
MASTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT 

2016:9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det är åtminstone mer ansträngande att ta sig 
till biblioteket” 

En studie om folkbibliotekets tillgänglighet i svensk glesbygd 
ur användares och personals perspektiv 

 

 

 

 

 

Emil Johansson 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Creative Commons Erkännande DelaLika 2.5 Sverige (CC BY-SA 2.5 SE) 

 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/ 



Svensk titel:  ”Det är åtminstone mer ansträngande att ta sig till 

biblioteket”: En studie om folkbibliotekets 

tillgänglighet i svensk glesbygd ur användares och 

personals perspektiv 

Engelsk titel: ”At least it’s more exhausting getting to the library”: 

A study on the public library’s accessibility in 

sparsely-populated areas of Sweden from the 

perspective of users and staff 

Författare: Emil Johansson 

Handledare:  Ola Pilerot 

Färdigställt: 2016 

Abstract: The purpose of this master’s thesis is to study the 

perceptions of accessibility among users and staff at 

a Swedish public library in a sparsely-populated 

area. The subject of public libraries in sparsely-

populated areas has been studied in a number of 

previous theses, but a lack of user perspective is 

evident. This thesis poses two questions: What are 

the similarities and differences in the users’ and the 

staff’s perceptions of accessibility in the library 

services? What are the similarities and differences 

between users’ and staff’s perceptions of 

accessibility and their perceptions of the roles of the 

library respectively?  The study’s theoretical 

frameworks was derived from Michael Buckland’s 

model of information barriers, and Andersson and 

Skot-Hansen’s model of the four roles of the public 

library. The method of data collection was primarily 

semistructured interviews with users and staff, to a 

lesser degree document analysis and observations. 

The results show that users focus on the barrier of 

too short opening hours, and lack of certain content 

in the library collection, whereas the staff view the 

strained human resources as the largest barrier to 

accessibility. Perceptions of the overall library 

operation can help to explain the differences. The 

users view the library as a somewhat static range of 

services associated with culture and knowledge, 

whereas the staff perceive the library as playing a 

active role in promoting culture and knowledge.  

Nyckelord: Tillgänglighet, glesbygd, folkbibliotek, 

uppfattningar, biblioteksroller, informationsbarriärer



Innehållsförteckning 

1 INLEDNING.................................................................................................... 2 
1.1 PROBLEMFORMULERING..................................................................................... 2 
1.2 SYFTE .............................................................................................................. 3 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR .......................................................................................... 3 
1.4 BEGREPP ......................................................................................................... 3 

1.4.1 Glesbygd ................................................................................................... 4 
1.4.2 Tillgänglighet ............................................................................................ 4 

1.5 AVGRÄNSNING ................................................................................................. 6 
1.6 DISPOSITION .................................................................................................... 7 

2 LITTERATURÖVERSIKT ................................................................................... 8 
2.1 BIBLIOTEK I GLESBYGD ........................................................................................ 8 
2.2 TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEK ......................................................................... 11 
2.3 UPPSÖKANDE BIBLIOTEKSVERKSAMHET ............................................................... 14 
2.4 SAMMANFATTNING AV KUNSKAPSLÄGE ............................................................... 15 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER.................................................................. 18 
3.1 INFORMATIONSBARRIÄRER ................................................................................ 18 
3.2 ANPASSNING AV BARRIÄRSBEGREPP ................................................................... 19 
3.3 FOLKBIBLIOTEKETS FYRA ROLLER ........................................................................ 21 
3.4 ANPASSNING AV BIBLIOTEKETS ROLLER ................................................................ 22 
3.5 MOTIVERING AV TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .................................................. 23 

4 METOD ....................................................................................................... 25 
4.1 URVAL ........................................................................................................... 29 
4.2 ETISKA ASPEKTER ............................................................................................. 30 

5 PRESENTATION AV STUDIEOMRÅDE ............................................................ 31 

6 RESULTAT ................................................................................................... 34 
6.1 BIBLIOTEKETS FYRA ROLLER ............................................................................... 34 
6.2 INFORMATIONSBARRIÄRER ................................................................................ 38 
6.3 ÖVRIGT ......................................................................................................... 42 

7 DISKUSSION ................................................................................................ 44 
7.1 SLUTSATSER ................................................................................................... 49 
7.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ....................................................................................... 51 
7.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ........................................................................ 52 

SAMMANFATTNING ............................................................................................ 53 

KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................. 55 
 



2 

 

1 Inledning 

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga 

för alla och anpassade till användarnas behov. (SFS 2013:801) 

Ovanstående citat från den nu gällande bibliotekslagen anger en del av 

folkbibliotekets uppdrag; att vara ”tillgängliga för alla”. Men trots lagtextens 

formulering är förutsättningarna för biblioteksverksamhet vitt skilda mellan 

Sveriges 290 kommuner. Geografiska avstånd, tätortsgrad och befolkningens 

demografiska sammansättning påverkar förutsättningarna för den offentliga 

servicen (Wiberg, 2000, s. 93-94). Lagtexten nämner ingenting om dessa 

variationer, kommunerna har samma skyldighet oavsett hur tätt eller glest 

invånarna bor. I synnerhet glesbygden i Norrland har mindre möjligheter till 

offentlig och kommersiell tillgänglighet och service (Wiberg, s. 115).  

Då jag är intresserad av norrländsk glesbygd och dess förutsättningar föll det 

sig naturligt att välja ett ämne som kan relateras till området. En 

biblioteksverksamhet i glesbygden som uttryckligen ska vara tillgänglig för 

alla borde rimligtvis ha andra förutsättningar än verksamheter i tätbebyggda 

områden. Vidare är jag intresserad av den roll som glesbygdsbiblioteket spelar 

i sin kommun. Till skillnad från i större städer är utbudet av andra aktörer inom 

kultur-, information- och utbildningsområdet ofta begränsat på glesbygden. 

I studier av glesbygdsbibliotek har användarnas perspektiv ofta liten eller ingen 

roll alls. Bibliotekspersonalen får i stor utsträckning komma till tals, men under 

studiens litteratursökningar har ingen undersökning om hur användarna 

uppfattar biblioteket och dess tillgänglighet hittats. Skillnader i användarnas 

och personalens uppfattningar av tillgänglighet och synen på bibliotekets roll i 

en svensk glesbygdskontext förefaller vara ett relativt outforskat område. 

Frågor om hur biblioteket ska vara tillgängligt och vilken roll det ska spela för 

invånare i glesbygd är ständigt aktuella, inte minst mot bakgrund av statliga 

utredningar om nedläggningshotad samhällsservice och vikande 

befolkningsunderlag (se SOU 2015:101; SOU 2015:35). Arbetet med att ha en 

offentlig verksamhet tillgänglig även i områden som av många döms ut som 

otillgängliga berör alla de tusentals svenskar som bor i den så kallade 

glesbygden.  

 

1.1 Problemformulering 

Bibliotek i glesbygden har varit ämne för flera uppsatser de senaste åren 

(Thorn, 2006; Gällman, 2013; Grelsson, 2008). Även tillgänglighet har varit ett 

ofta använt begrepp inom uppsatserna i biblioteks- och informationsvetenskap 

(Negussie, 2013; Hast & Normark, 2011). I en tidigare uppsats har 

glesbygdsbibliotek och tillgänglighet ingått i de teoretiska utgångspunkterna 

(Gustafsson & Nilsson, 2015). Vidare har en rad internationell studier 

genomförts om bibliotek i glest befolkade områden (Flatley & Wyman, 2009; 

Lind & Svendsen, 2013; Lee, 2009; Haggis & Goulding, 2013). En 

kunskapslucka utgörs dock av bristen på användarperspektivet i studier av 

glesbygdsbibliotek. Under litteratursökningar inför denna uppsats har ingen 



3 

 

tidigare studie om hur svenska glesbygdsbor uppfattar sitt kommunbiblioteks 

tillgänglighet hittats.  

 

Glesbygdskommuner har geografiska, demografiska och ekonomiska 

utmaningar som följer av de långa avstånden, den hotande avfolkningen och 

den ringa skattebasen. Likväl har alla glesbygdskommuner i Sverige ett 

folkbibliotek, som enligt lag ska värna om tillgängligheten (SFS 2013:801). 

Mot bakgrund av folkbibliotekens lagstadgade uppdrag om tillgänglighet är det 

relevant att studera glesbygdens försvårande omständigheter och hotande 

avfolkning genom biblioteksanvändarnas perspektiv.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att, genom intervjuer med biblioteksanvändarna och 

personal vid Strömsunds folkbibliotek, skapa kunskap om hur användarna och 

personalen uppfattar bibliotekets tillgänglighet. I studien ingår även att 

undersöka den eventuella skillnaden mellan hur personal och användare 

uppfattar tillgänglighet, för att därefter kunna analysera diskrepansen. 

Uppsatsen ska bidra till ökad kunskap om olika perspektiv på tillgänglighet och 

vilka konsekvenser det kan ha för biblioteksverksamheten. Syftet uppfylls med 

teoretiskt bidrag i form av Bucklands (1991) begrepp informationsbarriärer 

samt Andersson och Skot-Hansens (1994) modell över bibliotekets olika roller 

i lokalsamhället (se avsnitt Teoretiska utgångspunkter). 

 

1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet med uppsatsen har följande frågeställningar formulerats: 

Vilka likheter och skillnader finns i användarnas och personalens uppfattningar 

av Strömsunds biblioteksverksamhets tillgänglighet? 

Vilket likheter och skillnader finns mellan hur användare och personal 

uppfattar biblioteksverksamhetens olika roller och dess tillgänglighet? 

Den första frågeställningen anknyter till uppsatsens teoretiska ramverk om 

barriärer för tillgänglighet till information (Buckland, 1991). Den andra 

frågeställningen hämtar sin teoretiska grund i Andersson och Skot-Hansens 

(1994) modell över bibliotekets fyra roller i lokalsamhället.  

 

1.4 Begrepp 

I följande avsnitt ges förklaringar till vad som avses med begreppen glesbygd 

och tillgänglighet i uppsatsen. De båda begreppen bedöms kräva utförliga 

redogörelser, då de är centrala för att skapa en precis förståelse för studien och 

dess resultat. Vidare förekommer flera olika definitioner och aspekter av 

begreppen, varför det är önskvärt att tydliggöra hur studien förhåller sig till de 

olika dimensionerna av begreppen. 
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1.4.1 Glesbygd 

 
I Sverige används en rad olika definitioner av glesbygd, med stora variationer i 

vilka områden som inryms i respektive term. Numera nedlagda 

Glesbygdsverket använde en avgränsning som utgår från tätorter över 3 000 

invånare, eftersom tätorter av den storleken bedöms ha viss nivå av service. 

Även områden inom 5 minuters bilresa från tätorten ingår i tätortsområdet. 

Därefter tar ett område av tätortsnära landsbygd vid, med 5-45 minuters bilresa 

till en tätort med över 3 000 invånare. Områden med mer än 45 minuters 

bilresa till tätort definieras som glesbygd (Glesbygdsverket, 2008, s. 7). 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har en annan uppdelning mellan 

glesbygd och tätort. Genom att utgå från invånarantal och befolkningsmängd 

har Sveriges 290 kommuner delats in i tio olika grupper. En av grupperna, 

glesbygdskommuner, består av 20 kommuner, varav Strömsund är en. 

Kriterierna för gruppen är att kommunerna har färre än åtta invånare per 

kvadratkilometer och en tätortsgrad under 70 procent (SKL, 2010, s. 32-33). 

Tätortsgrad är ett mått på hur stor andel av befolkningen som bor i en samlad 

bebyggelse med minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen (ibid, s. 

21). Vissa kommuner med förutsättningar för att hamna i glesbygdsgruppen har 

istället hamnat i gruppen turism- och besöksnäringskommuner,  genom att 

antalet gästnätter i kommunen överstiger 21 stycken per kommuninvånare eller 

att antalet fritidshus är mer än 0,2 per kommuninvånare (ibid, s. 29). 

 

Då centralorten Strömsund har ett invånarantal på något över 3 000 passar 

Glesbygdsverkets definition inte in på stora delar av kommunen. I denna 

uppsats avses begreppet glesbygd överensstämma med Sveriges Kommuner 

och Landstings kriterier. Strömsunds kommun ingår i kategorin 

glesbygdskommuner, vilket innebär att hela uppsatsens studieområde är 

glesbygd. Alla som bor i Strömsunds kommun är glesbygdsbor och därmed 

relevanta som respondenter i studien. Likaså finns inga gränsdragningsproblem 

i samband med observationer från bokbilen, eftersom bokbilen håller sig inom 

kommunens gränser. 

 

1.4.2 Tillgänglighet 

 
Liksom ovan nämnda glesbygd är tillgänglighet ett begrepp med flera olika 

definitioner. Nationalencyklopedin beskriver tillgänglighet som ”möjligheter 

att ta del av något eftersträvansvärt” (NE, 2016). Formuleringen stämmer väl 

överens med hur tillgänglighet hittills har beskrivits i denna uppsats, men visar 

inte på de olika aspekter som ryms i begreppet.  

 

En mer mångfacetterad definition står Iwarsson och Ståhl (2003) för. I en 

genomgång av hur begreppet tillgänglighet används för att beskriva samhällets 

insatser för personer med funktionshinder, konstaterar författarna att en ny 

förklaringsmodell behövs för att förstå tillgänglighet (ibid, s. 58-61). Modellen 

består av tre komponenter som måste beskrivas i rätt ordning för att skapa en 

helhetsbild om tillgänglighetsproblem. Steg 1 är den personliga komponenten, 
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vilken syftar till att beskriva den funktionella kapaciteten hos en individ eller 

målgrupp. Steg 2 är den miljömässiga komponenten, innehållandes 

beskrivningar om barriärer i miljön som identifierats genom normer, regler och 

lagar. Steg 3 är en samlad analys av den personliga och miljömässiga 

komponenten, för att förstå vilka tillgänglighetsproblem som finns. Genom 

ovanstående definition identifieras tillgänglighetsproblem av objektiva 

förklaringar. Hinder i miljön i kombination med människors funktionella 

förmågor blir tillgänglighetsproblem om gällande normer, regler och lagar 

anger detta (ibid, s. 61-62).  

 

Författarna ser begreppet användbarhet som närbesläktat, men inte synonymt, 

med tillgänglighet. Användbarhet, skriver de, är istället i huvudsak subjektiv i 

problembeskrivningarna. Vidare ska tillgänglighet ses som en förutsättning för 

användbarhet, utan information om tillgänglighetsproblemen är det omöjligt att 

förstå hur väl användbarheten fungerar. Fyra komponenter behövs för att 

identifiera problem i användbarheten, av vilka de två första liknar 

komponenterna för tillgänglighet. Steg 1 är den personliga komponenten, 

vilken syftar till att beskriva den funktionella kapaciteten hos en individ eller 

målgrupp. Steg 2 är den miljömässiga komponenten, innehållandes 

beskrivningar om barriärer i miljön som identifierats genom normer, regler och 

lagar. Även användarna själva bidrar till utvärdering av den miljömässiga 

komponenten, till skillnad från i den andra tillgänglighetskomponenten. Steg 3 

är en beskrivning av de aktiviteter som ska utföras av användarna i den 

specifika miljön. Steg 4 är en analys av den personliga komponenten, 

miljömässiga komponenten och aktivitetskomponenten. Analysen syftar till att 

ge svar på huruvida individers eller gruppers önskningar och behov kan 

uppfyllas genom möjliga aktiviteter i den valda miljön (ibid, s. 62).  

 

Iwarsson och Ståhls (2003) definitioner av tillgänglighet och användbarhet 

erbjuder sammantaget en kombination av objektiva och subjektiva 

bedömningar av hur väl människor kan vistas i miljöer och utföra aktiviteter. I 

denna uppsats läggs tonvikten på subjektiva uppfattningar om tillgänglighet, 

snarare än på objektiva bedömningar med stöd av lagar och regler. Genom de 

semistrukturerade intervjuerna får användare och personal ge sin subjektiva 

syn på tillgänglighet. Då insamlingen av det empiriska materialet för studien i 

huvudsak kommer bestå av intervjuer blir de subjektiva framställningarna 

dominerande. Uppsatsens respondenter uppmanas under intervjuerna att ge sin 

syn på tillgänglighet, vilket kommer ge upphov till olika perspektiv. För att 

täcka in dessa olika perspektiv behövs en bred syn  på tillgänglighet, som också 

tillåter subjektivitet. I denna uppsats ses därför Iwarsson och Ståhls begrepp, 

både tillgänglighet och användbarhet, som två delar av samma koncept, som 

hädanefter bara beskrivs som tillgänglighet. 

 

Iwarsson och Ståhl (2003) fokuserar på funktionshinder och 

funktionsnedsättningar, vilket denna uppsats inte ämnar göra. 

Tillgänglighetsaspekter som berör personer med funktionshinder eller 

funktionsnedsättningar ingår i materialinsamlingen i den utsträckning 

respondenterna själva pratar om det under intervjuerna. Eftersom 

respondenterna väljs genom bekvämlighetsurval och inte utifrån vilka 

eventuella funktionshinder eller funktionsnedsättningar de har, måste vad som i 

uppsatsen avses med tillgänglighet rymma även andra aspekter som täcker in 

hela populationen. Iwarsson och Ståhls tillgänglighetsdefinition kompletteras 
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därför med Kulturrådets (2006) beskrivning av fem olika sorters tillgänglighet. 

Kulturrådet skriver att aspekterna är hämtade från material från Västra 

Götalandsregionen. Försök har gjorts att identifiera källan, utan framgång.  

Kulturrådet skriver att de olika aspekterna som listas utgår ifrån hinder för 

tillgänglighet utifrån funktionshindrades perspektiv, men kan även användas 

mer generellt. De fem aspekterna är som följer: 

 

Fysisk tillgänglighet: att kunna ta sig fram från start till mål utan fysiska 

hinder, oklara anvisningar, samt att komma in och kunna vistas i byggnader.  

   

Social tillgänglighet: att kunna umgås, att ha och nå ett arbete, delta i olika 

sociala aktiviteter som kultur och fritidsaktiviteter.  

 

Psykologisk tillgänglighet: att förstå, uppfatta och våga ta del i samhället.  

 

Organisatorisk tillgänglighet: att ha tillgång till information och service för att 

möjliggöra delaktighet.  

 

Ekonomisk tillgänglighet: att ha råd att vara delaktig i samhället. (Kulturrådet, 

2006, s. 77) 

 

Tillsammans med Iwarsson och Ståhls (2003) indelning i komponenter och 

förståelse för skillnaden mellan objektiv och subjektiv tillgänglighet kan 

Kulturrådets (2006) fem aspekter av tillgänglighet bilda en bred och tydlig bild 

av tillgänglighet. Målet är att den ska lyckas inrymma de mångfacetterade 

uppfattningar av tillgänglighet som respondenterna beskriver.  

 

Viktigt är att vad som avses med tillgänglighet är kompatibelt med de 

teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen, i synnerhet Bucklands (1991) 

barriärer för tillgänglighet. Bucklands barriär för identifikation kan kopplas till 

den fysiska tillgängligheten genom objektiv bedömning. Barriären för 

materialtillgång kan kopplas till den fysiska och organisatoriska 

tillgängligheten genom objektiv bedömning. Barriärerna för användarens 

respektive bibliotekets ansträngningar kan kopplas till den fysiska, sociala, 

organisatoriska och ekonomiska tillgängligheten, genom subjektiv bedömning. 

Slutligen kan barriären för kognitiv tillgång kopplas till psykologisk 

tillgänglighet, genom subjektiv bedömning.  

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie bygger på materialinsamling från folkbiblioteksverksamheten i 

Strömsunds kommun. Valet av endast ett bibliotek motiveras med att realistiska 

alternativ inte fanns; att åka till flera hade höjt kostnaderna och tidsåtgången 

till orimliga nivåer. I början av studien kontaktades en rad kommunala 

glesbygdsbibliotek med förfrågan om medverkan. Listan med 

glesbygdskommuner hämtades från Sveriges Kommuner och Landstings 

(2010) senaste kommungruppsindelning, endast kommuner inom gruppen 

glesbygdskommuner kontaktades (se avsnitt Begrepp). Genom kartfunktionen 

på Eniro.se mättes sedan avståndet från kommunerna till en större stad. I detta 

fall begränsades de större städerna till Norrlands fem största tätorter; Umeå, 

Gävle, Sundsvall, Luleå och Östersund (Regionfakta, 2011). Målet var att hitta 
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en vidsträckt kommun i Norrlands inland, på långt avstånd från en större stad. 

Förstahandsvalet Vilhelmina kommun tackade nej, liksom en rad andra i 

Norrlands inland. Efter ett positivt telefonsamtal med Strömsunds 

bibliotekschef avgjordes avgränsningen till Strömsunds kommun, med en 

centralort tio mil nordost om Östersund och 22 mil nordväst om Sundsvall. 

Strömsund är ett lämpligt exempel på en glesbygdskommun, 

befolkningstätheten på 1 invånare per kvadratkilometer är lägre än många 

andra glesbygdskommuner, detsamma gäller tätortsgraden på endast 54 

procent. Gränsen för glesbygdskommuner går åtta invånare per 

kvadratkilometer och 70 procents tätortsgrad. För ytterligare beskrivning av 

Strömsunds kommun, se avsnittet Presentation av Strömsunds kommun och 

folkbibliotek.   

 

1.6 Disposition 

I uppsatsens första avsnitt ges en introduktion till uppsatsämnet, som följs av 

problemformulering, syfte och frågeställningar. I avsnittet ingår också en 

begreppsförklaring där det klargörs vad som i studien avses med tillgänglighet 

och glesbygd. Avsnittet avslutas med ett delavsnitt om om studiens 

avgränsningar samt ett om uppsatsens disposition. 

Uppsatsens andra avsnitt utgörs av en litteraturöversikt uppdelad enligt 

rubrikerna Bibliotek i glesbygd, Tillgänglighet till bibliotek och Uppsökande 

biblioteksverksamhet. 

Det tredje avsnittet berör studiens teoretiska utgångspunkter. Michael 

Bucklands begrepp informationsbarriärer och Marianne Andersson och Dorte 

Skot-Hansens modell över bibliotekets roller beskrivs i tur ordning, 

tillsammans med en anvisning om hur de har anpassats för studien. Sist i 

avsnittet ges en motivering av de teoretiska utgångspunkterna.   

I det fjärde avsnittet beskrivs studiens metoder för materialinsamling och 

analys. Vidare ingår två delavsnitt om urval respektive etiska aspekter.  

Uppsatsens femte avsnitt är en presentation av Strömsunds kommun och 

folkbibliotek.  

Det sjätte avsnittet beskriver studiens resultat, uppdelat i delavsnitt utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna.   

I uppsatsens sjunde avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till studiens 

frågeställningar och tidigare litteratur. Delavsnitt om slutsatser, 

tillvägagångssätt och förslag på vidare forskning ingår också. 

Åttonde avsnittet består av en sammanfattning av uppsatsen. 

Sist i uppsatsen återfinns förteckningar över referenser.  
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2 Litteraturöversikt 

I följande avsnitt ges en översikt av litteratur som berör studiens 

ämnesområden. Litteratursökningar har gjorts i databaserna LISA och LISTA, 

biblioteksdatabasen LIBRIS, Uppsatser.se och söktjänsten Summon via 

Högskolan i Borås hemsida hb.se. Under sökningar på engelska har termen 

public library använts mest frekvent, ofta i kombination med fraserna sparsely-

populated area, remote, distance och bookmobile. Under sökningar på svenska 

har termen folkbibliotek använts frekvent, ibland med högertrunkering. 

Svenska sökningar har också inkluderat termer som glesbygd, gles*, avstånd, 

bokbuss, bokbil. Vid sökningar av vetenskapliga artiklar i LISA och LISTA har 

referentgranskning, peer review, varit ett kriterium. Vidare har sökningarna 

avgränsats genom att år 2000 använts som gräns för källans publicering.   

 

Översikten har delats in i tre olika teman; glesbygd, tillgänglighet och 

uppsökande verksamhet. Indelningen beror på att få källor helt och fullt berör 

samma frågor som denna studie, det vill säga olika uppfattningar om 

tillgänglighet till folkbibliotek i glesbygd. Teman skapades med hänsyn tagen 

till att de skulle rymma ett liknande antal källor och vara av ungefär samma 

längd. De tre teman överlappar delvis varandra, och flera av källorna kan 

relateras till mer än ett tema. I de fall där källorna har kunnat placeras i flera 

teman har en bedömning av de mest dominerande frågorna gjorts. Varje tema 

inleds med tidigare svenska uppsatser inom ämnet, för att avslutas med 

internationell forskning i vetenskapliga tidskrifter. Prioritering av svenska 

uppsatser motiveras med att de i stor utsträckning undersöker glesbygdsämnen 

och folkbibliotek i en svensk kontext, samt att de ofta delar teoretiska 

utgångspunkter med denna uppsats. Den internationella forskningen har färre 

likheter i teori, metod och ämne, varför de placeras senare i vardera avsnitt.  

 

2.1 Bibliotek i glesbygd 

Johanna Gällman (2013) har i en masteruppsats beskrivit tillgången till 

skolbibliotek i glesbefolkade Krokoms kommun i Jämtland, en grannkommun 

till Strömsund. Med avstamp i 2011 års skollag, som anger att varje elev ska ha 

tillgång till skolbibliotek, undersöker Gällman hur lagen tolkas och tillämpas i 

Krokoms kommun (ibid, s . 6). I intervjuerna framkommer ofta digitala 

lösningar som en möjlighet att övervinna problemen med de långa avstånden i 

kommunen. Digitala resurser skulle enligt vissa respondenter kunna öka 

tillgängligheten till biblioteket för små skolor i glesbygdsområden. De två 

rektorerna som intervjuats gör olika tolkningar av skollagens 

tillgänglighetskrav. Den ena rektorn säger att kravet på tillgänglighet uppfylls i 

och med att bokbussen besöker skolan, den andra säger istället att 

tillgängligheten också är avhängig av tiden det tar från att informationsbehovet 

uppstår tills materialet kommit fram. Om bokbussen bara besöker skolan någon 

gång i månaden brister tillgängligheten, enligt den andra rektorns resonemang. 

Intervjumaterialet som helhet visar att respondenterna är väl medvetna om 

förhållandena på glesbygden, vilka inbegriper svårigheten att uppnå jämlikhet i 

service och kvalitet samt att invånarna ser på sig själva ur ett centrum-periferi-

perspektiv. Perspektivet innebär medvetenheten om att de själva lever i 

periferin och andra människor i mer tätbefolkade och ekonomiskt starka 
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områden lever i centrum. Gällman skriver att det kan finnas risk att 

periferisynen hos glesbygdsbor blir en självuppfyllande profetia (ibid, s. 64). 

 

Jessica Thorn (2006) har i sin magisteruppsats skrivit om en jämförande 

fallstudie mellan två folkbibliotek i stad respektive på landsbygd. Observera att 

biblioteket på landsbygden inte ligger i ett område som överensstämmer med 

vad som avses med glesbygd i denna uppsats. Thorns studie har en teoretisk 

utgångspunkt i Andersson och Skot-Hansens (1994) modell över bibliotekets 

fyra roller. Syftet med studien är att undersöka de båda bibliotekens roll i sina 

lokalsamhällen (ibid, s. 2). Undersökningen visar att biblioteket på 

landsbygden har en verksamhet som innehåller alla fyra roller i Andersson och 

Skot-Hansens modell. Ingen roll prioriteras före någon annan och rollerna 

bedöms ta lika stor plats i verksamheten. Kulturrollen uppfylls genom att 

biblioteket ser till att ha samlingar av den litteratur som efterfrågas och ordna 

kulturaktiviteter med jämna mellanrum. Chefen för folkbiblioteket har också 

positionen som kommunens kulturschef och de anställda på biblioteket 

ansvarar för all kulturell verksamhet i kommunens regi. Kunskapsrollen 

uppfylls genom samarbeten med förskolor och skolor, samt kommunens 

lärcentrum. Biblioteket erbjuder distansstudenter hjälp med att fjärrlåna 

kurslitteratur, en tjänst som är populär. Informationsrollen består av databaser 

som biblioteket tillhandahåller och löpande kurser i informationssökning. 

Biblioteket gör anspråk på att höja informationskompetensen hos invånarna, då 

utbildningsnivån generellt är låg. Den sociala rollen är tydlig genom att 

biblioteket fungerar som en naturlig mötesplats för många kommuninvånare. 

Många kommer dit för att läsa tidningen, prata en stund och ta en fika. Thorn 

beskriver biblioteket som ”samhällets vardagsrum” (ibid, s. 45).  

 

Katarina Grelsson (2008) har skrivit en masteruppsats om folkbibliotek på 

glesbygden. Fallstudien är förlagt till samma område som Gällmans (2013) 

studie, Krokoms kommun, men baseras enbart på folkbiblioteket och inte 

kommunens skolbibliotek. Grelsson beskriver bibliotekets förutsättningar och 

roller i lokalsamhället utifrån Andersson och Skot-Hansens (1994) modell 

(Grelsson, s. 17). Genom intervjuer med bibliotekspersonalen framkommer 

vilka förutsättningar biblioteket verkar under i respektive roll. I kulturrollen 

ryms det litteraturförmedlande arbetet, utställningar, musikunderhållning och 

en minibokmässa. Även det läsfrämjande arbetet ingår i denna roll. 

Respondenterna beskriver hur kulturrollen hämmas av utrymmesbrist i 

lokalerna och en begränsad personalstyrka, vilket bidrar till att en del 

aktiviteter inte kan anordnas. En del kulturaktiviteter hålls på filialerna, men 

även där märks personal- och utrymmesbegränsningarna tydligt. Bokbussens 

del inom kulturrollen är begränsad till utlåningen av litteratur (ibid, s. 55-56). 

Den sociala rollen beskrivs av respondenterna som lika viktig som den 

kulturella. De mest frekventa svaren beskriver biblioteket som en öppen och 

kravlös mötesplats för alla. För att uppmuntra besöken inom den sociala rollen 

erbjuds användare på huvudbiblioteket möjligheten att dricka kaffe eller te i 

lokalen. På filialerna har öppettiderna anpassats för att besökarna inte ska 

hindras av arbetstider. I synnerhet för äldre användare sägs filialerna fylla en 

viktig social funktion, eftersom de där får personlig service till skillnad från på 

bibliotekets hemsida (ibid, s. 59-60). Kunskapsrollen beskrivs i huvudsak som 

ett område för kurslitteratur för studenter, i synnerhet distansstudenter i behov 

av fjärrlån. För att inte kostnaderna för fjärrlånen ska skena iväg har en avgift 

på 20 kronor per beställt material slagits fast, efter att många icke-studerande 
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låntagare slentrianmässigt beställt via fjärrlån (ibid, s. 62). Rollen som 

informationscentrum beskrivs som mindre viktig för biblioteket i Krokom. 

Informationsresurser i form av datorer och internet blir förvisso allt vanligare, 

men många av användarna saknar den rätta informationskompetensen. Istället 

är vanliga referensfrågor ställda till bibliotekarierna det tydligaste exemplet på 

arbetet inom rollen. Filialerna skiljer sig här från huvudbiblioteket, då en del av 

dem rymmer kommunala servicekontor och därmed kan sägas ha en större 

informationsroll (ibid, s. 64-65).  

 

Emma Gustafsson och Carina Nilsson (2014) skriver i en kandidatuppsats om 

tillgängligheten till folkbibliotek på glesbygden. Genom intervjuer med chefer 

på sex bibliotek i Norrlands inland, däribland Strömsund, har författarna 

undersökt de förutsättningar som finns för biblioteksverksamhet i glesbygd 

(ibid, s. 2). Studien definierar tillgänglighet som fem dimensioner; fysisk, 

social, psykologisk, organisatorisk och ekonomisk tillgänglighet. Definitionen 

är hämtad från en rapport av Kulturrådet (2006), (se även avsnitt Begrepp). 

Resultatet visar att de stora geografiska avstånden i kommunerna är den 

tydligaste förutsättningen för biblioteksverksamheten att förhålla sig till, vilket 

faller under den fysiska dimensionen. Vidare anser respondenterna att små 

bibliotek har svårt att tillgodose varje användares behov i de fysiska bestånden 

(Gustafsson och Nilsson, s. 24-25). Inom den sociala dimensionen anger 

respondenterna att de små biblioteksenheterna gör det möjligt att vid behov 

endast ha en anställd på plats. En annan fördel med att driva 

biblioteksverksamhet i glesbygd sägs vara att personalen är mycket medveten 

om vilka öppettider som passar för användarna, eftersom de är såpass bekanta 

(ibid, s. 25). Även inom den psykologiska dimensionen framhålls kunskapen 

om användarna som något positivt, personal har god insikt om deras behov. I 

den organisatoriska dimensionen säger respondenterna att samarbeten mellan 

bibliotek och andra aktörer är mycket viktigt. Regionala samarbeten kan ge 

bättre tillgång till webbplatser för användarna, större bestånd och 

kompetensutbyten mellan personalgrupperna. I den ekonomiska dimensionen 

domineras svaren av beskrivningar om kommunernas ansträngda ekonomi, 

avfolkning och nedskärningar i verksamheten (ibid, s. 25-26). Författarna tar 

även upp frågan om meröppet och skriver att två av biblioteken i studien, 

Vilhelmina och Vindeln, låter användarna ha tillgång till det fysiska biblioteket 

även efter ordinarie öppettider, tack vare självbetjäningssystem (ibid, s. 29).  

 

Myndigheten för kulturanalys (2016) har i enkäter kartlagt svenskarnas 

kulturvanor och presenterar resultatet i en rapport. Sambandet mellan 

svenskarnas bostadsort och deras kulturvanor är starkt; ju längre geografiskt 

avstånd till kulturella aktiviteter, ju lägre är villigheten och möjligheten att ta 

del av aktiviteten. Kulturella aktiviteter som är lättillgängliga oavsett 

bostadsort, såsom att syssla med handarbete och skriva poesi, är nästan lika 

vanligt förekommande på landsbygd och mindre tätorter jämfört med i städer. 

Biblioteksbesök är betydligt mer vanligt i städer än på landsbygden, baserat på 

frågan om respondenterna besökt ett bibliotek under de senaste tolv 

månaderna. Myndigheten skriver att landsbygdens befolkning generellt är 

äldre, vilket påverkar kulturvanorna. Dock slår myndigheten fast att även efter 

att åldersfaktorn tagits bort från beräkningarna är de stora skillnaderna i 

kulturvanor mellan landsbygd och stad densamma (ibid, s. 19).  
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Flatley och Wyman (2009) har i en studie undersökt hur bibliotekarier på den 

amerikanska landsbygden uppfattar sin yrkesroll och sitt bibliotek. 

Enkätfrågorna riktar sig dels till dagens situation, dels till mer spekulativa 

uppfattningar om framtiden. Enkäten genomfördes 2007 och resultaten 

jämfördes med en liknande enkät från 2000 (ibid, s. 25). 79 % av 

respondenterna svarar att bibliotekarien ska vara ledande i att främja 

gemenskapen i lokalsamhället. 83 % svarar att bibliotekarien ska vara 

involverade i den lokala samhällsplaneringen. 68 % svarar att bibliotekarien 

ska vara medlem i olika lokala föreningar. I samtliga frågor har andelen ja-svar 

ökat jämfört med 2000 års enkät. Vidare svarar 92 % att biblioteket gör livet 

bättre för användarna i lokalsamhället, 88 % svarar att bibliotek gör skillnad i 

människors liv och 80 % svarar att biblioteket spelar en viktig roll i 

lokalsamhället (ibid, s. 31).  

 

Lind och Svendsen (2013) har undersökt huruvida filialbibliotek på den danska 

landsbygden kan skapa socialt kapital. Genom en enkät till chefer för 62 

danska landsbygdsbibliotek ges beskrivningar om den nuvarande situationen 

för biblioteken och deras arbete att skapa gemenskap i lokalsamhället. Många 

chefer vittnar om upprörda användare som bor nära nyligen stängda filialer. I 

de områden där användarna är nöjda med servicen beror det på att filialer finns 

kvar och ännu inte ersatts av bokbussar. Användarnas upprördhet förklaras med 

att de har förlorat en social mötesplats nära hemmet (ibid, s. 61). Författarna 

konkluderar med att filialbibliotek kan spela en stor roll för skapandet av 

socialt kapital, i en tid där mycket offentlig verksamhet och öppna mötesplatser 

försvinner från den danska landsbygden. Samarbeten med andra offentliga och 

frivilliga verksamheten lyfts fram som exempel på hur biblioteken förbättrar 

förutsättningarna för socialt kapital (ibid, s. 68-69). 

 

Lee (2009) har genom enkäter till bibliotekspersonal i det glesbefolkade 

sydvästra Kansas, USA, kartlagt folkbibliotekens förutsättningar i området. 

Enkäten visar under vilka förutsättningarna de enskilda biblioteken drivs och 

hur det regionala samarbetet i Southwest Kansas Library System fungerar. 

Gemensamt för biblioteken i området är de ekonomiska utmaningarna som 

följer med avfolkning och krympande skatteintäkter. 54 % av biblioteken i 

studien har så låg skattefinansiering att de saknar möjlighet att anställa en 

bibliotekarie för tjänst i 10 timmar per vecka. 61 % av biblioteken i studien 

svarar att de saknar personal med bibliotekarieutbildning (ibid, s. 181). 

Samarbetet i Southwest Kansas Library System betonas av författarna som 

viktigt och en förutsättning för att bibehålla kvaliteten. Via SKLS får 

biblioteken assistans i form av en bättre katalogtjänst, utökat bestånd, 

datorsupport och bättre priser på inköpt material, då de gemensamt har lättare 

att förhandla om priset (ibid, s. 186). 

 

2.2 Tillgänglighet till bibliotek 

Caroline Negussie (2013) presenterar i en masteruppsats sin studie om hur 

tillgängligheten har förändrats genom introduceringen av e-medier på 

folkbibliotek i Stockholms län. Studien undersöker bland annat huruvida 

tillgängligheten har blivit bättre genom tillhandahållandet av e-medier, om det 

finns barriärer för tillgängligheten till e-medier och hur biblioteken arbetar för 

att tillgodose användarnas informationsbehov av e-medier (ibid, s. 7). Som 
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teoretisk utgångspunkt använder sig författaren av Bucklands (1991) sex 

informationsbarriärer, likt denna studie. En enkät till folkbibliotek i samtliga 26 

kommuner i Stockholms län utgör metoden för datainsamling. Resultatet visar 

att flera mindre bibliotek hade kontrakt med andra e-boksleverantörer än de 

större biblioteken, vilket ofta innebär ett försämrat utbud för de mindre. Denna 

aspekt av tillgänglighet kopplas till Bucklands fjärde aspekt, ansträngning för 

biblioteket. Negussie skriver att de bibliotek som införskaffat läsplattor visar en 

villighet att undanröja den tekniska barriär som följer med användning av en ny 

företeelse som e-medier. Barriären korresponderar med Bucklands tredje och 

femte aspekt informationsbarriär; ansträngning för användaren respektive 

förståelse (ibid, s. 56). Respondenterna framhåller flera för- och nackdelar med 

e-medier. Att tillgången inte är bunden till en fysisk plats och inte är begränsad 

till ett visst antal inköpta exemplar gör e-medier till ett bra alternativ till böcker 

med långa låneköer (ibid, s. 69). Negussie avrundar uppsatsen med att 

konstatera att e-medier har ökat tillgängligheten för folkbiblioteken i 

Stockholms län, i synnerhet för de användare som inte har möjlighet att besöka 

de fysiska biblioteken (ibid, s. 81).   

Maud Hast och Maria Normark (2011) skriver i en magisteruppsats om deras 

undersökning av tillgängligheten till ett svenskt folkbibiliotek för personer med 

funktionsnedsättningar. Författarna har gjort en fallstudie av Sundsvalls 

folkbibliotek och använder Bucklands (1991) begrepp informationsbarriärer 

som teoretiskt ramverk i studien. Författarna skriver vidare att den uppsökande 

verksamheten som kallas ”Boken kommer” är en satsning som minskar 

barriären ansträngning för användaren. Användarna i Boken kommer-

verksamheten har personlig kontakt med en bibliotekarie som hjälper till att 

välja ut material som sedan skickas hem till användaren (ibid, s. 41), vilket 

således också minskar identifikationsbarriären (ibid, s. 35). En annan barriär 

uppstår när de skilda våningsplanen och många trapporna i biblioteket gör att 

användaren inte hittar till rätt material och måste be om hjälp. Känslan av att 

tvingas be om hjälp och därmed inte klara sig själv kan väcka obehag hos 

användaren, utöver den tid och energi som måste läggas ner. Situationer av 

obehag ingår också i barriären ansträngning för användaren (ibid, s. 42).  

Eva Herngren och Susanne Elvin Johansson (2006) skriver i en 

magisteruppsats om deras studie av folkbiblioteks tillgänglighet för synskadade 

och dyslektiker. Likt Negussie (2013) och Hast och Normark (2011) använder 

sig författarna av Bucklands (1991) barriärsbegrepp som teoretisk 

utgångspunkt och analysverktyg. Studien visar att det för synskadade och 

dyslektiker är viktigast med ett gott bemötande från personalen för att sänka de 

barriärer som finns i samband med ett biblioteksbesök. Trots att de flesta 

synskadade och dyslektiker känner sig väl bemötta på bibliotek är besöken ofta 

förenade med ett obehag, som kommer ur en känsla av att inte helt behärska 

situationen. I de fall är Bucklands barriärer för ansträngning för användaren 

och ansträngning för biblioteket aktuella som problembeskrivning (ibid, s. 48). 

Författarna avrundar uppsatsen med att konstatera att ett gott bemötande från 

personalen kan minska eller ta bort alla barriärer för synskadade och 

dyslektiker (ibid, s. 51).  

Comber et. al. (2012) har i en studie undersökt huruvida geografiskt avstånd är 

en faktor i allmänhetens tillfredsställelse av olika samhällsinstitutioner. Studien 

har gjorts genom enkäter till invånare i brittiska Leicestershire, varpå data från 
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enkäterna har analyserats genom ett geografiskt datorprogram (ibid, s. 334-

335). I studien undersöktes sambandet mellan distansen från hemmet och 

samhällsinstitutionen och tillfredsställelsen med det lokala postkontoret och 

biblioteket. Resultatet visar ett starkt samband mellan graden av 

tillfredsställelse och avståndet till servicen. För varje kilometer avståndet 

ökade, desto fler invånare var missnöjda med båda postkontoret och 

biblioteket. Skillnaderna mellan de båda institutionerna var markanta, överlag 

var fler invånare missnöjda med postkontoret än biblioteket. Comber et. al. 

skriver att det beror på att invånarna är beroende av en rad tjänster som finns 

på postkontoret, medan att gå till biblioteket snarare är ett fritt val (ibid, s. 

346). 

Ytterligare en studie använder avstånd mellan hemmet och biblioteket som 

grund för en undersökning om biblioteksanvändning. Park (2012) har genom 

GIS-teknik mätt avstånden mellan användares hem och närmaste bibliotek i ett 

county i norra Florida. GIS-tekniken utgår inte från det raka geografiska 

avståndet, utan använder bilvägar för att mäta sträckan på den kortaste bilturen 

(ibid, s. 15). Till skillnad från Comber et. al. (2012) mäter inte Park 

tillfredsställelsen med servicen, utan använder binära data om användning 

respektive icke-användning av bibliotek. Resultatet visar att distans är en 

bidragande faktor för biblioteksanvändning. Många faktorer påverkar 

användarnas resor till biblioteket, men distans är en av de största. Park skriver 

att distansaspekten är en viktig komponent i arbetet med att nå ut till 

biblioteksanvändarna. I studien framkommer det att barnfamiljer inte i lika stor 

utsträckning som andra påverkas av långa distanser, de är mer benägna att 

besöka biblioteket. Park skriver vidare att utbildningsnivån påverkar 

villigheten att åka långa distanser till biblioteket. Respondenter utan 

amerikansk high school-examen använder biblioteket om det ligger nära deras 

bostad, men är obenägna att resa någon längre sträcka. Respondenter med high 

school-examen är betydligt mer benägna att resa långt för att besöka 

biblioteket. Slutligen konstaterar Park att respondenter med 

universitetsutbildning är mindre benägna att resa långt, vilket förklaras med att 

de i större utsträckning köper snarare än lånar litteratur (ibid, s. 17-18). 

Sin och Kim (2008) har gjort en något liknande undersökning som ovan 

nämnda Park (2012) och Comber et. al. (2012). I en nationell enkät i USA till 

50 000 invånare har data samlats in om faktorer som styr hur användarna 

besöker folkbiblioteken (ibid, s. 208-209). Resultatet visar att den fysiska 

distansen mellan hemmet och närmaste bibliotek är en av de största faktorerna 

som påverkar användningen av bibliotek. Särskilt bland personer med låga 

inkomster var distansen till bibliotek avgörande för ett besök. Sin och Kim 

förklarar att distansen till bibliotek blir en allt viktigare faktor i takt med den 

tekniska utvecklingen och spridningen av internet. Idag finns många alternativa 

kanaler till information och de flesta användare väljer den mest bekväma 

vägen. För att nå till icke-användare föreslår Sin och Kim att beslutsfattare 

överväger digitala lösningar och etablering av filialer i nya områden, för att 

göra biblioteksanvändningen mer bekväm och tillgänglig (ibid, s. 211). 

Muddiman et. al. (2000) har undersökt hur brittiska folkbibliotek arbetar med 

att nå ut till socialt exkluderade personer. Studien syftar till att föreslå hur 

brittiska folkbibliotek kan arbeta för ett mer inkluderande samhälle (ibid, s. 7). 

Författarna konstaterar att folkbiblioteken kan följa en av två strategier för att 
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bekämpa social exkludering. Den första och vanligaste strategin är att erbjuda 

en mängd olika tjänster för alla invånare, för att på så vis skapa en jämlik 

service. Strategin visar sig dock fungera dåligt som ett medel mot social 

exkludering, de flesta användarna av servicen tillhör medelklassen. Den andra 

strategin har en mer aktiv karaktär och syftar till att omdistribuera material och 

tjänster till fördel för exkluderade grupper (ibid, s. 57). För att uppnå den andra 

strategin måste verksamheten och dess mål omformuleras till att prioritera 

exkluderade grupper, biblioteket måste skaffa samarbetspartners inom 

lokalsamhället och den allmänna bilden av biblioteket måste stöpas om för att 

de exkluderande grupperna ska uppfatta sig mer naturligt sammanhörande med 

biblioteket (ibid, s. 58). Författarna skriver att en sådan förvandling i 

arbetsmetoder måste kännetecknas av en arbetsfilosofi som strävar efter 

jämlikhet, utbildning och social rättvisa (ibid, s. 59). 

 

2.3 Uppsökande biblioteksverksamhet 

Tina Andersson och Annie Jonssons (2009) magisteruppsats beskriver deras 

studie om huruvida bokbuss kan ses som ett folkbibliotek i miniatyr. 

Frågeställningarna berör också användarnas och personalens uppfattningar om 

bokbussens värde och funktion (ibid, s. 6). Med avstamp i Andersson och Skot-

Hansens (1994) modell över bibliotekets roller beskriver författarna bokbussen 

i relation till det fysiska bibliotekets verksamhet. Rollen som kulturcentrum 

uppnås genom att många användare genom bokbussen får del av ett 

kulturutbud de annars inte skulle fått, eftersom biblioteket ligger för långt från 

hemmet (ibid, s. 55). Den sociala rollen märks tydligt vid möten mellan 

användare och personal på bokbussen, möten som med tiden utvecklas till en 

sorts relation. I synnerhet för användare utan större sociala nätverk fyller 

relationen med personalen och den personliga servicen som följer en viktig 

funktion (ibid, s. 56). Även informations- och kunskapsrollen uppfylls, genom 

att bokbussen förmedlar tips och råd om litteratur som kan passa användarna 

respektive tillgängliggör facklitteratur och facktidskrifter (ibid, s. 59).  

Ännu en magisteruppsats om uppsökande verksamhet använder Andersson och 

Skot-Hansens (1994) modell. Ulla-Britt Wendel (2007) skriver i en 

magisteruppsats om sin studie som undersöker hur bibliotekspersonal 

motiverar existensen av bokbussen i biblioteksverksamheten. Det mest 

frekventa argumentet för bokbussverksamheten som respondenterna ger uttryck 

för kopplas till en demokratisk tanke, idén om att så många som möjligt ska ha 

tillgång till biblioteket (ibid, s. 46). Respondenterna nämner två av Andersson 

och Skot-Hansens roller som dominerande i bokbussverksamheten. Dels 

kulturrollen med utlån av litteratur och ett mindre antal kulturaktiviteter, dels 

den sociala rollen där den personliga relationen mellan bokbusspersonal och 

användare betonas (ibid, s. 46-48). Informationsrollen, med 

samhällsinformation, internetsökning och referensservice nämns i liten 

utsträckning under intervjuerna. Kunskapsrollen, med kurs- och facklitteratur, 

nämns inte alls av respondenterna (ibid, s. 52).   

Agneta Forsling Jansson (2001) beskriver i en magisteruppsats sin studie om 

en rad läsfrämjande projekt riktade mot barn och ungdomar i Jämtlands läns 

glesbygd 1997-2000.  Bland annat undersöker författaren arbetsmetoder för att 
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överbrygga de stora fysiska avstånden i området (ibid, s. 2). Studien visar att 

läsfrämjande arbete på glesbygden drivs under två försvårande omständigheter. 

De stora avstånden gör att spontana besök på skolorna är omöjliga (ibid, s. 49-

50). En annan svårighet härrör från den ofta ansträngda ekonomin, då 

personalresurserna är små. Avsaknaden av skolbibliotekarie försvårar 

samarbetet mellan bibliotek och skola. Många anställda arbetar inte heltid och 

det är vanligt att personalen saknar bibliotekarieexamen (ibid, s. 50). Forsling 

Jansson avslutar uppsatsen med att konstatera att bokbuss och internetbaserat 

läsfrämjande är två möjliga vägar för att bevara och utveckla det läsfrämjande 

arbetet på glesbygden (ibid, s. 50-51).  

Ryder (2004) har undersökt nivån på den uppsökande delen av verksamheten i 

samtliga brittiska folkbibliotek. Författaren tar avstamp i lagen Disability 

Discrimination Act från 1995, som stipulerar att servicen till personer med 

funktionshinder ska vara likvärdig motsvarande service till resten av 

allmänheten (ibid, s. 6). Resultatet visar att folkbiblioteken har vitt skilda 

kriterier för vilka användare som hade rätt att få material transporterat till 

hemmet. 45 % hade kriteriet att användaren är oförmögen att ta sig till 

biblioteket på grund av sjukdom, ålderdom eller handikapp. 24 % hade kriteriet 

att användaren saknade anhöriga som kunde besöka biblioteket i dennes ställe. 

3 % hade inga kriterier alls, alla invånare hade möjlighet till hembesök av 

biblioteket (ibid, s. 7). Den största andelen av biblioteken, 44 %, gjorde 

hembesök var fjärde vecka. 22 % lämnade material var tredje vecka och 14 % 

varannan vecka (ibid, s. 8). 88 % av transporterna gjordes av betald personal, 

men i 52 % användes helt eller delvis volontärer (ibid, s. 8-9). 20 % av 

biblioteken ger möjlighet för användarna att få skjuts till biblioteket (ibid, s. 

11). 

Haggis och Goulding (2003) skriver i en artikel om sin undersökning om 

alternativa lösningar för den uppsökande biblioteksverksamheten på 

landsbygden i södra Lincolnshire, England. Den nuvarande servicen med 

bokbuss som gör ett stopp per användare bedöms vara för dyr. Fyra lösningar 

undersöktes genom enkäter till användarna; att skicka böcker med post, 

inrymma bibliotek i lokala affärer, att samarbeta med hemtjänsten och att 

skjutsa användarna till biblioteket (ibid, s. 84-87). Enkäten visar att användarna 

överlag är nöjda med den nuvarande servicen från bokbussen och många tycker 

att den fyller en viktig funktion (ibid, s. 89-90). Gällande förändringar av 

servicen visar enkäten en tydlig tendens; respondenterna vill få materialet till 

sitt hem, snarare än att behöva uppsöka en affär eller bli skjutsade till 

biblioteket. En del respondenter sade sig vara villiga att hämta 

biblioteksmaterial på postkontoret. Författarna förklarar det med att 

respondenterna redan besöker platsen ofta och att det därmed inte utgör någon 

extra ansträngning (ibid, s. 92).  

 

2.4 Sammanfattning av kunskapsläge 

Litteraturöversikten visar att forsknings om bibliotek på glesbygden ofta har 

behandlat de förutsättningar som biblioteksverksamhet drivs under. Ofta 

föreslår författarna lösningar på identifierade utmaningar för verksamheten. 

Gustafsson och Nilssons (2014) slutsats är att de geografiska avstånden är en 
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av biblioteksverksamhetens tydligaste förutsättningar i glesbygd. De skriver 

också att allas behov sällan kan tillfredsställas i samlingarna och att 

verksamheterna ofta dras med ekonomiska problem. Gällman (2015) skriver att 

digitala lösningar som ett sätt att överbrygga de problematiska avstånden i 

glesbygden. Lee (2009) betonar samarbeten mellan bibliotek som ett sätt att 

klara ekonomiska utmaningar. Gemensamt för alla studier är en betoning på 

glesbygdens förutsättning som försvårande för biblioteksverksamheten. Ingen 

studie lyfter fram positiva effekter av biblioteket är beläget i glesbygd.  

När det kommer till att beskriva biblioteksverksamheten, bibliotekarierna och 

användarna i glest befolkade områden skiljer sig resultatet åt något, men pekar 

ofta på stora utmaningar. Thorns (2006) slutsats är att bibliotek på landsbygden 

har en bred verksamhet som täcker in alla roller i Andersson och Skot-Hansens 

modell. Grelsson (2008) skriver att glesbygdsbibliotek har en hämmad 

kulturroll då personalresurserna är små och att informationsrollen är mindre 

viktig i verksamheten. Lind och Svendsen (2013) betonar bibliotekets funktion 

som en social mötesplats på landsbygden, och visar på upprördheten hos 

allmänheten vid stängning av filialer. Även Flatley och Wyman (2009) skildrar 

synen på bibliotek på landsbygden som viktigt för invånarna, i deras 

beskrivning av hur bibliotekarierna uppfattar verksamheten; biblioteket spelar 

en stor roll i människors liv och i lokalsamhället. 

Myndigheten för kulturanalys (2016) beskriver invånare i glest befolkade 

områden som mindre villiga att ägna sig åt kulturaktiviteter. Andelen 

biblioteksbesökare är också mindre i glest befolkade områden, jämfört med i 

staden, vilket kan kopplas till tre studier om det geografiska avståndets 

påverkan på biblioteksanvändning. Park (2012), Comber et. al. (2012) och Sin 

och Kim (2008) lyfter fram distansen mellan hemmet och biblioteket som en av 

de största faktorerna för både användningen av biblioteket och användarnas 

tillfredsställelse med verksamheten. För folkbibliotek i svensk glesbygd, som 

det i Strömsund, framstår med andra ord de stora geografiska avstånden mellan 

folkbiblioteken som stora utmaningar för verksamheten.  

De studier om tillgänglighet som litteraturöversikten beskriver olika sätt att öka 

tillgängligheten. Negussies (2013) slutsats är att e-medier erbjuder möjligheter 

för biblioteken att bli mer tillgängliga, särskilt för personer som inte besöker 

bibliotekslokalerna. Resultatet från Negussies studie kan relateras till vad Park 

(2012), Comber et. al. (2012) och Sin och Kim (2008) skriver om avstånd och 

tillfredsställelse; genom e-medier blir de fysiska avstånden mindre viktiga. 

Herngren och Elvin Johansson (2006) konstaterar att ett gott bemötande från 

personalen kan öka tillgängligheten för användarna. Muddiman et. al. (2000) 

skriver att för att biblioteket ska närma sig exkluderade grupper behöver 

resurser omprioriteras och bilden av biblioteket stöpas om. Hast och Norkmark 

(2011) nämner den uppsökande verksamheten under Boken kommer som ett 

område där biblioteket kan göra insatser för att minska barriärerna för 

användarna, genom att materialet väljs ut av personal och sedan skickas hem 

utan användarens ansträngning.  

Uppsökande verksamhet behandlas även mer genomgripande i ett par studier i 

översikten. Både Andersson och Jonsson (2009) och Wendel (2007) beskriver 

bokbussens del i biblioteksverksamheten genom Andersson och Skot-Hansens 

modell. De förra författarna konstaterar att bokbussen är ett fysiskt bibliotek i 
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mindre skala, då alla roller uppfylls, medan Wendels slutsats är att främst 

kulturrollen och den sociala rollen finns representerade. Stora utmaning för 

verksamheten lyfts fram även i studier om uppsökande verksamhet; Forsling 

Jansson (2001) skriver att stora avstånd och små ekonomiska resurser medför 

ansträngningar för personalen. Haggis och Gouldings (2003) resultat pekar på 

svårigheten med att hitta alternativ för den uppsökande verksamheten, då de 

flesta användare vill ha materialet hemskickat. Slutligen beskriver Ryder 

(2004) stora skillnader i hur folkbiblioteket väljer att utforma sin uppsökande 

verksamhet, och hur frekvent materialet skickas till användarna. Ett alternativ 

till uppsökande verksamhet, relevant för glesbygd, kan en del fall vara 

filialbibliotek, vilket ovan nämnda Lind och Svendsen (2013) och Sin och Kim 

(2008) lyfter fram som goda exempel för att öka närheten till användarna. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ingen av studierna undersöker 

biblioteksanvändares uppfattningar av tillgänglighet till bibliotek i glesbygd. 

Vidare gör ingen av studierna jämförelsen mellan användares och personals 

uppfattningar av tillgänglighet. Ett par studier undersöker användares 

uppfattningar, men då utan att behandla både tillgänglighet och 

glesbygdsbibliotek. Det förefaller därmed finnas en kunskapsbrist i denna 

studies problemområde.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt presenterar de två teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. 

Först beskrivs Michael Bucklands (1991) begrepp informationsbarriärer. 

Därefter följer en anvisning om hur begreppen har anpassats för studien. En 

beskrivning av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens (1994) modell 

över bibliotekets fyra roller följer, liksom en anvisning om hur modellen har 

anpassats för studien. Avslutningsvis ges en motivering av valet av teoretiska 

utgångspunkter. 

 

3.1 Informationsbarriärer 

Michael Buckland (1991) skriver om tillgången till information i olika 

informationssystem, bland annat bibliotek. Han betonar att alla 

informationssystem har tillgången till information som gemensam nämnare, 

trots stora olikheter i syfte, målgrupp och teknologi. Vidare argumenterar 

Buckland för att olika aspekter av tillgång inom informationssystem har samma 

mål; att se till att användare når fram till en informationskälla. I mer 

heltäckande mening inbegriper målet även användarens uppnådda förståelse 

och kunskap genom informationen (ibid, s. 77).  

Buckland nämner sex olika barriärer som måste forceras för att användaren ska 

få tillgång till informationen inom ett informationssystem (ibid, s. 78-79): 

1. Identifikation 

Användaren kan genom informationssystemet hitta en efterfrågad 

informationskälla.   

2. Tillgång 

Informationssystemet ger användaren möjlighet att ta del av det fysiska 

källmaterialet eller en kopia av detsamma.  

3. Ansträngning för användaren 

Nyttjandet av informationssystemet innebär en för användaren acceptabel nivå 

av ansträngning och kostnad. 

4. Ansträngning för biblioteket 

Nyttjandet av informationssystemet innebär en för biblioteket acceptabel nivå 

av ansträngning och kostnad. 

5. Förståelse 

Användaren har kapacitet att förstå informationen eller ges möjlighet till 

förklaring och utbildning. 

6. Acceptans 
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Användaren litar på informationen från en särskild källa och accepterar den 

trots eventuella konflikter i tro och uppfattning. 

Barriärkategorierna är fritt översatta från engelska. Under punkt 4 har 

engelskans ”provider” ersatts med biblioteket för att bättre passa uppsatsens 

kontext. Se fotnot för originaltextens beteckningar.1 

 

3.2 Anpassning av barriärsbegrepp 

Buckland skriver att mängden barriärer kan skilja sig åt beroende på 

definitionen av begreppet informationssystem. En åtskillnad görs mellan 

informationslevererande system och system som informerar. Den förstnämnda 

termen, informationslevererande system, står för system som syftar till att 

hämta information och göra den tillgänglig för användarna. 

Informationslevererande system är beroende av att barriärer 1-4 övervinns för 

fullständig tillgång till information.   

Den sistnämnda, system som informerar, syftar till informationssystem där 

information ses som kunskap med målet att användaren förstår och accepterar 

informationen. System som informerar är beroende av att barriärkriterium 1-6 

uppfylls för fullständig tillgång till information (ibid, s. 80). I denna uppsats 

används barriärkriterierna 1-5 som en modell för tillgänglighet. Kriterium 6 

utelämnas då det i denna uppsats är irrelevant huruvida användarna tror på eller 

accepterar informationen de förses med. I ett brett folkbiblioteksperspektiv är 

det svårt att mäta användarnas acceptans eftersom biblioteket innehåller en 

mängd olika typer av information, varav en del kan upplevas som 

kontroversiell eller osann, exempelvis böcker om UFO, tidningsartiklar om 

omstridda ämnen och romaner med vissa historiska inslag. Att all information 

på folkbiblioteket ska vara sann och trovärdig är med andra ord inte 

bibliotekets uppgift. 

1. Identifikation 

Barriären utgör ett hinder då användaren inte hittar det eftersökta materialets 

placering eller information om dess placering. Barriären kan uppkomma både 

vid tillfällen då användaren själv letar och tillfällen då personalen hjälper 

användaren. Identifikationsbarriären kan uppstå i den fysiska bibliotekslokalen, 

på bibliotekets hemsida och med kontakt med personal via telefon. Förutom 

samlingarna kan barriären göra sig gällande i tjänster och funktioner inom 

bibliotekets verksamhet, exempelvis hindret att hitta användardatorer på 

biblioteket och att hitta anslutning till det trådlösa nätverket i bibliotekslokalen.  

2. Tillgång 

Barriären kan göra sig gällande vid de tillfällen då användarna söker tillgång 

till identifierat material, tjänster och funktioner inom bibliotekets verksamhet. 

Användaren kan vara förhindrad att låna materialet på grund av att endast 

referensexemplar finns, att deras användarkonto är spärrat på grund av obetalda 

                                                 
1 Identification, availability, price to the user, cost to the provider, 

understanding: cognitive access, acceptability. 
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förseningsavgifter eller att de inte uppfyller åldersgränsen. Utlånat material är 

inte tillgängligt för användaren även om dess placering är känd, såvida inte en 

kopia av materialet eller godtagbar version i annat format finns på plats. Vidare 

kan användaren vara förhindrad att nyttja bibliotekets tjänster och funktioner 

på grund av exempelvis rörelsehinder, synfel och sjukdom. Tidningar och 

tidskrifter kan vara otillgängliga för användare om någon annan användare 

läser den önskade tidningen. Användardatorer och studieplatser är otillgängliga 

om samtliga är upptagna av andra användare. 

3. Ansträngning för användaren 

Barriären gör sig gällande i de ansträngningar som måste till från användarens 

sida för att få tillgång till de önskade materialet, tjänsterna och funktionerna. 

Ansträngningarna innefattar den fysiska och sociala ansträngningen ett 

biblioteksbesök kan innebära. För att forcera barriären krävs att eventuella 

påfrestningar, obehag och oro inte når en för användaren oacceptabel nivå. 

Förseningsavgifter och andra utgifter som användaren åläggs betala innebär en 

ekonomisk ansträngning. Vidare innebär användarens resa till det fysiska 

biblioteket också en ekonomisk ansträngning. Tidsåtgången som ett nyttjande 

av bibliotekets verksamhet, exempelvis ett besök på huvudbiblioteket, räknas 

också som en ansträngning. Vid räknandet av tidsaspekten ingår tiden 

användaren spenderar på att resa till biblioteket, tiden som går innan 

användaren får svar på en ställd fråga via telefon eller mail etc. Barriären 

forceras genom att de fysiska, sociala, ekonomiska  och tidsmässiga 

ansträngningarna är på en nivå som användaren uppfattar som acceptabel. 

Huruvida barriären forceras eller ej är en subjektiv bedömning från 

användaren. 

4. Ansträngning för biblioteket 

Barriären gör sig gällande i de ansträngningar som biblioteket och dess 

personal genomgår för att tillgodose användarnas önskningar och behov. 

Liksom i föregående barriär ingår fysiska, sociala, ekonomiska och tidsmässiga 

ansträngningar för verksamheten och personalen. Barriären forceras genom att 

de fysiska, sociala, ekonomiska  och tidsmässiga ansträngningarna är på en 

nivå som personalen uppfattar som acceptabel. Huruvida barriären forceras 

eller ej är en subjektiv bedömning från en eller flera anställda. 

5. Förståelse 

Barriären omfattar användarnas kommunikationsproblem, kunskapsluckor och 

brist på erfarenhet av biblioteket och dess tjänster som medför att användaren 

inte förstår olika typer av information inom bibliotekets verksamhet. 

Informationen kan exempelvis utgöras av skyltar på biblioteket, texten på 

bibliotekets hemsida, den muntliga och skriftliga kommunikationen med 

personalen och innehållet i samlingarna. För att barriären ska kunna forceras 

måste användaren kunna ges en förståelig förklaring till informationen, en 

alternativ källa till informationen och hjälp att komma ur språkförbistringen. 

Barriären kan forceras genom personalens hjälp, genom andra användares hjälp 

eller genom att användaren själv hittar en väg till förståelse. 
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3.3 Folkbibliotekets fyra roller 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen (1994) skriver om danska 

folkbiblioteks profilering i sitt lokalsamhälle. Författarna tar avstamp i 1980-

talets förändrade syn på folkbiblioteken, då de gamla normerna och 

värderingarna om att bibliotek endast är ett rum för kultur löstes upp och 

ersattes av ett friare förhållningssätt. Några år senare blev de danska 

folkbiblioteken exklusivt en kommunal angelägenhet, vilket möjliggjorde en 

mer lokal styrning av respektive biblioteksverksamhet. Folkbiblioteken blev 

fria att hitta nya lokala identiteter för att stärka rollen som resurs i sitt 

lokalsamhälle (ibid, s. 9-11). Fyra huvudinriktningar för profilering har sedan 

dess växt fram; kulturförmedling, informationsförmedling, kunskapsresurs och 

social mötesplats. Dessa huvudinriktningar överför Andersson och Skot-

Hansen till fyra olika roller för folkbiblioteket (ibid, s. 19): 

Kulturcentrum - Bibliotek som plats för kulturella upplevelser och uttryck 

Kunskapscentrum - Bibliotek som plats för utbildning och upplysning 

Informationscentrum - Bibliotek som plats för offentlig information  

Socialt centrum - Bibliotek som plats för vardagligt socialt liv  

Rollerna har inte entydiga definitioner och överlappar ofta varandra. För att 

illustrera rollernas samband presenterar Andersson och Skot-Hansen följande 

modell (figur 1). 

 

Figur 1. (Andersson & Skot-Hansen, s. 18) 

Författarna betonar att rollerna inte ska tolkas som en bild av hur det faktiskt 

förhåller sig på bibliotek, utan istället fungera som ram för en diskussion om 

hur biblioteken kan prioritera sin verksamhet. I realiteten kan 
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biblioteksverksamhet inte mätas i så precisa roller (ibid, s. 245). I sin studie 

intervjuar de bibliotekarier och bibliotekschefer som får fördela procentenheter 

mellan rollerna, för att visa hur deras bibliotek prioriterar. I författarnas 

sammanställning är kunskapscentrum den största rollen med 30 % av 

verksamheten i de danska folkbibliotek, följt av kulturcentrum (29 %), 

informationscentrum (25 %) och socialt centrum (15 %). När personalen får 

spekulera i en framtida fördelning ökar andelen för kulturcentrum något, 

medan de andra minskar marginellt eller är oförändrade (ibid, s. 245-247).  

Linda Cederberg (2006) har i en uppsats använt Andersson och Skot-Hansens 

modell i en svensk kontext. Genom enkäter till folkbibliotek har hon fått svar 

på hur svenska biblioteksrepresentanter fördelar procentenheter mellan de olika 

rollerna. Kunskapscentrum är stört med 30,4 %, följt av informationscentrum 

(28,5 %), socialt centrum (23,2 %) och kulturcentrum (17,8 %). I enkäten spås 

socialt centrum och kulturcentrum öka sina andelar framöver, medan 

informationscentrum och kunskapscentrum väntas minska (ibid, s. 35). 

Cederberg har även delat in folkbiblioteken i enkäten efter storlek på 

kommunen. I kommuner under 12 500 invånare svarade 

biblioteksrepresentanterna att kulturcentrum är den största rollen med 28,3 %. I 

samma kommuner väntas rollen som kulturcentrum minska kraftigt i framtiden, 

medan övriga roller väntas öka (ibid, s. 38-39).  

 

3.4 Anpassning av bibliotekets roller 

För att ge en rikare beskrivning och mer tydlig fördelning av rollerna använder 

den här studien en anpassning av innehållet i Andersson och Skot-Hansens 

modell. Anpassningen ger en till synes distinkt uppdelning i rollerna. Det är 

dock värt att notera att rollerna i många avseenden överlappar varandra i fråga 

om innehåll. I de fall en aspekt av biblioteksverksamheten har tolkats som svår 

att tilldela en enskild roll har en bedömning om dess mest dominerande drag 

gjorts. I resultatavsnittet markeras gränsfall med fotnoter.  

Kulturcentrum - Omfattar de skönlitterära delarna av samlingarna, samt filmer, 

musik och andra kulturella uttryck. Läsecirklar, författarbesök, filmvisningar 

och boktips av skönlitterära och kulturella verk är insatser biblioteket kan göra 

som kulturcentrum. Utlåning av bibliotekslokaler till kulturföreningar och 

evenemang, utställningar i bibliotekets lokaler och insatser för att främja 

kulturarv ingår i rollen. Delar av verksamheten som sker utanför det fysiska 

biblioteket och som syftar till att sprida eller främja kultur inkluderas också i 

rollen. 

Kunskapscentrum - Omfattar de facklitterära delarna av samlingarna. 

Läsecirklar, författarbesök, filmvisningar och boktips av facklitterära verk är 

insatser biblioteket kan göra som kunskapscentrum. Utlåning av 

bibliotekslokaler till studieföreningar, studiecirklar och skolor ingår i rollen. 

Insatser och stöd som riktas mot skolklasser, enskilda elever och studenter 

utgör en del av den löpande verksamheten inom rollen, liksom 

fjärrlånsverksamheten till stöd för distansstudenter. Delar av verksamheten som 

sker utanför det fysiska biblioteket och som syftar till att sprida eller främja 

utbildning och kunskap inkluderas också i rollen. Alla utbildningsresurser, 
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studieplatser, insatser kopplade till formellt och informellt lärande samt stöd i 

biblioteksanvändning och informationssök ingår också i rollen. 

Informationscentrum - Omfattar all aktuell samhällsinformation tillgänglig på 

biblioteket, samt allt stöd biblioteket ger användarna att kunna delta i det 

demokratiska samhället och hålla sig uppdaterad om näringslivet. 

Informations- och diskussionsmöten om kommunala frågor samt utlåning av 

lokaler till organisationer och föreningar för öppna möten är en del av den 

löpande verksamheten inom rollen. Anslagstavlor, internetanslutningar, lokal- 

och dagstidningar ingår i denna roll. Hjälp och stöd till användare som har 

frågor om samhällsfunktioner eller sätt att delta i det lokala politiska samtalet 

är ytterligare exempel på verksamhet inom rollen.   

Socialt centrum - Omfattar de sociala värdena i bibliotekets verksamhet, det 

vill säga biblioteket som rum för möten, samtal och umgänge för användarna. 

Aktiviteter och insatser som syftar till att skapa samkväm och gemenskap 

mellan användare ingår i rollen. Samtal mellan bibliotekarier och användare av 

mer informell och vardaglig karaktär är ytterligare ett exempel på biblioteket 

som socialt centrum. Bibliotekets uppsökande verksamhet har också en social 

aspekt, då verksamheten ofta inbegriper ett socialt möte mellan 

bibliotekspersonal och användare. 

 

3.5 Motivering av teoretiska utgångspunkter 

Bucklands (1991) barriärsbegrepp erbjuder ett tydligt teoretiskt perspektiv på 

tillgänglighet genom att fokusera på hinder för uppfyllandet av densamma. 

Barriärsbegreppen förefaller vara ett användbart verktyg för att identifiera 

brister i tillgänglighet ur en rad aspekter, och Buckland skriver själv att 

barriärerna bland annat kan appliceras på bibliotek. Tidigare uppsatser inom 

bibliotek- och informationsvetenskap har använt sig av Bucklands begrepp. 

Negussie (2013) har Bucklands barriärer som teoretisk utgångspunkt för sin 

uppsats om hur folkbibliotek i Stockholms län tillgängliggör e-media. 

Herngren och Elvin Johansson (2006) tar avstamp i Bucklands begrepp i sin 

uppsats om dyslektikers och synskadades tillgänglighet i folkbiblioteket. 

Gustafsson och Nilssons (2014) uppsats om tillgänglighet till folkbibliotek i 

glesbygd tar sitt teoretiska avstamp i tillgänglighetsdimensioner definierade av 

Kulturrådet (2006). Gustafsson och Nilsson nämner dock Bucklands begrepp 

som ett förslag på fortsatt forskning (s. 34).  

Andersson och Skot-Hansens (1994) modell över bibliotekets roller ger en 

möjlighet att på ett teoretiskt plan synliggöra bibliotekets verksamhet genom 

olika profiler och fokusområden. Respondenternas olika uppfattningar om vad 

biblioteket betyder för dem själva och resten av lokalbefolkningen, vad 

biblioteket gör för lokalsamhället och åsikter om vad biblioteket borde vara 

kan enkelt åskådliggöras genom Andersson och Skot-Hansens modell. 

Anknytningen till folkbibliotek är tydlig, i den första presentationen av 

modellen används just danska folkbibliotek som exempel. Att applicera 

modellen i en svensk kontext torde inte innebära några svårigheter eller 

förvanskningar, då Cederberg (2006) i sin uppsats visar modellens 

användbarhet i svenska folkbibliotek. Ett flertal uppsatser inom biblioteks- och 
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informationsvetenskap har de senaste åren använt Andersson och Skot-Hansens 

modell. Thorn (2007) använder modellen i sin uppsats om folkbibliotekets 

roller i stad respektive landsbygd för att beskriva skillnader i 

biblioteksverksamheten som helhet. Grelsson (2008) har i sin uppsats om 

folkbibliotekets förutsättningar i en glesbygdskommun använt modellen för att 

förklara bibliotekets roll i dess lokalsamhälle. Andersson och Jonsson (2009) 

har i en uppsats om bokbussens funktion använt modellen för att undersöka om 

bokbussen kan ha liknande roller som det fysiska biblioteket. 

Andersson och Skot-Hansens modell (1994) har genom åren vidareutvecklats. 

En senare modell, the four-space model, presenterades 2010. De ansvariga 

forskarna beskrev modellen som en anpassning till förändringar i samhället och 

en bild av bibliotekens framtidspotential (Jochumsen et. al., 2012, s. 588). 

Bland annat identifierades globalisering, avtraditionalisering och ökad 

multikulturell mångfald i samhället som incitament för en uppdatering av 

Andersson och Skot-Hansens ursprungliga modell. The four-space model 

skildrar biblioteket som bestående av fyra överlappande rum. Biblioteket är 

rum för inspiration, för lärande, för möten mellan människor och för skapande 

(ibid, s. 590). 

The four-space model har ofta använts i framåtsyftande projekt, i samband med 

omstruktureringar inom bibliotek och vid anläggandet av nya lokaler. Modellen 

har använts som inspirationskälla, inte bara för den löpande 

biblioteksverksamheten och de fysiska lokalerna, utan också vid formulering 

av planer och omstöpning av bibliotekspolitik (ibid, s. 594). I 

litteratursökningar inför denna uppsats har få studier med the four-space model 

som analysverktyg hittats varav inga berör glesbygdsbibliotek. Jämförelsevis 

hittades ett stort antal studier med Andersson och Skot-Hansens ursprungliga 

modell, däribland ett par om glesbygdsbibliotek.  

När Jochumsen et. al. (2012) sammanfattar the four-space model nämns 

ingenting om dess potential som analysverktyg och modell för pågående 

verksamheter som inte står inför stora förändringar. Författarna skriver själva 

att det är möjligt att ifrågasätta om mindre bibliotek kan ha användning för 

modellen, eftersom den kan tyckas alltför ambitiös (ibid, s. 594-595). På grund 

av sin framåtsyftande karaktär, med en visionär inspiration som framhålls 

starkt, framstår the four-space model som olämplig för analysering av 

nuvarande verksamheter, även efter en eventuell anpassning av modellen.  
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4 Metod 

I likhet med de flesta uppsatserna om glesbygdsbibliotek bygger denna uppsats 

på en kvalitativ metodtillämpning. Kvalitativa forskningsmetoder passar denna 

uppsats bättre än sina kvantitativa motsvarigheter då kvalitativ forskning är 

mer anpassad för att förstå den sociala världen ur de i studien inkluderade 

människornas perspektiv (Bryman, 2012, s. 399). Vidare ger kvalitativ 

forskning bättre möjligheter till att skapa förståelse för fenomen genom rika 

beskrivningar av detaljer. De rika beskrivningarna hjälper till att kasta ljus över 

människors beteenden och åsikter genom att sätta studieobjekten i en social 

kontext (ibid, s. 401). Tre metoder för materialinsamling har använts i studien; 

semistrukturerade intervjuer, observation och dokumentanalys. 

I denna studie utgör biblioteksanvändarna en stor del av deltagarna. Valet av 

användarfokus gör att bredden av möjliga metodval för uppsatsen begränsas 

något. Någon förteckning över användare vid folkbibliotek finns inte 

tillgänglig och biblioteken lämnar inte ut användaruppgifter. För att nå 

biblioteksanvändare vid ett folkbibliotek framstår det med andra ord som mest 

naturligt att befinna sig på plats. 

Semistrukturerade intervjuer står för merparten av studiens materialinsamling. 

När komplexa och subtila företeelser ska undersökas är intervjuer en lämplig 

metod, i synnerhet när ämnet täcker in människors uppfattningar (Denscombe, 

2009, s. 232). Eftersom denna uppsats syfte beskriver en förhoppning om att 

undersöka människors uppfattningar förefaller intervjuer vara mer lämpliga än 

någon annan metod. Valet av semistrukturerade intervjuer framför 

strukturerade och ostrukturerade motiveras med att formen ger en balans 

mellan en fastställd frågeordning och en frihet i vad den intervjuade vill prata 

längre och mer utförligt om (Denscombe, 2009, s. 234-235). I denna studie 

används intervjuguider (se Bilaga 1), men en viss frihet att avgöra vad som 

engagerar respondenten kan leda till följdfrågor och mer utvecklade 

resonemang i materialinsamlingen. Intervjuguiderna utgår till viss del från 

studiens teoretiska utgångspunkter, från Buckland (1991) och Andersson och 

Skot-Hansen (1994), med frågor anpassade för att identifiera 

informationsbarriärer respektive bibliotekets olika roller. På förhand är det 

omöjligt att veta vad respektive respondent är mer intresserad av, varför de 

semistrukturerade intervjuerna ger önskvärd flexibilitet. Bryman (2012) skriver 

om vikten av flexibilitet i intervjuer och nämner att det bland annat kan handla 

om att variera ordningsföljden på frågorna och att ställa följdfrågor (s. 487), 

vilket gjordes under varje intervju. 

Deltagarna i användargruppen rekryterades genom muntliga förfrågningar i 

biblioteket, varav de flesta ställde upp med sin medverkan. Deltagarna ur 

personalen ställde samtliga upp på att låta sig intervjuas. Samtliga intervjuer 

genomfördes på Strömsunds huvudbibliotek, i ett separat rum. Under alla 

intervjuer spelades ljud in på dator och anteckningar över nyckelord och teman 

skrevs ner under intervjuerna. Innan intervjuerna fick samtliga deltagare en 

kort beskrivning av studien som helhet och deras roll i materialinsamlingen, 

samt frågan om ljudinspelning godkänns, varpå alla svarade ja. Ett par 

användarrespondenter ställde sig till en början tveksamma till ljudinspelning 

och frågade hur materialet skulle förvaras och spridas. Efter förklaringen att 
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materialet bara används till transkription och raderas efter uppsatsens 

färdigställande godtogs av alla.  

Intervjufrågorna hämtades från två sedan tidigare skrivna intervjuguider, för 

användarna respektive personalen. Intervjuguiderna är relativt likartade i 

frågornas karaktär, men utgår ifrån gruppernas olika perspektiv och kunskaper. 

De inledande frågorna till användarna handlar om deras biblioteksbesök och 

vilka av verksamhetens tjänster de utnyttjar. Motsvarande frågor till personalen 

berör bland annat utbildningsbakgrund och arbetsuppgifter. Intervjuguiderna är 

tematiska och har samma upplägg för båda grupperna. Under Tolkning av 

tillgänglighet frågas deltagarna bland annat ”Hur skulle du beskriva ett 

tillgängligt bibliotek?”. I kategorin Tillgänglighet i den lokala verksamheten 

tillfrågades användarna ”Uppfattar du att Strömsunds bibliotek gör något 

särskilt för att förbättra tillgängligheten?”, medan personalen fick frågan ”Hur 

arbetar ni med frågan om tillgänglighet här på biblioteket?”. Under 

Tillgänglighet och glesbygd tillfrågades användarna ”Vilka huvudsakliga 

utmaningar tror du det finns i att driva en biblioteksverksamhet på glesbygden 

som ska vara tillgänglig för alla?”, medan personalen som snarare bedöms 

vetskap än gissningar om utmaningarna fick följande fråga; ”Vilka 

huvudsakliga utmaningar finns i att driva en biblioteksverksamhet på 

glesbygden som ska vara tillgänglig för alla?”.  Under temat Bibliotekets roller 

fick användarna frågan ”Vilken eller vilka roller uppfattar du att 

biblioteksverksamheten spelar för kommunens invånare?” och ”Vilken eller 

vilka roller spelar biblioteksverksamheten för dig?”. Personalen fick här bland 

annat den förra frågan, men inte den senare.   

Totalt genomfördes tolv intervjuer, åtta med användare och fyra med personal. 

Användardeltagarnas ålder varierar mellan 17 och 59 år. Tre kvinnor och fem 

män intervjuades. Bland personaldeltagarna är samtliga kvinnor, med ett 

ålderspann på 54 till 64 år. Användardeltagarna bor i genomsnitt 1,3 kilometer 

från närmaste bibliotek eller biblioteksfilial i kommunen. De flesta bor ett par 

mil utanför Strömsund, i någon av kommunens andra tätorter. Den 

genomsnittliga distansen mellan användardeltagarnas hem och Strömsunds 

huvudbibliotek är 24,6 kilometer. Personaldeltagarnas bor närmare 

huvudbiblioteket, den genomsnittliga distansen mellan hemmet och 

arbetsplatsen är 15 kilometer. 

Intervjumaterialet analyseras genom kvalitativ innehållsanalys. Metoden passar 

för studien då den inte uppehåller sig vid räknandet av ord och meningar, utan 

istället söker efter budskap, teman och mönster som ligger öppet eller dolt i 

texten, vilket är essentiellt för att förstå den studerade sociala kontexten (Zhang 

och Wildemuth, 2009, s. 208). Kvalitativ innehållsanalys är en metod som kan 

producera rika beskrivningar av fenomen och hur människor uppfattar sin 

sociala värld, vilket har varit en viktig komponent i denna studie. 

Analysmetoden ger ett subjektivt tillvägagångsätt då forskaren analyserar och 

bearbetar materialet induktivt, men tidigare teorier och forskning kan likafullt 

vara användbart för analysen (ibid, s. 308-309).  

I denna studie har kategorier av koder hämtats från Bucklands (1991) barriärer 

och Andersson och Skot-Hansens (1994) modell över bibliotekets roller. Fem 

av Bucklands barriärer utgör varsin kategorikod, detsamma gör Andersson och 

Skot-Hansens fyra roller. Utifrån dessa grundläggande koder påbörjades 



27 

 

analysarbetet med genomläsning av det transkriberade intervjumaterialet. 

Under den andra genomläsningen kodades texten enligt de fastställda 

kategorierna. Zhang och Wildemuth (2009) skriver att forskaren under 

analysarbetet själv kan frångå eller modifiera tidigare fastställda kodkategorier 

(s. 311), vilket gjordes ett flertal gånger under analysarbetet. De tidigare 

kategorierna behölls i sin ursprungliga form, men kompletterades med nya 

användbara kategorier sprungna ur materialet. Bryman (2012) skriver att två 

problem med kodning är att kontexten lätt kan förloras när korta textkoder 

analyseras var för sig och att den narrativa tråden över vad som sagts i 

intervjuerna kan gå förlorad (ibid, s. 578). För att i möjligaste mån undvika 

problemen i studien lästes därför materialet och intervjuanteckningarna igenom 

upprepade gånger under kodningen. Även ljudinspelningarna från intervjuerna 

lyssnades partiellt igenom ett flertal gånger, för att säkerställa att koderna 

överrensstämmer med kontexten. Bryman (2012) skriver att koder kan 

utvecklas när materialet behandlas iterativt, exempelvis från 

marginalanteckningar som i ett senare skede kan komma att betraktas som 

koder (s. 576-577). 

Eftersom det i ett tidigt skede av denna studie fastslogs att de teoretiska 

utgångspunkterna är Bucklands (1991) barriärer och Andersson och Skot-

Hansens (1994) modell över bibliotekets fyra roller bedömdes de vara en god 

grund för analysarbetet. Motivet för att utgå från det teoretiska ramverket i 

kodningsarbetet bestod dels i att underlätta jämförelser med tidigare studier 

som delade teoretiska utgångspunkter, dels effektivisera kodningen. Emellertid 

blev analysarbetet oväntat svårt, då de anpassningar som gjorts av barriärerna 

och rollerna ständigt fick utvidgas för att rymma än mer aspekter av de 

intervjuades utsagor. Analysarbetet underlättades något av att intervjuguiderna 

hade frågor som särskilt fokuserade på barriärer respektive rollerna, men ofta 

blandades de båda teoretiska utgångspunkterna med varandra i intervjusvaren, 

varför kodningen blev mer tidskrävande än förväntat. Kodernas storlek 

varierade stort, beroende på hur långa sammanhängande svar deltagarna gav 

om respektive barriär och roll. I vissa fall kunde långa stycken kodas var för 

sig, i andra fall enskilda meningar och i ytterligare fall endast enstaka ord. 

Detta medförde att samma mening, uttalad av en deltagare och sedan 

transskriberad, kunde rymma flera olika koder, om deltagare i sitt svar nämnde 

olika barriärer och roller.  

En svårighet med kodningen var att deltagarna inte introducerades för de 

teoretiska ramverken, grunden för koderna, innan de svarade på frågorna. Detta 

gör det nödvändigt med tolkning av svaren före kodning. Tolkningsarbetet 

skedde genom noggrann läsning av studiens anpassningar av de teoretiska 

ramverken. För kodning enligt Andersson och Skot-Hansens roller 

genomsöktes den transkriberade texten efter ord och meningar som beskrev 

deltagarnas uppfattningar om verksamheten som helhet eller någon aspekt av 

den. I vissa fall beskrevs verksamheten detaljerat och omfattande, i andra fall 

blev korta utsagor om vad användaren gjorde på biblioteket till koder. För 

kodning enligt Bucklands barriärer fokuserades genomsökning på 

uppfattningar om tillgängligheten, positiva som negativa, och uttalanden som 

påtalade brister i verksamheten oavsett om deltagaren själv benämnde det ett 

tillgänglighetsproblem eller ej. Exempelvis tyckte få användardeltagare att 

brister i samlingarna var att betrakta som en aspekt av tillgänglighet, men det 

kodades likväl enligt Bucklands anpassade barriärer. Om något relevant del av 
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materialet ansågs omöjligt att tilldela en kod omformulerades och utvidgades 

den mest närliggande barriären eller rollen för att täcka in ännu ett 

materialfragment. I de fall då ingen kodkategori föreföll relevant, men 

materialet i sig ändå intressant, tilldelades koden Övrigt.  

Efter en initial kodningsprocess gjordes en kritisk analys av samtliga koder, 

varpå de i vissa fall kodades om eller förlorade sig kod. Kodningsarbetet har i 

enlighet med Thomssons (2002) rekommendationer gjorts både lodrätt och 

vågrätt, vilket innebär att varje intervju först analyserats för sig, för att sedan 

analyseras tillsammans med alla andra intervjuer för att hitta gemensamma 

nämnare. Thomsson skriver att forskaren kan identifiera och välja ut ett antal 

nyckelintervjuer, varifrån viktiga teman kan hämtas (ibid, s. 147-152). I denna 

studie har nyckelintervjuer inte ansetts nödvändigt att identifiera, då antalet 

intervjuer inte är särskilt stort och analysens teman redan har hämtats från de 

teoretiska ramverken. 

Utöver de semistrukturerade intervjuerna har insamling av material skett 

genom ytterligare två metoder; observation och dokumentanalys. Metoderna är 

komplement till intervjuerna, mängden material är mindre och syftar till att ge 

en något bredare helhetsbild över biblioteksverksamheten.  

Observation låter forskaren undersöka fenomen så som de naturligt inträffar, 

förutsatt att det sker  i en naturlig miljö som under insamlingen lämnas ostörd 

(Denscombe, 2009, s. 272). Till skillnad från intervjuer kan forskaren 

undersöka mer direkt hur människor interagerar i sin naturliga miljö, snarare än 

vad de själva säger att de brukar göra eller säger vad de tänker om fenomenet 

(ibid, s. 271). Observationer är därmed ett lämpligt komplement till 

intervjuerna; den senare hämtar material från användarnas utsagor, den förra 

från deras beteende. Människor har en tendens att inte berätta allt för forskaren; 

om de är välbekanta med ett fenomen kan vissa aspekter tas för givna och inte 

noteras av de utfrågade personerna (Wildemuth, 2009, s. 189). I denna studie 

ger observationer på biblioteket därför ett viktigt komplement till de 

semistrukturerade intervjuerna. Sammanlagt genererar observationer och 

intervjuer material om vad biblioteksanvändarna säger och uttrycker i 

förhållande till och i interaktioner med biblioteksverksamheten. 

Materialinsamlingen gjordes genom passiv observation framför en deltagande, 

vilket innebär att insamlingen sker utan kontakt med användarna. Valet av 

observationsmetod motiveras med att att människor kan ändra sina beteenden 

om de upplever sig observerade (ibid, s. 193). Inga förberedelser kan dock helt 

dölja det faktum att forskaren är en främling i den naturliga miljön (ibid, s. 

193), vilket tas i beaktande i studien.  

Observationerna genomfördes under två dagar på Strömsunds bibliotek, mellan 

intervjusessionerna. Under en dag observerades en 40 mil lång bokbilstur, med 

materiallämning på en filial och hemma hos användare. Ett 

observationsschema upprättades med kategorier hämtade från Bucklands 

(1991) barriärer och Andersson och Skot-Hansens (1994) biblioteksroller (se 

bilaga 3). Användarbeteenden som stämde överens med en kategori i 

observationsschemat antecknades. Utöver kategorierna antecknades även 

ögonblicksbilder över olika sociala situationer på biblioteket, användare 

emellan, personal emellan eller mellan användare och personal, oberoende av 

om situationerna gick att relatera till de teoretiska utgångspunkterna. Stor vikt 
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lades vid att inte störa användarna under observationerna, ofta antecknades 

händelserna utom synhåll från användarna för att minska risken att rubba den 

naturliga observationsmiljön. Observationen under bokbilsturen fokuserade 

mindre på de teoretiska utgångspunkterna. Istället prioriterades en 

helhetsbeskrivning av bokbilsverksamheten och mötet mellan bokbilschaufför 

och användare. Vid observation av interaktionen mellan chauffören och 

användarna lyssnades samtalen av. Ett par sammanfattande nyckelord om 

samtalen antecknades, däremot inga citat eller beskrivningar av användarna.  

Observationerna gav fältanteckningar i anteckningsblock som efter 

renskrivning på dator genomgår samma kvalitativa innehållsanalys som 

intervjuerna, med kodning efter samma principer. Då materialet till stor del 

redan är indelad i kategorier underlättas den kvalitativa innehållsanalysen av 

observationerna avsevärt.  

Dokumentanalys har en rad fördelar i jämförelse med intervjuer och 

observationer, vilket gör metoden passande i denna studie. Materialinsamling 

genom dokument ger ingen påverkan på innehållet, till skillnad från intervjuer 

och observationer där forskarens roll alltid har viss påverkan (Wildemuth, 

2009, s. 158). I ett färdigställt dokument kan innehållet inte heller redigeras 

eller manipuleras av dess upphovsperson eller forskaren själv (ibid, s. 159). I 

jämförelse med intervjuer och observationer förefaller dokumentanalysens 

egenskaper utgöra ett passande komplement i materialinsamlingen. 

Tillsammans kan de tre metoderna sägas hämta material från tre olika källor. 

Intervjuerna hämtar sitt material från användarna, observationerna bygger på 

vad forskaren ser och antecknar och dokumentanalys ger material från färdiga 

dokument. De olika källor som materialet hämtas från bidrar till att stärka 

tillförlitligheten i materialet, då uppgifter kan kontrolleras och jämföras ur 

olika perspektiv.  

I denna studie analyseras två dokument, en Strömsunds kommuns 

tillgänglighetsplan (Strömsunds kommun, 2014a) och Strömsunds 

biblioteksplan (Strömsunds kommun, 2014b). Under sökning efter lokala 

dokument och efter samtal med bibliotekspersonalen i Strömsund, har 

ovanstående två framstått som relevanta och aktuella för verksamheten. Då 

dokumenten är få till antalet och relativt korta, läggs ingen större vikt vid dem i 

studiens resultat och analys. Istället används de båda dokumenten sparsamt i 

studien, för att förstärka vissa poänger, visa på intressanta aspekter och ge 

exempel på målformuleringar. Likt materialet från de semistrukturerade 

intervjuerna och observationerna analyseras dokumenten genom kvalitativ 

innehållsanalys. Dokumenten kodas enligt samma princip som de övriga 

metoderna. 

 

4.1 Urval 

Respondenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval, då tidspress, 

ekonomiska begränsningar och bristen på tidigare kontakter i Strömsunds 

kommun hindrade ett mer genomarbetat urval. Bryman (2012) skriver att 

bekvämlighetsurval har en rad problematiska konsekvenser för forskningen, 

framför allt svårigheten i att använda resultatet för generaliseringar. Enligt 
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Bryman kan dock bekvämlighetsurval vara en godtagbar urvalsmetod om 

forskaren ges ett tillfälle att samla in material som är för sällsynt för att missa 

(s. 201-202). I denna studie sker urvalet på just den grunden; att studien utan 

bekvämlighetsurvalet inte hade kunnat få fram ett lika omfattande 

intervjumaterial, om ens något, på ett fåtal dagar och utan förhandskunskaper 

om populationen. Inledningsvis var tanken att låta respondenter anmäla sitt 

intresse via ett tidsschema på en anslagstavla på biblioteket. När detta inte 

fungerade, ingen anmälde sig, valdes besökare ut slumpvis i bibliotekslokalen. 

Det enda kriteriet var att respondenterna skulle vara åtminstone i 

gymnasieåldern, en gräns som därmed inkluderade de många elever från den 

intilliggande gymnasieskolan.  

Trots att tillgänglighet är studiens kärna definieras tillgänglighet som bredare 

än endast de aspekter som berör människor med funktionshinder eller 

funktionsnedsättningar (se avsnittet Begrepp). Med anledning av denna 

definitionsbredd fanns ingen anledning att inrikta respondenturvalet mot 

personer som tycktes ha funktionshinder eller funktionsnedsättningar. Få 

personer inom nämnda grupp var på biblioteket under intervjudagarna, och 

ingen ville medverka i intervju. Med reservation för att de respondenter som 

intervjuades kan ha dolda funktionshinder och funktionsnedsättningar saknas 

detta perspektivet i urvalet. I resultatavsnittet är det dock tydligt att 

respondenterna var medvetna om tillgänglighetsaspekter för personer med 

funktionshinder och flera tyckte att detta område av tillgängligheten var den 

mest grundläggande (se avsnitt Resultat).  

 

4.2 Etiska aspekter 

Ett par forskningsetiska principer har varit relevanta att reflektera kring under 

studiens gång. Denscombe (2009) skriver om vikten att inte låta personer 

komma till skada eller lida som en följd av forskningen. Dels ska forskaren 

säkerställa att personer inte lider psykologiskt av att medverka i studien, dels 

ska uppgifterna som samlas in hanteras på ett sätt som inte innebär en framtida 

personlig skada för de medverkande (s. 195). Bryman (2012) skriver att det 

inom kvalitativ forskning, i motsats till kvantitativ, är viktigt att se till att 

personers identiteter inte går att spåra genom materialet. Att ersätta namn med 

pseudonymer är ett vanligt tillvägagångssätt för att minska risken för 

identifikation, men kan i vissa fall vara otillräckligt (s. 136).  

I denna studies materialinsamling intervjuas och observeras privatpersoner 

under sina biblioteksbesök. Allt material som samlas in relateras till deras 

biblioteksanvändning och deras uppfattningar om biblioteksverksamheten. 

Frågor av privat eller kontroversiell karaktär har utelämnats från intervjuguider. 

Under observationer har ingen personer varit i blickfånget särskilt länge, för att 

undvika obehaget som kan komma ur känslan att vara iakttagen. De uppgifter 

som samlas in om respektive person under intervjuerna anonymiseras i den 

färdiga uppsatsen. I resultatavsnittet citeras ingenting som möjliggör 

identifiering. I den färdiga uppsatsens refererat och citat kopplas enskilda 

personer, både användare och personal, till en bokstav. Allt inspelat material 

raderas när uppsatsen godkänts, detsamma gäller fältanteckningarna. 

Ovannämnda åtgärder syftar till att minimera risken för skada och obehag för 

de i studien medverkande personerna.   
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En annan forskningsetisk princip hämtas från en generell uppförandekod för 

forskare, vilken bland annat stipulerar en öppenhet angående forskningens 

syften och metoder. Forskare förväntas vara öppna med sin professionella roll 

och vilken roll de medverkande spelar i studien (Denscombe, s. 196). I många 

fall hämmar dock en total öppenhet insamlingen, varpå forskaren ställs inför ett 

dilemma. Enligt Denscombe kan forskaren kringgå dilemmat genom att öppet 

beskriva att metoderna genomförs med vissa etiska överträdelser samt motivera 

avvägningen (ibid, s. 197). Bryman (2012) tar upp frågan om informerat 

samtycke. Deltagarna i studien bör få så mycket information som möjligt om 

studien för att kunna ta ett välavvägt beslut sin medverkan. Likt Denscombe 

ovan om total öppenhet skriver Bryman att regeln frångås när forskaren ägnar 

sig åt dolda metoder (Bryman, s. 138-139).  

Observationerna på biblioteket i Strömsund frångår principen om den totala 

öppenheten. De observerade användarna hade ingen vetskap om varken studien 

eller deras medverkan. Förfarandet motiveras med att, precis som Denscombe 

(2009) skriver, insamlingen riskerade att ta skada om alla medverkande hade 

blivit informerade om observationen. Med full öppenhet hade användarna på 

biblioteket betett sig mer eller mindre onaturligt i jämförelse med ett vanligt 

biblioteksbesök, beroende på hur påverkade de blev av att vara iakttagna. 

Vidare fanns en möjlighet att någon hade lämnat biblioteket eller vägrat låta sig 

observeras, med ett skevare resultat som följd. I avvägningen ingår även 

föregående princip om att ingen ska ta skada av forskningen. Eftersom endast 

användarnas beteenden registrerades, dessutom på avstånd, förefaller det 

rimligt att ingen har tagit någon psykisk skada av studien. Inga direkta citat 

antecknades, inte heller gjordes någon vidare notering om utseende, ålder och 

andra uppgifter som kan identifiera personerna i fråga. Även vid genomläsning 

av fältanteckningar i sin helhet är det omöjligt att identifiera enskilda personer.  

 

5 Presentation av studieområde 

Strömsunds kommun har en landareal på 10 465 kvadratkilometer och utgör 

den nordligaste delen av Jämtlands län. Vid årsskiftet 2014/15 hade kommunen 

11 873 invånare, en minskning med omkring 1200 personer jämfört med tio år 

tidigare. Minskningen beror framför allt på att kommunen har ett ständigt 

födelseunderskott på omkring 50-150 barn per år. Enstaka år visar statistiken 

på visst flyttningsöverskott, men det bidrar aldrig till en allmän ökning.  

Invånarantalet och arealen ger sammantaget en befolkningstäthet på drygt 1 

invånare/kvadratkilometer (Statistiska centralbyrån, 2015a). Vid samma 

tidpunkt hade Östergötlands län, med jämförlig areal, ett invånarantal på 442 

000 över 13 kommuner (Statistiska centralbyrån, 2015b).  

Strömsunds kommun har en lägre andel (19 %) personer inom åldersgruppen 

25-44 år jämfört med riket som helhet (26 %). Åldersgrupperna 45-64, 65-79, 

och 80+ är istället betydligt större i Strömsund än i Sverige som helhet. Vidare 

skiljer sig Strömsund genom att ha en mindre andel av befolkningen med 

eftergymnasial utbildning, 21 % jämfört 33 % i riket (Statistiska centralbyrån, 

2015a). 
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Centralorten Strömsund ligger i kommunens östra del och är största tätorten 

med drygt 3500 invånare (Statistiska centralbyrån, 2011). Huvudbiblioteket 

ligger centralt i orten, 200 meter från centrumområdet med ortens 

dagligvarubutiker. På huvudbiblioteket arbetar fyra anställda; en 

bibliotekschef, en bibliotekarie och två biblioteksassistenter. Från 

huvudbiblioteket utgår bokbilen, som körs av en chaufför vars tjänst bara 

innefattar den uppsökande verksamheten (Intervjumaterial, 2016). I 

huvudbibliotekets entré finns handikapptoalett, klädhängare och anslagstavlor 

om aktiviteter på biblioteket och i kommunen. Efter entrén öppnar lokalen upp 

sig i ett stort rum, där en informationsdisk är placerad i ett hörn, ofta med en 

anställd på plats. Rummet har en utlåningsstation för självbetjäning sedan ett år 

tillbaka. I det stora rummet finns de skönlitterära samlingarna, i bokform och 

som ljudböcker. Här finns även en del av de facklitterära samlingarna, bland 

annat om fordonsteknik, jakt, fiske och matlagning. Rummet fortsätter i en 

utlöpande del som innehåller hela barnavdelningen.  

Biblioteket har även ett par separata rum; ett tidningsrum med dagstidningar 

och tidskrifter, ett rum för spänningslitteratur, ett rum med lokala samlingar om 

bland annat Strömsund och den samiska minoritetsbefolkningen, ett studierum 

med 16 sittplatser fördelade på fyra bord, ett tomt rum som inom kort väntas 

fungera som galleri samt ett rum storstilsböcker och DAISY-material. 

Biblioteket har en korridor som förbinder det med den intilliggande 

gymnasieskolan, vilken biblioteket inte är en integrerad del av. I korridoren 

finns bland annat samlingar med konstböcker, litteraturvetenskapliga böcker 

och fantasylitteratur. På biblioteket finns tre datorer för användarnas bruk, två i 

det stora rummet och en i rummet med de lokala samlingarna. Fåtöljer och 

stolar finns utspridda över bibliotekets alla rum och utrymmen 

(Fältanteckningar, 2016). 

Förutom huvudbiblioteket finns det fysiska biblioteket på fyra mindre orter i 

kommunen, alla med en egen filial. Orterna är Backe med drygt 500 invånare, 

Gäddede med 400, Hammerdal med drygt 900  och Hoting med drygt 600 

(Statistiska centralbyrån, 2011). Orterna är belägna i varsitt väderstreck i 

förhållande till Strömsund. Hammerdal ligger tre mil söder om Strömsund, 

Backe fem mil österut, Hoting fem mil åt nordost och Gäddede tretton mil åt 

nordväst (Eniro, 2016). Bilaga 2 innehåller en karta över Strömsunds kommun, 

med filialorterna tydligt utmärkta. 

En anställd biblioteksassistent arbetar på varje filial. Inget personalbyte sker 

filialerna emellan eller mellan filialerna och huvudbibliotek, bortsett från en 

filialanställd som vissa dagar arbetar några enstaka timmar på 

huvudbiblioteket. Filialen i Gäddede, den enda som besöktes under uppsatsens 

observation, består av ett litet rum med hyllor längs med väggarna och en lång 

hylla mitt i rummet, med böcker på båda sidorna. Filialen har ett litet kontor 

där filialföreståndaren har en dator för att sköta utlån och inlämningar, och en 

hylla med reserverat material (Fältanteckningar, 2016).  

Den uppsökande verksamheten sköts genom en personbil som i verksamheten 

kallas för bokbilen. Från måndag till onsdag varje vecka kör bokbilen en av 16 

turer i kommunen, för att lämna av böcker på sammanlagt 220 platser. 

Låntagare som nås av bokbilen får i förväg kontakta biblioteket på telefon eller 

via hemsidan för att beställa material, som sedan anländer med bokbilen hem 
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till dörren var femte vecka. Biblioteket söker regelbundet upp invånare i 

kommunen med information om bokbilen, för att öka medvetandet om tjänsten. 

Tidigare hade biblioteket en bokbuss där låntagarna själva kunde välja bland 

materialet. När bussen för ett  drygt decennium sedan togs ur bruk och ersattes 

med bilen sjönk utlåningen i den uppsökande verksamheten. De senaste åren 

har utlåningssiffrorna ökat igen och 2015 stod bokbilen för 19 000 utlån, att 

jämföra med omkring 50 000 totalt för hela verksamheten. Förutom turerna 

hem till låntagarna lämnar bokbilen också material till filialer vid reservationer 

från huvudbiblioteket. I kommunen finns även en del utlåningsstationer i vissa 

affärer och andra serviceverksamheter, där bokbilen byter beståndet med jämna 

mellanrum (Fältanteckningar, 2016; Samtal med personal, 2016).  

Biblioteket delar hemsida med de andra folkbiblioteken inom Jämtlands län. På 

hemsidan kan användarna reservera böcker, se öppettider och adresser till 

biblioteket och filialerna, hitta kontaktinformation till personalen, läsa om 

låneregler och se en lista över ett par tillgänglighetsaspekter. Punkterna över 

tillgängligheten berör anpassningar i lokalen för personer med funktionshinder 

och några exempel på material anpassat för personer med synnedsättning eller 

lässvårigheter (BibliotekMitt, 2016).  
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuer, observationer och dokument. 

Avsnittet är indelat enligt de teoretiska utgångspunkterna, då allt material har 

kategoriserats enligt Andersson och Skot-Hansens (1994) biblioteksroller och 

Bucklands (1991) informationsbarriärer. Värt att notera är att, som tidigare 

nämnt i teoriavsnittet, bibliotekets indelning i roller och gränsen mellan 

informationsbarriärerna i vissa fall gör det tilldelats flera koder, och därmed  

svårt att tilldela exklusiva koder. I vissa fall har samma del av materialet 

tilldelats mer än en kod, och därmed kunnat placeras i flera biblioteksroller och 

informationsbarriärer. Denna resultatpresentation fokuserar dock i huvudsak på 

det mest dominerande draget i varje del av materialet. I de fall som har varit 

särdeles svårbestämda har därmed en bedömning gjorts om den mest 

dominerande biblioteksrollen och framträdande informationsbarriären i 

materialet. Vid ett fåtal fall har kategoriseringen gjorts på grunder som kräver 

förklaring, vilket i avsnittet markeras med fotnoter. Delar av materialet som 

inte tydligt kunnat placeras i en kategori, men som visar på intressanta aspekter 

av studiens problemframställning, har inkluderats i det avslutande delavsnittet 

Övrigt.  

Deltagare från intervjuerna delas som tidigare nämnt in i en användargrupp och 

en personalgrupp. Användardeltagare förkortas AD vid citering, 

personaldeltagare PD, därefter ett nummer för att särskilja deltagarna åt inom 

grupperna. Deltagarna kan i detta avsnitt även benämnas användare och 

personal, då ingen annan än deltagarna nämns i resultatet. Användarnas 

uppfattningar beskrivs först i varje delavsnitt, därefter personalens. Material 

från observationer och dokument fyller en komplementär roll i resultatavsnittet 

och nämns sist i varje delavsnitt.  

 

6.1 Bibliotekets fyra roller 

Kulturcentrum 

De flesta av användarna säger att biblioteket erbjuder möjligheter till 

verklighetsflykt, vilket exemplifieras genom skönlitterära böcker och mindre 

mån spelfilmer. Flera av deltagarna nämner förströelseläsning som en av de 

vanligaste aktiviteterna biblioteket erbjuder.2 I mindre utsträckning nämns 

kulturella evenemang såsom utställningar och föredrag.3 Överlag har 

deltagarna svårt att beskriva rollen som kulturcentrum annat än genom de 

skönlitterära samlingarna. En deltagare beskriver det som att biblioteket spelar 

en viktig roll för förströelseläsningen:  

                                                 
2 Skönlitterära böcker och spelfilmer kan även ingå i kunskapsrollen, 

exempelvis i om de används studiesyfte. I detta fall betonar dock deltagarna 

förströelse och tidsfördriv, varför kulturrollen är mer passande. 
3 Utställningar och föredrag kan också ingå i kunskapsrollen. Deltagarna 

beskriver dock evenemang i termer av kultur och underhållning, som något 

trevligt eller roligt.  
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”Om man skulle ta bort alla bibliotek i Sverige, då skulle det bli mycket färre 

som läste för avkoppling.” (AD7) 

När personalen pratar om biblioteket som kulturcentrum nämns nästan 

uteslutande en rad aktiviteter som biblioteket anordnat eller lånat ut lokaler till 

de senaste åren. Evenemang med anknytning till samekultur och en dag då den 

lokala cruisingklubben besökte biblioteket är händelser som flera deltagare 

återkommer till.4 Aktiviteterna beskrivs av två deltagare som ett sätt att dels 

visa på bredden av vad som kan göras i ett bibliotek, dels passa på att visa upp 

verksamheten för ovana biblioteksbesökare. När utomstående föreningar och 

andra aktörer bjuds in till biblioteket bjuds de ofta på fika och får en 

presentation om vad biblioteket har att erbjuda. En deltagare berättar att 

anpassad skyltning ofta är ett bra sätt att skapa intresse och tar cruisingklubben 

som exempel, där personalen före besöket skyltat om fordonsböckerna på ett 

mer intresseväckande sätt. En av deltagarna vill att huvudbiblioteket i 

Strömsund ska vara som ett ”minikulturcentrum” och tar den snart 

iordningställda konstrummet/galleriet som ett exempel på att stärka den rollen. 

Observationerna visar på en mindre aspekt av rollen som kulturcentrum, som 

aldrig nämns under intervjuerna; hyllan med böcker från Kulturrådet. Flera 

användare gick fram till hyllan, bläddrade i böckerna och tog ibland med sig en 

hem. Två användare stod vid hyllan i ett par minuter och samtalade om vilka 

böcker som verkade mest läsvärda.5  

Dokumentanalysen visar att Strömsunds biblioteksplan (2014) anger att 

verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av media för upplevelser och 

förströelse samt att anordna ett författarbesök (s. 5). 

Kunskapscentrum 

Samtliga deltagare bland användarna pratar om aspekter av bibliotekets roll 

som kunskapscentrum. Flera i gruppen berättar att de själva är eller har varit 

gymnasieelever och studenter, och använt biblioteket som en resurs för sin 

utbildning. Ett par nämner biblioteket som ett stöd för barns tidiga läsning, 

medan andra inte alls tar upp barns läsutveckling. Det mest frekventa svaret 

berör den hjälp studenter och elever kan få med skolarbeten och uppsatser. 

Flera deltagare lyfter fram personalens kunskap om databaser och facklitteratur 

som ett viktigt stöd. Samtliga deltagare uppfattar bibliotekets samlingar som ett 

bra stöd för elever och studenter. Endast två deltagare nämner det informella 

lärandet. Den ena säger att vem som helst kan besöka biblioteket för sin egen 

bildnings skull, den andra berättar om bibliotekets resurser för släktforskning. 

Nästan alla deltagare nämner studieplatserna på Strömsunds bibliotek och det 

positiva i att ha ett tyst studierum tillgängligt.  

Bland personalen märks en uppdelning i rollen som kunskapscentrum mellan 

grundskolan, gymnasieskolan och högskolestuderande. Elever från 

grundskolan nämns av en deltagare, som konstaterar att eleverna praktiskt taget 

försvunnit från bibliotekslokalerna, istället får klasserna material från bokbilen. 

Gymnasieskolan i Strömsund nämns av alla deltagare och de är eniga om att 

                                                 
4 Se föregående fotnot. 
5 Samtalet är en social aktivitet, men eftersom det hela tiden kretsade kring 

böckerna bedöms det som mest passande i kulturrollen. 
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dess fysiska närhet, biblioteket och skolbyggnaden är sammankopplade, är 

mycket positivt för eleverna. Personalen säger sig vara mån om att hjälpa 

eleverna hitta rätt böcker och på andra sätt assistera i deras skolarbete. När 

högskolestudenter kommer på tal beskrivs inga besök på biblioteket. Istället 

berättar alla deltagare om fjärrlånen, som lyfts fram som en välfungerande 

service till användarna. En av deltagarna säger att den låga utbildningsnivån 

bland kommuninvånarna gör det svårare för biblioteket att profilera sig på 

kunskapsområdet, även om det finns undantag: 

”Det finns ett utbildningsförakt som att svårt att knäcka, tyvärr. Sen kan man ju 

bli förvånad, när man kommer ut i byarna. Där kan finnas Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet på köksbordet. Och kanske även en del tidskrifter.” (PD3) 

Observationerna visar att huvudbibliotekets studierum är välbesökt under 

vardagarna, främst av elever från den intilliggande gymnasieskolan.6 I den 

kommunala biblioteksplanen beskrivs den låga utbildningsnivån i kommunen 

som ett område för biblioteket att arbeta med. I planen nämns bibliotekets stöd 

till distansstudenter genom kurslitteratur och hjälp vid informationssökning. Ett 

av målen för bibliotekets verksamhet fram till 2017 är att ”bidra till att höja 

bildnings- och utbildningsnivån i kommunen” (s. 5). 

Informationscentrum 

Ett par deltagare i användargruppen nämner inga aspekter av bibliotekets roll 

som informationscentrum. De deltagare som pratar om rollen har nästan 

uteslutande bara en enskild aspekt att prata om. En deltagare nämner 

tidningsrummet med dess lokaltidningar som en källa till information. En 

annan säger att det går bra att fråga personalen nästan vad som helst om lokala 

spörsmål och få svar.7 En tredje tar upp möjligheten att läsa kommunala 

protokoll och därigenom få samhällsinformation. Endast en deltagare nämner 

kvaliteten på informationen och berättar att biblioteket fungerar som en 

kvalitetsstämpel för säkrare källor till information. 

Rollen som informationscentrum förekommer sällan i intervjuerna med 

personalen. En deltagare nämner att länsstyrelsen har haft informationsmöten 

på biblioteket i Strömsund, en annan pratar mer generellt om att biblioteket 

lånar ut lokalen till möten för allmänheten.  

Genom observationerna kan det konstateras att tidningsrummet är mycket 

välbesökt. Flera användare förefaller endast vara intresserade av möjligheten 

att läsa lokaltidningarna på biblioteket. I biblioteksplanen anges att biblioteket 

ska fungera som ett ”demokratiskt torg” genom offentliga samtal, information 

och utställningar på huvudbiblioteket. Vidare beskrivs biblioteket som en viktig 

aktör för att hjälpa användarna att kritiskt värdera information i samhället (s. 6-

7).  

                                                 
6 Bitvis fördes konversationer av ett mer vardagligt slag, men eftersom 

eleverna studerade huvuddelen av tiden ingår aktiviteten i kunskapsrollen. 
7 Deltagaren specificerade inte vad frågorna gällde, mer än att de var av allmän 

karaktär. Bredden på frågorna gör att de passar bättre här än i kultur- och 

kunskapsrollen. 
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Socialt centrum 

Ingen av deltagarna i användargruppen nämner att de själva utnyttjar 

biblioteket för sociala aktiviteter, eller att biblioteket fyller en social funktion 

för dem. Däremot säger en deltagare att biblioteket är en samlingspunkt för 

alla, vilket betonas vara det bästa med hela verksamheten. En annan deltagare 

säger att äldre människor gärna använder biblioteket för att träffas och prata 

med varandra. Trots att möten mellan människor inte verkar fylla någon viktig 

funktion för deltagarna, önskar en deltagare att en caféverksamhet öppnade på 

huvudbiblioteket. I motsats till biblioteket som social mötesplats lyfter istället 

ett par deltagare upp värdet av tystnad och menar att bibliotek fyller en unik 

funktion: 

”Det ska ju som vara som ett tyst rum i samhället. Man kan ju prata ute på 

gatan och på caféer och sånt, men är man lite stressad och jagad - då ska 

biblioteket kunna vara ett ställe där man ska kunna sätta sig ner och andas ut 

och bara varva ner med en bok. Så det är en viktig aspekt biblioteket fyller där, 

som ett tillgängligt meditationsrum.” (AD3) 

Deltagarna ur personalgruppen pratar samtliga om att ”alla känner alla” i 

Strömsund, vilket sägs ha stor positiv effekt på verksamheten. Deltagarna säger 

att de känner användarna så väl att de vet vad dem vill ha i termer av material, 

och att användarna ofta litar på personalens kännedom och kunnande. Genom 

sin närhet till användarna kan personalen lättare avgöra användarnas behov, 

säger en deltagare, exempelvis när det kan vara dags att byta till storstilsböcker 

på grund av försämrad syn. En annan användare nämner att det finns fördelar 

med att ha viss inblick i användarnas livssituation:  

”Man kan ju få tips om att ’’nu har hennes man gått bort’, då kanske hon 

behöver lite extra service.  [...] Man kan snappa upp lite, vad det är som 

rör sig i kommunen.” (PD3) 

 Ingen av personalens deltagare kan komma på någon negativ effekt med det 

personliga bandet mellan personal och låntagare. Flera sociala aktiviteter från 

de senaste åren beskrivs; handarbetscafé, dans för pensionärer och 

klädbytardag. En deltagare ser bibliotekets sociala möjligheter som närmast 

oändliga och beskriver bibliotekslokalen som en plats där människor kan 

träffas och göra nästan vad som helst. Vidare beskriver samtliga deltagare 

bokbilen som en del av verksamheten som fyller en social funktion. En 

deltagare säger att bokbilen är en viktig social verksamhet som kommer hem 

till personer oavsett var de bor.  

Observationen under bokbilsturen visar en tydlig roll som socialt centrum. Vid 

avlämning av böcker bjöds chauffören in på fika hos en användare. Chauffören 

och användaren kände varandra sedan långt tillbaka och samtalet handlade 

uteslutande om vardagliga ämnen, aldrig om det lånade materialet eller om 

biblioteksverksamheten. Även vid andra stopp längs turen stannade chauffören 

för en stunds samtal. Under turen sa chauffören att ”många bryr sig kanske inte 

så mycket om böckerna jag lämnar, en del läser dem knappt, de vill mest ha en 

trevlig pratstund”. 
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6.2 Informationsbarriärer 

Identifikation 

Baserat på användarnas beskrivningar kan identifikation tolkas som en i det 

närmaste obefintlig barriär. Snarare lyfter många fram insatser som bibliotekets 

personal gör för att minimera barriären. Engagerad och hjälpsam personal hör 

till de vanligaste svaren. Flera deltagare har goda erfarenheter från tillfällen då 

personalen hjälpt dem att hitta rätt i bibliotekets lokaler. En deltagare minns att 

personalen även kan hjälpa till att hitta pdf-filer för skolarbeten. 

Barnavdelningens hyllskyltning, där personalen frångått SAB-systemet, 

beskrivs som ett bra exempel på hur även barn kan hitta till rätt material. En 

användare beskriver bibliotekets skyltning som ett gott stöd för att hitta rätt 

böcker och överblicka samlingarna. Endast en deltagare påtalar en brist som 

tolkas som en indentifikationsbarriär. Faktumet att biblioteksverksamheten inte 

är aktiv på sociala medier beskrivs som en brist. Deltagaren tycker att 

biblioteket måste bli bättre på att visa upp sig i sociala medier, exempelvis via 

kommunens Facebook-sida, för att marknadsföra sitt utbud. Målgruppen för 

marknadsföringen blir, enligt deltagaren, främst personer som inte ännu är 

användare av biblioteket.  

Personalen beskriver i intervjuer hur viktigt de är att de är hjälpsamma mot 

användarna när det kommer till att hitta önskat material eller tjänst. En 

deltagare säger att sociala medier inte skulle fylla någon större funktion för 

bibliotekets verksamhet. Inga planer finns på att testa publicering i sociala 

medier. I övrigt nämner personalen inga barriärer för identifikation.  

Tillgång 

Användarna är överens om att tillgången generellt är god, större delen av 

önskat material som önskas går att få tag på och ingen har haft problem med 

tillgången till bibliotekets tjänster. Däremot lyfts en rad begränsningar i 

tillgången fram, vilka ofta beskrivs som irriterande om än förstående brister. En 

deltagare tycker att samlingen engelskspråkig litteratur är för tunn, en annan 

tycker att cd-skivorna inte borde ha försvunnit från beståndet. Ännu en ställer 

sig frågande till varför biblioteket inte har köpt in några tv-spel för utlån. 

Deltagarna säger alla att begränsningarna i samlingarna troligen beror på en 

begränsad ekonomi. Flera deltagare tycker att biblioteket ska anpassa sina 

medieinköp efter det som efterfrågas mest, i synnerhet med begränsad 

ekonomi. Mindre förståelse visas inför det faktum att alla filmer har 18-

årsgräns för utlån, oavsett filmens åldersgräns. En deltagare säger att 15-

åringar kan hyra samma filmer på den lokala bensinmacken, en åldersgräns 

även biblioteket borde ha.  

Ingen av deltagarna berörs själva av bokbilsverksamheten, men två har åsikter 

om tillgången som följer av bokbilens turer. En av deltagarna tycker att 

bokbilens hembesök var femte vecka sker för sällan, att väntetiderna därmed 

blir för långa för att vara acceptabelt. En annan deltagare säger att bytet från 

bokbuss till bokbil innebar en förlust för de personer som bor långt ifrån de 

fysiska biblioteken och har svårt att röra sig. Med bokbilen försvinner 

möjligheten att fritt bläddra i material och titta runt bland fysiska hyllor.  
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Personalen beskriver tillgångsaspekten främst i termer av materialutbud. 

Samtliga deltagare nämner fjärrlånen till distansstudenter som en god service. 

En deltagare säger att vid sidan om fjärrlånen försöker personalen även köpa in 

relativt stora mängder kursböcker för utbildningar som är populära i 

Strömsund, såsom program till sjuksköterska och lärare. Även i andra delar av 

beståndet säger sig personalen försöka köpa in det som efterfrågas. En 

deltagare påminner om möjligheten för användare att själva lämna 

inköpsförslag, vilket i princip alltid beviljas. Alla deltagare nämner den 

förhållandevis stora samlingen böcker om jakt och fiske, och två tar upp den 

samiska litteraturen. Efter en stor inflyttning av flyktingar försöker personalen 

ofta rekommendera användare med annan språkbakgrund att låna lättlästa 

böcker. Ett sätt att locka nyanlända föräldrar till att låna böcker, säger en 

deltagare, är att uppmuntra dem att läsa på svenska tillsammans med sina barn.  

Överlag arbetar biblioteket med att ha en förhållandevis god bredd på 

samlingarna, även när det kommer till dagstidningar. En deltagare nämner en 

intern diskussion om att ta bort Svenska Dagbladet från tidningsrummet, av 

ekonomiska skäl. Beslutet att behålla tidningen motiverades med att den är 

Sverige näst största rikstäckande morgontidning och att inte alla vill läsa 

Dagens Nyheter. Avsaknaden av tv-spel till utlån förklarar en deltagare med 

personalens bristande kunskap om medieformen, en annan tror inte att intresset 

för tv-spel är särskilt stort bland användarna. 18-årsgränsen på film motiverar 

en deltagare med att det kan bli konflikter elever emellan under klassbesök, om 

flera vill låna samma film. Vidare berättar deltagaren att undantag kan göras 

från åldersgränsen, när barn kommer enskilt och frågar. En av deltagarna 

nämner e-böcker som en del av utbudet. Två nämner inte e-böcker alls. En 

annan deltagare är av uppfattningen att e-böcker inte är populärt bland 

kommuninvånare, och därmed inte värt att satsa på.  

Ansträngning för användaren 

Den största delen av ansträngningen för användarna följer av uppfattningen att 

öppettiderna är begränsade. Flera deltagare vill se ett morgonöppet 

huvudbibliotek, en redan från klockan åtta, en annan från klockan nio. Ett par 

deltagare tycker att kvällsöppet är viktigare. En deltagare säger att biblioteket 

inte behöver vara öppet mer än under skol- och kontorstid. Flera tycker att 

helgöppet är viktigt, antingen under lördag eller söndag. En deltagare tycker att 

användare borde kunna förvänta sig helgöppet av ett huvudbibliotek. En 

deltagare säger att öppettiderna är det mest bristande med hela verksamheten 

och berättar att många inte hinner ta sig till biblioteket efter jobbet. De 

begränsade öppettiderna bidrar, enligt en deltagare, till att användarna måste 

förbereda sig och planera innan ett besök:  

”Det är ju som att ska man ha något uträttat på biblioteket, då får man ju kolla 

upp öppettider och ja... Det är ju inte som i en stad där man bara kan gå dit och 

få det fixat. Istället måste man kolla: ’Är det öppet nu på förmiddagen?’, ’Är 

det öppet till sju ikväll?’. Och så måste man säkert fjärrlåna oftare, det tar ju 

extra tid. [...] Så det är en massa små extra processer.” (AD5) 
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En annan deltagare tar upp skillnaden mellan att vara biblioteksanvändare i en 

storstad jämfört med på glesbygden. I Strömsunds kommun kan vädret utgöra 

en faktor i tillgängligheten: 

”Ibland är det kanske inte farbara vägar alla gånger, på vissa ställen. [...] Om 

det kommer ett snöoväder... Det finns ju byar med fem-sex personer ute i 

skogen, snöröjning prioriteras inte dit. [...] Så det kan ju bero lite på vädret. Jag 

vet inte om det är mer ansträngande att vara biblioteksanvändare här än i 

staden, men det är åtminstone mer ansträngande att ta sig till biblioteket.” 

(AD6) 

En annan aspekt av användarnas ansträngningar lyfts fram av en deltagare; hur 

behaglig miljön på det fysiska biblioteket ter sig. Att Strömsunds 

huvudbibliotek enligt deltagaren är tyst och lugn beskrivs i konstrast till mer 

ansträngande biblioteksbesök: 

”När jag studerade i Umeå var det några gånger som bibliotekspersonal där 

fick säga åt folk som var för ljudliga och störiga att gå hem. Det kanske är 

något som glesbygdsbibliotek slipper.” (AD3) 

Personalens deltagargrupp pratar mycket om vad biblioteket gör för att 

underlätta för användarna. Att biblioteket i Strömsund är centralt beläget, att 

det finns generösa regler kring fjärrlån och att huvudbiblioteket är öppet tre 

kvällar i veckan hörde till de vanligaste svaren. Gemensamt för alla deltagare 

är uppfattningen att det är lätt att ta sig till huvudbiblioteket, tack vare 

handikappanpassad entré, parkering nära ingången, bra snöröjning och att hela 

byggnaden är på ett plan. En deltagare betonar att även före och efter 

öppettider är personalen ofta tillgänglig via telefon, så länge de är kvar i 

lokalen.  

Tre hinder för användare ger dock personalen uttryck för. Det första berör 

fjärrlånen, där distansstudenter betalar tio kronor per fjärrlån tills de kommer 

upp i gräsen 50 kronor terminsvis, då resterande fjärrlån är gratis. Regeln gäller 

dock inte för personer som inte studerar, vilket innebär att de får betala tio 

kronor per fjärrlån utan gräns. Eftersom avgiften för fjärrlån regleras i ett 

beslut av kommunfullmäktige kan biblioteket inte göra annat än att i en 

skrivelse rekommendera fullmäktige att ändra regeln. En deltagare tycker att 

10 kronor per material oavsett sysselsättning och avsikt är mer rimligt. Vidare 

kan förseningsavgifter för lånat material ses som ett hinder för användarna, 

enligt en deltagare. Avgiften är en krona per dag och försenat material. När en 

användare kommer  upp i 100 kronor dras lånerätten in och användaren måste 

betala hela summan. Förseningarna har varit avgiftsbelagda i ett antal år. En 

deltagare berättar om att en äldre användare blev irriterad när han fick sitt 

lånekort spärrat för första gången, men kan inte minnas några andra reaktioner, 

positiva eller negativa. Det tredje hindret för användarna anses vara den ett år 

gamla självbetjäningsmaskinen, som innebär att användarna numera får sköta 

utlån och återlämning själva. Personalen säger sig vana måna om att visa och 

förklara hur maskinen fungerar.  

”Vi har sagt att utlåningsmaskinen inte får bli ett hinder. Det är viktigt att 

låntagarna känner sig trygga med den” (PD3) 
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Observationerna visar att ett par användare hade vissa svårigheter att förstå 

självbetjäningssystemet. Vid de tillfällena var personal alltid vid 

informationsdisken och kunde lätt berätta eller gå fram och visa hur tekniken 

fungerar.  

Ansträngning för biblioteket 

De intervjuade användarna har svårt att formulera några aspekter av 

bibliotekets ansträngningar. En deltagare nämner utmaningen i att se till att alla 

kommunens invånare får vad de önskar i termer av service och utbud, men kan 

inte ge några konkreta exempel. En annan deltagare säger att ett ökat 

mångkulturellt inslag i kommunens befolkning gör att biblioteket måste se till 

att alla har tillgång till material på sitt språk. Ett glesbygdsperspektiv märks 

hos en deltagare, som tar upp avfolkning och en åldrande befolkning som två 

stora utmaningar för Strömsunds biblioteksverksamhet: 

”På bibliotek i storstäder kanske man tänker: ’’Hur ska vi förbättra det här?’. 

Men i glesbygd kanske man tänker: ’Hur ska vi täcka upp för problemen?’. 

Det blir som två olika fokuseringar.” (AD5) 

En annan deltagare tror att bibliotekarierna har ett lugn och skön arbetsmiljö i 

Strömsund jämfört med i storstäder:  

”Det är ju lugnt och tyst för bibliotekarierna. Man får kanske vara förberedd på 

ensamhet. Liksom vara inställd på det.” (AD3) 

Deltagarna i personalgruppen pratar samtliga om hur mycket de lyckas 

åstadkomma på biblioteket i form av aktiviteter och olika sätt att nå ut till 

användarna, trots knappa personalresurser och en begränsad ekonomi. En 

deltagare sammanfattar arbetet med ”vi försöker så gott det går” (PD1), en 

annan konstaterar att personalen aldrig svarat nej på en fråga från allmänheten 

eller föreningar om att ordna evenemang i bibliotekslokalen. I fråga om 

aktiviteter är ändå personalresurserna ett hinder, enligt en deltagare: 

”Jag skulle vilja ha mer kvällsaktiviteter. Men det går inte med den personalstyrkan vi har idag. 

Vi orkar inte, helt enkelt.” (PD3) 

Sedan en tid tillbaka arbetar personalen alltid ensam på kvällarna på 

huvudbiblioteket, vilket en deltagare lyfter fram som en försämring för 

arbetsmiljön. Ingenting allvarligt har inträffat under de ensamma kvällarna, 

men deltagaren har känt ett visst obehag. Vidare berättar deltagaren om en filial 

där den anställde inte vill vara ensam på kvällarna, vilket har fått till följd att 

chefen får åka dit varje onsdag. Ensamarbetet gör det omöjligt att ta emot stora 

grupper på biblioteket. Inte heller kan personalen i lugn och ro få runt och prata 

med användarna, enligt en deltagare. Öppettiderna beskrivs av  en deltagare 

som en svår avvägning: 

”Är det lite personal finns det ju två alternativ; ha mindre öppettider för att 

man ska arbeta tillsammans eller ha mer öppettider och större tillgänglighet 

fysiskt, och få arbeta ensam. För det är ju för låntagarnas skull vi jobbar 

ensamma.” (PD2)  

En deltagare berättar att det tidigare har varit lördagsöppet varje vecka på 

huvudbiblioteket, något som idag inte är möjligt. Däremot ska lördagsöppet, 

som tidigare nämnt, testas en gång i månaden till hösten. 
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”För länge sedan var det lördagsöppet, men då var personalstyrkan nästan 

dubbelt så stor som den är idag.” (PD4) 

En deltagare tar upp självbetjäningssystemet som en insats för att dels minska 

ansträngningen på personalresurserna, dels göra arbetet mer intressant för de 

anställda: 

”Det svåraste med att prioritera är frågan om vad som får stryka på foten, vad 

det är vi inte ska göra. Här har vi nu ett självbetjäningssystem för att frigöra 

personal, så att personalen mer ska kunna jobba med läsfrämjande och inte stå 

bakom en disk. Och så hoppas jag att jobbet kan bli lite mer stimulerande.” 

(PD4) 

Förståelse 

Ingen av användargruppens deltagare delar med sig av någon uppfattning om 

förståelse som informationsbarriär, bortsett från en deltagare som nämner att en 

ökad andel befolkning med annan språkbakgrund kräver att 

biblioteksverksamheten anpassas för deras språkkunskaper och behov. Ingen av 

deltagarna i gruppen nämner att de själva har haft problem med 

förståelseaspekten av tillgänglighet. 

I personalgruppen beskriver samtliga deltagare hur biblioteket kan vara ett stöd 

åt personer som inte kan svenska, då personalen kan ge tips och råd om 

läsning. En deltagare tar upp hur läsförmågan kan komma att försämras med 

sjukdom och ålder, och säger att personalen arbetar för att läsvanorna inte ska 

behöva påverkas. För att främja fortsatt läsning arbetar biblioteket med att 

informera om DAISY-spelare, ljudböcker och andra medier som underlättar 

läsupplevelsen för personer med dålig syn.  

En användare observerades ha svårt att förstå skönlitterära svenska böcker, 

varpå personalen tillfrågades. En anställd ledde honom till avdelningen med 

lättlästa svenska klassiker och visade skillnaderna mellan ett par lättlästa 

klassiker och deras respektive original. Användaren sa att han förstod texten i 

de lättlästa böckerna och gick för att låna ett exemplar.  

Enligt biblioteksplanen ska biblioteket ha ett lämpligt urval av media på 

utländska språk. Vidare ska biblioteket satsa på media med stor stil och 

DAISY-material till stöd för personer med funktionshinder (s. 6). I Strömsunds 

kommuns (2014) tillgänglighetsplan fastställs att alla medborgare ska kunna ta 

del av kommunens verksamhet oavsett funktionsförmåga och att viktig 

information ska spridas i olika versioner för att nå till samtliga invånare (s. 6).  

 

6.3 Övrigt 

Bland deltagarna i användargruppen tror nästan alla att tillgängligheten till 

biblioteksverksamheten kommer försämras i framtiden. Flera deltagare säger 

att försämringarna kommer att bero på att biblioteket blir mer digitaliserat och 

centraliserat, i betydelsen att de fysiska samlingarna i större utsträckning byts 

till e-media och filialerna läggs ner. En deltagare säger att sämre öppettider är 
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att vänta, även på huvudbiblioteket, eftersom att antalet besökare lär minska i 

framtiden. En annan säger att teknikutvecklingen har gjort att svenskarna har 

mindre tålamod och kräver omedelbar tillfredsställelse av den kultur vi 

konsumerar, varför färre kommer besöka de fysiska biblioteken i framtiden. En 

deltagare avviker med uppfattningen att tillgängligheten till 

biblioteksverksamheten i Strömsund i framtiden lär öka, men att färre lär 

använda den.  

Bland personalen är samtliga av uppfattningen att filialerna mycket väl kan 

komma att läggas ner, men att bokbilsverksamheten behålls och utvecklas. Två 

av de anställda säger att de inte tror att de närmaste åren innebär några större 

förändringar, vilket en av dem ser som något positivt. En av deltagarna påpekar 

att en förändring är planerad; att till hösten ha lördagsöppet en gång i månaden. 

Samma deltagare tror att andra typer av mobila lösningar kommer testas de 

kommande åren. En deltagare säger att filialerna, där personal jobbar på 

halvtid, är dåligt utnyttjade resurser, och att det i framtiden är aktuellt att 

reflektera över filialernas påverkan på ekonomin. Istället tycker deltagaren att 

en utvecklad bokbilsverksamhet kan vara ett sätt att förbättra tillgängligheten 

jämfört med dagens filialverksamhet. Genom ökad användning av bokbilen kan 

biblioteket komma ännu närmare användarna utanför centralorten. Det enda 

som skulle försvinna med förändringen är biblioteket som social mötesplats, 

enligt deltagaren. 
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7 Diskussion 

I följande avsnitt besvaras först studiens två frågeställningar i tur ordning, med 

hänvisningar till tidigare forskning. Därefter beskrivs övergripande slutsatser 

som kunnat dras av studien. Avslutningsvis presenteras en reflektion över 

studiens teoretiska utgångspunkter och metoder, samt förslag på vidare 

forskning. 

Studiens två frågeställningar är som följer: 

Vilka likheter och skillnader finns i användarnas och personalens 

uppfattningar av biblioteksverksamhetens tillgänglighet? 

Vilket likheter och skillnader finns mellan hur användare och 

personal uppfattar biblioteksverksamhetens olika roller och dess 

tillgänglighet? 

Användarna och personalen fokuserar till stora delar på två olika beskrivningar 

av tillgänglighet. Användarna berättar om tillfällen och områden där 

biblioteksverksamhetens tillgänglighet brister. De ägnar mindre utrymme åt att 

prata om det dagliga arbete och de riktade insatser personalen genomför för att 

förbättra tillgängligheten. Personalen är å sin sida mer benägna att prata om 

vad de gör för att öka tillgängligheten på en rad områden. När det gäller brister 

i tillgängligheten har personalen ofta inte lika uttömmande svar som 

användarna. Personalen nämner inte heller lika många områden med brister, 

och är generellt mer benägen att berätta om de positiva resultaten av olika 

prioriteringar i tillgängligheten.  

Användarnas uppfattningar om brister i utbudet och tillgången på material står 

i kontrast till personalens fokus på obegränsad mängd fjärrlån och inköp av 

efterfrågat material såsom jakt- och fiskeböcker. Personalen påminner också 

om möjligheten för användarna att lämna inköpsförslag, som ett sätt att 

tillgodose personliga önskemål. Användarna tillfrågades inte om 

inköpsförslagen, och nämnde inte heller tjänsten, vilket tyder på att flera av de 

med åsikter om utbudet inte känner till möjligheten. Deltagarnas uppfattningar 

om beståndet ger stöd åt Gustafsson och Nilsson (2014), som skriver att 

glesbygdsbibliotek har svårt att tillgodose allas behov i samlingarna. 

Öppettider är ännu ett område där uppfattningarna går isär. Användardeltagarna 

är samtliga av uppfattningen att öppettiderna inte är tillräckligt bra, även om 

önskemålen om förbättringar skiljer sig. En deltagare lyfter fram vädrets 

inverkan på ansträngningen att ta sig till biblioteket. Att vara 

biblioteksanvändare i glesbygd kräver viss planering, enligt en deltagare. 

Comber et. al. (2012) och Park (2012) visar i sina studier att det geografiska 

avståndet till biblioteket är en faktor för både användning av och graden av 

tillfredsställelse med biblioteksservice. I användargruppen märks ingen 

skillnad i uppfattning mellan deltagarna baserat på deras bostads avstånd till 

biblioteket, vilket kan förklaras med att urvalet är relativt litet och samtliga bor 

i en glesbygdskommun, relativt nära huvudbiblioteket eller en filial. Ingen i 

användargruppen får besök av bokbilen, ändå har en deltagare åsikten att 

bokbilen lämnar av material för sällan för att servicen kan ses som tillgänglig. 

Gällman (2013) gör en liknande bedömning och skriver att bokbussen måste 
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komma ofta för att räknas som tillgänglig. En annan säger att bokbilen inte kan 

ersätta ett fysiskt bibliotek när det kommer till tillgänglighet. Hast och 

Normark (2011) skriver att uppsökande verksamhet är ett av de främsta 

exemplen på vad biblioteket kan göra för att minska ansträngningen för 

användarna, men i denna studie tycks användardeltagarna ha en avvikande 

uppfattning. Inte heller får författarnas resonemang om det obehag som 

användarna upplever när de ber om hjälp något stöd av denna studie, då ingen 

deltagare i någon grupp tar upp obehag som en barriär för tillgänglighet. 

Negussie (2013) skriver att e-medier är ett sätt att öka tillgängligheten för 

användarna, med avstamp i satsningen på e-medier bland folkbibliotek i 

Stockholms län. Deltagarna i båda grupperna förefaller skeptiska till e-medier i 

Strömsund; en personaldeltagare säger att användarna inte är intresserade eller 

saknar teknisk möjlighet att ta del av e-medier, användardeltagarna visar i 

intervjuerna inte heller något intresse för e-medier.  

Personalgruppen betonar alla prioriteringar som görs för att underlätta för 

användarna. Biblioteket i Strömsund ligger centralt, fjärrlånen är generösa, 

lokalen är handikappanpassad och personalen är ofta nåbar på telefon utanför 

ordinarie öppettider. Deltagarna fokuserar på det positiva i att huvudbiblioteket 

nu har öppet tre kvällar i veckan, jämfört mot tidigare två. Från personalens 

perspektiv är öppettiderna anpassade efter användarnas behov och i princip så 

bra de kan bli, med rådande personalresurser. Även Gustafsson och Nilssons 

(2014) intervjuer med bibliotekschefer i glesbygd visar samma uppfattning; att 

öppettiderna är anpassade efter de behov som finns i kommunen. Den 

ansträngda ekonomin i kommunerna lyfts fram som ett hinder för satsningar 

inom verksamheten. Författarna nämner också meröppet som en verklighet i 

två av de studerade kommunerna, en fråga som Strömsunds personal ännu 

ställer sig tveksam till, då vissa aspekter av tillgängligheten skulle försämras 

under meröppettimmarna. Även Lee (2009) skriver om svårigheter för 

bibliotek i glesbefolkade område, i synnerhet ekonomiska utmaningar och 

problemen med avfolkning. Författaren betonar vikten av samarbeten mellan 

bibliotek i form av gemensamma kataloger och bestånd. Strömsund delar 

hemsida med de andra folkbiblioteken i länet, men frågan om delat bestånd är 

ännu inte aktuell, enligt personalen.  

Forsling Jansson (2001) skriver att glesbygdsbiblioteks problem med 

personalresurser även tar sig uttryck i form av att få anställda arbetar heltid och 

att många saknar bibliotekarieutbildning. I Strömsund arbetar de flesta 

anställda, filialerna inräknade, på deltid, vilket av en deltagare beskrivs som 

dåligt utnyttjade resurser. Många inom Strömsunds biblioteksverksamhet 

saknar bibliotekarieutbildning, men ingen deltagare ur någon av grupperna 

framställer avsaknaden som ett problem.  

De flesta användarnas uppfattningar i studien rymmer inte bibliotekets 

ansträngningar, där dilemmat med öppettiderna och personalresurserna ingår. 

En användare uppfattar att personalen har en lugn arbetsmiljö, där det är viktigt 

att vänja sig vid ensamarbete. Övriga intervjuade användare nämner inte några 

svårigheter för den enskilda anställda, utan fokuserar på övergripande 

utmaningar för verksamheten. Personalen vittnar om ett obehag vid 

ensamarbete på kvällar, något ingen användare säger sig uppfatta. Vidare 

berättar personalen att de gör sitt yttersta efter de förutsättningar som finns, att 

de alltid försöker realisera förfrågningar från allmänheten. Det är rimligt att 
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anta att användarna skulle ha en annan uppfattning om öppettiderna om de till 

fullo var informerade om personalens arbetssituation. Här blir det tydligt att 

grupperna uppfattar verksamheten ur sitt eget perspektiv. Användarna nämner i 

sina uppfattningar inte ensamarbetets nackdelar och de ansträngda 

personalresurserna. Personalen å sin sida känner inte till hela bilden av 

användarnas ansträngningar att tillgodose sig bibliotekets utbud. En ofta 

omtalad lösning från personalens sida, att låta bokbilen köra ut till användarna, 

får mothugg från en deltagare i användargruppen som tycker att möjligheten att 

kunna bläddra bland materialet, som på huvudbiblioteket, då går förlorad. Båda 

grupper deltagare är med andra ord mest verbala när det gäller deras eget 

perspektiv på tillgängligheten, och föreslår lösningar utifrån sitt eget 

perspektiv.  

Hur svåröverkomliga barriärerna uppfattas skiljer sig mellan grupperna. En 

deltagare tar upp 18-gränsen på utlån av film som ett hinder för användarna, 

men är inte informerad om bakgrunden till åldersgränsen, dels att personalen 

kan göra undantag från regeln. Det omvända gäller också; vissa barriärer 

uppfattas som mer svåröverkomliga av personalen än användarna. En 

användardeltagare nämner åldersproblematiken och avfolkningen som två 

utmaningar för biblioteket, men ger inte något exempel på vad det innebär för 

verksamheten. I detta fall är personalens uppfattningar mer präglade av 

erfarenheter om konsekvenser för det dagliga arbetet.  

Personalgruppens deltagare har en stark tro på bokbilen som ett sätt att 

överbrygga avstånden och de ansträngningar som geografin innebär för 

användarna. En deltagare menar att tillgängligheten skulle kunna förbättras om 

filialerna försvann och ersattes av en utvecklad bokbilsverksamhet. 

Intervjuerna med användarna ger dock inget stöd för nedläggning av filialer 

och en utökad uppsökande verksamhet. Ingen användare lyfter fram bokbilen 

som en service de själva skulle vilja ha, vilket kan förklaras med en ofta 

obefintlig erfarenhet och att de i dagsläget bor relativt nära en bibliotekslokal.  

Ett område där personal och användare förefaller vara överens om 

tillgänglighetsfrågan är vikten av ett gott bemötande från personalen, vilket av 

alla deltagare uppfattas som ett idag uppfyllt krav på tillgänglighet. Herngren 

och Elvin Johansson (2006) konstaterar att ett gott bemötande är viktigt för att 

öka tillgängligheten, inte minst för personer med funktionshinder. 

Deltagarnas uppfattningar om rollerna som biblioteket spelar i lokalsamhället 

ger en liknande, om än inte lika polariserad, bild mellan de båda grupperna. 

Rollen som kulturcentrum beskrivs av användarna som dominerad av de 

skönlitterära samlingarna och deras inbjudan till läsupplevelser och 

förströelser. Personalen betonar istället alla kulturella aktiviteter som 

genomförs på huvudbiblioteket och beskriver en mer aktiv roll som kulturaktör 

i kommunen, med målet att vara ett minikulturcentrum. Som ett exempel på 

biblioteket som minikulturcentrum nämns det planerade galleriet i ett av 

huvudbibliotekets rum. Användardeltagarna känner sannolikt inte till galleriet, 

och har ingen kunskap om alla kulturaktiviteter som anordnats, varför deras 

beskrivningar domineras av samlingarna. Att användarnas svar utelämnar 

kulturella aktiviteter kan relateras till vad Myndigheten för kulturanalys (2016) 

skriver om relationen mellan geografiskt avstånd och villigheten att ta del av 

kulturaktiviteter. På glesbygden är invånare mindre villiga att uppleva 



47 

 

kulturaktiviteter som innebär längre resor från hemmet, vilket ofta blir fallet i 

Strömsunds kommun om de flesta aktiviteterna anordnas på huvudbiblioteket.  

Användarnas fokusering på de fysiska samlingarna i kulturrollen förklarar 

uppfattningarna om brister i utbudet och åldersgränser som begränsar 

lånerätten. Då kulturrollen för användarna är så sammanbunden med 

samlingarna blir öppettiderna den enskilt största barriären för användarnas 

tillfredsställelse med rollen. Betoningen på det fysiska biblioteket och dess 

samlingar märks även i åsikten att en bokbil inte kan ersätta fysisk 

biblioteksverksamhet. Deltagarna i användargruppen har en snäv syn på 

kulturrollen, och en lika snäv syn på de tillgänglighetskrav som kan kopplas till 

rollen. Personalgruppen, med sitt fokus på en aktiv kulturroll, ser barriärer för 

tillgängligheten i mängden ensamarbete och de skrala personalresurserna. Om 

biblioteksverksamheten ska driva en kulturroll som personalen gör anspråk på 

ställs höga krav på förmågan att ordna aktiviteter och arrangemang, ofta 

kvällstid, vilket idag inte är möjligt. Uppfattningen överensstämmer med vad 

Grelsson (2008) skriver om kulturrollen i Krokoms biblioteksverksamhet, där 

personalresurser hämmar arbetet inom kulturrollen.  

Användare och personal skiljer sig även i uppfattningarna om rollen som 

kunskapscentrum. Användarna fokuserar på det stöd biblioteket kan vara för 

elever och studenter i skoluppgifter och uppsatsskrivande. Särskilt lyfts 

personalens kunskaper om databaser och facklitteratur fram. Vidare beskriver 

användarna hur biblioteket spelar en viktig roll för barns läsutveckling. 

Personalen pratar istället mer om gymnasieskolans fysiska närhet, att många 

elever använder biblioteket som studierum, vilket även observationerna visar. 

Fjärrlånen betonas starkt av personalen, ett område som ingen 

användardeltagare nämner alls. Att ingen användare pratar om fjärrlån kan bero 

på att de själva aldrig utnyttjat tjänsten, ingen av deltagarna är 

distansstuderande på högskolenivå.  

En aspekt av kunskapsrollen som en deltagare ur personalen lyfter fram, och 

som även märks i biblioteksplanen, är den låga utbildningsnivån i kommunen. I 

kommunen finns enligt deltagaren ett utbildningsförakt som är svårt att bryta. 

Utbildningsnivån och det tillhörande föraktet försvårar bibliotekets roll som 

kunskapscentrum. Muddiman et. al. (2000) skriver om vikten att förändra 

bilden av biblioteket hos exkluderande grupper, vilket användare med låg 

utbildningsnivå kan sägas utgöra inom kunskapsrollen. Författarna skriver att 

biblioteket bör prioritera exkluderade grupper genom riktade insatser och 

omfördelning av resurser, vilket idag inte förefaller genomföras i särskilt stor 

utsträckning i Strömsund.  

I kunskapsrollen liksom i kulturrollen fokuserar användardeltagarna mycket på 

de fysiska bibliotekslokalen, där öppettider som barriär ingår. Till skillnad från 

kulturrollen lyfts även personalen fram som en viktig komponent. Deltagarna i 

användargruppen nämner inga särskilda barriärer i interaktionen med 

personalen. Den av personalgruppen tidigare nämnda barriär i form av 

personalresurser kan relateras till kunskapsrollen, eftersom användargruppen 

tydligt ser personalen som en vital del av rollen. Forsling Jansson (2001) 

skriver att spontanbesök på skolor är omöjliga för bibliotekspersonal på 

glesbygden. I Strömsund betonar personalen att bokbilen ofta kör ut material 

till skolor, men Forsling Jansson skriver om läsfrämjande arbete, inte endast 
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om utdelning av material. Läsfrämjande spontanbesök på skolor förefaller 

därmed i princip lika omöjliga i Strömsund som i Forsling Janssons studie.   

Personalgruppens omnämnande av fjärrlånsavgiften som en barriär kan också 

kopplas till kunskapsrollen, även om användardeltagarna själva inte har visat 

på den uppfattningen. Fjärrlånsavgiften har en övre spärr för studenter under 

formell utbildning, men avgiften tas ut obegränsat för personer som har endast 

har ett specialintresse eller söker bildning på egen hand, vilket är ytterligare en 

barriär inom kunskapsrollen som drabbar personer utanför formella 

utbildningar. Överlag beskriver personalen arbetet mot distansstudenterna som 

en välfungerande del av verksamheten, vilket är samma bild som framkommer 

i Grelssons (2008) studie.  

Deltagargrupperna ger en någorlunda homogen beskrivning av rollen som 

informationscentrum. Överlag är informationsrollen den minst beskrivna i 

intervjuerna. Ett par användare säger att biblioteket är en kvalitetsstämpel för 

information och att det går att fråga personalen om nästan vad som helst. 

Personalen har färre beskrivningar om verksamheten i informationsrollen och 

nämner bara olika öppna möten i bibliotekslokalen. Deltagarna i 

användargruppen har inte nämnt någon barriär som kan kopplas till 

informationsrollen, förutom den barriär öppettiderna innebär. 

Personalresurserna som barriär relateras också till rollen, eftersom användarna 

anger att personalen är viktig. Svårigheten att beskriva informationsrollen i 

båda deltagargrupperna motsäger Thorns (2006) studie, där folkbibliotek på 

landsbygden beskrivs som en verksamhet där alla fyra roller har lika stor plats. 

Skillnaden mellan denna studie och Thorns är att den senare är en fallstudie av 

ett bibliotek på landsbygden, med andra geografiska förutsättning än i 

glesbygd.  Grelsson (2008) skriver att filialerna i Krokoms kommun hade en 

större informationsroll än huvudbiblioteket, vilket kan innebära att denna 

studie hade kunnat beskriva en tydligare roll om deltagare hade rekryterats från 

filialerna. 

Personalen ser rollen som ett socialt centrum som viktig. Närheten till 

användarna omnämns av alla deltagare i personalgruppen. Att känna sina 

användare, kunna samtala en stund om vardagliga ämnen, ha vetskap om vissa 

personliga förhållanden, är enligt personalen enbart positivt. Vidare pratar flera 

deltagare om sociala aktiviteter som biblioteket anordnat de senaste åren. 

Personaldeltagarna är av samma uppfattning som de flesta av respondenterna i 

Flatley och Wyman (2009); att biblioteket ska spela en aktiv roll i att främja 

gemenskap och göra livet bättre för invånarna.  

Bokbilens turer beskrivs, förutom själva lämningen av material, uteslutande 

som en social del av verksamheten. Även observationerna stöder den 

beskrivningen, då alla möten mellan användare och chaufför präglas av 

vardagliga samtal utan någon direkt koppling till biblioteksverksamheten. 

Intervjuerna och observationerna stöder Hast och Normarks (2011) slutsats om 

att den uppsökande verksamheten skapar en personlig relation mellan 

användare och personal. Då samtliga deltagare i användargruppen saknar 

erfarenhet av bokbilen nämns den inte alls i svaren. Inte heller tycks det fysiska 

biblioteket stå för några större sociala värden för deltagarna själva; ingen 

uppfattar att bibliotek fyller en social funktion i deras liv. Däremot beskrivs 

biblioteket av ett par deltagare som en samlingspunkt för alla människor och ha 
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en social betydelse för äldre personer. Uttalandet ger stöd åt Grelsson (2008), 

som beskriver hur bibliotek på glesbygden främst fyller en social funktion för 

äldre personer. En deltagare önskar en caféverksamhet i anslutning till 

huvudbiblioteket, vilket tolkas som en önskan om en större social roll i 

biblioteksverksamheten.  

Förutom öppettiderna nämner användardeltagarna ingen självupplevd barriär 

för tillgängligheten som kan relateras till den sociala rollen. Däremot beskriver 

en deltagare bokbilen som en försämring i tillgänglighet jämfört med det 

fysiska biblioteket. Ingen deltagare har någon erfarenhet av bokbilen och ingen 

nämner heller någon social aspekt av den uppsökande verksamheten. 

Personalgruppen, som tydligt ger uttryck för både fördelarna och det sociala 

med bokbilen, är intresserade av en utvecklad bokbilsverksamhet. Hast och 

Normark (2011) skriver om den sociala betydelse den uppsökande 

verksamheten spelar för användarna, vilket personalen i denna studie har 

kunskap om, till skillnad från användardeltagarna. Paradoxalt nog innebär 

utvecklandet av den sociala bokbilsverksamheten att filialerna kan komma 

stängas, vilket enligt en personaldeltagare innebär att sociala mötesplatser i de 

mindre orterna försvinner. Lind och Svendsen (2013) skriver om den 

upprördhet som användare av nyligen stängda filialer känner. Författarnas 

slutsats är att filialer på landsbygden spelar en stor roll i att skapa socialt 

kapital i lokalsamhället, varför nedläggning av filialer i Strömsunds kommun 

skulle kunna få långtgående negativa konsekvenser. Även Sin och Kim (2008) 

ser filialer, i kombination med digitala lösningar, som ett sätt att öka 

tillgängligheten. Biblioteksverksamheten inom den sociala rollen står med 

andra ord inför svåra kommande prioriteringar. Haggis och Goulding (2003) 

konkluderar sin studie med slutsatsen att användare vill få materialet 

hemskickat, snarare än att behöva ta sig till en avlämningsplats, vilket ställer 

ytterligare krav på utvecklingen av den uppsökande verksamheten.   

Personalens uppfattning om den uppsökande verksamhetens roller stämmer väl 

överens med Wendels (2007) studie, där kulturrollen och den sociala rollen i 

Andersson och Skot-Hansens modell lyfts fram som dominerande i 

verksamheten. Både personalens och användarnas uppfattningar om bokbilen 

motsäger Andersson och Jonssons (2009) slutsatser om att den uppsökande 

verksamheten innehåller alla fyra roller från Andersson och Skot-Hansens 

modell. Andersson och Jonsson skriver dock om bokbussar snarare än bokbilar, 

vilket kan förklara skillnaderna.  

 

7.1 Slutsatser 

Denna studies problemformulering tar avstamp i den identifierade bristen på 

uppsatser, vetenskapliga artiklar och litteratur om biblioteksanvändare i 

glesbygd. Syftet är att ”genom intervjuer med biblioteksanvändarna och 

personal vid Strömsunds folkbibliotek, få kunskap om hur användarna och 

personalen uppfattar bibliotekets tillgänglighet”. 

Studien visar att användarna uppfattar öppettiderna som den enskilt största 

barriären för tillgänglighet. Ur personalens synvinkel är öppettiderna ett 

dilemma, längre öppettider innebär större påfrestningar på personalresurserna, 
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mer ensamarbete och risk för ökat obehag på kvällarna. Vidare uppfattas brister 

i beståndet som en barriär, som dock möts med större förståelse med 

hänvisning till bibliotekets ekonomi. Personalen uppfattar beståndet som brett 

och med något som alla kan uppskatta, och påminner om att användarna kan 

lämna inköpsförslag. Den uppsökande verksamhetens påverkan på 

tillgängligheten värderas lågt eller nämns inte alls av användarna. Personalen 

värderar den uppsökande verksamheten högt och ser det som ett sätt att öka 

tillgängligheten. Personalen och användarna är överens om att satsning på e-

medier inte är en lämplig strategi för att öka tillgängligheten.  

Överlag betonar personalen de åtgärder och satsningar som görs för att 

underlätta nyttjandet av biblioteksverksamheten. I motsats till användarna 

nämner personalen andra barriärer för användarna än ovannämnda öppettider, 

barriärer som aldrig nämns eller uppfattas som problematiska av användarna. 

Användarnas uppfattningar å sin sida rymmer sällan de ansträngningar som 

arbetet med tillgänglighet innebär för personalen.  

De skilda uppfattningarna av tillgänglighet kan förklaras med de båda 

gruppernas syn på biblioteksverksamheten som helhet. Användarna ser 

biblioteket som ett centrum för kultur och kunskap, där samlingarna och stödet 

från personalen utgör kärnan av verksamheten. Biblioteket som fysisk plats är 

mycket viktig, användarna går dit för tystnaden, lugnet, för att få hjälp att hitta 

material, för att läsa tidningen och få svar på en fråga. För användarna i studien 

fyller biblioteket ingen social funktion, men det finns en föreställning om att 

verksamheten är socialt betydelsefull för vissa äldre användare, och möjligen 

skulle kunna spela en större roll under andra förutsättningar. Denna uppfattning 

om verksamheten, där den fysiska bibliotekslokalen står i centrum, förklarar 

användarnas uppfattning om tillgänglighet. Då bibliotekslokalen och dess 

samlingar är viktigast blir för korta öppettider och brister i bestånden de största 

barriärerna för tillgänglighet. 

Personalen uppfattar istället biblioteket som ett centrum för kultur och 

kunskap, där personalen spelar en aktiv roll i att nå ut till användarna och 

utveckla verksamheten. Personalen uppfattar bibliotekets sociala roll som stor, 

viktig och aktiv. Relationen mellan användare och personal samt den 

uppsökande verksamheten lyfts fram som de främsta exemplen på den sociala 

rollen ur personalens perspektiv. De jämförelsevis mer aktiva och uppsökande 

roller som personalen uppfattar att biblioteksverksamheten spelar förklarar 

gruppens syn på tillgänglighet. Rollerna som kunskaps-, kultur- och socialt 

centrum kräver en aktiv och engagerad personal för att säkerställa alla aspekter 

av tillgänglighet. Utan personalen kan dessa roller inte uppfyllas, varför långa 

arbetsdagar, ensamarbete och obehag för de anställda blir barriärer för 

tillgänglighet.  

De skilda uppfattningarna grupperna emellan ger flera möjliga konsekvenser. 

Då användarnas uppfattningar om verksamheten och dess tillgänglighet är 

mindre fokuserade på personalens betydelse kan eventuella satsningar på att 

stärka personalresurserna, och därmed tillgängligheten, gå användarna 

obemärkt förbi, eller åtminstone uppskattas mindre än en lika stor ekonomisk 

satsning på exempelvis de fysiska samlingarna. Personalens uppfattningar om 

verksamheten och tillgängligheten kan å sin sida leda fram till utvecklade 

strategier för att nå ut till användarna med material, men riskerar på samma 
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gång att inte till fullo vara medveten om användarnas positiva uppfattningar av 

bibliotekslokalen, dess stämning och tystnad.  

I framtiden blir frågan om bokbilens utvecklande sannolikt alltmer aktuell, 

möjligen i konflikt med filialernas existens. I ett ekonomiskt dilemma om 

framtiden för den uppsökande verksamheten kontra filialernas framtid visar 

denna studies slutsatser på tänkbara konsekvenser. Personalens betoning av 

bokbilen som något stärkande för verksamhetens tillgänglighet står i bjärt 

kontrast till användarnas mer likgiltiga uppfattning. Användarnas uppfattningar 

om den fysiska bibliotekslokalen kan få konsekvenser för en eventuell framtida 

nedläggning av filialer. Om så blir fallet skulle det innebär en kraftig 

försämring av tillgängligheten för de användare, vilket tycks vara merparten, 

som förespråkar ett fysiskt bibliotek framför en bokbil. En nedläggning av 

filialerna enligt Andersson och Skot-Hansens modell skulle främst märkas i 

den sociala rollen, då biblioteket som mötesplats försvinner, vilket paradoxalt 

är den roll som användarna tillmäter relativt liten betydelse för dem själva.  

 

7.2 Tillvägagångssätt 

Användandet av semistrukturella intervjuer har i denna studie varit 

framgångsrikt i termer av mängd insamlat material. Större delen av material 

som legat till grund för resultat- och diskussionsavsnitten kommer från 

intervjuerna. Initialt fanns en oro över att användarna inte skulle vilja ställa upp 

på intervju, men med åtta intervjuer i gruppen fanns inga problem med 

mängden material inom användarperspektivet. Bekvämlighetsurvalet av 

deltagare var till stora delar en god strategi. Deltagarna visar upp en 

någorlunda god bredd i geografisk spridning, könsfördelning och åldersspann. 

Tre brister finns med deltagarurvalet i användargruppen; ingen är i 

pensionsåldern, ingen bor i kommunens mest perifera delar och ingen har 

erfarenhet av den uppsökande verksamheten. 

Intervjuguiden följdes i samtliga fall, med komplementära frågor unika för 

varje intervju. De första intervjuerna gav många uppslag på nya frågor och 

infallsvinklar, vilka ett flertal användes i de senare intervjuerna. I 

intervjuguiderna ställs inga explicita frågor om Bucklands (1991) barriärer 

eller Andersson och Skot-Hansens (1994) modell, istället tillfrågades 

deltagarna om deras uppfattning om tillgänglighet och bibliotekets roller. 

Nackdelen med detta förfarande var att deltagarna ofta hade svårt att formulera 

svar som gick att tolka som relevanta inom barriärerna och modellen. 

Svårigheten med frågornas karaktär upptäcktes tidigt i intervjuprocessen och 

en rad följdfrågor kunde ofta ge mer användbara och utvecklade svar. Att 

istället förklara de båda teoretiska ramverken för deltagarna hade tagit upp 

viktig tid från intervjuerna och en full redogörelse bedömdes inte nödvändig i 

någon intervju.  

Personalen gav desto mer välutvecklade och användbara svar. Inte heller i 

dessa intervjuer förklaras något av de teoretiska ramverken. I biblioteksplanen 

har Andersson och Skot-Hansen varit en tydlig inspirationskälla, där deras fyra 

roller används. En viss förtrogenhet med modellen märktes av 

personaldeltagarnas svar. Även om Bucklands barriärer var okända för 
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deltagarna, kunde de i många fall resonera mer utförligt om tillgänglighet än 

den andra deltagargruppen. Chauffören av bokbilen intervjuades inte enligt 

intervjuguiden. Däremot samlades empiriskt material in under en dagstur med 

bokbilen, varav en stor del från samtal med chauffören. En brist i urvalet av 

personaldeltagare är att alla arbetar på huvudbiblioteket. Personal på de fyra 

filialerna ingår inte i insamlingen, på grund av resursbrist i form av tid och 

pengar.  

De två andra metoderna, dokumentanalys och observationer, planerades och 

genomfördes först på plats i Strömsund med avsikten att ge komplementär 

information till intervjumaterialet. Med resultat- och diskussionsavsnittet 

färdigställt kan det konstateras att metoderna användes i liten utsträckning, i 

synnerhet eftersom mängden material var mycket liten. Trots att metoderna inte 

bidrar med särskilt mycket till besvarandet av studiens frågeställningar, har de 

behållits i uppsatsen för att bekräfta vissa uppgifter, visa på sociala situationer 

inom biblioteksverksamheten och fylla i ett par luckor som intervjumaterialet 

missade. För mer genomgripande och användbar implementering av metoderna 

borde de ha planerats för i god tid före insamlingsperioden.  

Bucklands barriärer och Andersson och Skot-Hansens modell har, trots 

avsaknaden av förklaringar under intervjuerna, visat sig vara användbara som 

analysverktyg för studiens material. Båda har i diskussionsavsnittet visat sig 

vara potenta att presentera skillnader i uppfattningar mellan användare och 

personal, vilket var en central del av studiens syfte. Ett anmärkningsvärt 

resultat av Bucklands barriärer har varit deltagarnas svårigheter att se barriärer 

ur en annan grupps perspektiv. I denna studie innebär det inget större problem, 

utan visar på väsentliga skillnader i uppfattning, men i vissa barriärer har 

underlaget för jämförelser varit skralt. Andra analysverktyg kan möjligen ge en 

jämnare materialinsamling i respektive kategori, för att underlätta en ur alla 

aspekter jämförande analys. Andersson och Skot-Hansens modell har inneburit 

vissa svårigheter som analysverktyg i en studie med användarperspektiv. 

Modellen förutsätter en kunskap om biblioteksverksamheten, kunskap som 

personalen besitter i större utsträckning än användarna. Att deltagargrupperna 

fokuserar på olika aspekter av rollerna kan därmed förklaras med deras 

kunskap och insyn i verksamheten. I denna studie har modellen utgjort ett 

verktyg för att beskriva en uppfattning av biblioteket, i relation till uppfattning 

om tillgänglighet. I detta avseende bedöms Andersson och Skot-Hansens 

modell vara ett lämpligt val av teoretisk utgångspunkt, med reservationen att 

användarnas uppfattningar inte till fullo kan tas till vara på i tolknings- och 

analysarbetet. Mot bakgrund av modellens konsekvenser för denna studie vore 

därför en utveckling av modellen önskvärd. En ny version av Andersson och 

Skot-Hansens modell, med roller närmare användarnas uppfattningar och 

kunskaper, skulle gynna analysarbetet i kommande studier med användare i 

fokus. 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Denna studies fokus på glesbygdsbibliotek och användarperspektiv skulle 

kunna utvecklas i framtida studier. Ett större och mer strukturerat deltagarurval 

skulle kunna ge intressanta analyser av betydelsen av ålder och utbildningsnivå 
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i uppfattningen av tillgänglighet. I denna studie ingår inga deltagare i 

pensionsåldern, en användargrupp som är mycket intressant ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. Att bli äldre för ofta med sig en begränsad ekonomi 

och ökad risk för funktionsnedsättningar, något som försvårar användningen av 

bibliotek. En åldrande befolkning ställer krav på en biblioteksverksamhet som i 

glesbygd redan har en rad stora utmaningar, som kan belysas i framtida studier.  

Filialbibliotek i glesbygden förekommer inte i denna studies materialinsamling. 

Framtida studier skulle kunna jämföra uppfattningar om tillgänglighet mellan 

personal och användare på filialer respektive huvudbibliotek. På mindre orter i 

glesbygden kan uppfattningen av tillgänglighet vara en annan än i de större 

centralorterna, och biblioteksverksamheten är här mer begränsad på grund av 

geografiska förutsättningar. 

Även den uppsökande verksamheten får lite utrymme i denna studie. Att ha 

deltagargrupper som uteslutande nyttjar biblioteket genom den uppsökande 

verksamheten vore ett sätt att bredda de möjliga uppfattningarna av 

tillgänglighet. Denna studie har förvisso samlat in material i en 

glesbygdskommun, men samtliga deltagare befann sig på biblioteket, vilket 

innebär att de inte finner svårigheterna att ta sig dit oöverstigliga. En framtida 

studie som istället intervjuar användare som endast möter biblioteket i form av 

den uppsökande verksamheten vore mycket intressant. En studie av det slaget 

kan ge upphov till en fördjupad förståelse för olika uppfattningar av 

tillgänglighet till bibliotek på glesbygden.  

 

Sammanfattning 

Studien som presenteras i denna uppsats har som syfte att öka kunskapen om 

hur användare och personal vid Strömsunds folkbibliotek uppfattar 

tillgänglighet. Eftersom Strömsunds kommun präglas av glesbygd, avfolkning 

och en åldrande befolkning ställs biblioteksverksamheten, som enligt lag ska 

vara tillgänglig för alla, inför stora utmaningar. För att uppfylla syftet har två 

frågeställningar formulerats:  

Vilka likheter och skillnader finns i användarnas och personalens uppfattningar 

av Strömsunds biblioteksverksamhets tillgänglighet? 

Vilket likheter och skillnader finns mellan hur användare och personal 

uppfattar biblioteksverksamhetens olika roller och dess tillgänglighet? 

Studien finner sina teoretiska utgångspunkter i Michael Bucklands begrepp 

informationsbarriärer, som relateras till den första frågeställningar, samt 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens modell över bibliotekets roller, 

som relateras till den andra frågeställningen. Både informationsbarriärerna och 

biblioteksrollerna  har anpassats för att passa studiens syfte och kontext.  

Den tidigare forskning som studien tar avstamp i domineras av svenska 

uppsatser och utländska vetenskapliga artiklar om glesbygdsbibliotek, 

tillgänglighet och uppsökande verksamhet.  
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Empiriskt material har i huvudsak samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer med användare och personal på huvudbiblioteket i Strömsund. I 

mindre utsträckning har observationer och dokumentanlys använts. Fyra 

biblioteksanställda och åtta användare intervjuades. Användarbeteenden och 

sociala interaktioner mellan användare och personal observerades periodvis 

under två dagar. Den uppsökande verksamheten med bokbil observerades 

under en heldag. Två dokument, en tillgänglighetsplan och en biblioteksplan, 

inkluderas också i materialinsamlingen. Allt material analyserades genom 

koder som korresponderade med de teoretiska utgångspunkterna.  

I resultatavsnittet presenteras användarnas respektive personalens uppfattningar 

om fem barriärer för tillgänglighet och fyra roller inom 

biblioteksverksamheten. Uppsatsen diskussionsavsnitt besvarar 

frågeställningarna utifrån resultatet. Användarna och personalen som deltar i 

studien har skilda uppfattningar om tillgängligheten. För användarna är 

bibliotekets öppettider den största barriären för tillgänglighet och även brister i 

de fysiska samlingarna uppfattas som ett hinder. Personalen ser de ansträngda 

personalresurserna som den största barriären för tillgänglighet, en barriär som 

gör det svårt att tillgodose användarnas önskan om bättre öppettider. 

Användarnas uppfattningar rymmer i låg utsträckning de svårigheter 

personalen ställs inför i arbetet att öka tillgängligheten, medan personalen inte 

till fullo är medveten om användarnas uppfattning om tillgänglighetsbarriärer. 

Vidare uppfattar användarna bibliotekets roller i huvudsak som ett kultur- och 

kunskapscentrum där samlingarna och lokalerna utgör verksamhetens kärna. 

Personalen uppfattar kultur- och kunskapsrollen som mer aktiv och 

uppsökande, och betonar i betydligt större utsträckning bibliotekets sociala roll.  

Slutsatserna som dras av studien är att användarnas respektive personalens 

uppfattningar av tillgänglighet kan kopplas samman med deras uppfattningar 

om verksamheten som helhet. Användarnas uppfattning av biblioteket som en 

statisk verksamhet dominerad av sina samlingar gör att de ser öppettiderna och 

brister i samlingarna som de största barriärerna för tillgänglighet. Personalens 

betoning på aktiva biblioteksroller ställer andra krav på tillgängligheten, som 

därmed blir ännu mer beroende av personalresurser, vilket lyfts fram som den 

största barriären för tillgänglighet inom gruppen.  

Som förslag på vidare forskning skulle framtida studier kunna undersöka hur 

äldre användare av glesbygdsbibliotek uppfattar tillgänglighet. En tydlig 

fokusering på filialbibliotek eller uppsökande biblioteksverksamhet i glesbygd 

vore också önskvärt. 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide användare 

 

Inledning 

 

Förklara uppsatsens problemformulering, frågeställning och syfte. 

 

Inledande frågor om ålder, distans mellan hemmet och biblioteket, 

biblioteksbesökens frekvens. 

 

Kan du beskriva ett av dina besök på biblioteket? 

 

Vilka av bibliotekets tjänster utnyttjar du? 

 

Tolkning av tillgänglighet 

 

Bibliotekslagen anger att biblioteken ska vara tillgängliga för alla. Vad tänker 

du dig att det betyder? 

 

Hur uppfattar du tillgänglighet? (Följdfråga: Vad tänker du på när du stöter på 

ordet?) 

 

Hur skulle du beskriva ett tillgängligt bibliotek? 

 

Tillgänglighet i den lokala verksamheten 

 

Uppfattar du att Strömsunds bibliotek gör något särskilt för att förbättra 

tillgängligheten? 

 

Vilka krav har du på bibliotekets verksamhet när det kommer till 

tillgänglighet? 

 

Ge ett exempel på ett område av biblioteksverksamheten där du tycker att 

kraven på tillgänglighet uppfylls.  

 

 Ge ett exempel på ett område av biblioteksverksamheten där du tycker att 

kraven på tillgänglighet inte uppfylls.  Hur skulle det kunna bli bättre? 

 

Tillgänglighet och glesbygd 

 

Vilka huvudsakliga utmaningar tror du det finns i att driva en 

biblioteksverksamhet på glesbygden som ska vara tillgänglig för alla?  

 

Hur tror det faktum att Strömsund är en glesbygdskommun påverkar arbetet 

med tillgänglighet? (Följdfråga: Vad innebär det för dig som invånare?) 

 

Bibliotekets roller 
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Vilken eller vilka roller uppfattar du att biblioteksverksamheten spelar för 

kommunens invånare?  

 

Vilken eller vilka roller spelar biblioteksverksamheten för dig?  

 

Vilken eller vilka roller skulle du vilja att bibliotekets verksamhet spelade? 

 

Hur tror du att bibliotekets roll/roller kommer förändras de kommande åren? 

 

Avslutning 

 

Hur tror du att biblioteksverksamhetens tillgänglighet kommer förändras de 

kommande åren? 

 

Är det något du skulle vilja tillägga? 

 

 
Intervjuguide personal 

 

Inledning 

 

Förklara uppsatsens problemformulering, frågeställning och syfte. 

 

Inledande frågor om ålder, utbildningsbakgrund, antal år på biblioteket, 

arbetsuppgifter, och ansvarsområden. 

 

Tolkning av tillgänglighet 

 

Bibliotekslagen anger att biblioteken ska vara tillgängliga för alla. Vad tänker 

du dig att det betyder? 

 

Hur uppfattar du tillgänglighet? (Följdfråga: Vad tänker du på när du stöter på 

ordet?) 

 

Hur skulle du beskriva ett tillgängligt bibliotek? 

 

Tillgänglighet i den lokala verksamheten 

 

Hur arbetar ni med frågan om tillgänglighet här på biblioteket?  

 

Ge ett exempel på ett område av er biblioteksverksamhet som du uppfattar som 

tillgängligt. Hur arbetar ni för att detta område ska vara tillgängligt? 

 

Ge ett exempel på ett område av er biblioteksverksamhet som du inte uppfattar 

som tillgängligt. Hur arbetar ni för att öka tillgängligheten inom detta område? 

 

Tillgänglighet och glesbygd 

 

Vilka huvudsakliga utmaningar finns i att driva en biblioteksverksamhet som 

ska vara tillgänglig för alla?  
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Hur påverkar det faktum att Strömsund är en glesbygdskommun arbetet med 

tillgänglighet? (Följdfråga: Vad tror du det innebär för invånarna?) 

 

Bibliotekets roller 

 

Vilken eller vilka roller uppfattar du att biblioteksverksamheten spelar för 

kommunens invånare?  

 

Vilken eller vilka roller skulle du vilja att biblioteksverksamheten spelade? 

 

Hur påverkas bibliotekets arbete med tillgänglig av rollen/rollerna? 

 

Hur tror du att bibliotekets roll/roller kommer förändras de kommande åren?  

 

Avslutning 

 

Hur tror du att biblioteksverksamhetens tillgänglighet kommer förändras de 

kommande åren? 

 

Är det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 
 

 
http://www.stromsund.se/images/18.22641512116aef877bd800022492/138113

5001394/storkarta.jpg 
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Bilaga 3 
 

Observationsschema 

 

 

Informationsbarriärer 

 

Identifikation 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Tillgång 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Ansträngning för användaren 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Ansträngning för biblioteket 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Förståelse 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Bibliotekets roller 

 

Kulturcentrum 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Kunskapscentrum 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Informationscentrum 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Socialt centrum 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Övrigt 

 

Interaktioner användare - personal 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Interaktioner inom personalen 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Interaktioner mellan användare 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


