
Uppsatsens upplägg börjar med ett inledningskapitel i vilket en kort överblick av 
folkbibliotekets historiska bakgrund i Sverige tas upp. Detta följs av ett avsnitt för 
syfte  och  frågeställningar.  Efter  detta  kommer  ett  avsnitt  om  bibliotekslagen, 
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Unescos  biblioteksmanifest,  samt  för  bibliotek  Plattan  relevanta 
verksamhetsplaner.  Därefter  presenteras  de  teoretiska  utgångspunkterna  för 
uppsatsens  undersökning.  Inledningskapitlet  innehåller  även  en  litteratur-  och 
forskningsöversikt  där  för  uppsatsen  intressanta  tidigare  upptäckter  lyfts  fram. 
Metodavsnittet ingår även i detta kapitel och behandlar hur undersökningen gått 
till  väga,  nämligen  genom  att  göra  en  kvalitativ  undersökning  baserad  på 
intervjuer. 

Det andra övergripande kapitlet utgörs av undersökningsdelen där resultaten av 
undersökningen presenteras  tillsammans  med en analys  av upptäckterna.  Detta 
görs i förhållande till den tidigare forskningen, som genom resultatdelen vävs in 
löpande. Kapitlet är indelat i två huvuddelar varav den första har som huvudsak att 
visa  uppfattningar  som  finns  om  undersökningsobjektet,  vilket  är  bibliotek 
Plattan, utifrån teorin, det vill säga a new model for the public library. Vad som 
sagts under intervjuerna rörande det som handlar om modellen tas här upp. Den 
andra  delen  fokuserar  snarare  på  att  belysa  olika  aspekter  av  informanternas 
uppfattningar om bibliotekets och sina egna roller.  Även det teoretiska vävs in i 
den andra delen av undersökningskapitlet om än i en något mindre utsträckning. 
Även  bibliotekslagen  och  andra  styrdokument  diskuteras  här,  i  relation  till 
bibliotek Plattans verksamhet. 

Det  avslutande  kapitlet  består  av  två  huvudsakliga  delar  varav  en  är 
slutdiskussionen där slutsatserna för frågeställningarna samt det som kommit fram 
i undersökningskapitlet som varit av störst intresse tas upp och diskuteras. Sist av 
allt kommer i detta kapitel en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet.

Syfte och frågeställningar
Syftet  med denna uppsats är  att  undersöka vilken  syn man kan ha på speciell 
folkbiblioteksverksamhet, genom att intervjua personal på ett specifikt bibliotek. 
Valet  av  bibliotek  föll  på  bibliotek  Plattan  i  Stockholm.  I  uppsatsen  används 
Henrik  Jochumsen,  Casper  Hvenegaard  Ramussen  och  Dorte  Skot-Hansens 
modell  ”A new model  for the public  library in  the knowledge and experience 
society”, från 2010, för att sätta informanternas syn på bibliotekets verksamhet i 
relation  till  vilka  funktioner  ett  bibliotek  kan  ha.  I  uppsatsen  undersöks  ett 
folkbibliotek  som  stiger  utanför  ramarna  för  hur  folkbibliotekens  verksamhet 
vanligtvis ser ut, och analysers utifrån en given modell. Även olika styrdokument 
kommer att granskas i förhållande till bibliotek Plattans arbete. Fokusen ligger på 
det  fysiska  biblioteket,  även  om  det  digitala  även  hade  varit  av  intresse  att 
undersöka.  En  annan  sak  som  undersöks  är  hur  bibliotek  Plattan  fungerar  i 
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förhållande  till  olika  styrdokument  som  ligger  till  grund  för  den  specifika 
verksamheten, samt bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest. Är man 
ett annorlunda bibliotek inriktat på skönlitteratur för vuxna ska man kanske inte 
prioritera  exempelvis  barn som målgrupp,  vilket  bibliotekslagen anger att  man 
bör, utan istället fokusera på andra saker.

• Vilken syn på biblioteket och bibliotekspersonalens funktion och roll har 
personalen  på bibliotek Plattan?

• Vad karaktäriserar verksamheten som bedrivs på bibliotek Plattan?

• Hur  fungerar  verksamheten  på  bibliotek  Plattan  i  relation  till  de 
styrdokument för folkbibliotek som finns?

Folkbiblioteken  i  Sverige  har  vissa  uppdrag,  har  vissa  grupper  de  ska  arbeta 
särskilt mot och inte minst finns det en lag som säger vad biblioteken ska arbeta 
för.  Dock  arbetar  olika  bibliotek  på  olika  sätt  och  jag  vill  ta  reda  på  vad 
folkbiblioteket kan vara utöver den verksamhet många främst verkar associerar ett 
folkbibliotek med, såsom bokutlåning och sagostunder för barn.

Utgångspunkt
Min  utgångspunkt  är  att  det  kan  vara  problematiskt  för  specialinriktad 
biblioteksverksamhet att falla inom ramen för givna modeller och/eller lagar, men 
att sådana typer av verksamheter ändå behövs då jag tror att bibliotek bör vara 
olika varandra för att serva allmänheten på bästa sätt. Det tycks vara så idag att ett 
folkbibliotek ska vara många olika saker på samma gång, som vi kunde utläsa av 
citatet från Widebäcks på sidan 6. I kapitlet för tidigare forskning kommer flera 
exempel  på  bibliotekets  olika  roller  att  tas  upp.  I  och  med  de  många 
föreställningar som finns om bibliotek kan  det vara svårt för folkbiblioteket att 
möta besökare som alla kan ha olika tankar om bibliotekets funktioner

Styrdokument
Jag har tidigare helt kort nämnt den svenska bibliotekslagen, men utöver denna 
finns  det  andra  aktörer  som  på  olika  sätt  satt  upp  riktlinjer  för  bibliotekens 
uppgifter. En av dessa är Unesco som har sitt folkbiblioteksmanifest. Även mer 
interna styrdokument finns för specifika organisationer. De av intresse för denna 
uppsats är verksamhetsplaner för Stockholm stad och Kulturhusets bibliotek. 
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Bibliotekslagen
Sveriges  bibliotekslag utfärdades 1996. Nedan tas enbart  de paragrafer som är 
relevanta för folkbiblioteken och därmed denna uppsats upp. 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek.

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare.

Varje kommun skall ha folkbibliotek.

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.

Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto 
och  andra  liknande tjänster.  Inte  heller  hindrar  den  att  en  avgift  tas  ut  i  de  fall 
låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

8  §  Folk-  och  skolbiblioteken  skall  ägna  särskild  uppmärksamhet  åt 
funktionshindrade  samt invandrare  och  andra  minoriteter  bl.a.  genom att  erbjuda 
litteratur  på  andra  språk  än  svenska  och  i  former  särskilt  anpassade  till  dessa 
gruppers behov.

9  §  Folk-  och  skolbiblioteken  skall  ägna  särskild  uppmärksamhet  åt  barn  och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade 
till  deras  behov  för  att  främja  språkutveckling  och  stimulera  till  läsning.
(Bibliotekslag SFS 1996:1596)

Unescos biblioteksmanifest
Unescos biblioteksmanifest vars första version kom 1949 har varit viktigt gällande 
biblioteksutvecklingen. Manifestet ändrades 1972 och sedan 1994. I den senaste 
upplagan  av  mainfestet  uttrycks  att  folkbiblioteket  ska  finnas  till  för  alla 
oberoende av social bakgrund, ålder och kön. För den som av olika anledningar 
inte  kan ta  sig  till  biblioteket  på egen hand eller  använda bibliotekets  vanliga 
bestånd ska  alternativ erbjudas. Beståndet ska bestå av alla möjliga sorters medier 
och  avspegla  samtiden  och  samhällsutvecklingen,  men  även  det  som  varit. 
Kvalitet är viktigt, likaså att man anpassar biblioteket efter lokala behov (Unescos 
folkbiblioteksmanifest  och  skolbiblioteksmanifest,  2000,  s.  9f).  Hädanefter 
kommer det enbart att benämnas som Unescos biblioteksmanifest.
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Tolv punkter för folkbibliotekens arbete:

     1. skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder

2. stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer

3. erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling

4. stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet

5. främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om vetenskaplig          
forskning och utveckling

6. vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer

7. främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald

8. stödja muntlig berättartradition

9. garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation

10. tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, för
organisationerna och för olika intressegrupper

11. underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om
dess användning

12. ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid
behov ta initiativ till sådan verksamhet.

(Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest, 2000, s. 10f)

Kulturförvaltningens verksamhetsplan
Kulturförvaltningen i Stockholm stad har en verksamhetsplan för 2012 som bland 
annat innefattar Stockholms biblioteksverksamhet och Kulturhusets verksamhet, 
vilka jag kommer att redogöra för här.  Om Stockholm skriver man att ”[s] taden 
ska  vara  mångsidig  och  upplevelserik,  växande  och  innovativ  och  stå  för  ett 
medborgarperspektiv (…). Kulturen spelar en strategisk roll” (Kulturförvaltningens 
verksamhetsplan 2011, s. 2). Genom Kulturhuset når man en bred målgrupp med 
varierad smak. Projektet ”Bibliotek i rörelse” ska fortsätta under året och handlar 
både om utveckling av det fysiska och det digitala biblioteket.  Biblioteken ska 
arbete för digital delaktighet, till exempel genom att ge stöd gällande IT-frågor. 
Även arbetet med tillgängliggörandet och medvetandet om olika medietyper är av 
vikt.  Kulturhuset har tagit  fram en webb där man bland annat kan medverka i 
virtuella  fotoutställningar  (Kulturförvaltningens  verksamhetsplan  2011,  s.  3ff). 
Vidare sägs det i verksamhetsplanen att Stadsbiblioteket ska erbjuda aktiviteter av 
för och med barn och unga,  arbeta  för livslångt  lärande,  arbeta  med barn och 
ungas läsinspiration och språkutveckling samt att få stockholmare i allmänhet att 
känna sig delaktiga i verksamheten. Man ska även synliggöra den mångfald av 
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språk, idéer och influenser som finns i samhället. Biblioteken i staden ska ligga på 
platser  där  besökarna  finns  och  ha  öppet  de  tider  besökarna  kan  komma 
(Kulturförvaltningens verksamhetsplan 2011, s. 14ff) .

I Kulturhuset finns det en mångfald gällande kulturupplevelse, anpassade för olika 
åldrar ”i en miljö som också är en mötesplats för människor från olika länder och 
med  olika  bakgrund”  (Kulturförvaltningen  verksamhetsplan  2011,  s. 15).  På 
Kulturhuset finns profilerad biblioteksverksamhet för olika åldrar, olika typer av 
arrangemang  anordnas  och  för  olika  åldersgrupper  upp  till  25  år  erbjuds 
kulturutövande  av  olika  slag.  När  det  kommer  till  de  ekonomiska  aspekterna 
nämner man bland annat att bibliotek Plattan har varit en lyckad satsning och att 
man på grund av det stora publika trycket möter en del utmaningar och att man 
avsätter  pengar  för  ett  bemötandeprojekt  för  Kulturhuset  (Kulturförvaltningens 
verksamhetsplan 2011, s. 17-23).

Verksamhetsidé vuxenbiblioteken i Kulturhuset
För samtliga vuxenbibliotek belägna i Kulturhuset finns en gemensam idé om hur 
verksamheterna  ska  vara  utformade  och  vilka  utgångspunkter  man  har  för 
biblioteken.

Vår utgångspunkt är att vi alltid ska ska leka med, utmana och tänja gränserna för vad ett  
bibliotek är och bör vara. Vårt grundkoncept är att vara bibliotek med tydligt vässade profiler  
med inriktning mot musik, film, grafiskt berättande, konst och skönlitteratur. Vi erbjuder inte 
allt inom våra ämnen, utan ha ett samtida, angeläget och levande utbud som inspirerar och 
utmanar våra besökare.  Vad detta betyder för  de olika ämnena för vi en ständigt  levande 
diskission om. Vi ska vara bibliotek som överraskar och har utrymme för det annorlunda, det 
oväntade. Vi ska också vara flexibela, föränderliga och nyfikna (Verksamhetsidé 2011).

På  vuxenbiblioteken  i  Kulturhuset  är  urval,  upplevelser  och  aktiva  besökare 
särskilt  viktigt.  Med urval menar  man att  bibliotekens unika profil  ska framgå 
tydligt och att biblioteken ska vara  inspirerande  och ge upplevelser som inte går 
att finna var som helst. Genom urvalet tar man ställning och för en diskussion om 
vad kvalitet är. Upplevelser innebär att biblioteken ska vara kravlösa platser för 
samtal och berättande. Med aktiva besökare menas att samarbeta med skapare och 
producenter, erbjuda en plats där eget skapande syns och delas med andra samt att 
besökarna ska vara delaktiga (Verksamhetsidé 2011). 

11



Teori

Jag har valt att skriva min uppsats utifrån den modell  som Henrik Jochumsen, 
Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen kallar för ”A new model 
for  the  public  library  in  the  knowledge  and  experience  society”,  vilken  jag 
hädanefter kommer att referera till som a new model for the public library eller 
modellen. Detta är en modell som trion har  vidareutvecklat från den modell som 
Skot-Hansen  tillsammans  med  Marianne  Andersson  utvecklade  1994. 
Anledningen till  att jag valde att utgå ifrån den utvecklade modellen är att den 
förhoppningsvis  är  mer  relevant  för  dagens  samhälle  och  folkbibliotek  än 
ursprungsmodellen eftersom den är nyare och uppdaterad. Jag använder även i stor 
utsträckning den tidigare forskningen som förklaring till resultaten.

Modellens bakgrund
I Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling presenterar Andersson och Skot-
Hansen en analysmodell för det lokala biblioteket som kan användas för att för att 
beskriva  bibliotekets  profil  i  lokalsamhället.  Modellen  består  av  profilerna 
kulturcenter,  videncenter,  informationscenter  och  socialcenter.  Inom ramen  för 
profilen  kulturcenter  faller  kulturella  och  konstnärliga  upplevelser,  inklusive 
utställningar, arrangemang, workshops med mer. I profilen för videncenter ingår 
utbildning  och  information,  till  exempel  genom  att  erbjuda  studieplatser  och 
informationssökning. Som informationscenter ska information ges till allmänheten 
och  den  riktade  användaren,  genom  referensarbete,  samhällsinformation, 
turistservice etcetera.  Som socialcenter  är  biblioteket  en ram kring människors 
vardagliga sociala liv genom att vara ett værested, vilket innebär ett ställe att vara 
på, ge rådgivning, uppsökande verksamhet med mer (Andersson & Skot-Hansen 
1994, s. 18f.). Det finns i Andersson och Skot-Hansens modell en hel del likheter 
med a new model for the public library, även om det inte går att översätta ett av 
”centerna”  direkt  till  de  olika  ”rummen”.  Biblioteket  som socialcenter  har  till 
exempel  likheter  med biblioteket  som mötesplats  medan videncenter  påminner 
mycket  om  läranderummet  då  det  handlar  om  att  biblioteket  ska  stödja 
utbildningssystemet (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen 2002, s. 33ff). 
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A new model for the public library

Bild  1.  A  new model  for  the  public  library  in  the  knowledge  and experience  
society  (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2010).

Denna modell kan användas för att analysera ett bibliotek utifrån modellen men 
även  som  en  vision  för  hur  framtidens  bibliotek  skulle  kunna  se  ut.  Enligt 
modellen  ska  the  public  libraries,  eller  som  vi  kan  kalla  det  i  Sverige, 
folkbiblioteken,  stödja  experience,  involvement,  empowerment  och innovation, 
vilket  med  svensk  översättning  blir  erfarenhet/upplevelse,  engagemang, 
empowerment  och innovation/nytänkande.  Hädanefter  kommer  jag att  använda 
termerna översatta till svenska. Erfarenhet och engagemang handlar om att stödja 
individen  i  sökandet  efter  mening  och  identitet.  Empowerment  syftar  till  att 
individen  ska  utvecklas  för  att  själv  kunna  lösa  problemen  i  sin  vardag  och 
innovation innebär att hitta nya svar på problem eller att komma på nya koncept, 
metoder  eller  artistiska  uttryck  (Jochumsen,  Hvenegaard  Rasmussen  &  Skot-
Hansen 2010). 

Då begreppet empowerment är mångfacetterat och kanske inte allmänt känt följer 
här en kortare beskrivning. Empowerment handlar om hur individer eller grupper 
av människor som står utan makt, styrka och kraft, så kallat svaga grupper, ska 
kunna tillförskansa sig detta (Askheim 2007, s. 18f). Det handlar om egenmakt 
och  att  inse  att  människor  har  möjligheter  som  kan  tas  tillvara  på  om 
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förutsättningar  ges  (Tengqvist  2007,  s.  81).  När  det  gäller  erfarenhet  och 
engagemang handlar det om att tillgodogöra sig detta på ett personligt plan medan 
empowerment och innovation är på ett samhälleligt. 

För  att  biblioteket  ska  kunna  uppfylla  målen  för  erfarenhet,  engagemang, 
empowerment och innovation behöver enligt Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen 
och  Skot-Hansen  biblioteket  fyra  överlappande  platser  som  kallas  för 
inspirationsplatsen, läroplatsen, mötesplatsen och den performativa platsen. Dessa 
ska nu presenteras närmare.

Inspirationsplatsen
Innebär  att  biblioteket  ska  vara  en  plats  där  användarna  får  ”meningsfulla 
erfarenheter”, till exempel genom sagoberättande samt ”other artistic expressions 
within  all  media” (Jochumsen,  Hvenegaard  Rasmussen  & Skot-Hansen 2010). 
Användarna ska här inspireras och kunna hitta nya vägar att gå. Biblioteket som 
fysisk  plats  kan  även det  vara  en  erfarenhet  och  en  plats  för  kultur.  Här  kan 
biblioteket  tillgodose  målen  erfarenhet  och  innovation.  Nyckelord  är  här 
upplevelser.  Bibliotekets  funktion  som  inspirationsplats  innehåller  tillgång  till 
olika  slags  medier  såväl  som  kulturella  arrangemang (Folkebibliotekerne  i  
vidensamfundet 2010, s. 47). 

Läroplatsen
Här utforskar användarna världen för att öka sin kompetens och kunskap. Utöver 
tillgång  till  fri  information  finns  här  även  verksamhet  i  stil  med  läxhjälp, 
studieplatser  och  kurser.  Detta  är  platsen  för  stödjande  av  erfarenhet  och 
empowerment. Ett viktigt nyckelord är här utforskande. Det handlar speciellt om 
ungas  lärande  (Jochumsen,  Hvenegaard  Rasmussen  &  Skot-Hansen  2010). 
Läroplatsen  innehåller  även  ”uformelle  læringskurser,  e-læringsfaciliteter, 
foredrag,  adgang  til  videnressourcer  og  spørgetjenester”  (Folkebibliotekerne  i  
vidensamfundet 2010, s. 47).

Mötesplatsen
Biblioteket  är  helt  enkelt  en  mötesplats  mellan  det  privata  (hemmet)  och  det 
professionella (arbetet) där man kan möta en mängd olika människor. Detta blir en 
arena för oliktänkande som uppmanar till debatt och eventuellt omvärderande av 
tankar och åsikter. Slumpmässiga möten till  exempel i caféet, om sådant finns, 
sker här men även möten i mer organiserad form förekommer. Till detta hör både 
IRL-kontakt, till exempel i en paneldebatt såväl som digital, till exempel genom 
bloggar och sociala medier. Biblioteket som mötesplats handlar till  stor del om 
deltagande  (Folkebibliotekerne  i  vidensamfundet 2010  s.  48).  Målen  för 
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empowerment  och  engagemang  ska  stödjas  här.  Nyckelord  är  deltagande 
(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2010).

Performativa platsen
Här hämtar användarna inspiration genom kontakten med andra. Det finns plats 
för  kreativitet  genom aktiviteter  som workshops där  användarna får  utvecklas. 
Genom den kultur och den information som finns tillgänglig på biblioteket ska 
användarna få lust att skapa konstnärliga uttryck . Detta är platsen för engagemang 
och innovation. ”[T]he performative space can act as a platform for mediation by 
publishing and distributing the users' works and products and providing stages for 
their activities” (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2010). Det 
handlar  om  såväl  skapande  som  kreativitet  och  att  vara  ett  rum  för  estetiskt 
lärande ( Folkebibliotekerne i vidensamfundet 2010 s. 48).

När det kommer till dessa fyra platser är det alltså inte frågan om fysiska rum utan 
det handlar om de möjligheter ett bibliotek kan eller skulle kunna erbjuda sina 
användare.  Dessa  platser  integreras  i  bibliotekets  verksamhet  genom  olika 
program men  även i  arkitektur,  design,  service och eventuella  samarbetsparter 
(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2010). På större bibliotek 
finns en möjlighet att arbeta med alla aspekter av modellen, medan man på mindre 
bibliotek snarare inriktar sig på de delar som är av relevans för lokalsamhället och 
dess invånare man tjänar (Folkebibliotekerne i vidensamfundet 2010, s. 48).

Modellen  beskriver  bibliotekets  funktioner  gennem  en  opdeling  i  henholdsvis  et 
inspirationsrum, et læringsrum, et møderum og et performativt rum. Det er især samspillet 
mellem funktionerne, f.eks. oplevelse og læring, som er interessant.  Modellen kan anvendes 
som  udgangspunkt  for  en  diskussion  af,  hvad  bibliotekerne  skal  prioritere  i  forhold  til  
brugerne (Folkebibliotekerne i vidensamfundet 2010, s.11).

Även om modellen har en tydlig uppdelning är det viktigt att minnas att samspelet 
mellan dess funktioner är av högsta vikt och att flera av aspekterna överlappar 
varandra. När det gäller platsen för lärande kopplar jag ihop den med bildning, 
vilket  vi  i  uppsatsen  inledning  konstaterat  varit  en  viktig  del  i  bibliotekets 
existens.  Jag  kopplar  samman  den  performativa  platsen  med  delaktighet  för 
användarna  och hur  detta  kan  ta  sig  uttryck på  ett  bibliotek.  Biblioteket  som 
mötesplats  kan  handla  om  flera  olika  typer  av  möten,  men  jag  utgår  från 
mötesplats så som informanterna i undersökningen beskriver sina åsikter gällande 
det.

15



Litteratur- och forskningsöversikt

När det kommer till litteratur och tidigare forskning kommer en rad olika saker att 
tas upp. Dels är det av vikt att redogöra i stort för vad ett folkbibliotek är och vilka 
funktioner det har, men även att gå in på mer specifika aspekter som rör mitt valda 
undersökningsämne. Saker som berör teorin jag utgår ifrån är extra viktiga och 
handlar  framför  allt  om biblioteket  som mötesplats,  baserat  på  informanternas 
starka åsikter om begreppet. För att ta reda på vad ett bibliotek kan vara är det 
intressant att titta på vad som skrivits om vad biblioteket har för roller och vad det  
finns  för  föreställningar  om folkbiblioteket.  Eftersom det  finns  väldigt  mycket 
material som rör vissa bitar av mitt undersökningsområde kommer jag att göra ett 
urval  av  tidigare  forskning  gällande  det.  Andra  delar  finns  det  desto  mindre 
tidigare forskning kring, till exempel är det relativt få som använt sig av ”a new 
model for the public library” som är från 2010. Även tidigare forskning som rör 
styrdokument är intressant då jag även undersöker hur bibliotek Plattan förhåller 
sig till bibliotekslagen och Unescos biblioteksmanifest.  Den tidigare forskningen 
är  indelad  i  ett  försök  att  följa  den  ordning  frågeställningarna  är  uppställda  i 
utifrån den frågeställning den tidigare forskningen i huvudsak är relevant för.

Biblioteken och bibliotekarierna
Det finns mycket forskning som rör folkbiblioteket gällande föreställningen om 
vad  folkbibliotek  är,  dess  roll  i  samhället  och  vad  allmänheten  använder 
biblioteket till, varvid jag gjort ett urval av det som verkat mest relevant för denna 
uppsats. I artikeln ”The Use of Public Library Roles for Effectiveness Evaluation” 
undersöker Nancy A. Van House och Thomas A. Childers bland annat vilka roller 
som  folkbiblioteken  oftast  väljer  och  om  bibliotek  som  väljer  andra  roller 
presterar  annorlunda   (Van  House  &  Childers 1994,  s.  41).  De  har  i  sin 
undersökning tittat på folkbibliotekariers åsikter genom att ge dem en lista över 
olika roller och gradera från 0 till 3 hur viktiga de var för bibliotekets verksamhet.  
De tittar både på bibliotekschefernas svar och de samlade svaren från chefer och 
övrig personal (Van House & Childes 1994, s. 46f). De kommer bland annat fram 
till att roller som historiskt sett kan kopplas till folkbiblioteken hör till de mest 
populära  (Van  House  &  Childes  1994,  s.  55).  I  doktorsavhandlingen  Det 
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föreställda  folkbiblioteket.  En  diskursanalytisk  studie  av  biblioteksdebatter  i  
svenska  medier  1970-2006 skriver  Åse  Hedemark  om  föreställningarna  om 
folkbiblioteket. Hon menar att åsikterna om vad ett folkbibliotek och dess innehåll 
är kan bero på hur biblioteket som institution framställs i massmedia (Hedemark 
2009, s. 9). Teoretiskt utgår Hedemark från diskursanalysen och Michel Foucault, 
Stuart  Hall,  Ernesto  Laclau  och  Chantal  Mouffe  (Hedemark  2009,  s.  29).  I 
undersökningen urskiljer hon tre olika diskurser, vissa längre varaktiga än andra. 
Dessa  diskurserna  är  den  bokliga  diskursen,  allaktivitetsdiskursen  och  den 
informationsförmedlande diskursen  (Hedemark 2009, s. 149ff). De diskurser som 
under 2000-talet fortfarande är dominerande inom debatterna är den bokliga och 
den informationsförmedlande diskursen (Hedemark 2009, s. 153).

I rapporten Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare  
och personal från 2011, som i fortsättningen endast kommer benämnas Olika syn 
på  saken,  kan  man  läsa  om  vad  dessa  olika  grupper  anser  är  viktiga  med 
biblioteket. Sedan tidigare har det visat sig att mest frekventa biblioteksbesökare 
är  högutbildade,  kvinnor  och  yngre.  Tittar  man  däremot  på  gruppen  icke-
användare  kan  man  konstatera  att  detta  är  en  blandad  grupp  som  dessutom 
förändras över tid. Det är inte heller ovanligt att vara användare under perioder av 
livet  men  icke-användare  under  andra  (Olika  syn  på  saken 2011,  s.  4).  I 
undersökningen  ställdes  samma  frågor  till  användarna,  icke-användarna  och 
bibliotekspersonalen.  Man  skiljde  i  efterhand  högfrekventa  användare, 
lågfrekventa användare och icke-användare åt. Frågorna som ställdes handlade om 
vad  respondenterna  ansåg  vara  viktigast  med  biblioteket  efter  rangordningen 
”mycket viktigt”, ”mycket viktigt”, ”ganska viktigt”, ”inte särskilt viktigt”, ”inte 
alls  viktigt”  eller  att  inte  svara  på  frågan  samt  frågor  om  hur  de  tyckte  att 
biblioteket kunde beskrivas och för dessa frågor var svarsalternativen ”instämmer 
helt”,  ”instämmer  delvis”,  ”tar delvis  avstånd”,  ”tar helt  avstånd” eller  att  inte 
svara på frågan. Gruppen användare anser att möjligheten att umgås med andra på 
biblioteket inte är viktigast, liksom möjligheten att låna film, spel och musik. De 
går  att  urskilja  skillnader  inom  gruppen,  till  exempel  om  man  använder 
biblioteket  ofta  tycker  man  i  större  grad  att  fler  av  bibliotekets  funktioner  är 
viktiga (Olika syn på saken 2011, s. 10ff). Bibliotekspersonalen tycker i större 
grad än användarna att flera saker ryms inom bibliotekens verksamhet (Olika syn 
på saken 2011, s. 24).

En annan rapport av intresse är  Kommunala beslutsfattare om bibliotek från 2008, 
utgiven av Svensk  Biblioteksförening. Den är skriven av Anna Kåring Wagman 
och är relevant för synen på biblioteket och dess roller. Den  handlar specifikt om 
synen på bibliotek utifrån olika beslutsfattares perspektiv. 201 kommunalråd och 
201  kommunala  tjänstemän  som  varit  bibliotekschefernas  närmsta  chef 
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intervjuades i undersökningen som rapporten bygger på. Frågor som behandlades 
var sådana  som rörde åsikter om bibliotekets viktigaste målgrupp, upplevelsen av 
biblioteket samt ekonomiska och politiska aspekter (Kåring Wagman 2008, s. 5). I 
avhandlingen Medborgaren och marknaden: pedagogisk diskurs för folkbibliotek 
skriver Bosse Jonsson utifrån de övergripande frågorna om vem det är som ska ha 
inflytande  över  bibliotekets  utbud  och  således  styra  över  biblioteket.  Är  det 
marknaden eller är det politiken,  undrar han (Jonsson 2003, s. 14). Syftet med 
avhandlingen  är  att  belysa  vilka  uppfattningar  olika  lokala  beslutsfattare,  till 
exempel tjänstemän som ansvarar för folkbibliotekens verksamheter, har (Jonsson 
2003, s.  17).  Jonsson kommer  fram till  att  synen på biblioteket  är  att  det  ska 
utnyttjas så mycket som möjligt av medborgarna som självs styr över innehållet 
(Jonsson 2003, s 121ff). Det är upp till biblioteksanvändarna att själva bestämma 
över hur de vill använda biblioteket (Jonsson 2003, s. 182).

Viveca Nyström och Linnéa Sjögren har skrivit Nyttovärdering av bibliotek.  Som 
man förstår av titeln handlar boken om att mäta olika saker som har med bibliotek 
och  dess  nytta  för  olika  individer  att  göra.  Bokens  grund  är  hämtad  i 
nyttoutvärderingar  från  Göteborgs  stadsbibliotek  och  Traktörernas 
förvaltningsbibliotek  i  Göteborg.  Boken  innehåller  bland  annat  resultatanalys, 
generella  nyttovärderingar och kundundersökningar (Nyström & Sjögren 2008, 
s.7f). Även denna text är av intresse för frågor rörande biblioteksfunktioner.  I det 
material som har presenterats ovan är det fokus på föreställningar om bibliotekets 
roller. Jag förknippar synen på bibliotekarien med synen på biblioteken varvid en 
presentation av tidigare forskning rörande bibliotekarier följer nedan.

I  Biblioteken,  bibliotekarien  och  professionen  en  rapport  från  fyra  nordiska  
länder tar Peter Almerud upp exempel från Finland, Island, Norge och Sverige. 
Materialet  i  rapporten  baseras  på  svar  på  frågor  i  en  frågelista  ställda  till 
bibliotekarier i de ovan nämnda länderna, dock med viss variation vilket gör att 
man inte kan jämföra svaren mellan länderna rakt av (Almerud 2000, s. 5). När det 
gäller kategorin folkbibliotekarier så har 95 stycken, utspridda över landet, svarat 
på den enkät som skickats ut (Almerud 2000, s. 40).  Bibliotekariers syn på olika 
saker handlar Anette Årebrinks magisteruppsats Bibliotekarier om bibliotekarier.  
En  diskursanalytisk  studie  av  bibliotekariers  kunskaper,  uppgifter,  roller  och  
föreställningar  om bibliotekarier.  I  den  skriver  hon  om de  olika  uppgifter  en 
bibliotekarie kan ha samt föreställningar från den egna yrkesgruppen och andra 
om  vad  det  är  en  bibliotekarie  arbetar  med,  baserat  på  svenska  förhållanden 
(Årebrink 2009, s. 2). Hon undersöker texter från tre svenska bibliotekstidskrifter 
under  åren  1990  till  2007  genom  att  använda  sig  av  Laclau  och  Mouffes 
diskursteori  (Årebrink  2009,  s.  24ff).  En  annan  uppsats  som  undersöker 
bibliotekarier  är  På  spaning  efter  en  kärnverksamhet  vilken  är  egentligen  
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folkbibliotekets huvuduppgift? av Sophie Tibblin. Här undersöks helt enkelt vad 
kärnverksamheten är genom att titta på kompetensen hos sju bibliotekarier. Hon 
kommer fram till att det varken finns ett givet svar för kärnverksamheten eller för 
kompetensen  hos  bibliotekarier.  Några  exempel  som  nämns  som  viktiga  är 
litteraturkunskap, litteraturförmedling och kulturfrämjande (Tibblin 2011, s. 52). 
Det närmsta ett enhetligt svar hon kommer är att bibliotekets kärnverksamhet är 
folkbildning (Tibblin 2011, s. 56). 

Av  intresse  för  uppsatsen  är  även  aspekter  som rör  bibliotekets  byggnad och 
design. De arkitektoniska aspekterna av bibliotek kan vi läsa om i Tystnaden och 
ljuset:  om bibliotekens  arkitektur  av Vilma Hodászy Fröberg,  färdigställd  först 
efter hennes död. Boken handlar om hur bibliotek under århundradens gång byggts 
upp  och  av  vilka  anledningar,  främst  ur  ett  europeiskt  perspektiv.  De  första 
biblioteken det finns kännedom om fanns på 1200-talet f Kr. Under grekernas, för 
tiden,  demokratiska  samhälle  förändrades  bibliotekens  funktion  och  kunskapen 
tillgängliggörs  för  fler  människor  och  byggnaderna  låg  i  centrum  (Hodászy 
Fröberg 1998, s. 15f). Under medeltiden hade klostren en viktig roll och det var 
dit man gick som studie eller konstnärligt intresserad innan universiteten kom på 
1200-talet. När universiteten blir vanligare minskar klostrens och dess biblioteks 
roll och universitetsstäderna står i centrum för kulturlivet (Hodászy Fröberg 1998, 
s.  34).  1897  fick  Sverige  sitt  första  folkbibliotek  och  ca  30  år  senare 
stadsbiblioteket  i  Stockholm  och  då  övergår  klassicismen  i  funktionalismen. 
Sverige  är  en  föregångare  då  det  gäller  folkbibliotekens  arkitektur  (Hodászy 
Fröberg 1998, s. 199f). 

På samma tema, då det handlar om fysiska miljöer, finns Frida Westmans uppsats 
Motiverande eller i vägen? En undersökning av två universitetsbiblioteks  fysiska  
miljöers   påverkan  på  studiemotivationen som  handlar  om sambandet  mellan 
biblioteksmiljöer  och  studenters  studiemotivation.  Saker  som  berörs  är  bland 
annat användarvänlighet och studieplatser I uppsatsen undersöks studenters och 
personals  upplevelse  av  två  bibliotek  i  Umeå,  nämligen  Umeå 
universitetsbibliotek  och  Skogsbiblioteket.  Användarvänligheten  undersöks 
genom intervjuer med såväl användare som personal (Westman 2008, s. 2-22). 
Hon kommer bland annat fram till att studiemotivationen påverkas negativt då det 
är  en  för  hög  ljudnivå  (Westman  2008,  s.  31).  En  artikel  som  behandlar 
akademiska bibliotek är ”Library design, learning spaces and academic literacy”. I 
den skriver Jill Beard och Penny Dale om bibliotek för högre studier och lärande i 
Storbritannien  och  hur  dessa  bör  vara  för  att  fungera  hos  användarna.  Man 
kommer bland annat fram till  att  för att  kunna möta olika typer av behov hos 
studenterna behöver bibliotekets yta vara flexibel. Det måste finnas ytor att sitta 
med  fysiskt  material  samtidigt  som  mer  material  blir  tillgängligt  online  och 
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biblioteket måste kunna tillhandahålla möjligheter att ta del av det med (Beard & 
Dale 2010, s. 481f). Det är en utmaning att lyckas med detta, men nödvändigt då 
allt mer digitaliseras (Beard & Dale 2010, s. 490). 

Bibliotekets profil
Om Dorte  Skot-Hansens  och  Marianne  Anderssons  modell  för  folkbiblioteket 
använts flitigt sedan den kom har det däremot inte hunnit skrivas särskilt mycket 
med utgångspunkt från den uppdaterade modellen, men en del forskningsansatser 
går  att  finna.  I  kandidatuppsatsen  ”Man  måste  ju  tycka  om  ungdomarna”  
bibliotekariers  syn på ungdomar och ungdomsverksamhet på folkbiblioteket av 
Johanna Mader Olsson och Sara Westerdahl från 2011 tas den teoretiska grunden 
bland annat från Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens modell. 
Även  en  modell  över  bibliotekariens  olika  roller  av  Maj  Karlsson  används. 
Uppsatsförfattarna har valt att intervjua bibliotekarier angående deras uppfattning 
om ungdomar och ungdomsverksamhet. Undersökningarna gjordes på fem olika 
bibliotek av varierade storlekar i olika städer (Mader Olsson & Westerdahl 2011, 
s.4-15). Resultatet de kom fram till var att informanterna sammantaget både har 
positiva och negativa attityder gentemot Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och 
Skot-Hansens  fyra  spaces,  vilket  förvånade  författarna  då  det  trott  att 
informanterna skulle ha en mer positiv syn på biblioteket som mötesplats.  Det 
visar  sig  även  att  stort  fokus  läggs  på  engagemang  och  förnyelse  för  att  få 
ungdomar att stimuleras och delta i verksamheten (Mader Olsson & Westerdahl 
2011, s. 27). 

I en annan kandidatuppsats från Högskolan i Borås med titeln  En välkomnande,  
påverkningsbar, inspirerande och opretantiös mötesplats som är öppen för alla.  
En analys av hur ett modernt folkbibliotek formulerar sig kring sin verksamhet, 
från 2012,  skriver  Lisa Asu och Helena Rydberg med utgångspunkt  i  ”a  new 
model for the public library” och Foucaults diskursteori om biblioteket Garaget i 
Malmö.  De har  valt  att  analysera  dokument  i  form av verksamhetsplaner  och 
projektrapporter som rör Garaget istället för intervjuer då de inte är intresserad av 
individers färgade åsikter inom diskursen (Asu & Rydberg 2012, s. 2-16). Deras 
slutsats är att det finns flera sätt att tolka folkbibliotekets uppdrag beroende på 
enskilda biblioteks förutsättningar. De konstaterar att  över tid  ändras diskursen 
och att vi  i dags datum till skillnad mot 1994 då den första upplagan av modellen 
kom till gett användaren en mer betydande roll (Asu & Rydberg 2012, s. 31f). I 
Mader Olssons och Westerdahls undersökning konstaterar de båda att de personer 
de  intervjuade  både  var  positiva  och  negativt  inställda  till  biblioteket  som 
mötesplats. Det som gör denna undersökning extra intressant för uppsatsen är att 
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de tittar på en verksamhet som i likhet med bibliotek Plattan skiljer ut sig från 
folkbibliotek i allmänhet.

I  Det lokale bibliotek  – afvikling  eller  udvikling av Marianne Andersson och 
Dorte Skot-Hansen undersöks bibliotek i tre olika danska lokalsamhällen för att se 
hur de väljer att profilera sig beroende på vad som behövs i deras lokalsamhälle. 
Deras undersökning består av en kvalitativ del där det genomförts intervjuer med 
bibliotekarier, politiker och folk från lokala verksamheter samt en kvantitativ där 
en enkät utskickad till  alla huvudbibliotek (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 
16f).  I  Gör  biblioteken  en  forskel? undersöker  Jochumsen  och  Hvenegaard 
Rasmussen  vad  användarna  har  för  föreställningar  om  folkbiblioteket,  genom 
intervjuer. Det visade sig att oavsett faktorer som kön, utbildning, ålder etc var 
intervjupersonernas  uppfattning  av biblioteket  väldigt  lika,  med  stort  fokus  på 
biblioteket som utlåningscentral, även om många av de intervjuade även ansåg att 
biblioteket är något annat med (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 
24). Några saker som kom fram av undersökningen var att man ansåg att det var 
ett  plus  om  det  vid  ett  besök  av  biblioteket  samtidigt  pågår  någon  form  av 
utställning (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 25). 

Biblioteket  har  en  lokal  förankring  hos  människor,  men  det  handlar  inte  lika 
mycket om att biblioteket förmedlar information om lokalsamhället utan mer om 
att  biblioteket  finns  tillgängligt  i  ens  vardagsliv  (Jochumsen  &  Hvenegaard 
Rasmussen 2000,  s. 31). När det gäller biblioteket som ”værested” visade det sig 
att många använder biblioteket som det, men även som mötesplats där man träffar 
folk och umgås. Att biblioteket används såhär sägs av intervjupersonerna vara för 
att det är en neutral plats med stort utbud och frihet i hur man spenderar tiden där 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 33). Vidare framkommer av deras 
undersökning att alla som intervjuats använder biblioteket som kunskapscentrum 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 129). Boken består av tre delar där 
man  i  första  delen  utkristalliserar  gemensamma  drag  hos  intervjupersonerna. 
Andra delen lyfter frågan om vilken skillnad livsstilen hos informanterna har för 
förhållandet till biblioteket, Pierre Bourdieus tankar om socialt rum, habitus och 
kapital har varit en inspirationskälla. I den tredje och sista delen samlas resultaten 
för  undersökningen  tillsammans  med  slutsatser  om  livsstilsperspektiven 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2000, s 13f). 

Under denna rubrik för tidigare forskning tar jag även upp forskning som inte 
direkt har att göra med a new model for the public library, men som ändå har 
indirekt  betydelse  då  delar  av  de  olika  biblioteksprofilerna  behandlas.  I 
Folkbibliotek och vuxnas lärande. Förutsättningar, dilemman och möjligheter i  
utvecklingsprojekt  av  Cecilia  Gärdén,  Anette  Eliasson,  Eva-Maria  Flöög, 
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Christina Persson och Angela Zetterlund är en slutrapport som handlar om hur 
folkbiblioteken satsar på stöd för vuxna i deras lärande (Gärdén m.fl. 2006, s. 6). 
Forskningsgruppen har följt sex olika utvecklingsprojekt av olika slag. Fokus för 
analysen  har  varit  de  gemensamma  frågor  i  projekten  om  vuxenstuderande 
(Gärdén m.fl.  2006, s.  20).  Metoden de använt är  kvalitativ  fallstudie  (Gärdén 
m.fl. 2006, s. 27). Forskningsöversikten Lära genom skönlitteratur med fokus på  
språkutveckling, fakta och värdegrund är ett examensarbete från lärarutbildningen 
i  Umeå,  skriven  av  Katarina  Pettersson  och  Karin  Öhlén.  Målet  för  deras 
undersökning är  att  ta  reda på hur man genom att  användande skönlitteratur  i 
undervisningen  även  kan  bidra  till  att  stärka  inlärningen  på  andra  områden 
(Pettersson & Öhlén 2006, s. 5). 

När  det  gäller  biblioteket  som  mötesplats  finns  det  en  uppsjö  av  tidigare 
forskning,  varför  jag  väljer  att  gå  igenom  endast  ett  fåtal.  Ska  vi  träffas  på 
biblioteket? En undersökning om folkbibliotekets funktion som mötesplats är en 
uppsats  i  vilken Helena Carlsson och Christina Persson undersöker,  som titeln 
skvallrar om, folkbiblioteket som mötesplats. De har gjort kvalitativa intervjuer 
med bibliotekspersonal på ett folkbibliotek i Jönköping och ett i Borås samt delat 
ut enkäter till besökare. Uppsatsen har sitt teoretiska avstamp i Pierre Bourdieus 
teori kring det kulturella kapitalet. Vidare redogör Carlsson och Persson för olika 
definitioner och typer av mötesplats och kommer fram till att mötesplatser går att 
finna på olika platser i samhället.  På vissa platser är mötesplatsen ett ställe där 
inga krav på kontakt med andra finns, till exempel då torg eller butik fungerar som 
mötesplats. På andra ställen kan det vara en plats där man möter  folk med samma 
intressen, till exempel inom föreningslivet. Mötesplatser kan fungera som ställen 
att  skapa  nya  kontakter  eller  bara  vara platser  dit  människor  kan gå och vara 
omgiven  av  andra  utan  att  behöva interagera.  Informanterna  i  undersökningen 
ansåg  att  biblioteket  som  mötesplats  är  en  neutral  plats  där  en  heterogen 
människogrupp kunde komma t.ex. för utbyte av åsikter, möte med låntagare och 
bok. Informanterna i undersökningen har överlag en positiv attityd till begreppet 
mötesplats och även till  bibliotekets mötesplatsfunktion även det finns problem 
såsom störande beteenden bland exempelvis missbrukare och ungdomar (Carlsson 
& Persson 2001).1 

I Ragnar Audunsons ”The public library as a meeting-place in a multicultural and 
digital  context  The  necessity  of  low-intensive  meeting-places”  beskrivs  hur 
samhällets utveckling gör att vi måste omdefiniera folkbiblioteket som mötesplats 
(Audunson  2005,  s.  430).  Han  tar  fasta  på  att  folkbiblioteken  är  platser  där 
människor  med  olika  sociala  bakgrunder  och  intressen  kan  mötas  (Audunson 
2005, s. 437). Det finns hög- och lågintensiva  platser, det högintensiva är ställen 

1 Uppsatsen saknar sidnumrering.
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där människor  verkar med likasinnade och lågintensiva är sådana där man har 
möjlighet att möta andra som man annars inte skulle ha mött (Audunson 2005, s. 
436).  Det här med hög- och lågintensiva mötesplatser undersöks även i  en artikel 
som Audunson har skrivit tillsammans med Svanhild Aabø och Andreas Vårheim, 
med  titeln  ”How  do  public  libraries  function  as  meeting  places?”  där  de 
undersöker  hur,  och  av  vem,  bibliotek  används  som  mötesplatser. 
Artikelförfattarna  identifierar  sex  olika  typer  av  mötesplatser  ett  bibliotek  kan 
vara: ett torg, en plats för att möta olika människor,  ett offentligt rum, en plats för 
gemensamma aktiviteter med vänner eller kolleger, en plats för metamöten, det 
vill säga användandet av det lokala biblioteket för att ta reda på saker som händer i 
lokalsamhället och slutligen som en plats för det virtuella mötet (Aabø, Audunson, 
Vårheim, 2010 s. 19ff). 

En  annan  uppsats  som  skrivits  i  ämnet  är  Frida  Forsten  och  Sanna  Fries 
magisteruppsats  Den  tillhörighetsskapande  mötesplatsen.  Folkbiblioteket  som 
mötesplats  i  svensk  biblioteksdebatt från  2006.  Forsten  och  Fries  tittar  på 
”debatten” om varför folk ska komma till biblioteket som förs i  Biblioteksbladet 
för  att  undersöka folkbibliotekets  roll  som social  mötesplats  under  åren  1975, 
1985, 1995 och 2005. Även Statens offentliga utredningar och prepositioner är en 
del  av  materialet.  De  använder  sig  av  hermeneutisk  symbolisk  interaktionism 
(Forsten & Fries 2006, s. 8ff). De kommer fram till att det år 1975 är  bibliotekets 
allmänna uppgift  samt biblioteket  som demokratifrämjare som är det centrala i 
debatten.  Det  diskuteras  om det  är  bibliotekets  material  eller  allmänkulturella 
verksamhet som är viktigast. 1985 fanns det lite material att utgå ifrån men en 
diskussion fördes om biblioteket som social mötesplats för invandrare och andra 
grupper.  1995  handlar  det  om  bibliotekets  material,  den  fysiska  mötesplatsen 
mellan människor som dels bygger broar och motverkar fördomar och dels för en 
meningsfull fritid samt för diskussion. 2005 talas det om hur biblioteket bygger 
broar  mellan  olika  människor.  Något  som är  nytt  är  synen på biblioteket  som 
verktyg för lärande och utveckling vilket leder till  demokrati.  Debatten handlar 
mer om mötet mellan människor än bibliotekets material då det handlar om den 
demokratiska platsen (Forsten & Fries 2006, s. 54ff).

Frågeställningen  om vad  som karaktäriserar  bibliotek  Plattans  verksamhet  hör 
ihop med frågeställningen om biblioteket och bibliotekariernas roller, men även 
frågeställningen om vilken profil biblioteket har. Forskningen som följer nedan är 
således relevanta för flera av uppsatsens frågeställningar.  I  Vad gör egentligen  
besökarna  på  biblioteket?  En  användarundersökning  på  Filipstads  Bergslags  
Bibliotek från  2003  skriven  av  Sandra  Eriksson  och  Eva  Hveem  undersöks 
frågeställningarna ”Vad gör besökarna när de är på biblioteket?”, ”Hur prioriterar 
besökarna bibliotekets tjänster?” och ”Hur ser besökaren på biblioteket och dess 
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funktioner och vilken funktion anser de vara viktigast (Eriksson & Hveem 2003, s. 
3).  Teoretiskt  utgår  de  från  Jochumsen  och  Hvenegaard  Rasmussens  Gör 
biblioteken en forskel? och en förenklad modell av Andersson och Skot-Hansens 
modell från Det lokale bibliotek – afvikling eller utvikling. De använder sig av en 
kvantitativ metod genom enkätundersökning (Eriksson & Hveem 2003, s.4ff). På 
frågan om vad de två viktigaste anledningarna respondenterna hade till sitt besök 
på biblioteket  den dagen blev de klart övervägande svaren att  låna böcker och 
annat material samt att återlämna  böcker och annat material. På tredje plats kom 
att  respondenterna  var  där  för  att  läsa  tidskrifter  eller  tidningar  (Eriksson  & 
Hveem,  2003  s.  30ff).  En  annan  uppsats  som  berör  bibliotekets  roll  ut  ett 
användarperspektiv är Susanne Jedhagen och Jeanette Malms  Vilken roll spelar 
det  nya  stadsbiblioteket?  En  användarundersökning  på  Stadsbiblioteket  i  
Halmstad. Biblioteket de undersöker är nybyggt och specifika funktioner varit av 
största vikt i planerandet av lokaler och verksamhet (Jedhagen & Malm 2008, s. 
13).  Även Jedhagen och Malm  använder sig av Andersson och Skot-Hansens 
modell. De har dock utökat modellen med en funktion som de kallar för estetisk 
upplevelse.  De  använde  sig  av  en  enkät  i  sin  kvantitativa  undersökning  som 
delades ut till ca 500 personer med en hög svarsfrekvens (Jedhagen & Malm 2008, 
s. 16ff). De båda uppsatserna är några exempel på användandet av Andersson och 
Skot-Hansens gamla modell.

Forskning om styrdokument
Särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter?  En fallstudie av  
relationen  mellan  styrdokument  och  bibliotekspraktik  i  en  lokal  kontext är  en 
masteruppsats skriven av Lisa Börjesson. I uppsatsen görs en kvalitativ fallstudie 
av en arbetsgrupps verksamhet. Det som främst är av intresse är bibliotekslagens 
paragraf åtta som handlar om ”invandrare och andra minoriteter” samt hur den 
återkommer i de styrdokument som rör arbetsgruppen (Börjesson 2011, s. 5ff). 
Hon utgår ifrån ett sociokulturellt  perspektiv, då hon tror att bibliotekspersonal 
som ska tolka uppdraget i lagen saknar en särskild juridisk kompetens (Börjesson, 
2011 s. 31). 

Barbro  Thomas  har  skrivit  rapporten  Bibliotekslagstiftning  –  perspektiv  och 
exempel  som granskar bibliotekslagstiftningen. Jämförelser görs med de nordiska 
länderna,  förutom  Island,  samt  England  och  Frankrike.  Avsikten  är  att  få 
perspektiv på lagstiftningen gällande såväl brister som förtjänster. Hur Unescos 
biblioteksmanifest  påverkat  bibliotekslagen  är  en  aspekt  som  också  belyses 
(Thomas 2009, s. 8).
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Metod

För denna uppsats lämpar sig bäst en kvalitativ undersökning som görs genom att 
intervjua bibliotekspersonal som arbetar med ett annorlunda bibliotek.  Valet av 
bibliotek föll sig på bibliotek Plattan i Stockholm. Anledningen till vald metod är 
att få fram bibliotekspersonalens uppfattningar om deras arbetsplats. I kvalitativa 
intervjuer  är  man  ute  efter  att  ta  reda  på  människors  syn  på  olika  specifika 
händelser  eller  fenomen  (Beck  & Manuel  2008, s.  68).  I  nästa  skede  av 
undersökningen används a new model för the public library som analysverktyg för 
att se på bibliotekets verksamhet.  Utöver de kvalitativa intervjuerna har jag även 
granskat olika styrdokument och hur de går ihop med verksamheten.

Intervjuer och urval
Intervjuerna ägde rum med ett par dagars mellanrum i februari 2012 på bibliotek 
Plattan. Jag valde att intervjua medarbetarna två och två, detta för att jag ville få 
dem att nästan föra en dialog med varandra där de kunde komplettera och utöka 
varandras resonemang. Eftersom det är en relativt  liten arbetsgrupp som jobbar 
tillsammans bedömde jag att faran för att de inte skulle våga uttrycka sina åsikter 
inför varandra var liten. Efter att intervjuerna var genomförda visade det sig att 
informanterna i mångt och mycket höll med varandra, men de utvecklade gärna 
tankegångarna istället för att bara säga ”jag håller med”. Det hände också att de 
tyckte olika och då uttryckte informanterna detta. Eftersom informanterna faktiskt 
”vågade”  tycka  olika  saker  inför  varandra  drar  jag  slutsatsen  att  valet  av 
tillvägagångssätt var befogat och att resultatet inte skulle ha ändrats nämnvärt om 
jag intervjuat personalen en och en. 

Det är fyra personer som blivit intervjuade och de arbetar alla aktivt med bibliotek 
Plattans verksamhet. Det är värt att nämna att det finns fler personer som arbetar 
på biblioteket, till exempel genom att i egenskap av biblioteksassistent bemanna 
informationsdisken.  Bedömningen  gjordes  att  dessa  fyra  personers  åsikter  och 
uppfattningar  om  biblioteket  var  lämpligt  och  tillräckligt  för  att  besvara 
frågeställningarna på ett tillförlitligt sätt.  När intervjuerna ägde rum använde jag 
mig av en och samma frågemanual som jag i mycket få fall bortgick ifrån. När 
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detta skedde berodde det främst på att informanterna redan hade svarat på en fråga 
jag  tänkt  ställa.  Jag  ställde  öppna  frågor  eftersom  detta  lämpar  sig  bra  vid 
kvalitativa intervjuer (Beck & Manuel 2008, s. 70). Frågemanualen började med 
bakgrundsfrågorna om informanterna för att sedan övergå till allmänna åsikter om 
bibliotek och till sist frågor om bibliotek Plattan.

Bearbetning av material
Efter att  intervjuerna var genomförda lyssnade jag dagen efter vardera intervju 
igenom  inspelningen  och  transkriberade  dessa.  Jag  lyssnade  igenom 
inspelningarna flera gånger var för att vara säker på att jag fått med allt och inte 
missuppfattat  någonting.  När transkriberingarna väl var gjorda återstod att  läsa 
igenom  och  analysera  materialet.  Analysen  påbörjades  först  efter  att  båda 
transkriberingar var gjorda för att undvika att jag eventuellt skulle påverkas av de 
resultat  jag  annars  skulle  ha  fått  fram.  Kvale  och  Brinkmann  skriver  i  Den 
kvalitativa forskningsintervjun  att ”[e]n forskare kan läsa igenom sina intervjuer 
gång  på  gång  (…)  utan  att  följa  någon  specifik  metod  eller  kombination  av 
tekniker”  (Kvale  &  Brinkmann  2009,  s.  253).  Så  valde  jag  att  arbeta  med 
intervjuerna från undersökningen vilka jag, då de transkriberats, studerade genom 
en närläsning.

Tankar kring undersökningen
I arbetet med undersökningen var min första ansats att ta reda på hur ett bibliotek 
som är annorlunda än bibliotek i allmänhet fungerar. Efter intervjuerna dök dock 
många nya infallsvinklar upp, vilket har påverkat uppsatsen i en något annorlunda 
riktning än den ursprungliga då utsagor jag från början inte räknat med kom fram. 
Bland dessa är mest framträdande informantens syn på biblioteket som mötesplats 
och deras syn på tystnad i biblioteket. Eftersom det är en kvalitativ undersökning 
och jag ville få fram deras syn på saken har jag till stor del låtit deras utsagor bana 
väg för uppsatsen, till  exempel  genom att  lägga fokus på tystnad som inte var 
något jag reflekterat över inledningsvis. I arbetet med analysen upptäckte jag att 
jag missat att ställa frågor under intervjuerna som jag i efterhand ville ha svar på. 
Mest framträdande är att jag missat att fråga om informanternas syn på lärande, 
vilket inneburit att jag tvingats förlita mig på andra av informanternas utsagor som 
indirekt haft att göra med  biblioteket som läroplats. 
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Undersökningens resultat och analys

I  föregående  avsnitt  har  jag  presenterat  metod  och  urval.  Eftersom det  är  ett 
specifikt  bibliotek  jag  undersöker  blir  det  problematiskt  att  inte  röja 
informanternas identitet, detta eftersom det är relativt få personer som arbetar med 
biblioteket och känner man till biblioteket och dess anställda är det förmodligen 
relativt  enkelt  att  lista  ut  vilka  informanterna  är.  Eftersom jag åtminstone  vill 
hemlighålla vem som har sagt vad så kommer jag att referera till intervjuerna som 
Intervju  1  och  Intervju  2,  men  jag  kommer  inte  att  presentera  vilka  av 
informanterna  som intervjuats  vid  vilket  tillfälle.  Informanterna  har  inte  ställt 
några  direkta  krav  på  anonymitet,  men  då  jag  tillfrågade  dem  om  eventuell 
medverkan sa jag att det skulle vara så anonymt som möjligt och därför är det 
mest korrekt att hålla sig till detta. Med detta sagt så följer en presentation utav 
informanterna för att ni läsare ska få viss kännedom om informanterna som kan 
vara intressant  för undersökningen eftersom det  handlar om uppfattningar.  Till 
exempel  kommer  jag  att  ta  upp  informanternas  bakgrund  och  grundläggande 
åsikter om folkbibliotekets varande.  I min undersökning är det mindre intressant 
att titta på aspekter som kön, ålder, etnicitet eller liknande variabler, eftersom inga 
generella slutsatser som rör detta kommer att dras. Det jag ämnar ta fasta på är 
mer  allmänt  hur  bibliotekarierna  på bibliotek  Plattan  ser  på  biblioteket  för  att 
kunna dra slutsatser om mina frågeställningar. Jag undersöker även på vilket sätt 
man arbetar efter bibliotekslagen och biblioteksmanifestet i verksamheten.

I följande stycke kommer jag att presentera informanterna och där kommer flera 
av föregående variabler tas upp. Detta för att ge en bild av vilka som ställt upp för 
att lämna sina åsikter, för att få tydliga exempel på att det finns människor bakom 
texten.  Informant A är 57 år gammal och utbildad vid teaterhögskolan. Hen har 
jobbat  på  Kulturhuset  i  ca  10  år.  Informant  B  är  33  år  gammal,  även  hon 
bibliotekarie. Hon utbildade sig i början av 2000-talet och tog sin examen några år 
senare. Hen har jobbat på bibliotek Plattan sen 2010. Informant C är en 40-årig 
bibliotekarie. Hen tog sin examen 1994 och har arbetat på Kulturhuset i 13 år. 
Informant D är också 40 år och bibliotekarie. Hen blev klar med sin utbildning 
2007. Även hen har arbetat  här sedan 2010. Två av informanterna har angett hur 
länge de arbetat på Kulturhuset medan två angett hur länge de arbetat på det som 
heter just bibliotek Plattan som öppnades 2010, men de två har båda arbetat på 
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Kulturhuset  en  längre  tid  än  så.  Upplägget  för  denna  del  av  uppsatsen,  med 
avseende  på  undersökning  och  analys,  är  tematiskt  indelat  för  att  besvara 
frågeställningarna samtidigt som en tydlig bild ges av olika aspekter som kommit 
fram under intervjuerna. Lagen nämns löpande i texten, men de samlade intryck 
av faktorer som rör denna redogörs för i slutet.

Bibliotek Plattan
Bibliotek Plattan öppnades i Kulturhuset 2010 (Kulturhuset > Stockholm> Om 
Kulturhuset > Historia). Bibliotekets ”föregångare” hette Läsesalongen och låg på 
ett  annat  våningsplan  än  vad  bibliotek  Plattan  gör.  Samtliga  informanter  har 
tidigare arbetat på Läsesalongen innan det blev bibliotek Plattan (Intervju1 2012; 
Intervju  2 2012).  Biblioteket  beskrivas  av  informanterna  som  nischat 
profilbibliotek och specialbibliotek för skönlitteratur (Intervju 2 2012). 

Kulturhuset
”Kulturhuset driver och utvecklar profilerad biblioteksverksamhet för alla åldrar” 
(Kulturförvaltningens verksamhetsplan, 2011, s. 17). Uppförandet av Kulturhuset 
påbörjades  i  sluten  av  1960-talet  och  byggnaden  invigdes  1974.  Kulturhuset 
byggdes om i slutet av 1990-talet och byggdes till år 2005. Arkitektoniskt är huset 
tänkt  att  påminna  om  en  hylla  i  flera  plan  som  lutar  mot  en  betongvägg. 
Byggnaden präglas av öppna ytor inom och mellan våningsplanen samt tanken om 
insyn och utblick genom glasfasaden och består utöver de verksamheter jag tar 
upp  även  av  en  teaterdel (Kulturhuset  Stockholms  webbsida>  Kulturhuset  > 
Stockholm > Om kulturhuset > Historia). Folkbiblioteken som finns i Kulturhuset 
är en del av Kulturhusets organisation (Biblioteket > Stockholm > Organisation). 
Kulturhuset  tillhör kulturförvaltningen som i sin tur arbetar för Stockholm stads 
kulturnämnd (Kulturhuset  Stockholms Webbsida > Kulturhuset > Stockholm > 
Om  Kulturhuset).  I  Kulturhuset  finns,  utöver  bibliotek  Plattan  och 
teateravdelningen, verksamheterna:

• Rum för  barn  där  det  utöver  ”vanlig”  biblioteksverksamhet  även  finns 
möjligheter att lyssna på sagor, sjunga och måla. 

• TioTretton  som är  ett  bibliotek  enbart  för  barn/unga  i  åldrarna  tio  till 
tretton.

28



• Lava  som  erbjuder  kulturverksamhet  för  åldersgruppen  tretton  till 
tjugofem. 

• Bibliotek film & musik där utbudet har att göra med film och musik. 

• Serieteket som är inriktat på serier, det vill säga grafisk litteratur. 

• Ekoteket  som  utöver  café  är  en  mötesplats  för  miljöfrågor,  med 
utställningar, samtal och tips för hållbar utveckling. 

(Kulturhuset Stockholms webbsida > Kulturhuset > Stockholm)

Bibliotek Plattan och ”a new model for the public library” 
Här kommer en redovisning av resultaten och analysen av min undersökning som 
konkret  rör Jochumsen,  Hvenegaard Rasmussens  och Skot-Hansens modell  för 
folkbiblioteket,  med  utgångspunkt  i  biblioteket  som  mötesplats,  läroplats, 
inspirationsplats och performativ plats.

Biblioteket som mötesplats
Där biblioteket fungerar som mötesplats ska som bekant målen för empowerment 
och engagemang kunna uppfyllas,  vilket  innebär  att  människors  sökande efter 
mening och identitet i samhället samt utvecklandet till en självständig individ ska 
kunna göras i bibliotekets mötesplatsfunktion. Biblioteket som mötesplats bygger 
på deltagande (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2010). 

Audunson beskriver folkbiblioteket  som en av få arenor i  dagens samhälle där 
människor  tillhörande  olika  kulturella  grupper  kan  mötas  (Audunson  2005,  s. 
437). Vidare menar han att högintensiva arenor är platser där vi har våra främsta 
intressen tillsammans med likasinnade, medan lågintensiva innebär att vi träffar 
människor med andra intressen och värderingar. Högintensiva arenor är viktiga för 
meningsskapandet  i  våra  liv  men  samtidigt  kan  de  hindra  oss  från  att  träffa 
människor med andra intressen och åsikter och på så sätt hindras att vi får nya 
perspektiv på saker och ting (Audunson 2005, s. 436). Bibliotek kan fungera som 
mötesplats  på  både  lågintensivt  och  högintensivt  plan  (Aabø,  Audunson  & 
Vårheim 2010, s. 17). 

Bibliotek Plattans personals åsikter om biblioteket som mötesplats är i tre av fyra 
fall åt det negativa eller tveksamma hållet. En informant anser att det är en floskel 
att kalla biblioteket för mötesplats (Intervju 1 2012).  En annan informant säger att 
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användarna  inte  har  särskilt  mycket  utbyte  av  varandra  (Intervju  2 2012). En 
informant säger angående biblioteket som mötesplats att:

Det  är  mer ett  ord  än  en  verklighet.  Förstår  mig inte  på  det  riktigt  (…).  Man låtsas  att  
biblioteket är någonting det inte är. Vad betyder det att vara en mötesplats? Vilken typ av 
möten? Vem ska mötas? Det är inte så att folk här sitter och diskuterar en bo av sig själv, det 
är det verkligen inte (Intervju 1 2012).

En annan informant  säger  att  biblioteket  som ”mötesplats  är  ett  modeord som 
nästan hunnit bli omodernt” (Intervju 2 2012). Att informanterna uttrycker sig så 
gällande begreppet mötesplats tyder alltså på att de inte är positivt inställda till  
det. En av informanterna säger: 

Eftersom biblioteket ligger här där det ligger, och det är gjort för att man snabbt ska in och 
snabbt ut så, är det lite som att du och jag skulle bestämma att vi skulle ses på McDonalds, 
varför skulle vi göra det? Det finns ju mysigare ställen (Intervju 2 2012). 

Informanten anser således att biblioteket som mötesplats kräver att det är ett ställe 
människor vill uppehålla sig på en längre stund på för att umgås, vilket man inte  
tycker är aktuellt eftersom meningen med bibliotek Plattan är att man snabbt går 
in och sedan ut.  Att människor ofta har snabba ärenden på biblioteket är inget 
ovanligt  vilket  belyses  i  Eriksson  och  Hveems  undersökning  där  39%  av 
besökarna angav att de ämnade stanna på biblioteket i max 15 minuter (Eriksson 
& Hveem 2003, s. 34). Även om en negativ syn genomsyrar begreppet mötesplats 
framhåller en informant att om man med mötesplats menar något mindre konkret 
så är ju faktiskt biblioteket en mötesplats mellan en människa och en bok eller 
mellan  besökaren  och  bibliotekarien  (Intervju  2 2012). I  Forsten  och  Fries 
undersökning från 2006 tycktes debatten om bibliotek som mötesplats  år 2005 
dock främst handla om mötet mellan människor. De skriver att ”[b]ibliotekets blir 
en  mötesplats mellan individer och  grupper vilket bygger broar och ökar tolerans 
och  förståelse  dem  emellan”  (Forsten  &  Fries  2006,  s.  55).  I  Carlsson  och 
Perssons undersökning var man överlag var positiva till  rollens som mötesplats 
(Carlsson & Persson 2001).  Även Mader Olsson och Westerdahl kommer fram 
till  resultatet  att  bibliotekspersonalen  i  deras  undersökning  har  en  positiv 
inställning till biblioteket som mötesplats, om än i olika hög utsträckning (Mader 
Olsson, Westerdahl 2011, s. 18). 

Jag  menar  att  informanternas  generella  utsagor  angående  mötesplatsbegreppet 
handlar om mötet människor emellan. På frågan om hur ett idealt folkbibliotek 
skulle se ut framhåller dock en av intervjupersonerna att mötet mellan besökaren 
och personal samt mötet med litteraturen är två viktiga aspekter i folkbibliotekens 
arbete (Intervju 1 2012). Gällande mötet mellan besökare och personal säger en 
informant att:  
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Det finns bra saker med teknikutveckling och att man kan göra vissa saker maskinellt, bra för 
att man slipper belastningsskador (…) men vi har märkt att de gånger återlämningsmaskinerna 
är sönder så att varje besökare måste komma till oss och lämna tillbaka böckerna så tycker 
besökarna att det är trevligt. De gillar det mötet även om det bara handlar om den korta grejen 
(..). Det finns ett värde i det där och ibland sägs det nån mening till, ”när jag ändå är här så 
vill  jag  fråga  om den  här  boken”.  Så  uppstår  det  nånting och  det  är  ett  naturligt  möte  
(Intervju 1 2012).

Även om informanterna uttryckt sig negativt  om begreppet mötesplats  så visar 
citatet ovan att man i vissa avseenden har en positivt attityd till att biblioteket kan 
vara en mötesplats. Informanten uttrycker i citatet ovan att genom användandet av 
maskiner  för  återlämning  kan  man  gå  miste  om  frågor  från  låntagarna.  Som 
belyses  i  The  Reference  Encounter:  Interpersonal  Communication  in  the  
Academic Library kan det dock uppstå situationer då många människor behöver 
hjälp  samtidigt  vilket  kan innebära att  bibliotekarien  bara kan erbjuda en kort 
stunds hjälp åt var och en (Radford 1999, s. 14). Jag menar att i en situation med 
köbildning  kan  återlämningsmaskinens  funktion  vara  bra  då  personalen  inte 
behöver lägga ner tid på att återlämna böcker utan lägga fokus på de som behöver 
hjälp. Radford belyser dock att vissa biblioteksanvändare tycker det är viktigare 
med den mänskliga kontakten än informationen de får (Radford 1999, s. 104). I 
Olika syn på saken visar det sig att många användare efterfrågar bättre möjligheter 
att sköta lån och återlämning själva (Olika syn på saken 2011, s. 16).  

Biblioteket  beskrivs  av  två  av  informanterna även  som  en  mötesplats  i  det 
avseendet att mängder av människor från olika platser befinner sig i samma rum 
(Intervju 1 2012).  Detta poängteras även i Carlsson och Perssons uppsats där de 
kommer fram till att en mötesplats inte behöver ha ett krav på interaktion utan kan 
vara en plats på vilken man är ensam men ändå omgiven av andra (Carlsson & 
Persson  2001). Som  bibliotekets  roll  som  mötesplats  beskrivs  i  Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens modell bör det vara en öppen plats där 
människor  av  olika  slag  möts  och  kan  diskutera  saker  och  ting  utifrån  sina 
individuella åsikter och värderingar (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-
Hansen 2010). Informanternas uppfattning är att det inte direkt är förekommande 
att främmande människor börjar diskutera saker av sig själva vilket följande citat 
illustrerar:

Folk kommer hit och på så sätt möts dom, men egentligen möts de aldrig. De befinner sig bara 
på samma ställe för en stund (Intervju 1 2012).

Detta  visar  på att  deras  tankar  kring mötesplats  är  att  det  är  en plats  dit  folk 
kommer och faktiskt pratar med varandra, oberoende av vilka man är, men att så 
är alltså inte fallet. Personalens inställning till att kalla biblioteket för mötesplats 
visar sig ganska tydligt i följande citat: 
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Det har funnits en tid då man pratat om biblioteket som mötesplats, som jag tolkar det så är  
det ett fik utan att vara ett fik men ett hängställe (Intervju 1 2012). 

Detta synsätt påminner om bibliotekets roll som plats att inte bara mötas på utan 
även att vara på -  værested (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 33). 
Men det kan även innebära att biblioteket blir allt mindre en samling böcker och 
allt  mer  en  plats  för  upplevelser,  inspiration  och  att  mötas  och  vara  på 
(Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s. 13). En annan åsikt 
om bibliotek som mötesplats som hänger ihop med förra citatet är: 

Länge har man pratat om den öppna mötesplatsen och det har blivit synonymt med att det ska 
vara något slags Waynes Coffee Library (Intervju 2 2012).

Flera av informanterna gör alltså även kopplingen att bibliotek som mötesplats 
handlar om någon slags caféverksamhet. En annan informant berättar att det har 
pratas en hel del om biblioteket som mötesplats, men vad besökarna vill ha är ett 
ställe att sitta och läsa på (Intervju 1 2012). En uppfattning hos en informant är att 
om man med mötesplats menar den konkreta betydelsen av begreppet mötesplats, 
alltså ett ställe där folk träffas och pratar, så är detta inte den viktigaste funktionen 
ett bibliotek har (Intervju 2 2012). Min tolkning av informanternas utsagor är att 
vad de kopplar  ihop med  begreppet  mötesplats  inte  är  vad  de  anser  vara den 
primära  uppgiften  hos  ett  bibliotek.  När  det  handlar  om  biblioteket  som 
mötesplats kan slutsatsen dras att bibliotekspersonalen har tre uppfattningar om 
vad det innebär. Först och främst handlar det om biblioteket som mötesplats där 
olika människor träffas och samtalar med varandra, den andra aspekten är mötet 
mellan användaren och litteraturen och den tredje är att biblioteket som mötesplats 
kan handla om att besökaren möter kunnig personal. 

Uppfattningen om huruvida dessa olika typer av mötesplatsfunktioner  utnyttjas 
tycks, baserat på informanternas svar, vara av det slag att framförallt den första 
aspekten  inte  är  särskilt  aktuell  för  användarna  då  personalen  verkar  anse  att 
besökarna  inte  möts  på  denna  arena  som skulle  kunna  vara  lågintensiv.  Som 
tidigare  nämnts  ansåg  en  informant  att  människor  befinner  sig  på  biblioteket 
samtidigt men att de egentligen aldrig möts (Intervju 1 2012).  Aabø, Audunson 
och Vårheim menar däremot att när det gäller möten så sker dessa med olika hög 
grad av kommunikation mellan de mötande parterna. Som exempel nämner de att 
många studenter utnyttjar biblioteken som plats för studier då de stimuleras av att 
befinna sig på samma plats med likasinnade (Aabø, Audunson & Vårheim 2010, 
s.  18f).  Informanterna tycks  inte  i  första  hand  tänka  på  begreppet  mötesplats 
utifrån synsättet att mötesplatser kan vara ställen där människor kan komma utan 
kravet på interaktion med andra, såsom det redogjorts av  Aabø, Audunson och 
Vårheim att det kan föreligga.
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Biblioteket som läroplats
Precis  som  i  bibliotekets  funktion  som  mötesplats  handlar  bibliotekets 
läroplatsfunktion bland annat om empowerment. Även målet för erfarenhet, som i 
likhet med engagemang också handlar om menings- och identitetssökandet som 
individ, ska nås här (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2010). 
Begreppen  lärande,  empowerment  och  erfarenhet  hör  alla  ihop  med  att 
tillförskansa sig kunskap, alltså  bildning. Folkbibliotekets  uppgift  är  att  främja 
kunskap (Audunson 2005, s. 431). 

Bibliotek Plattan är ingen plats för lärandet på så sätt att det inte finns något fokus 
på facklitteratur här, om man vill uttrycka det något förenklat. Men lärande kan 
även ske genom skönlitteratur, vilket forskningsöversikten skriven av Pettersson 
och Öhlén visar. De har bland annat  tittat på  kopplingen mellan skönlitteratur 
och förmedlandet  av faktauppgifter.  De kommer fram till  att  man till  exempel 
genom  läsning  av  historisk  skönlitteratur  kan  få  en  djupare  förståelse  för 
främmande  kulturer.  De  hittar  inga  självklara  tecken  på  att  skönlitteratur  kan 
fungera som källa till  faktakunskaper, men att det har en språkutvecklande roll 
(Pettersson & Öhlén 2006, s. 23f). 

Att biblioteket ska vara en läroplats innebär även att det ska finnas fri tillgång till  
information  (Jochumsen,  Hvenegaard  Rasmussen  & Skot-Hansen  2010).  Detta 
finns på bibliotek Plattan eftersom litteraturen de tillhandahåller är gratis för alla 
(Intervju  1 2012).  Att  människor  ska  kunna  låna  litteratur  avgiftsfritt  på 
folkbiblioteken nämns som bekant i bibliotekslagen (Bibliotekslag SFS 1996:1596 
3§).  Thomas  menar  att  i  detta  avseende har  lagen varit  betydelsefull  eftersom 
”[s]edan lagen trädde i kraft har frågan om avgifter på boklån inte aktualiseras” 
(Thomas  2009,  s. 65).  Även  om  facklitteraturen  inte  har  en  given  hylla   på 
biblioteket finns information i form av skönlitteratur, till  exempel lyrik och till  
viss del även litteratur som faller utanför ramen för skönlitteratur, till  exempel 
reportage- och konstböcker här. Informanterna poängterar att användarna även har 
fri tillgång till datorer och/eller det trådlösa nätverket (Intervju 1 2012; Intervju 2 
2012). Även bibliotekspersonalens kompetens inom sina områden kan man också 
väga in när det gäller lärandet eftersom de kan bistå användarna med sin kunskap. 
Något som informanterna lyfter fram som viktigt med folkbiblioteket är:

Det folkbildandet idealet, som man väl kanske går mer och mer ifrån, eller så gör man det 
inte, men det tar sig andra uttryck som till exempel gratis Internet. Just det här med läsningen, 
böckerna, tillgång till litteratur för alla (Intervju 1 2012).

Av utsagan att döma är synen på bildning och lärande viktig för folkbibliotekets 
verksamhet,  även om biblioteket  utvecklas med tiden och bildning kommer att 
handla  om  mer  än  litteratur.  Biblioteket  tillhandahåller  som redan  nämnts  fri 
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information vilket innebär att i enighet med modellen kan människor ”discover 
and explore  the world  and thereby increase their  competence  and possibilities 
through  free  and  unrestricted  access  to  information”  (Jochumsen,  Hvenegaard 
Rasmussen  &  Skot-Hansen  2010). Däremot  saknas  läxcafé,  studieplatser  och 
kurser,  vilka  är  några  exempel  på  vad  biblioteket  utöver  fri  tillgång  till 
information ska erbjuda i sin roll som plats för lärande (Jochumsen, Hvenegaard 
Rasmussen & Skot-Hansen 2010). En informant uttrycker om bibliotek Plattan att: 

Detta skulle kunna vara en träffplats för de som vill träffas och plugga tillsammans, men 
eftersom dom som ritade biblioteket har tagit bort alla studieplatser så har vi eliminerat den 
möjligheten...Lite synd (Intervju 2 2012). 

Citatet visar att man från personalens sida beklagar att det saknas utrymme för 
vissa  sorters  aktiviteter.  Min  tolkning  är  att  om  biblioteket  haft  tillgång  till 
studieplatser hade dess profil gått mer åt rollen som läroplats. Läxhjälp och kurser 
är i mångt och mycket någonting som saknas på bibliotek Plattan. Tidigare har det 
funnits programverksamhet i form av exempelvis skrivarkurser att gå på (Intervju 
2 2012).  Personalen  nämner  att  det  händer  att  de  diskuterar  om huruvida  de 
möjligtvis  borde ha språkkurser på biblioteket  då detta  hade varit  lämpliga för 
många användare, men detta är ingenting som i nuläget finns (Intervju 2 2012). En 
av de saker som efterfrågas mest på biblioteket är olika former av läromedel, till 
exempel  körkortsboken (Intervju 2 2012). Utifrån personalens åsikter att  döma 
tycks det alltså finnas en önskan från många av bibliotekets besökare att ta del av 
en sorts biblioteksverksamhet som i nuläget inte finns att tillgå, vilket enligt min 
tolkning kan höra ihop med föreställningarna människor har om vad biblioteket 
ska erbjuda. Enligt Gärdén med fler räcker inte högskolorna och universitetens 
service till för de vuxenstuderande och många studenter använder sig inte enbart 
av  forskningsbiblioteken  utan  även  av  folkbiblioteken.  Detta  gäller  även  för 
studerande vid Komvux där skolbiblioteksverksamheten inte förbättrats (Gärdén 
m.fl.  2006, s. 9).  Ett  annat  exempel  på varför  bibliotek  Plattan inte  är  ett  bra 
exempel på att vara en läroplats är för att läroplatsfunktionen särskilt vänder sig 
till  unga,  vilka  inte  är  bibliotekets  målgrupp.  När  det  gäller  bibliotek  Plattans 
eventuella  funktion  som  läroplats  är  det  alltså  enbart  vissa  delar  av  vad 
Jochumsen,  Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen anser ingå i   läroplatsen 
som finns tillgängliga på biblioteket. 

Biblioteket som performativ plats
Målen innovation, som innebär att människan hittar nya svar, idéer och tankar, 
samt  målet  engagemang ska finnas i  denna biblioteksfunktion,  även om det är 
svårt  att  sätta  exakta  gränser  för  de  olika  delarna av  modellen  (Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen  &  Skot-Hansen  2010).  Bibliotek  Plattan  har  haft 
programverksamhet som inneburit att användarna tagit del av gratisaktiviteter så 
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som skriv- och teckningskurser (Intervju 2 2012). Detta är bra exempel på den 
sorts aktivitet  människor ska få ta del av på biblioteket för att det ska vara en 
performativ plats då det handlar om ”access to tools that support their creative 
activities  through  interactive  games,  writing-,  sound-  and  video  workshops” 
(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2010). 

Informanterna  berättar  att  i nuläget  finns  dock  ingen  direkt  budget  för 
programverksamhet,  däremot  är  vem som helst  välkommen  att  ansöka  om att 
använda biblioteket som arena för att berätta om en författare eller något annat 
ämne som har med verksamheten att göra, så länge det finansieras av någon annan 
än biblioteket. En informant nämner att ett konkret exempel på detta är en person 
som nyligen ville använda konstrummet i biblioteket för att berätta om samt visa 
modern fotografi (Intervju 1 2012). Informanterna berättar att även om det inte 
finns samma budget för programverksamhet  för tillfället  som tidigare år håller 
biblioteket ändå i en hel del programverksamhet, genom samarbeten med andra, 
exempelvis konsthögskolan. En informant nämner att programverksamheten alltid 
ska vara knuten till  bibliotekets utbud. Ämnen som är relevanta är till exempel 
konst, scenkonst, dans, läsande och målande (Intervju 1 2012). 

I  Mader  Olsson  och  Westerdahls  undersökning  skiljer  sig  deras  informanters 
åsikter  åt  om  huruvida  biblioteket  ska  lägga  resurser  på  att  vara  en 
uppvisningsplats eller inte.2 Det visar sig dock att de över lag är positivt inställda 
till att biblioteket ska ge möjlighet för användarna att själva arrangera kulturella 
aktiviteter (Mader Olsson & Westerdahl 2011 s. 25). Det finns således en likhet 
mellan  Mader  Westerdahls  och  denna  undersöknings  resultat  gällande  den 
performativa platsen, då det inte är självklart att biblioteken vill stå för kostnader, 
men de är positiva till  möjligheten.  Utöver aktiviteter såsom öppna kurser och 
möjligheten  att  använda  biblioteket  som  scen  för  att  berätta  om  olika  saker 
anordnas på biblioteket ett quiz, vilket är ett annat exempel på en aktivitet inom 
det performativa fältet. En informant säger att quizet är ett exempel på hur man 
kan ta svåra ämnen men göra de lättillgängliga för människor genom att presentera 
ett svårt ämne på ett lättsamt sätt. Hen nämner även att många besökare tycker att 
quizet är svårt och att vissa  kanske bara kommer en gång (Intervju 2 2012).

Biblioteket som inspirationsplats 
I biblioteket som inspirationsplats finns målen för innovation och erfarenhet, som 
även kan nås i den performativa platsen (innovation) och i platsen för lärandet 
(erfarenhet).  I intervjuerna  framkommer  att  bibliotekspersonalen  tycks  anse att 
deras bibliotek är en bra plats för inspiration för användarna. Som exempel på 

2  Mader  Olsson  och  Westerdahl  har  i  sin  uppsats  valt  att  kalla  bibliotekets  performativa  plats  för  
uppvisningsplats.
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detta  lyfts  bland  annat  deras  unika  sätt  att  genreindela  böckerna  fram.  En  i 
personalen säger att hen blir inspirerad av genrerna och hoppas att även andra blir 
det och får medhåll av sin kollega som lägger till att man hoppas att hela beståndet 
är  inspirerande (Intervju  2 2012). Som svar  på frågan om hur  biblioteket  kan 
fungera inspirerande nämner en informant att det kan handla om framställningen 
av litteraturen och får medhåll av sin kollega:

Kan man tänka såhär kring litteraturen, kan man ha den här typen av böcker och presentera 
dem på det här sättet? Jag tror att det är inspirerande (Intervju 1 2012).

Informanten menar på att det är inspirerande med nytänkandet kring litteraturen 
och förmedlandet av den. Att tänka på nya sätt kring bokuppställning nämns även 
i Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation av Hvenegaard 
Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen som menar att i dag, när det inte är lika 
stort fokus på att tillgängliggöra böcker etc, för biblioteken, kan en ny uppgift för 
dem vara att förmedla innehållet, till exempel genom att ställa upp materialet på 
nya sätt (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s. 13). Även 
presentationen  av  böckerna  framhålls  av  informanterna  som  något  positivt 
gällande inspirationsfaktorn. Många böcker skyltas med framsidan ut vilket leder 
till att användare lånar med sig mycket hem, menar en informant som säger att: 

Många nöjda besökare har sagt så här att det är härligt att gå in här för att man blir sugen på  
att låna så mycket, man måste tvinga sig att gå för man ser böckerna. Det är väldigt mycket  
frontade böcker och det blir folk inspirerade av. För annars är det ofta att man ska veta vad 
man letar efter och så letar man upp den här lilla ryggen, men här möts man istället av att  
böckerna ligger och talar till en och så vill man ta emot dem och ta dem med sig. Så är det  
många som säger, att jag går nu för jag kan inte ta med mig mer, jag kommer tillbaka. Det tror 
tror jag är den största inspirationen  (Intervju 1 2012). 

Utsagan,  som får  medhåll  från  kollegan,  visar  att  personalen  anser  att  det  är 
inspirerande för  besökarna att  komma i  kontakt  med medierna på ett  nytt  sätt 
vilket leder till att man vill låna mycket.  Vidare anser informanterna att platsen 
där biblioteket är beläget kan fungera inspirerande genom utsikten från de stora 
fönsterna och pulsen som finns här (Intervju 2 2012). Även personalen lyfts av två 
informanter fram som inspirerande (Intervju 1 2012). Detta kan ha att göra med 
kunnigheten de har och att detta är ett bibliotek där personalen har ett stort ansvar 
för vad som köps in (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012). Det finns en diskrepans i 
hur informanterna ser på inspiration på bibliotek Plattan jämfört med resultaten av 
Mader  Olsson  och  Westerdahls  undersökning  där  informanterna  över  lag  inte 
tycker att bibliotekarierna kan bidra med att skapa meningsfulla erfarenheter för 
besökarna (Mader Olsson, Westerdahl 2011, s. 26).

Inspirationen  hämtas  således  enligt  informanterna  från  själva  byggnadens 
utseende, från hur man valt att använda sig av interiören för att visa upp böckerna, 
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från den speciella genreindelningen man gjort av sitt  bestånd, från personalens 
kunnande men även från atmosfären som råder kring platsen där Kulturhuset och 
bibliotek Plattan är beläget. Flera olika faktorer spelar här en roll vilket kan tänkas 
leda  till  att  många  olika  typer  av  användare,  såväl  målgruppen som andra  av 
bibliotekets besökare, kan uppleva detta som en plats för inspiration av en eller 
flera  olika  anledningar  enligt  informanternas  utsagor.  Saker  som lyfts  fram av 
informanterna  som inspirerande  är  att  bokbeståndet  delats  upp  i  egna  genrer, 
vilket kan vara stimulerande och utvecklande eftersom det bryter mot gamla vanor 
och förutfattade meningar om hur böckerna ska vara indelade. Genom att man har 
en  annorlunda  struktur  på  beståndet  anser  en  informant  att  detta  leder  till  att 
användarna kan hitta saker som de inte ens visste att de ville ha (Intervju 1 2012). 

Vad kan ett folkbibliotek vara?
Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ha särskilt  fokus på  barn, ungdomar, 
funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter och anpassa sig efter dessa 
gruppers behov då det kommer till val av medier, informationsteknik och på vilket 
språk litteratur etc köpes in (Bibliotekslag SFS 1996:1596 8 § & 9 §). Bibliotek 
Plattan är ett bibliotek som är nischat i det avseende att de har riktat in sig främst  
på skönlitteratur för vuxna.  Här finns ingen litteratur på andra språk än svenska 
och engelska (Intervju 1 2012). Vad är detta då för folkbibliotek och hur  fungerar 
det som bibliotek? Gör det något att man inte arbetar särskilt mot exempelvis barn 
och invandrare? Först och främst måste vi komma ihåg att  bibliotek Plattan är 
beläget  i  Kulturhuset  där  en  rad  andra  bibliotek  har  sin  hemvist.  Andra 
specialinriktningar som finns i Kulturhuset är ett bibliotek inriktat på serier samt 
ett  för  film och musik.  Även två  bibliotek  som har  barn  av  olika  åldrar  som 
målgrupp finns  i  byggnaden.  Vidare är  bibliotek  Plattan  en del  av Stockholm 
stadsbibliotek.

Folkbibliotek i allmänhet och Plattan i synnerhet
I början av intervjuerna ställde jag frågor som rörde personalens allmänna syn på 
folkbibliotek och deras syn på bibliotek Plattan. Alla informanter var överens om 
att  något  av det  viktigaste  med  folkbibliotek  är att  det  är  en skattefinansierad 
verksamhet som välkomnar alla och är gratis (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012). 
Bibliotekslagen säger att alla medborgare ska ha tillgång till ett bibliotek där de 
avgiftsfritt  ska  kunna  låna  litteratur  men  att  avgifter  i  vissa  fall  kan  tas  ut 
(Bibliotekslag  SFS  1996:1596  2  §  &  3  §). En  informant  uttrycker  att 
folkbiblioteket som institution har en demokratisk funktion och synliggör kultur 
för  människor  som annars  inte  har  tillgång  till  den  (Intervju  1 2012).  En  av 
informanterna  påpekar  att  folkbiblioteken  ska  vara  tillgängliga  för  så  många 
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människor som möjligt, vilket Plattan inte riktigt är eftersom beståndet är nischat 
och på så sätt otillgängligt för många. Det kan vara av vikt att tillägga att även om 
det är ett nischat bibliotek så är det fortfarande öppet för alla (Intervju 2 2012). Att 
biblioteket ska vara en kravlös plats nämns av en informant som säger att: 

En sak som är viktig är att det är ett öppen kravlös plats. Även i den bemärkelsen att det är  
skattefinansierat.  Att  man  slipper  reklam,  vad  ska  man  säga,  ett  marknadsstyrt  utbud 
(Intervju 2 2012).

En annan informant uttrycker det liknande när hen säger att ett bibliotek är ett rum 
dit människor får komma och vara sig själva, även om det  finns regler som måste 
följas. Som ett exempel på detta nämns att ”man får vara här nästan hur som helst 
men drogad får man inte vara” (Intervju 1 2012). Biblioteket är till för alla oavsett 
bakgrund, om man bara kan förhålla sig till några regler. En informant nämner att 
en viktig funktion som bibliotek Plattan har är att man satsar på att aktualisera 
skönlitteraturens  betydelse och detta  görs  genom att  man  har  personal  som är 
insatta  i  de  olika  ämnesområden  som  de  ansvarar  över  gällande  inköp. 
Informanten menar att personalens kompetens är viktig för arbetet med biblioteket 
samt  att  det  är  viktigt  att  ha  en  specialinriktning  där  man  bara  erbjuder 
skönlitteratur  (Intervju  2 2012). Många människor  förknippar  biblioteken  med 
läsning  och  böcker,  vilket  till  exempel  visat  sig  i  Kåring  Wagmans  rapport 
(Kåring Wagman 2008, s. 13). Enligt Eriksson och Hveems undersökning är det 
ett stort antal  biblioteksbesökare som är på bibliotek för skönlitteraturens skull 
(Eriksson & Hveem 2003, s. 42).

Andra saker som informanterna lyfter fram som  speciella med biblioteket är att 
man  lägger  stor  fokus  på  det  personliga  urvalet  (Intervju  2 2012).  Även  att 
medarbetarna har olika expertområden vilka de ansvarar för (Intervju 1 2012). Det 
nämns även att på andra folkbibliotek använder man sig ofta av profilköp medan 
man här gör helt tvärtemot då det viktigaste är innehållet i beståndet (Intervju 1 
2012; Intervju 2 2012). Personalen anser vidare att bibliotek Plattan hade behövt 
vara tydligare med sin verksamhet eftersom att det på grund av de öppna ytorna i 
Kulturhuset tillkommer problem eftersom att det är svårt för människor att se att 
det är  ett  bibliotek.  Det  kan vara svårt  att  vara en del  av ett  hus med en stor 
uppgift (Intervju 1 2012). En förhoppning personalen har då det gäller deras arbete 
på biblioteket är att de ska kunna bemöta besökarna när det gäller skönlitteratur 
(Intervju 2 2012). Informanterna tycks inte se på biblioteket som något som borde 
vara en högljudd mötesplats  i  första  hand,  vilket  kan illustreras  med  hjälp  av 
följande citat:

Vet inte varför folk skulle känna sig mer välkomna för att de kan ta en kopp kaffe latte... Det 
har inte med det att göra. Öppenheten sitter i något annat (Intervju 2 2012).
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Informanterna har pekat på en rad saker de anser viktiga med folkbiblioteken och 
den egna verksamheten men informant påpekar att:

Alla bibliotek borde arbeta på sitt sätt utifrån sina möjligheter och förutsättningar. Var ligger  
man, storstad, liten stad. Är det huvudbibliotek eller filial? Ligger vi på Plattan... Strategier 
utifrån förutsättningarna.  Vilka besökare  har vi?  Vilka vill  vi ska komma hit?  (Intervju 1 
2012).

Hur kan man då arbete för att utveckla den verksamhet som bedrivs?

Utveckling av bibliotek Plattan
Bibliotekets personal fick besvara frågor om hur deras verksamhet skulle kunna 
utvecklas om de fick bestämma själva. I mångt och mycket gick det att dela in 
svaren främst i tre olika övergripande teman, som jag kallar för biblioteksrummet, 
litteraturförmedlingen och arbetsmiljön. Det första handlar dels om att skilja av 
biblioteket från övriga Kulturhuset men även hur biblioteket skulle kunna delas 
av,  det  andra  hur  man  skulle  kunna bli  ännu bättre  på  att  visa  och  förmedla 
litteraturen och det sista, arbetsmiljön, om hur man skulle kunna förbättra lokalen 
genom att ändra på saker som ljus och ljud.  En av informanterna säger att det 
hade varit intressant att prova på att stänga av rummet med glasdörrarna som i 
nuläget finns men inte får stängas. Detta menar informanten hade varit bra för att 
se hur detta skulle påverka ljudnivån men även för att dela in rummet efter olika 
funktioner. Informanten får medhåll av sin kollega som tillägger att inte bara den 
fysiska inramningen utan även den mentala skulle kunna ändras (Intervju 1 2012). 
Genom att stänga in rummet hade det blivit tydligare vad som är bibliotek och då 
skulle  arbetet  med  litteraturförmedling  bli  bättre,  säger  en  annan  informant 
(Intervju 2 2012). En informant nämner en önskan om att bibliotek Plattan och 
Kulturhuset skulle kunna gå mot en riktning att vara mer av ett litteraturhus som 
till exempel finns i Danmark. Hen säger:

I Köpenhamn finns det litteraturhus som är vigda till litteratur och arrangemang. Det tycker 
jag att  vi  till  viss del  gör,  men huset  är  så stort  och det  finns så mycket,  men det  är  en 
målsättning att ha ett helt hus som kokar av litteratur på olika sätt...Vi är kärnan i en sån 
verksamhet bara det att det kanske inte upplevs så och det funkar inte riktigt så ännu men det 
är en målsättning (Intervju 2 2012).

Informanten menar att de på biblioteket och i Kulturhuset redan gjort en satsning 
på litteratur och arrangemang, men att man skulle kunna bli ännu bättre på det. 
Bibliotek  Plattan  skulle  kunna  vara  navet  i  ett  sådant  initiativ.  Samtliga 
informanter uttrycker alltså dessutom att de tror att biblioteket på olika sätt hade 
tjänat på att bli mer avskilt från byggnadens övriga verksamhet. En annan sak som 
informanterna anser skulle behöva förbättras är ljuset som i nuläget hade behövt 
förbättras för att göra det lättare för användarna att kunna sitta i biblioteket och 
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läsa (Intervju 1 2012). I Planning Public Library Buildings: concepts and issues  
for the librarians nämns det att dålig belysning är en av sju ”dödssynder” då det 
gäller bibliotekets utformning arkitekturmässigt (Dewe, 2006 s. 224). Westman 
pekar i sin undersökning på att bra belysning är en faktor som spelar in då det 
gäller  studiemotivation  (Westman,  2008  s.  31).  Tre  av  informanterna  nämner 
också att ljudnivån hade kunnat förbättras (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012). På 
frågan  om  hur  ett  idealt  folkbibliotek  skulle  se  ut  säger  en  informant  att 
bibliotekspersonalen pratat  om att: 

Man skulle kunna bestämma över ljuden, ett akustiskt tacksamt rum som är lämpligt för att 
läsa, fundera, titta på böcker (…).  Besökarna längtar efter att kunna höra sina egna tankar 
(Intervju 1 2012). 

En informant påpekar dessutom att det ”hade varit spännande att prova att ligga 
utanför Stockholm stads biblioteksnätverket och ha egna regler, öppettider, inte 
vara så bundna” Intervju 1 2012). Informanterna tycks således vara överens om att 
en rad förbättringar hade kunnat  göras för att  utveckla biblioteket  i  en positiv 
riktning.  Även  om  de  nämner  förmedlandet  av  litteratur  så  tycks  en  fysisk 
förändring vara en i nuläget viktigare potentiell förändring. Detta bland annat i 
form av bättre ljussättning, men framförallt i frågan om en avskärmning från det 
övriga  huset  för  att  tydliggöra  att  den  delen  är  ett  bibliotek  samt  avskärma 
biblioteket så att ljudnivån skulle minska vilket förhoppningsvis skulle vara bra 
för biblioteket och dess användare. Eftersom tanken om tystnaden var en sak som 
lyftes fram flera gånger under intervjuerna följer här ett avsnitt om det.

Biblioteket som tyst plats
Under  intervjuerna  framkom  ofta  en  önskan  hos  intervjupersonerna  om  att 
biblioteket skulle vara en tystare plats. Ett problem för biblioteksverksamheten på 
bibliotek Plattan, anser informanterna, är den höga ljudnivån som följer med de 
öppna ytorna.  Det blir ingen plats för att sitta i lugn och ro och läsa (Intervju 1 
2012). Detta kan tyckas märkligt då detta trots allt är ett bibliotek som är inriktat 
på skönlitterära  böcker och därmed  kan anses  ha  en mer  traditionell  roll  som 
bibliotek. 

Det finns ingen idé med bibliotek att sälja kaffe och vara tjo och tjim när det finns överallt. 
Tysta, uttalat tysta bibliotek kommer att ha en framtid (…). Många besökare vill ha en tyst  
plats (Intervju 2 2012). 

Citatet ovan visar att informanten anser att eftersom det i samhället finns gott om 
platser där man kan sitta och prata obehindrat, till exempel på caféer så finns det 
ingen poäng med att  man antar denna typ av roll  på biblioteket.  Carlsson och 
Persson menar dock att det på bibliotek finns en oskriven regel om tystnad, som 
luckras  upp  allt  mer  (Carlsson  &  Persson  2001).  I  rapporten  Kommunala 
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beslutsfattare  om  bibliotek konstateras  det  att  bland  gruppen  tjänstemän  och 
kommunalråden  ansåg  85  % att  biblioteken  borde  gå  mer  åt  ett  håll  att  vara 
mötesplatser medan 15 % ansåg att  biblioteken skulle  fortsätta att  ha den mer 
traditionella  rollen  som  en  tyst  plats  där  läsning  och  litteraturen  är  det 
huvudsakliga.  Samtidigt uttryckte en majoritet av den tillfrågade allmänheten att 
de ville att bibliotekens skulle fortsätta med sin traditionella roll (Kåring Wagman 
2008,  s.  13).  Bibliotekspersonal,  såväl  som  biblioteksanvändare  vill  alltså  ha 
tystnad på biblioteket (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012; Kåring Wagman, 2008; 
Olika syn på saken 2011). En av de viktigaste funktionerna hos folkbiblioteken, 
säger en av informanterna, är att vara en motvikt till det övriga samhället som idag 
präglas av reklam, ljus och ljud. Här har biblioteket en möjlighet att komma in och 
vara något annat (Intervju 2 2012). En informant uttrycker att:

För mig är det ideala biblioteket en väldigt lugn plats, det behöver inte vara uteslutande bara 
för  det. Bara  det  att  den regeln gäller.  För  att  kunna vara  en motvikt till  allt  det  andra 
(Intervju 2 2012). 

Informanterna  i  citatet  ovan  och  citatet  lite  tidigare  i  stycket  framhåller  båda 
tanken om biblioteket som en plats bortom stressen i det vanliga samhället. De 
menar alltså att i ett samhälle med högt tempo och hög ljudnivå finns det en poäng 
för  biblioteken att  kunna erbjuda något  annat.  Som vi  kunnat  konstatera  ovan 
tycks det vara så att många besökare, så väl som bibliotekspersonal, vill  ha en 
lugn och tyst plats.  Westman visar i sin undersökning att när det gäller aspekter 
såsom studiemotivation så påverkas denna negativt då det är en högre ljudnivå 
(Westman  2008,  s. 32).  En  informant  uttrycker  att  eftersom att  Plattan  är  ett 
bibliotek som inte är tänkt för tystnad, utan en plats med mycket rörelse belägen 
på en plats med mycket liv så är det lätt att märka av en önskan om lugn (Intervju 
2 2012). Detta med tystnaden, eller bristen på den, blir således först märkbar när 
ett  bibliotek  har  det  som på  bibliotek  Plattan,  med  öppenheten  som leder  till 
mycket  ljud.  En grupp människor  som ofta  efterfrågar  tystnad på  bibliotek  är 
studenter. När det gäller bibliotek för högre studier så är det viktig när det handlar 
om biblioteket som en fysisk plats att det finns grupprum samt tysta platser för 
lärande. Enligt Beard och Dale efterfrågar studenterna fler tysta platser (Beard & 
Dale,  2010  s. 481).  Westman  menar  att  tystnaden  på  bibliotek  kan  inspirera 
användarna  till  kreativt  tänkande  samtidigt  som  tystnaden  bidrar  till 
kunskapsinhämtning (Westman  2008,  s.  15f). Beard och Dales  och Westmans 
undersökningar  är  gjord  på  akademiska  bibliotek,  men  jag  tolkar  det  som att 
biblioteket  i  sin  roll  som  läroplats  har  likheter  med  forskningsbibliotek,  som 
exempelvis  kan ha studieplatser  och grupprum (Westman 2008).  Därför skulle 
bibliotek  Plattan  tjäna  på  en  tyst  avdelning,  om  man  vill  associera  sig  med 
läroplatsen. 
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Ur en tystnadsaspekt kan alltså bibliotek bidra till såväl kreativitet hos användaren 
som till att ta till sig kunskap i form av lärande. För att ett bibliotek ska fungera 
bra som läroplats bör det finnas såväl studieplatser som möjlighet att avskärmas 
från högre ljudnivåer. På så sätt fungerar alltså bibliotek Plattan mindre bra som 
läroplats eftersom det inte är tyst där.  Som en parentes, men ändå värt att nämna 
då jag drar kopplingen mellan tystnad och bibliotekets funktion som läroplats, står 
det ingenting om tystnad i  Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens 
modell.

Gammalt möter nytt?
År 2011 vann bibliotek Plattan Stockholms stads förnyelsepris med motiveringen: 

I denna verksamhet har man tänjt  på gränserna,  brutit  upp gamla strukturer och verkligen 
vågat tänka nytt.  Det har också gett resultat! Kunderna strömmar till och nya kundgrupper 
hittar också hit. Så gör även studiebesöken från när och fjärran. Enheten har också skapat en 
kultur och ett  arbetssätt  som involverar  kunderna i  verksamhetens utformning (Stockholm 
stads  webbsida > Om Stockholm> Kvalitetsarbetet > Förnyelsepriset > Vinnare).

En informant nämner att många som besöker biblioteket tycker att det är modernt 
(Intervju 1 2012). Jag menar att biblioteket är unikt i sitt slag i det avseende att det 
är  ett  folkbibliotek  i  absoluta  centrum av Stockholm med  specialinriktning  på 
skönlitteratur för vuxna. Samtidigt som det är ett nytänkande bibliotek som stiger 
utanför ramarna, så som vi kan läsa i prismotiveringen, så  finns det en annan sida 
av det, tolkar jag det utifrån personalens uttalanden.  En del av detta har att göra 
med personalen önskan om tystnad, vilket togs upp i föregående kapitel.  En av 
informanterna nämner med medhåll från en kollega att ”de som är intresserade av 
läsning  och böcker  vill  ha  ett  gammalt  tyst  traditionellt  bibliotek”. Audunson 
skriver människor under 1960 och 70-talet började tröttna på att biblioteket skulle 
säga till och sprida vad som ansågs vara finkultur och vad man borde läsa, vilket 
ledde  till  att  bibliotekariens  roll  gick  från  att  guida  människor  till  vad  de, 
bibliotekarierna,   ansåg  vara  rätt  saker  till  att  navigera  människor  i 
informationssamhället  i  den  riktning  vilken  de,  användarna,  själva  efterfrågat 
(Audunson  2005,  s.  431f).  På  bibliotek  Plattan  sker  inköp  sällan  utifrån 
utomståendes önskningar, om det inte rör sig om den specifika typ av litteratur 
som biblioteket anser passa in i beståndet (Intervju 1 2012).  En informant nämner 
att personalen förbehåller sig rätten att i hög utsträckning köpa in det material som 
passar  bibliotekets  profil,  även  om  vem  som  helst  kan  lämna  inköpsförslag 
(Intervju 2 2012).  Jag  tolkar  detta  som  att  bibliotekspersonalen  på  bibliotek 
Plattan i detta avseende har drag av den gamla rollen eftersom de väljer ut specifik 
litteratur  som köps  in  och  möjligheterna  att  som biblioteksanvändare  påverka 
inköpen är små. 
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Att bibliotek ska vara tysta platser med fokus på läsandet anses idag ofta vara 
traditionella  ideal  (Olika  syn  på  saken  2011,  s  8).  Hedemark  skriver  om den 
bokliga diskursen som än idag, eller i alla fall fram till och med år 2006 som hon 
undersökt,  är  framträdande  i  biblioteksdebatten.  Inom  denna  diskurs  handlar 
mycket  om  den  kvalitetsmärkta  skönlitteraturen  samt  folkbildningsideal 
(Hedemark  2009,  s. 64,  149).  Detta  kan  tjäna  som ett  exempel  på  hur  det  i 
biblioteksdebatter  fortfarande  är  av  stort  intresse  att  prata  om  vikten  av  god 
litteratur på biblioteken.  Huruvida man kan tala om något som ett  traditionellt 
kontra modern biblioteksideal när det i flera olika typer av undersökningar visat 
sig att det som representerar det traditionella fortfarande är aktuellt i debatter och 
det som efterfrågas av användare, finner jag dock aningens märkligt. Men baserat 
på  att  det  ändå  talas  om traditionell  biblioteksverksamhet  som tysta  rum och 
kvalitetslitteratur  kontra  de  moderna  som  upplevelseplatser  och  stort 
användarinflytande över exempelvis inköp drar jag slutsatsen att man på bibliotek 
Plattan till viss del anammar det traditionella.

Informanterna  berättar  att  beståndet  till  stor  del  byggs  upp  av  modern 
skönlitteratur utöver det vanliga som man kan tillgå nästan överallt, samt en del 
klassiker (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012).  I undersökningen gjord av Forsten 
och Fries kommer de båda fram till att det talas om ”folkbildningsidealen som 
något som hämmar bibliotekets möjliga funktion som mötesplats för alla. För att 
naturliga möten skall uppstå bör man ge låntagarna det de vill ha. Detta knyter an 
till  den  i  biblioteksvärlden  pågående  diskussionen  om  kvalitetsurval  kontra 
marknadsanpassning” (Forsten & Fries 2006, s. 55). Något annat som är av vikt 
för bibliotek Plattan är att hålla sig á jour med samtiden, vilket följande citat visar: 

Vi är inget historiskt lager, vi gallrar mycket och köper nytt (Intervju 1 2012). 

Oavsett  hur  man  ser  på  litteraturens  plats  på  biblioteket,  om det  ska  vara  ett 
kvalitetsurval eller en marknadsanpassning så finns det en viktig faktor som spelar 
stor roll när det gäller vilka besökare man får till biblioteket. Denna faktor handlar 
om var biblioteket är beläget, vilket kommer att diskuteras i nästa kapitel.

Platsens och byggnadens betydelse

Att ligga på Sergels torg, Stockholms mest kriminellt belastade plats är en total fetingnackdel  
(Intervju 2 2012). 

Dewe belyser vikten av ett biblioteks geografiska placering i samhället och menar 
att man bör ha insikt i var och hur människor rör sig i staden för att bäst besluta 
om var biblioteket  bör ligga för att  få så många människor  som möjligt  att  få 
användning för biblioteket  (Dewe, 2006 s.  99f). Bibliotek Plattan är placerat  i 

43



centrala Stockholm, med ingång från Sergels torg.  Här rör sig dagligen mängder 
av människor i olika åldrar, från olika samhällsskikt och med olika intressent på 
väg till och från olika platser. Dock riktar sig inte bibliotek Plattan främst till den 
stora massan då det är ett bibliotek med tydlig profil som riktar sig till besökare 
som  är  intresserade  av  skönlitteratur  av  ett  inte  slag  som  inte  är  väldigt 
kommersiellt (Intervju 2 2012).

Flera  av  informanterna  uppger  att  många  av  deras  besökare  de  facto  inte  är 
bibliotekets målgrupp (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012). De nämner även att det 
blir  problematiskt  när  deras  verksamhetsmål  inte  stämmer  överens  med 
verkligheten  de  möter  då  många  av  deras  besökare  inte  direkt  kan  erbjudas 
någonting som är av intresse för dem (Intervju 2 2012). Det kan bli en konflikt för 
en verksamhet då folkbibliotek ständigt hotas av nedskärningar om inte antalet 
besökare och utlån  blir  fler  samtidigt  som man vill  behålla  en inriktning som 
kanske inte  tilltalar  alla.  Ett  välbesökt  bibliotek behöver inte  nödvändigtvis  ha 
många utlån för att ta ett exempel. En informant nämner att det rent statistiskt sett 
är fler människor som lämnar tillbaka böcker på bibliotek Plattan än vad det är 
som faktiskt lånar böcker där (Intervju 2 2012). 

När det gäller det geografiska läget går åsikterna bland informanterna delvis isär. I 
en intervjuerna säger informanterna att det är ett ultimat läge och med tanke på 
hur  många  människor  som  rör  sig  runt  Sergels  torg  är  biblioteket  nog  inte 
procentuellt utsatt för fler negativa incidenter än andra bibliotek (Intervju 1 2012). 
En annan nämner att det är på kvällstid som det kan bli problem rumt Sergels torg, 
då centrum töms på folk, eftersom det mesta i omgivningen är butiker och kontor. 
Informanten nämner även att många människor i utsatta situationer tenderar att dra 
sig till biblioteket (Intervju 1 2012). En annan informant menar att om biblioteket 
legat på en annan våning hade det kunnat se annorlunda ut, men då hade man 
tappat fördelen med enkelhet att gå in. Avståndet mellan människor och bibliotek 
minskar när biblioteket är lättillgängligt (Intervju 2 2012). 

I en intervju sägs det om bibliotek Plattan att ”det är en fredlig plats även om det 
rör sig många människor med problematik i bagaget” (Intervju 1 2012). Eftersom 
biblioteket är beläget på det som i avsnittets första citat beskrivs som en väldigt 
socialt utsatt plats öppnar det även upp för människor att med lätthet komma in i  
biblioteket  även  om  man  inte  är  intresserad  av  själva  biblioteket  i  sig.  Till 
exempel  har  det  hänt  att  häleriligor  har  utnyttjat  biblioteket  (Intervju  1 2012; 
Intervju 2 2012). Men trots dessa problem som kan uppstå, egentligen på vilket 
bibliotek som helst eftersom biblioteken ska vara öppna för alla, så framhålls det 
att  det  är  en  fredlig  plats  (Intervju 1 2012).  Dewe menar  att  även om många 
faktorer spelar en roll för användandet av ett bibliotek så är läget det som påverkar 
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mest (Dewe 2006, s. 100). Åsikterna går från, som man kan utläsa av citaten i 
början av kapitlet, mycket negativt till väldigt positivt, en av informanterna menar 
att läget är så bra att stadsbiblioteket egentligen borde vara beläget här (Intervju 1 
2012).  En annan lägger till  att  även Internationella  biblioteket  borde ligga här 
(Intervju 1 2012). Samtidigt påpekar informanterna att de båda biblioteken ligger 
enbart  tio  minuters  gångväg  bort  och  att  det  händer  att  de  får  hänvisa 
biblioteksbesökare dit då bibliotek Plattan saknar det som efterfrågas (Intervju 1 
2012). 

Frågan om den geografiska placeringen var den fråga där informanterna tycktes 
vara mest oense, vilket jag misstänker kan förklaras med att det är en svår fråga 
eftersom man genom placeringen och byggnaden får ta del av såväl positiva som 
negativa aspekter. Positivt är till exempel enkelheten att ta sig in på biblioteket 
och att man har många besökare, medan negativt kan vara att man befinner sig på 
en plats med många socialt missanpassade personer som biblioteket i sig inte har 
några resurser att ta hand om, vilket en informant nämner (Intervju 1 2012). När 
det  gäller  byggnaden,  menar  Hodázy  Fröberg,  så  började den  arkitektoniska 
utformningen  av  folkbiblioteken  på  1960-talet  ha  att  göra  med  bokindustrins 
massproduktion.  Man  byggde  många  så  kallade  varuhusbibliotek.  Andra 
medietyper än böcker började vid den här tiden bli vanligare och krävde nya typer 
av design och arkitektur, vilket ledde till  byggande av så kallade kulturhus där 
olika  typer  av  kulturella  verksamheter  fanns  sida  vid  sida.  Glas  är  ett  viktigt 
material  samt ”byggnadselement  som exponerar den självklara öppenheten och 
ljuset i byggnaden” (Hodászy Fröberg 1998, s. 210).  Denna slags arkitektur är 
Kulturhuset  och bibliotek  Plattan  ett  exempel  på,  som även nämns  i  Hodászy 
Fröbergs  bok.  Enligt  Jochumsen,  Hvenegaard  Rasmussen  och  Skot-Hansens 
modell  ska   biblioteket  som  mötesplats,  läroplats,  inspirationsplats  och 
performativ plats samarbeta med bibliotekens arkitektur och design. En informant 
nämner att byggnaden i sig har en inspirerande funktion (Intervju 2 2012). 

Användarna och delaktigheten
Många  av  bibliotekets  användare  tillhör  inte  den  huvudsakliga  målgruppen, 
berättar  en  informant.  Verkligheten  och  verksamhetsbeskrivningen  är  två  vitt 
skilda  saker,  vilket  framkommer  under  en intervju (Intervju 2 2012).  Flera av 
informanterna nämner att bibliotek Plattan inte är ett vanligt filialbibliotek utan ett 
bibliotek med en tydlig specialinriktning vilket kan vara svårt för besökarna att 
förstå (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012). En informant anser att eftersom bibliotek 
Plattan är en del av en massa olika verksamheter i ett och samma hus hade det 
behövts  mer  tydlighet  angående  vad  man  sysslar  med  på  detta  bibliotek  samt 
avgränsade ytor för att visa vad som är bibliotek (Intervju 1 2012). Personalen 
betonar  dock  att  det  inte  är  besökarnas  fel  att  de  inte  alltid  förstår  vad  just 
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bibliotek Plattan erbjuder och att  det är bibliotekets ansvar att  tydliggöra detta 
(Intervju 1 2012). Målgruppen beskrivs som: 

Vuxenbibliotek. De som inte hittar hit, de som är här men inte läser och de som tycker att vi  
har det bästa beståndet i världen (Intervju 1 2012). 

Fantasifulla orädda läsare. Inga slentrianläsare, utan läsare med mycket fantasi som kanske är 
samtida och oväntade själva på något vis (Intervju 2 2012). 

Målgruppen  beskrivs  även  som  ”en  läsintresserad  stockholmare”  (Intervju 2 
2012). Just fokus på att biblioteket tillhandahåller böcker för, i huvudsak, vuxna 
människor som är intresserade av att läsa skönlitteratur på en något högre nivå blir 
tydligt  i  citaten  ovan.  En  grupp  människor  man  är  glada  att  nå  ut  till  är 
lyrikläsarna: 

Även lyrikläsarna har hittat oss och det är väldig roligt. Det har jag inte varit med om förr. På 
många andra ställen står det en igendammad hylla med lyrik (Intervju 2, 2012). 

Att man valt en inriktning mot skönlitteratur har uppenbarligen gett gensvar då 
informanten  säger  att  en  specifik  grupp  som  kommer  till  biblioteket  är 
lyrikintresserade.  Vad användarna främst  är  ute efter  beskrivs av en informant 
som:

Internet, trådlöst nätverk, lånedatorerna och sen är det ganska ny skönlitteratur. Jag hoppas att 
vi har prickat in att folk som pluggar litteraturvetenskap och att folk som är ute efter dramatik  
ganska ofta är här (Intervju 2 2012).

Samtliga informanter nämner att Internet är något av det mest efterfrågade. I Olika 
syn på saken listas av användarna goda möjligheter till Internet på 17:e plats av 30 
av vad som anses mycket viktigt vid ett biblioteksbesök. Ca 35% av de tillfrågade 
ansåg  att  det  var  viktigt  (Olika  syn  på  saken  2011,  s.  11).  Om  man  jämför 
informantens utsaga i citatet ovan med vad som framkommit i rapporten Olika syn 
på saken är Internet en viktig del för besökarna, men kanske inte så viktig att det 
är  det  som främst  efterfrågas.  Målgrupp eller  ej,  vad användarna vill  ha ut  av 
biblioteket  och om de kan få det varierar.  Några av informanterna påpekar att 
många  av  användarna  vill  ha  tysta  rum  och  sittplatser,  men  detta  är  inget 
biblioteket erbjuder (Intervju1 2012). En informant säger att man på biblioteket 
inte anpassar sig direkt efter användarna, utan att personalen ”driver på och gör sin 
egen  grej”  (Intervju  1  2012).  Med  detta  syftar  informanten  i  huvudsak  på  de 
inköpsförslag som lämnas, där man enbart väljer att köpa in sådant som passar 
beståndet. Jonsson kom i sin undersökning bland annat fram till att det finns en 
diskurs där folkbiblioteken förväntas vara affärer där det ska finnas så få varor 
kvar  som  möjligt  och  att  det  är  bibliotekets  användare  som  styr  innehållet 
eftersom att  det användarna förväntar sig att  finna på biblioteket  ska de också 
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finna (Jonsson 2003, s. 132). Detta stämmer dock inte för bibliotek Plattan, i alla 
fall i det avseende som handlar om inköp eftersom väldigt lite material köps in 
efter efterfrågan av användarna, som flera informanter nämner. En framhåller att: 

Man kan alltid lämna inköpsförslag. Men ofta passar inte de böckerna in på just Plattan så då  
köps de inte in här, men kanske någon annanstans (Intervju 1 2012).

Även om man har ett nischat bestånd är det viktigt att det lånas ut, vilket följande 
citat belyser:

Det finns en fantastisk bas i detta bibliotek men det måste ju... Kan inte köpas in och stå. Det  
måste lånas ut  (Intervju 1 2012). 

Bland  målen  för  verksamheten  nämner  en  informant  att  det  ska  vara  en 
gränsöverskridande plats. Bibliotekspersonalen hittar på sina egna genrer som inte 
finns  någon  annanstans  och  försöker  hitta  på  saker  som  inte  görs  på  andra 
bibliotek (Intervju 1 2012). Ett sätt som bibliotek Plattan arbetar med delaktighet 
på, berättar en informant, är genom möjligheten att låta vem som helst använda 
biblioteket  för  att  ”föreläsa”  om  vad  som  helst,  så  länge  det  rör  bibliotekets 
verksamhet.  Detta är dock en möjlighet som få människor utnyttjar (Intervju 1 
2012).  Vidare  nämner  en  informant  att  det  finns  planer  på  att  göra  Plattans 
användare  mer  delaktiga  i  bibliotekets  utbud  genom  att  skaffa  en 
”delaktighetshylla”  som  ska  vara  baserad  på  användarnas  favoritböcker  och 
böcker som de vill läsa (Intervju 1 2012). Användardelaktighet, i alla fall så som 
den beskrivs av informanterna i denna undersökning, kopplar jag samman med 
den performativa platsen, även om det är svårt att göra avgränsningar då de olika 
platserna i modellen överlappar varandra. Denna koppling görs eftersom fokus för 
användarnas möjlighet till delaktighet i stor del handlar om möjligheten att själva 
kunna  inta  scenen.  I  Asu  och  Rydbergs  undersökning  kommer  de  genom  att 
jämföra Andersson och Skot-Hansens modell med ”a new model for the public 
library” fram till att användaren med tiden fått en mer betydande roll som aktiv 
aktör (Asu & Rydberg 2012, s. 32). Två av informanterna lyfter även fram att all 
programverksamhet de har på biblioteket handlar till viss del om delaktighet och 
säger att: 

Quizet  handlar  bara  om delaktighet.  Programverksamheten är  mer åt  delaktighetshållet  än 
själva medieverksamheten (Intervju 2 2012). 

I samband med programverksamheten har personalen en pågående enkät för att 
lära  sig  mer  om  besökarna,  vilket  har  visat  att  de  människor  som  går  på 
bibliotekets arrangemang tillhör en annan grupp än de som kommer dit för att låna 
böcker (Intervju 1 2012). Som nämnts i teorikapitlet drar jag paralleller mellan 
biblioteket  som performativ  plats  och delaktighet  på biblioteket,  vilket  således 
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innebär att det som beskrivits ovan hör ihop med hur biblioteket kan fungera som 
en performativ plats.

Föreställningar om biblioteket

Det är problematiskt att  försöka sig på att  göra en ny sorts bibliotek då det  krockar med 
föreställningarna om vad ett bibliotek är (Intervju 2 2012). 

Som informanten i citatet ovan nämner är det så att när det kommer till biblioteket 
finns det olika uppfattningar om vad det är. När biblioteket öppnades 2010 fanns 
det en tanke på öppenheten och flödet, berättar en av informanterna. Hen nämner 
även att  det saknades en lånedisk i  biblioteket,  vilket  skapade förvirring bland 
besökarna.  Nu har disken flyttats  in i  biblioteket  för att  förtydliga vad som är 
bibliotek  (Intervju  2 2012).  Vad  olika  grupper  av  människor  anser  vara  ett 
biblioteks viktigaste funktioner kan skilja sig åt en del, vilket vi bland annat sett i 
resultaten av rapporten som presenterades under rubriken ”Biblioteket som tyst 
plats”  där en stor andel beslutsfattare tyckte att biblioteket skulle vara mer som 
mötesplatser medan användarna ville att biblioteken skulle ha en traditionell roll 
med fokus på tystnad och läsning (Kåring Wagman 2008, s. 13). 

För  att  illustrera  ytterligare  hur  det  kan  se  ut  med  föreställningarna  och 
upplevelserna av biblioteket kan vi titta på rapporten Olika syn på saken där man 
undersökt vad användare och personal hade för åsikter om biblioteket.  De fem 
viktigaste sakerna uppgavs av användargruppen, till vilken även icke-användarna 
räknas,  vara  kunnig  personal,  bra  bemötande  från  personalen,  att  känna  sig 
välkommen, öppettiderna och att enkelt kunna hitta vad man är ute efter. Dessa 
fem punkter ansåg mellan ca 60 och 70% vara viktiga. Vidare ansåg ca 55% att 
det är viktigt att biblioteket är en lugn och rofylld miljö. Mindre än 15% svarade 
att det är viktigt att kunna umgås med andra på biblioteket. Kulturella evenemang, 
debatter och liknande ansågs inte så viktigt.  Bland bibliotekspersonalen var det 
generellt en större procentenhet som ansåg flera av sakerna viktiga. På topp fem 
återfanns bra bemötande, att användarna känner sig välkomna, kunnig personal, 
användarna får snabbt kontakt med personalen och att det är nära och lätt att ta sig 
till  biblioteket.  Personalen ansåg att biblioteket de jobbade på var bra på att få 
användarna att känna sig välkomna, att personalen hade ett bra bemötande, snabb 
kontakt med personal vid frågor, kunnig personal och bra möjligheter att använda 
Internet  (Olika  syn  på  saken 2011,  s.11-19).  Det  visade  sig  finnas  en  del 
åsiktsskillnader mellan grupperna och även inom gruppen användare, vilket kan 
återknytas till citatet i början av kapitlet om att det finns föreställningar om vad ett 
bibliotek är som kan krocka med den faktiska verksamheten. Att åsikterna kan gå 
isär belyser även en av informanterna som säger att den bilden som personalen har 
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av hur biblioteket fungerar på olika sätt  kanske inte stämmer överens med vad 
besökarna anser. 

Idén om vår verksamhet och bibliotekarierollen krockar lite med verkligheten. Om man frågar 
besökarna som sitter med sina laptops och inte lånar böcker utan bara sitter så är de jättenöjda 
med  lokalen.  Det  som  hela  tiden  är  tydligt  är  konflikten  mellan  profilbiblioteket  och 
verkligheten (Intervju 2 2012). 

Som informanten nämner är det är problematiskt att bedriva en verksamhet utifrån 
en verksamhetsplan när de människor som kommer till biblioteket inte efterfrågar 
det som biblioteket har till uppgift att tillhandahålla, utan är ute efter något annat. 
Peter Alsbjer uttrycker i ”Drakar och demoner på biblioteket” att folkbibliotekens 
personal borde bli bättre på att ta reda på vad användarna faktiskt vill ha (Alsbjer 
2006, s. 27). Fia Söderberg uttrycker i ID - på spaning efter bibliotekens identitet 
att biblioteken och vad det har att erbjuda ser olika ut i olika människors tankar 
eftersom  folkbiblioteket  som  institution  har  många  olika  typer  av  identiteter 
(Söderberg 2005, s. 24). Det kan förklara att det, som informanten ovan nämnde, 
blir ett glapp mellan verkligheten och verksamheten. Nyström och Sjögren nämner 
att ”[u]ppdraget från huvudmannen är ibland en orsak till  att bibliotekets profil 
inte ligger helt i linje med användarens behov” (Nyström & Sjögren 2008, s. 29). 
En sak som informanterna säger efterfrågas mycket på biblioteket är tillgången till  
Internet samt möjligheten till utskrifter (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012). Två av 
informanterna nämner att vissa saker som till exempel stadsbiblioteket erbjuder 
tar somliga besökare för givet ska finnas på bibliotek Plattan. Detta eftersom: 

Det här är ett bibliotek och då ska det finnas, men det är inte så självklart för oss med vårt  
speciella bibliotek (Intervju 1 2012). 

En  informant  nämner  att  en  annan  sak  som  efterfrågas  av  besökarna  är 
dagstidningar  i  pappersformat,  vilket  biblioteket  saknar  (Intervju  1 2012). 
Eriksson och  Hveem samt Jedhagen och Malm konstaterar i deras undersökningar 
att läsandet av tidningar och tidskrifter är vanligt förekommande anledningar till 
att besöka biblioteket (Eriksson & Hveem 2003, s.32;  Jedhagen & Malm 2008, s. 
30). Söderberg menar att det  inte finns en huvudsaklig uppgift för biblioteken, 
utan biblioteket betyder olika för olika människor (Söderberg 2005, s. 24). Tibblin 
visar att  det  är  svårt  att  urskilja  enbart  en kärnverksamhet  för  folkbiblioteken. 
Bland några som stämmer väl överens med bibliotek Plattans verksamhet  finns 
litteraturkunskap,  kulturfrämjande  och  folkbildning,  vilka  är  några  saker  som 
pekats  ut  som viktig verksamheter  hos  folkbiblioteken (Tibblin  2011,  s.  52ff). 
Föreställningarna  om bibliotekets  funktioner  skiljer  sig  åt  mellan  grupper  och 
inom  grupper.  I  Van  House  och  Childers  undersökning  av  bibliotekets  roller 
finner de att bibliotekschefernas svar skiljer ut sig från bibliotekspersonalen i sin 
helhet i frågan om vilka roller som är viktigast. Båda grupper tycker att rollerna 
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som  referensbibliotek  och  bibliotek  med  populärt  material  är  viktigast,  men 
jämför  man  chefernas  svar  med  personalen  och  chefernas  svar  finns  det  en 
skillnad på tio procentenheter gällande den senare rollen (Van House & Childers 
1994, s. 48f). 

Vid granskning av teorier, modeller och undersökningar om biblioteken tycks det 
nästan vara så att ett bibliotek ska vara allting för att nå så många som möjligt. Jag 
menar  att  det  förhåller  sig  så  eftersom  det  i  rapporten  Folkebibliotekerne  i  
vidensamfundet nämns  att  större  bibliotek  ska  arbeta  med  alla  riktningar  i 
Jochumsen,  Hvenegaard  Rasmussen  och  Skot-Hansens  biblioteksmodell 
(Folkebibliotekerne i vidensamfundet 2010, s. 48). Detta även med tanke på citatet 
från Jonsson i inledningskapitlets första sida där det sägs att syftet med biblioteket 
är maximalt nyttjande av så många som möjligt (Jonsson 2003, s. 121). Om det 
förhåller sig så att folkbiblioteket i allmänhet har många olika uppgifter så bör 
man kunna se drag från flera av  biblioteksfunktionerna från a new model for the 
public library i bibliotek Plattans verksamhet, vilket i kapitlet ”Bibliotek Plattan 
och a new model for the public library”, konstaterats att man gör. Andersson och 
Skot-Hansens modell från 1990-talet visar fyra profiler som folkbiblioteket kan ha 
(Andersson  &  Skot-Hansen  1994,  s.19).  Detta  är  också  exempel  på  vilka 
föreställningar  man  har  om  folkbibliotekets  uppgifter,  utöver  att  vara  en 
utlåningscentral. Intressant är som tas upp i Eriksson och Hveems samt Jedhagen 
och Malms undersökningar att trots alla olika roller och funktioner folkbiblioteken 
fått över tid så är det fortfarande så att en väldigt hög procentandel av bibliotekens 
besökare är på biblioteket för att låna eller återlämna medier (Eriksson & Hveem 
2003, s. 30f;  Jedhagen & Malm 2008, s. 30f). 

Som tidigare poängterats finns det en del problematik på bibliotek Plattan då det 
gäller målgrupp och faktiska användare då många av bibliotekets besökare inte 
tillhör målgruppen och vad de vill  ha ut av biblioteket  ibland saknas eftersom 
biblioteket har sin inriktning på skönlitteratur.  Att många besökare utanför den 
huvudsakliga målgruppen kommer till just det biblioteket har förmodligen med en 
del  olika  saker  att  göra,  såsom  bibliotekets  centrala  placering  vilket  gör  det 
lättillgängligt för allmänheten att besöka (Dewe 2006, s. 100). Det kan även bero 
på de föreställningar människor har om bibliotek och vad de ska tillhandahålla. En 
informant säger att  besökarna är van vid att  det på ett  folkbibliotek ska finnas 
vissa  typer  av  information  och  tar  upp  att  körkortsboken  ofta  efterfrågas  av 
användarna  på  bibliotek  Plattan  (Intervju  2 2012).  En  informant  nämner  att 
bibliotek generellt är omtyckta och säger att:
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Bibliotek i sig är ju ett väldigt starkt varumärke. Varför inte ta fasta på det? De flesta tycker  
väldigt mycket om bibliotek. Mycket handlar om att försöka tona ner att det är ett bibliotek 
hela tiden och det tror jag inte att man ska göra. Man säger att det här är typ ett bibliotek men 
det är inte bara det, det är lite annat här med.  Man försöker hitta på nya namn på det och 
kallar det att tänja på gränserna fast det egentligen bara handlar om att man inte tror på kultur 
(Intervju 2 2012).

Jag tolkar informantens utsaga som att hen menar att oavsett vad man gör på ett 
bibliotek så borde man enbart kalla det för bibliotek, istället för att låta påskina att 
det är någon annan typ av verksamhet också och att bibliotek faktiskt kan erbjuda 
olika saker.  År 2008 visade en då aktuell undersökning att 72% av allmänheten 
hade ett stort förtroende för biblioteken, vilket är en högre siffra än  motsvarande 
för sjukvården och bankerna (Nyström & Sjögren 2008, s. 5).  I  Olika syn på 
saken nämns det att besökssiffrorna har sjunkit något under 2000-talet (Olika syn 
på saken 2011, s. 6). I ”Verksamhetsidé vuxenbiblioteken i Kulturhuset” står det 
att  man  på  Kulturhusets  bibliotek  ”alltid  ska  ska  leka  med,  utmana  och tänja 
gränserna för vad ett bibliotek är och bör vara” (Verksamhetsidé vuxenbiblioteken 
i Kulturhuset,  2011). Precis som det finns föreställningar om själva biblioteket 
som institution, finns det föreställningar om bibliotekariernas roll, vilket redogörs 
för närmare i kommande kapitel.

Personalens roll på biblioteket
När det gäller synen på bibliotekariens uppgifter konstaterar Årebrink att några av 
uppgifterna är sådant som rör förmedling, vägledning, bildning, lärande, gallring, 
information, arbeta för fri tillgång till information, ha kunskaper om litteratur samt 
att  arbeta  med service (Årebrink 2009, s  34ff).  Hur ser det då ut  på bibliotek 
Plattan? En av intervjupersonerna anser att eftersom det saknas tid för läsning av 
böcker på arbetstid så tar man bort den personliga kunskapen hos personalen och 
lite  av  det  speciella  med  bibliotek  Plattan  och  dess  sätt  att  förmedla  kultur 
(Intervju 1 2012).  I Årebrinks undersökning framkommer det att bland synen på 
bibliotekariens  uppgifter  finns  bland  annat  att  förmedla  litteratur  och  kultur 
(Årebrink 2009, s. 34). En av informanterna framhåller vikten av ämneskunnighet 
vilket enligt dennes erfarenhet är något som efterfrågas av besökarna (Intervju 2 
2012). 

För bibliotek  Plattan  är  huvudämnet  skönlitteratur,  som det  berättats  i  tidigare 
utsagor  från  informanterna.  Två  av  informanterna  berättar  att  de  har  läst 
litteraturvetenskap och att detta är ett stort intresse (Intervju 2 2012). I Olika syn 
på saken redogörs att kunnigheten hos personalen anses vara en av de viktigare 
aspekterna i  biblioteksverksamheten enligt både användare och personal (Olika 
syn på saken 2011, s. 11ff). I såväl denna undersökning som tidigare framhävs 
således  kunnighet  som  en  viktig  del  i  arbetet  på  biblioteket.  Personalen  på 
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bibliotek Plattan har olika ansvarsområden gällande inköp, vilka de är experter på, 
säger en informant.

Det är inte vilka böcker som helst som finns här, utan personligt utvalda av de som jobbar på  
biblioteket, alltså Informant A, B, C och D [min redigering av namnen] (Intervju 1 2012).

Även  om  det  hade  varit  att  föredra  lästimmar  i  tjänsten  framhåller  en  av 
informanterna  att  personalen  trots  bristen  på  lästimmar  är  kunniga  i  ämnet 
(Intervju  2 2012).  Årebrink  menar  att  bibliotekarier  inte  bara  ska  kunna hitta 
information utan även lära användarna att göra detta (Årebrink 2009, s. 35), vilket 
kan kopplas ihop med bibliotekets roll som plats för lärande. 

Tibblins  undersökning  visar  att  det  bland  bibliotekarier  tycks  det  finnas  en 
motstridighet om huruvida bibliotekens roller ska gå mer mot att vara en plats för 
informationsförmedling eller om biblioteken ska fortsätta vara mer traditionella 
med  litteraturförmedling  som   huvuduppgift  (Tibblin  2011,  s.  31).  En  av 
informanterna  berättar  att  under  hens  utbildning  handlade  det  mycket  om  att 
kunna hitta information, men menar på att detta är någonting man lär sig snabbt 
när  man  arbetar  på  ett  bibliotek  och  att  det  som  verkligen  behövs  är 
ämneskunskaper (Intervju 2 2012). Två av informanterna nämner att en sak som 
kan vara problematisk är att tekniken de har tillgänglig inte är tillräckligt bra. En 
informant  uttrycker  att  många  vill  använda  datorerna  för  att  betala  räkningar 
(Intervju 1 2012). En annan informant inflikar att: 

[d]å är inte tekniken tillräckligt säker och tillräckligt bra för att vara ett sjysst demokratiskt  
erbjudande. Man har inte hanterat det där riktigt än. Detta borde skötas av någon som kan! 
Det räcker inte att sätta in några datorer (Intervju 1 2012). 

Informanterna nämner även att personalen inte har några särskilda IT-kunskaper 
(Intervju  1 2012).  I  Almeruds  rapport  framkommer  det  att  bibliotekarier  vid 
folkbiblioteken anser att utöver bibliotekskunskaper krävs ”goda kunskaper i data, 
god litteratur-kännedom och god allmänbildning” (Almerud 2000, s. 41). Även 
Hansson tar upp att folkbiblioteken ska bistå användare som inte har resurser att 
själva klara av tekniken (Hansson 2012, s. 76). En allmän hållning tycks således 
vara att IT-kompetens är viktig vid arbete på ett bibliotek, men att det i realiteten 
inte är givet att bibliotekspersonalen besitter någon särskild sådan.

I  Almeruds  rapport  tas  det  även  upp  att  ”bättre  kunskap  hos  omvärlden  om 
bibliotekets  roll  och  verksamhet  och  bibliotekariens  kompetens  skulle  ändra 
bilden av biblioteket som ett ställe där man lånar ut romaner och därmed stärka 
bibliotekets och bibliotekariens ställning” (Almerud 2000, s. 45). En viktig del i 
arbetet  på många bibliotek har att  göra med skönlitteratur,  vilket  Eriksson och 
Hveems undersökning visar då 34% av användarna angav att det viktigaste med 
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biblioteket var skönlitteraturen (Eriksson & Hveem 2003, s. 42). I bibliotekslagen 
står det att folkbiblioteken ska finnas till för att främja intresset för skönlitteratur 
och läsande (Bibliotekslag SFS 1996: 1596 2§). När det gäller skönlitteratur och 
inköp säger en informant att:

Vi som jobbar här spelar en väldigt viktig roll för biblioteket. Jag tror att det kan vara bra för  
biblioteksvärlden där annars bibliotekarien ska reducera sig själv in absurdum och stå som ett 
spöke och trycka på en knapp för att köpa en bok. Vi har satsat mycket på att vår personal ska  
vara viktig och det tycker jag att fler bibliotek borde göra (Intervju 2 2012).

Anledning till  att  informanterna  valt  att  arbeta  här  handlar  om kombinationen 
Kulturhuset och intresset för skönlitteraturen (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012). 
Jag tolkar informanternas uttalanden om deras roll på biblioteket som att de har en 
roll som kunniga inom skönlitteraturen. I alla fall i förhållande till målgruppen. 
Vidare är personalen missnöjd med att inte ha några lästimmar i tjänsten, vilket 
följande citat belyser:

Bisarrt att ett profilbibliotek för skönlitteratur inte har möjlighet till att läsa på arbetstid. Så 
ser det nog ut överallt. Att det inte ingår att fördjupa sig (Intervju 2 2012).

Kompetenser man behöver ha som bibliotekarie, eller anställd vid ett bibliotek, 
sägs av informanterna vara ett intresse av människor, eftersom det kommer in alla 
typer  av  människor  till  ett  bibliotek  (Intervju  1 2012).  En  annan  säger  att 
tålamodskompetensen är viktigt, men instämmer med sin kollega och nämner att 
människokärlek  är  viktigt,  likaså  förståelse  för  såväl  människa  som  samhälle 
(Intervju 1 2012). Att relationen till människor är viktigt nämns även av en tredje 
informant  som säger att  man måste  ha en väldigt välkomnande attityd till  alla 
olika typer av människor. Utöver detta pekas av informanten även snabbtänkthet 
och ämneskunskaper ut som viktiga egenskaper (Intervju 2 2012). Jag menar att 
biblioteket  som  läroplats  är  relevant  för  personalens  roll  då  de  kan  hjälpa 
besökarna att hitta kunskap. Så är även biblioteket som inspirationsplats då det är 
personalens kunnighet  och fantasi  som byggt upp biblioteket  i  dess  nuvarande 
form, i vilken bibliotekets användare kan hämta inspiration och få en upplevelse, 
som informanterna tidigare nämnt (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012). För att knyta 
an till  bibliotekslagen så tas det av Thomas upp att  till  skillnad från några av 
lagarna i  de länder hon granskat så saknas det lagstadgade kompetenskrav hos 
bibliotekarier i Sverige (Thomas 2009, s. 56).

Biblioteket och styrdokumenten
Som tidigare tagits upp ligger bibliotek Plattan inrymt i Kulturhuset tillsammans 
med andra verksamheter, några i form av andra bibliotek, varav två riktade till 
barn i olika åldrar. Av de saker som tas upp i biblioteksmanifestet är det flera som 
man  omedelbart  kan  se  inte  finns  med  i  bibliotek  Plattans  verksamhet,  av 
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förklarliga anledningar. Tittar man på Kulturhuset som helhet fångas mer upp från 
såväl  Jochumsen,  Hvenegaard  Rasmussen  och  Skot-Hansens  modell  som från 
Unescos  biblioteksmanifest  och  bibliotekslagen.  Just  särskild  service  till  vissa 
människogrupper som exempelvis andra etniska grupper än svenskar är något som 
tycks saknas i avseende att man inte erbjuder böcker på flera språk. Man uppfyller 
paragraf  9  i  bibliotekslagen  gällande  barn  och  ungdomar,  i  och  med  de  två 
bibliotek som finns till för dessa specifika grupper. I Unescos biblioteksmanifestet 
handlar punk 1 och 4 uteslutande om barn och unga, vilka verksamheten på just 
bibliotek  Plattan  inte  riktar  sig  mot.  Paragraf  2  i  bibliotekslagen,  angående 
främjande  av  läsning,  information,  upplysning  och  utbildning  och  kulturell 
verksamhet, uppfyller man på bibliotek Plattan, med reservationer för delen som 
handlar om utbildning. Framförallt främjandet av läsning och litteratur är högst 
relevanta för valda undersökningsobjekt. När det gäller paragraf 8 är man inte det 
bästa exemplet på att ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade och folk 
med andra modersmål än svenska då biblioteket bara har litteratur på svenska och 
engelska. Biblioteket har vissa lättlästa böcker, nämner en informant, som svarar 
på min fråga om det är den faktiska målgruppen som kommer till biblioteket och 
hur personalen gör för att nå de som kommer till bibliotek Plattan. Hen säger:

Jag kan inte påstå att vi gör någon insats för att få knarkarna att läsa romaner... Däremot är det  
många som inte kan svenska och där har vi lättlästa böcker... Men det är ett område där vi 
krockar (Intervju 2 2012). 

Lättlästa böcker kan passa för vissa av de grupper som enligt lagen ska prioriteras. 
Börjesson  menar  att  bibliotekslagen  lämnar  tolkningen  till  läsaren  gällande 
formuleringen ”invandrare och andra minoriteter” (Börjesson 2011, s. 32). Som en 
del av Stockholm stads biblioteksverksamhet behövs det kanske inte på bibliotek 
Plattan ägnas särskild fokus på vissa grupper då bibliotek som är inriktade på detta 
finns på andra platser, med Internationella biblioteket som exempel på bibliotek 
som servar andra språkgrupper än svenska. Thomas poängterar att det inte står i 
lagen hur litteraturen ska tillhandahållas och att det därför inte behöver handla om 
egna inköp utan kan röra sig om lån från andra enheter (Thomas 2009, s. 41). Om 
vi bortser från de punkter i biblioteksmanifestet som tydligt riktar sig till barn och 
barnverksamhet så finns det inget som säger att bibliotek Plattan inte skulle kunna 
arbeta  med  resterande  punkter,  utifrån  sin  givna  roll  som litteraturförmedlare, 
kulturfrämjare och inspiratör. 

Som tidigare nämnts  finns  det  föreställningar  om vad ett  bibliotek  är  och ska 
tillhandahålla.  Det  har  konstaterats  att  bibliotek  Plattan  är  ett  specialinriktat 
bibliotek,  med  skönlitteratur  som  huvudsak,  men  att  många  av  bibliotekets 
besökare inte  tillhör  den egentliga  målgruppen.  En informant  uttrycker  att  det 
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ibland uppstår en skillnad i vad man ska arbeta mot enligt verksamhetsplanen och 
vad som faktiskt sker på biblioteket.

Om du skulle fråga de besökare som sitter i biblioteket så kanske de tycker att det fungerar 
jättebra, men det är inte det som står i vår verksamhetsplan. Därför blir det ett glapp (Intervju 
2 2012).

Flera  av  informanterna  berättar  om  de  tre  benen  som  hela  Kulturhusets 
verksamhet vilar på. Kulturhuset ska vara samtida, angeläget och oväntat (Intervju 
1 2012; Intervju 2 2012). I Kulturhusets verksamhetsidé för vuxenbiblioteken står 
det  att  biblioteken  ska  ha  ett  ”samtida,  angeläget  och  levande  utbud” 
(Verksamhetsidé 2011). En informant lyfter fram att just samtida är viktigt när det 
gäller beståndet men säger även att:

Vi har lite klassiker och så, men egentligen är vi nischade på den nya litteraturen. Men vi har 
klassiker med, vilka kan vara svåra att få tag på i bokhandeln (Intervju 1 2012).

Det nämns i verksamhetsidén för vuxenbiblioteken att tanken inte är att man på 
biblioteken att de ska ha allt inom sitt ämne utan att fokus läggs just på att vara 
samtida, angelägna och ha ett levande utbud. Vidare sägs även att ”[v]i ska vara 
bibliotek  som överraskar  och  har  utrymme  för  det  annorlunda,  det  oväntade” 
(Verksamhetsidé 2011). Vad som gäller för bibliotek Plattan sägs av en informant 
vara:

Just bibliotek Plattan ska vara gränsöverskridande. Ett bibliotek som hittar på nya genrer, och 
som gör saker i verksamheten som man inte gör på andra bibliotek. Vi ska tänja på gränserna 
för  vad ett  bibliotek kan vara  och hur ett  bibliotek kan vara.  Vi  har  gjort  det  genom att 
organisera böckerna på annat sätt (Intervju 1 2012).

Att vuxenbiblioteken ska tänja på gränserna står även nedskrivet i styrdokumentet, 
som nämnts i uppsatsens inledningskapitel  (Verksamhetsidé 2011). I ett citat på 
sidan 51 i uppsatsen uttrycker en informant sig dock negativt till att säga att man 
tänjer på gränserna och menar att det ofta handlar om att man istället för att säga 
att ett bibliotek är just ett bibliotek så vill man låta påskina att det är ett bibliotek  
och  lite  annat  (Intervju  2  2012).  När  det  gäller  bibliotekets  utbud  säger  en 
informant att:

Vi ska ha ett bra utbud. Det är inget vi hittat på själva utan det finns nedskrivet i våra riktlinjer 
(Intervju 2 2012).

I  vuxenbibliotekens  verksamhetsidé  står  det  att  ”man  ska  kunna  komma  in  i 
biblioteket och veta att det som finns där är valt av en enda anledning: att det är 
väldigt,  väldigt  bra”  (Verksamhetsidé  2011).  Vilket  informanterna  genom sina 
utsagor menar att man har tagit fasta på, vilket vi bland annat konstaterat under 
rubrikerna ”folkbibliotek i allmänhet och Plattan i synnerhet” och ”personalens 
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roll på biblioteket”. En informant nämner att det finns fördelar med ett personligt 
urval:

Idealet är att man tänker att jag går till Plattan för att de har så roliga saker. Dom har valt ut 
det bästa för mig. Lite som att man kan gå till en specialbutik istället för att gå till en som har  
lite av varje. Att besökarna känner att vi gjort ett urval som är baserat på vad vi tycker om. 
Det kan många tycka är lite fräckt – ska bibliotekarierna bestämma – det är ju faktiskt läsarna 
som är viktigt och det är det ju, men jag tror läsaren måste vila i en känsla av att det här är  
någon  som valt  detta  efter  eget  tycke.  Lite  branding,  att  vi  ska  vara  ett  välsorterat  litet 
bibliotek (Intervju 2 2012).

Vid en läsning av styrdokumenten som ligger till grund för bibliotek Plattan och 
Kulturhusets  verksamhet  är  det  tydligt  att den  av  Jochumsen,  Hvenegaard 
Rasmussen  och  Skot-Hansens  biblioteksprofiler  man  rör  sig  mest  mot  är  den 
performativa.  Exempel  på  detta  är  uttryck  i  verksamhetsidén  där  det  står  att 
människor  vill  skapa  och  att  man  på  Kulturhusets  bibliotek  vill  involvera 
besökarna och att ”[v]i aktiverar våra besökare genom att ge dem upplevelser och 
göra dem delaktiga i verksamheten” (Verksamhetsidé 2011). Det nämns också att 
Kulturhuset  är  en  mötesplats  för  människor  med  olika  etniska  bakgrunder 
(Kulturförvaltningens verksamhetsplan 2011, s. 15).  Detta är inte helt  förenligt 
med informanternas negativa inställning till  begreppet mötesplats  som nämns i 
början av undersökningsdelen eller i det avseende att man som nämns tidigare i 
det här kapitlet att det verksamheten erbjuder och det besökarna vill ha ibland inte 
är förenligt (Intervju 2). Vad som mer pekar åt att verksamheterna i Kulturhus har 
drag av den performativa profilen är att det även tas upp att Kulturhuset utvecklat 
en  webbplats  där  människor  kan  vara  delaktiga  i  att  lägga  upp  konst 
(Kulturförvaltningens verksamhetsplan 2011, s. 23). Att Kulturhuset arbetar med 
att stärka konsten och litteraturen kan däremot ses som en del i bibliotekets roll 
som inspirationsplats (Kulturförvaltningens verksamhetsplan 2011, s. 3). 
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Avslutande del

I  detta  kapitel  kommer  slutsatser  för  undersökningen  att  presenteras  och 
diskuteras, samt en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet att göras.

Resultat och diskussion
Avsnittet för resultat och diskussion är uppdelat efter frågeställningarna med syfte 
att först och främst redovisa de resultat som kommit fram gällande dessa. Efter 
resultatredovisningen  följer  en  diskussion  kring  dessa,  samt  en  övergripande 
diskussion om bibliotek Plattan i relation till Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen 
och Skot-Hansens modell.

Vilken syn på biblioteket och bibliotekspersonalens funktion och roll 
har personalen  på bibliotek Plattan?
Biblioteket i allmänhet ses som en viktig demokratisk funktion, enligt samtliga 
informanter. Det är inte heller fel om biblioteken upprätthåller, vad jag tolkar som, 
ett gammalt ideal där tystnad råder som motvikt till det övriga samhället (Intervju 
1 2012; Intervju 2 2012). Informanterna tycker inte att bibliotekets primära roll 
ska vara en slags mötesplats då detta förknippas med att biblioteket ska vara ett 
”hängställe”  eller  nån  slags  bibliotekscafé,  vilket  man  menar  är  oviktigt  som 
biblioteksfunktion då det finns gott om sådant på andra platser i samhället.  Istället 
borde man, enligt informanterna, fokusera på det unika med att vara ett bibliotek 
(Intervju 1 2012; Intervju 2 2012). Personalen på bibliotek Plattan ger uttryck för 
att rollen som bibliotekarie är mycket viktig. Anledningen till detta har mycket att 
göra  med  ämneskunskapen  som  ofta  efterfrågas  (Intervju  1 2012;  Intervju  2, 
2012). Vidare tycker man att att man på bibliotek Plattan har satsat mycket på 
bibliotekariens roll och att fler bibliotek borde göra det samma (Intervju 2 2012). 
Utöver detta nämns av flera informanter att det är viktigt att man i sin yrkesroll 
tycker om och är intresserad av  människor (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012).

Under intervjuerna ville  jag ta reda på informanternas attityder till  bibliotekets 
roller, såväl i allmänhet som för bibliotek Plattan. Även hur bibliotekspersonalen 
arbetar  var  av  intresse  att  titta  på  då  jag  anser  att  bibliotekets  roller  och 
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bibliotekspersonalens  roller  hör  ihop.  Vissa  resultat  finner  jag  på  intet  sätt 
revolutionerande. Att bibliotekspersonalens åsikter om att biblioteket borde vara 
tyst är en av dessa. Under min masterutbildning i BoI har jag genom extrajobb och 
praktik varit i  kontakt med flera bibliotek,  två universitetsbiblioteksenheter och 
två stadsbibliotek, där tystnadsaspekten funnits med på samtliga bibliotek, om än i 
olika hög grad. Det har uttryckts en önskan om tystnad, av såväl besökare som av 
personal,  som  berättat  om  att  besökare  önskar  tystnad.  Även  i  min  tidigare 
forskning har flera exempel tagits upp som handlat om detta. 

Den stora motviljan till att kalla biblioteket för mötesplats var däremot någonting 
som förvånade mig, då denna funktion är en av fyra som lyfts fram i a new model 
for the public library. Jag upplever dessutom att mycket nyare litteratur rörande 
bibliotek handlar om att biblioteket har denna funktion och tyckte således att det 
var  förvånande att  ett  modernt  bibliotek  som Plattan  inte  var  mer positiva till 
detta.

Vad karaktäriserar verksamheten som bedrivs på bibliotek Plattan?
Det som karaktäriserar bibliotek Plattan är i första hand att det är ett bibliotek med 
fokus  på  skönlitteratur  för  vuxna  (Intervju  1  2012;  Intervju  2  2012).  Även 
bibliotekariernas/bibliotekspersonalens roll lyfts fram som viktig i det avseende 
att många tycks ha en inställning och uppfattning om att bibliotekarien är mindre 
viktigt  för  bibliotekens  verksamhet (Intervju  2  2012).  Vidare  görs  inga 
profilinköp,  eftersom man förlitar  sig mycket på den expertis  de anställda har. 
Även  inköpsförslagen  är  man  restriktiva  med  då  enbart  litteratur  lämplig  för 
beståndet  köps  in  (Intervju  1  2012;  Intervju  2  2012).  Att  man  satsat  på 
skönlitteraturen tycks ha gett gensvar i att man lyckats locka till sig lyrikläsarna 
(Intervju 2 2012). 

Bland  saker  som  kan  ses  som  utmaningar  för  biblioteket  finns  lokalens 
geografiska  placering  vilken  lockar  människor  som  inte  är  intresserade  av 
bibliotekets faktiska service eller litterära utbud. Detta ser informanterna som ett 
problem eftersom de saknar riktlinjer för hur de ska arbeta med dessa personer och 
man  skulle  vilja  att  alla  besökare  på  biblioteket  skulle  få  ut  något  av  det.  
Målgruppen för verksamheten hade kanske kommit till  biblioteket även om det 
låg mindre tillgängligt än på Sergels torg eftersom de har ett speciellt utbud. Men 
avståndet hade troligtvis ökat för ”vanliga medborgare”. Å andra sidan hade nya, 
lokala, grupper kanske hittat dit.

En intressant sak jag märkte under intervjuerna var att informanterna stundvis gav 
uttryck för en traditionell syn på bibliotekets arbete vilket jag inte väntat mig då 
biblioteket  vunnit  ett  förnyelsepris.  Sådant  jag  kopplar  ihop  med  gamla 
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traditionella  biblioteksroller  är  till  exempel  att  användarna  har  begränsat 
inflytande över inköp. Även det faktum att samtliga informanter lyfte fram att de 
ville  se  biblioteket  som  en  tyst  och  lugn  plats  anser  jag  falla  under  det 
traditionella.  Något  som visat  sig i  undersökningskapitlet  är  att  en stor del  av 
allmänheten vill att biblioteken  behåller sin traditionella roll som tyst plats för 
läsning. Jag misstänker att detta till viss del kan bero på att man inte är medveten 
om  vad  biblioteket  skulle  kunna  utvecklas  till,  samt  att  man  har  invanda 
föreställningar om vad ett bibliotek är. 

Informanterna nämner även att de upplever att Internet är det som mest frekvent 
efterfrågas på biblioteket. Tidigare undersökningar har dock visat att den största 
anledningen till  att människor besöker folkbiblioteket handlar om skönlitteratur 
(Eriksson & Hveem 2003, s. 34). Att informanterna upplever att Internet är mest 
efterfrågat kan ha att göra med, tolkar jag det, att biblioteket ska ha en roll som IT-
center (Hansson 2012, s. 76), vilket skulle kunna leda till att människor som själva 
inte har tillgång till datorer och/eller internet söker sig till biblioteket och behöver 
hjälp, medan vana biblioteksbesökare, med avseende att låna litteratur, kan sköta 
sina ärenden på egen hand. 

Hur fungerar verksamheten på bibliotek Plattan i relation till de 
styrdokument för folkbibliotek som finns?
Den målgrupp man på bibliotek Plattan riktar sig mot är inte någon grupp det 
läggs fokus på i lagtexten. Ett uttalanden från informanterna handlar om att man 
riktar sig till  ”fantasifulla,  orädda läsare” (Intervju 2 2012).  Detta  är  knappast 
några man förknippar med grupper som inte talar svenska. Att man värnar om den 
demokratiska funktionen hos bibliotek och att det ska vara en verksamhet där man 
får tillgång till gratis information, som nämns av flera av informanterna, har man 
visst  stöd  för  i  lagen  som  anger  att  litteratur  ska  kunna  lånas  avgiftsfritt 
(Bibliotekslag SFS 1996:1596 3 §). Lagen och Unescos biblioteksmanifest tar upp 
biblioteksverksamhet som rör barn och unga vilket är en grupp man inte når ut till  
på bibliotek Plattan då medierna riktar sig till en äldre publik. Jag tolkar det som 
att då biblioteket är inriktat på skönlitteratur på svenska och engelska riktar man 
sig inte heller mot gruppen invandrare, förutom att man tillhandahåller lättlästa 
böcker (Intervju 2 2012).

I  ett  tidigt  skede  av  arbetet  med  analysen  slog  det  mig  att  det  kan  vara 
problematiskt  att   vara  ett  annorlunda  bibliotek  hur  biblioteket  och  samtidigt 
förhålla sig till allmänna lagar och riktlinjer, vilket föranledde intresset att, som 
hastigast,  undersöka  hur  bibliotek  Plattan  fungerar  i  förhållande  till 
bibliotekslagen, då bibliotekslagen slår vakt  om särskilt  uppmärksammande av 
grupper som inte tillhör målgruppen på bibliotek Plattan. Eftersom biblioteket är 
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en  del  av  en  större  verksamhet,  Kulturhuset,  men  även  Stockholm  stads 
folkbiblioteksverksamhet,  kan  man  förmodligen  experimentera  mer  med 
verksamheten än vad som vore möjligt som enda biblioteket i en mindre kommun 
där man inte skulle kunna bortse från de, av lagen, prioriterade grupperna. Som 
jag nämner i inledningskapitlet anser jag att bibliotek till sin natur bör vara olika 
för att passa olika användargrupper, vilket jag anser att man lyckats med i denna 
verksamhet där man får lov att ha en specifik inriktning mot en grupp man annars 
inte jobbar explicit mot. Detta har enligt informanterna bland annat bidragit till att  
locka lyrikläsare till biblioteket. Det nämns även att man under 2011 ökat antalet 
besökare med ca 30% (Kulturförvaltningens verksamhetsplan 2011, s. 3). Denna 
ökning ser jag som ett  bevis på att  bibliotek Plattans  verksamhet  är viktig.  En 
anledning till ökningen beror rimligtvis på enkelheten att ta sig in i biblioteket, 
samt att, som en informant nämnde, fler besökare återlämnar böcker på biblioteket 
än vad de lånar (Intervju 2 2012). 

I inledningen till denna uppsats tas ett citat från Bosse Jonsson upp. Det  handlar 
om att tanken med folkbiblioteket är att det ska nyttjas av så många som möjligt 
och det ofta. Jag ställde då frågan om hur detta går att förena med en verksamhet 
som är specialinriktad, så som den på bibliotek Plattan. I kapitlet ”Föreställningar 
om biblioteket” nämns problematiken med att man har ett uppdrag som gör att 
man knappt kan arbeta mot vissa grupper av besökarna eftersom det de efterfrågar 
inte ingår i verksamhetsplanen. § 2 i bibliotekslagen som bland annat handlar om 
läsning och litteratur ser jag som någonting som är relevant på bibliotek Plattan 
eftersom de har den särskilda inriktningen på skönlitteratur. Vidare är lagen vag i 
flera avseenden, vilket försvårar en tolkning av hur man egentligen förhåller sig 
till  den.  Tankar  informanterna  ger  uttryck  för  som på  ett  eller  annat  sätt  rör 
bibliotekslagen handlar om rätten till avgiftsfri litteratur. 

Även lokala styrdokument har granskats och mycket av det som informanterna tar 
upp som viktiga för folkbiblioteken går att återfinna där. Man har bland annat talat 
om de tre benen som Kulturhusets vuxenbiblioteksverksamheter vilar på, samt att 
man tänjer på gränserna för vad ett bibliotek kan vara. Även det specifika utbudet 
nämns flera gånger.

Bibliotek Plattans funktioner
Trots att flera av informanterna vid ett flertal tillfällen under intervjuerna tycks 
vara negativa till  framställningen av biblioteket  som mötesplats  framhålls  ändå 
exempel på hur biblioteket kan vara en mötesplats mellan människor och böcker 
eller mellan människor och personal (Intervju 2 2012). Utifrån personalens åsikter 
går det förmodligen inte att profilera sig som mötesplats  då man helt enkelt är 
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negativt inställda till begreppet mötesplats när det handlar om bibliotek och deras 
verksamhet. 

Bibliotek  Plattan  fungerar  som  performativ  plats  genom  verksamhet  såsom 
litteraturquiz som handlar om delaktighet (Intervju 1 2012). Främsta anledningen 
till  att  bibliotek Plattan har drag av den performativa platsen handlar dock om 
möjligheten  att  utnyttja  biblioteket  för  egna  framträdanden.  Informanterna  har 
dock nämnt att det inte är vanligt att någon utnyttjar möjligheten (Intervju 1 2012).

Som läroplats fungerar biblioteket relativt dåligt, då det saknas både studieplatser 
och  läxhjälpsaktivteter (Intervju 2 2012). Även det faktum att det oftast är mycket 
liv  och  rörelse  i  biblioteket  i  och  med  de  öppna  ytorna  och  den  konstanta 
tillströmningen av människor vilket kan uppfattas störande. Det går inte heller att 
finna  olika  typer  av  läromedel  här,  bortsett  från  om man  studerar  exempelvis 
litteraturvetenskap  eller  konst.  Dock  är  det  en  plats  för  fritt  tillgång  till 
information och i det avseendet tillhör biblioteket delvis denna riktning.

Som inspirationsplats  har  informanterna  nämnt  ett  antal  saker  som de  tror  är 
inspirerande med deras bibliotek, som till exempel personalen och uppställningen 
av medierna (Intervju 1 2012; Intervju 2 2012). Biblioteket som inspirationsplats 
är  den  starkaste  profilen  bibliotek  Plattan,  i  samspel  med  Kulturhuset,  har 
eftersom inspirationsplatsen  ska  ge  tillgång  till  ”litteratur,  kunst,  film,  musik, 
underholdning  og  spil,  til  arrangementer  med  kunstnere  og  lignende” 
(Folkebibliotekerne i vidensamfundet 2010, s. 47). Kulturhuset som helhet som 
ger tillgång till litteratur, film, musik och arrangemang och kan således sägas ha 
en riktning mot biblioteket som inspirationsplats.

Genom frågorna  som ställdes  hoppades  jag kunna undersöka vilken/vilka,  om 
några, av bibliotekens funktioner enligt Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och 
Skot-Hansens  a  new model  for  the  public  library som var  aktuell/aktuella  för 
bibliotek  Plattan.  Anledning  till  att  det  finns  mer  material  om  i  första  hand 
bibliotekets roll som  mötesplats har att göra med att begreppet mötesplats var 
något som togs upp flera gånger av informanterna. Därför ansåg jag att detta var 
en intressant sak att lägga fokus på. Det har under analysarbetets gång visats sig 
vara svårt att analysera ett annorlunda bibliotek utifrån en given modell, tänkt att  
ge riktlinjer för ”vanliga” folkbiblioteks verksamheter.  Ett  exempel  på detta  är 
bibliotekets läroplatsfunktion riktad särskilt mot unga.

Att  använda  modellen  som  analytiskt  verktyg  har  varit  problematiskt  i  det 
avseende att den är överlappande och jag tvingats dra gränser för vilka delar av 
bibliotekets verksamhet som hör hemma var i modellen, fastän modellen i sig är 
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överlappande, men jag har velat undvika att lägga fram en och samma del som 
överensstämmande med flera av bibliotekets platser/funktioner. Vidare anser jag 
modellen  vara  otydlig  i  namnen  på  bibliotekets  olika  funktioner.  Även  om 
begreppet mötesplats kan vara mångfacetterat så förstår man ändå vad det rör sig 
om, precis som man gör med biblioteket som läroplats, medan bibloteksfunktioner 
som inspirationsplats  och performativ  plats  är  tämligen oklara.  Andersson och 
Skot-Hansens modell  är tydligare med namnen på bibliotekets olika ”center”. I 
förhållande till Anderssons och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets olika 
möjliga profiler är biblioteket som kulturcenter förmodligen den profil som passar 
bäst  in  på  bibliotek  Plattan,  då  hela  verksamheten  bygger  på  det  kulturella. 
Utställningar, arrangemang och workshops är saker som utmärker biblioteket som 
kulturcentrum (Andersson & Skot-Hansen 1994, s.19). 

Min slutsats gällande bibliotekets tillhörighet i modellen är att det finns drag av 
samtliga platser men mest av biblioteket som inspirationsplats. När det kommer 
till biblioteket som inspirationsplats hade samtliga informanter saker att säga om 
hur  biblioteket  fungerade  inspirerande.  Till  skillnad  från  biblioteket  som 
mötesplats verkade man i det här fallet förhålla sig positivt till tanken på bibliotek 
som  inspirationsplats.  På  grund  av  informanternas  negativa  attityd  gentemot 
begreppet anser jag det svårt att kunna profilera bibliotek Plattan som en slags 
mötesplats, även om det finns drag av denna profil. Informanterna nämner mötet 
med en bok, mötet med personal och även att användarna skulle kunna känna att 
det är en mötesplats när de kommer ensamma till biblioteket eftersom att de då 
kan uppleva att det är en mötesplats då de är omgivna av folk, även om de aldrig 
utbyter några ord. Genom den tidigare forskningen har jag visat  att  biblioteket 
som mötesplats inte behöver innebära interaktion mellan besökarna, vilket således 
innebär att bibliotek Plattan kan fungera som mötesplats även om informanterna 
menar att främmande människor inte börjar tala med varandra. 

Tidigare  nämner  jag att  jag kopplar  samman  begreppen performativ  plats  och 
användardelaktighet.  Anledningen till  att  jag gör denna koppling är  för att  det 
performativa rum ska vara en plats för  utveckling, kreativitet och skapande, vilket 
jag anser hänga ihop med delaktighet. Flera informanter nämnde att användarna 
kunde lämna inköpsförslag som en del i ett delaktighetstänk, men poängterade att 
man sällan lyssnar på inköpsförslagen eftersom de sällan passar bibliotekets profil. 
Ur detta avseende anser jag såldes att delaktigheten är låg. Informanterna nämner 
att man som användare kan nyttja biblioteksscenen för att exempelvis berätta om 
en  författare  eller  annat  ämne  som  är  av  relevans  för  bibliotekets  profil. 
Informanterna nämnde att de tidigare hade haft kurser i teckning och skrivande, 
vilket ligger i linje med biblioteket som performativ plats och alltså visar på att 
det tänket finns på biblioteket  vilket  leder till  att  jag anser det finnas drag av 
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denna profil. Menar man att bara för att bibliotek ibland bedriver verksamhet där 
användarna är delaktiga i någons slags kreativ kurs så kan man kanske tala om 
biblioteket som performativ plats, men ska det ska på daglig eller mer regelbunden 
basis så är det inte fallet, tycks det. Det samma gäller för biblioteket som läroplats. 
Att det saknas studieplatser är  märkligt då man åtminstone skulle kunna tänka sig 
att människor som pluggar litteraturvetenskap skulle kunna ha nytta av detta på 
biblioteket.  När  det  gäller  biblioteket  som  läroplats  framkom  det  under 
intervjuerna att det till stor del saknas möjlighet att sitta på biblioteket och plugga 
vilket utgör en av grundpunkterna i biblioteket som läroplats. Dessvärre ställde jag 
ingen rak fråga till informanterna om deras syn på biblioteket som läroplats, hade 
jag gjort detta hade kanske andra åsikter yttrats och analysen sett annorlunda ut än 
den  gör i nuläget. Anledningen till att jag ursprungligen valde att inte ställa någon 
fråga kring detta hade att göra med att jag visste att det var ett bibliotek inriktat på 
skönlitteratur  för  vuxna  och  så  som  biblioteket  som  läroplats  beskrivs  i 
Jochumsen,  Hvenegaard  Rasmussen  och  Skot-Hansens  modell  har  just  den 
funktionen, som nämndes ovan, en inriktning mot barn och unga.

Eftersom  informanterna  aldrig  i  de  öppna  frågor  jag  ställde  valde  att  nämna 
någonting om att biblioteket är en läroplats, annat än i att de ansåg bildning vara 
en huvuduppgift för biblioteken, anser jag att slutsatsen att deras bibliotek inte har 
en  roll  som  läroplats,  även  om  vissa  drag  finns.  Modellen  i  sig  ska  vara 
applicerbar  på  såväl  det  fysiska  som  det  digitala,  men  jag  valde  tidigt  i 
uppsatsarbetet  att  fokusera  på  biblioteket  som fysisk  plats.  Detta  var  nog  bra 
eftersom  det  ingenstans  under  intervjuerna  var  någon  av  informanterna  som 
nämnde någonting om bibliotekets, eventuella, digitala roll.

Sammanfattning
Denna uppsats undersöker verksamheten på bibliotek Plattan genom kvalitativa 
intervjuer med bibliotekets personal. Den teoretiska grunden hämtas dels i  den 
tidigare forskningen men framförallt i modellen a new model for the public library 
utarbetad  av  de  danska  biblioteksforskarna  Henrik  Jochumsen,  Casper 
Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen. Modellen är en vidareutveckling 
av  Marianne  Andersson  och  Skot-Hansens  modell  från  1990-talet. 
Undersökningen riktar in sig på frågor som rör biblioteks- och bibliotekarieroller 
utifrån de uppfattningar som informanterna har om biblioteksverksamhet. Valet av 
undersökningsobjekt hade sin grund i ett intresse för folkbibliotek med speciella 
inriktningar, vilket bibliotek Plattan får anses ha då det är ett bibliotek som främst 
riktat in sig på skönlitteratur för vuxna. Biblioteket har även nyligen fått ett pris 
för  att  de  arbetar  med  förnyelse.  Det  har  även  varit  av  intresse  att  granska 
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styrdokument,  både  allmänna  som  bibliotekslagen  från  1996  och  Unescos 
folkbiblioteksmanifest, och specifika för den valda verksamheten. Informanterna 
förhåller  sig  ofta  till  den  verksamhetsídé  som  finns  för  vuxenbiblioteken  i 
Kulturhuset. De biblioteksroller biblioteket kan ha utifrån modellen är att vara en 
plats  för möten,  lärande,  inspiration  eller  att  vara en performativ  plats.  I olika 
utsträckning fann jag drag av samtliga profiler på bibliotek Plattan. Biblioteket 
som inspiration var den profil  som stämde bäst överens med verksamheten jag 
undersökte  enligt  informanternas  svar,  men  enligt  styrdokumenten  torde  den 
övervägande profilen vara biblioteket som performativ plats. Detta till stor del på 
grund av att informanterna tycktes anse att det fanns mycket i deras verksamhet 
som var inspirerande. 

Det  visade  sig  att  tre  av  fyra  informanter  var  negativt  inställda  till  att  kalla 
bibliotek för mötesplatser. Vidare fanns det i viss utsträckning en traditionell syn 
på biblioteksverksamhet  hos  dem,  vilket  manifesterades  i  deras  åsikter  om att 
biblioteket  borde  vara en  tyst  plats,  vilket  man  uppgav hade att  göra med  att 
användarna  efterfrågade  tystnad,  men  även  för  att  biblioteket  borde  vara  en 
motvikt till övriga samhället. Karaktäristiskt för bibliotek Plattan är, förutom att 
de  riktar  sig  till  vuxna  intresserade  av  skönlitteratur,  att  informanterna  är  av 
åsikten att bibliotekets personal är oerhört viktig för verksamheten. Detta yttrar sig 
bland  annat  i  en  något  traditionell  roll  där  man  knappt  lämnar  utrymme  för 
inköpsförslag från användarna eftersom man är måna om sitt specifika bestånd.
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Bilaga 1, intervjuguide

Namn?

Ålder?

Utbildning?

Hur längesen var det du utbildade dig?

Hur länge har du arbetat här?

Var har du arbetat tidigare?

Vilka erfarenheter har du med dig? 

Har du kunnat använda dessa här?

Hur kommer det sig att du valt att arbeta här?

Hur ser du på bibliotekens verksamhet? 

Vad är folkbibliotekens viktigaste uppdrag? 

Hur kan man jobba mot det? 

Hur skulle ett idealt folkbibliotek se ut?
 

Vilka kompetenser anser du att man behöver ha som bibliotekarie för att 
bedriva en sådan verksamhet?

Berätta lite om dina tankar kring bibliotek Plattan!

Hur ser era mål för verksamheten ut?

Hur jobbar ni för att uppnå dem? 
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För ni någon diskussion på jobbet? 

Utvärderas verksamheten?

Vilken är er målgrupp?

Vad har ni för kunskap om era användare? 

Hur skaffar ni den kunskapen?

Hur anpassar ni er efter era användare?

Vilka möjligheter till delaktighet finns? 

Hur kan användarna vara delaktiga i era aktiviteter?

Vad tycker du om lokalens geografiska läge - vilka möjligheter och 
svårigheter medför det?

Hur fungerar ert bibliotek fungera som mötesplats?
För vilka?

Nackdelar och fördelar med detta? 

Hur fungerar ert bibliotek som en plats för inspiration för 
användarna?

På vilket sätt kan era användare stimuleras och utvecklas genom att 
besöka er?

Vad upplever du att era användare främst är ute efter?

Hur skulle er verksamhet kunna utvecklas?

Om du fick fria tyglar, hur skulle du vilja förändra verksamheten?

Varför behövs ert bibliotek?
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Bilaga 2, Verksamhetsidé 2011

VERKSAMHETSIDÉ VUXENBIBLIOTEKEN I KULTURHUSET

INLEDNING
Vår utgångspunkt är att vi alltid ska ska leka med, utmana och tänja gränserna för 
vad ett bibliotek är och bör vara. Vårt grundkoncept är att vara bibliotek med 
tydligt vässade profiler med inriktning mot musik, film, grafiskt berättande, konst 
och skönlitteratur. Vi erbjuder inte allt inom våra ämnen, utan ha ett samtida, 
angeläget och levande utbud som inspirerar och utmanar våra besökare. Vad 
detta betyder för de olika ämnena för vi en ständigt levande diskission om.
Vi ska vara bibliotek som överraskar och har utrymme för det annorlunda, det 
oväntade. Vi ska också vara flexibela, föränderliga och nyfikna.

UTGÅNGSPUNKTER
Det går att se tydliga trender i samhället som vi vill ska prägla och få sätta sina 
spår i hur vi utformar bibliotek i Kulturhuset:

Urval:
• Intresset har aldrig varit så stort för böcker och läsning, och böcker finns att få 
tag på på allt fler ställen
• Intresset för den grafiska berättarformen ökar
• Film och musik konsumeras mycket och alltmer digitalt

Upplevelser:
• Behov av samtal finns, människor vill prata om och diskutera det man upplever. 
Dela med sig helt enkelt.
• Längtan efter berättandet finns i ett stressigt och prestationsinriktat samhälle, att 
få stanna upp och ta till sig en berättelse är ett behov
• En kravlös plats behövs, en plats som också är en tydlig motvikt till det 
kommersiella

Aktiva besökare:
• Människor vill skapa och vara kreativa, och man vill göra det tillsammans med 
andra
• Producent och konsument möts och blir en produser: konsumenten är med och 
adderar mervärden på en produkt så att den utvecklas och blir något helt nytt.

Konkret betyder detta:
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Urval:
• Vad vi har att erbjuda, vårt utbud och unika profil, måste framgå tydligt
• Vi ska ge inspiration och upplevelser bortom det man hittar överallt
• Vi ska skapa mervärden runt det vi har genom vår kompetens och genom att 
involvera våra besökare

Upplevelser:
• Det behövs en plats för samtal och berättande
• Vi ska erbjuda tillgång till rummet utan krav – besökaren gör biblioteket
Aktiva besökare:
• Vi ska samarbeta med dem som skapar och producerar
• Att erbjuda en plats där människors egna skapande kan synas och delas med 
andra är en viktig uppgift

Vår tolkning av det ovan kallar vi för våra tre ben.

DE TRE BENEN

1. Vårt urval är unikt – grymt bra böcker, skivor och filmer 
Vi betonar vikten av urvalet, man ska kunna komma in i biblioteket och veta att 
det som finns där är valt av en enda anledning: att det är väldigt, väldigt bra. 
Grymt bra helt enkelt, och med krav att vara samtida, angeläget och levande!
Hos oss ska man hitta och inspireras att ta del av det annorlunda, det som inte 
finns på alla andra ställen. Dan Brown finns överallt t ex, men inte hos oss. Vi 
plockar fram alternativen och synliggör dem. Genom vårt urval tar vi ställning och 
säger något! Det vi gör ska skapa en levande diskussion om vad kvalitet är om och 
om igen, och vi bjuder in besökaren att vara aktiv i den diskussionen. Vi vågar 
vara lite bildande, på ett nytt o positivt sätt.

2. Betoning på upplevelsen och förmedlandet
Hos oss ska man kunna överraskas och förutom att hitta det man sökte också finna 
det man inte visste fanns. Eller ens trodde att man ville ha. Lite som IKEA eller 
som att gå och handla mat när man är riktigt hungrig. Man kommer hem med 
saker man inte alls tänkt sig! Det ska vara en upplevelse i sig att komma till oss, 
och vi kommer att arbeta med att göra det mer intuitivt att hitta genom att dela in 
beståndet i genrer. Vi  ska också  skapa  föränderliga teman att lyfta fram 
innehållet runt.

3. Aktiverar besökarna och erbjuder dem rummet
Vi aktiverar våra besökare genom att ge dem upplevelser och göra dem delaktiga i 
verksamheten. Vi upplåter vårt rum åt andra att göra saker i, på så vis att vi 
samordnar och de gör innehållet.
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