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The purpose of this thesis is to achieve new
knowledge about how the public library roles and
activities are described in the municipal library
plans. Activities in these public libraries are varied
and research about what should be included in these
library plans are limited. That the municipalities
should have library plans are determined by law but
what these plans should contain according to the law
is something that isn’t clear. It has been noted that
the context of library plans differs from one
municipality to another. Therefor it’s interesting to
research how these plans describe public libraries.
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at library users in the library plans? Which public
library roles can be identified in the library plans?
These research questions have been answered in this
thesis.
The result of this thesis shows, among others, that
there are multiple themes that can be identified in
these plans. Qualitative content analysis in
combination with Jochumsen, Hvenegaard
Rasmussen and Skot-Hansen’s model “The four
spaces” (2012) have been used to analyze the results.
The conclusion is that the activities, in most cases,
only are mentioned in the library plans and aren’t
described. The same can be said about the public
library roles as there are rarely any distinguishable
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1 Inledning
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står det vad det allmänna biblioteksväsendet
har för ändamål. Biblioteket ska bidra till utveckling av det demokratiska
samhället genom att förmedla kunskap och ge möjlighet för invånarna att ha fri
åsiktsbildning. Ändamålet är också att “Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” (SFS 2013:801, 2 §).
Bibliotekslagen är dock en ramlag. Detta innebär att det i lagen inte står något
om detaljer, utan endast anger grundläggande riktlinjer och allmänna mål,
vilket innebär att lagen kan anpassas och tolkas på olika sätt, beroende på det
enskilda fallet (Ramlag, 2017).
Sedan 2005 står det i bibliotekslagen att alla kommuner och landsting ska anta
en biblioteksplan som berör verksamheten inom biblioteksområdet (SFS
2004:1261). I och med att den nya bibliotekslagen trädde i kraft 2015 blev det
tydligare att biblioteksplanen skulle vara en enskild handling, och inte ingå i
exempelvis en kulturplan, vilket vissa kommuner hade tolkat det som tidigare
(Hedemark & Börjesson, 2014). Syftet med att ha en biblioteksplan är att den
synliggör bibliotekens mål och verksamhet vilket leder till att den syns på den
politiska agendan (Kungliga Biblioteket, 2012b).
Vad biblioteksplanen ska innehålla står inte utskrivet i bibliotekslagen, utan det
är upp till varje kommun att själv bedöma vad som ska skrivas med i planen.
För att underlätta för de som är ansvariga för att författa biblioteksplanen har
dock Kungliga Biblioteket (2013) sammanställt vad som bör stå skrivet i den.
Enligt Kungliga Biblioteket bör den kommunala biblioteksplanen innehålla
folkbibliotek, skolbibliotek samt medieförsörjningen mellan andra institutioner
i kommunen och andra biblioteksverksamheter. Även samarbetet mellan de
kommunala och regionala biblioteken bör beskrivas. I biblioteksplanen bör
bibliotekens inriktning och omfattning beskrivas så noga att medborgarna ska
kunna ha möjlighet till att påverka huvudmannens överväganden. Slutligen bör
biblioteksplanerna vara kopplade till bibliotekslagen och vara uppföljningsbara
(Kungliga Biblioteket, 2013).
Trots att det idag finns en lag som bestämmer att alla kommuner ska ha en
biblioteksplan är det långt ifrån alla som har en, eller en som är aktuell. År
2016 var det 54 procent av biblioteken som hade en giltig biblioteksplan,
medan 38 procent hade en biblioteksplan som upphörde gälla för två år sedan
eller mer. Åtta procent av kommunerna hade ingen antagen biblioteksplan alls
(Kungliga biblioteket, 2017). De kommuner som har en biblioteksplan skiljer
sig även mycket åt från en kommun till en annan. Hedemark och Börjesson
(2014) konstaterar att vissa kommuners biblioteksplaner är detaljrika, medan
andra bara skriver övergripande om den tänkta verksamhetsutvecklingen. Detta
behöver dock inte betyda att den detaljrika planen är bättre än den som är mer
övergripande, utan båda har sina för- och nackdelar. Frågan är då vad som
faktiskt skrivs om folkbibliotekens verksamhet i de kommunala
biblioteksplanerna?
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1.1 Problemformulering
Folkbiblioteksverksamheten är bred och den består av en mängd olika slags
verksamheter för att uppfylla bibliotekslagens krav. Exempel på
folkbibliotekets verksamhet är medieförmedling, en mängd olika
servicetjänster, bland annat utbildning, samt olika aktiviteter (Kungliga
biblioteket, 2016). Utifrån detta går det att konstatera att folkbiblioteket har en
omfattande verksamhet med många olika slags uppgifter.
Att kommunerna ska ha biblioteksplaner är bestämt i lagen (SFS 2012:801).
Vad folkbiblioteken ska göra inom sin verksamhet sammanställs i de ansvariga
kommunernas biblioteksplaner (Kungliga Biblioteket, 2013). Dock
framkommer det inte i bibliotekslagen vad som ska stå med i biblioteksplanen.
Vid genomläsning av biblioteksplanerna kan det konstateras att det skiljer sig
åt från en kommun till en annan vad det är de har valt att skriva med i sin plan.
Därför anser vi att det är intressant att undersöka vad som skrivs om
folkbibliotek i de kommunala biblioteksplanerna.
Uppsatsens särskilda inriktning på det relativt outforskade området av hur
folkbibliotekens verksamhet och roll framställs i biblioteksplanerna kan
frambringa kunskap som kan vara tillämplig för de som utformar
biblioteksplanerna.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att nå kunskap om hur folkbibliotek beskrivs i de
kommunala biblioteksplanerna.
De frågeställningar vi kommer besvara i vår uppsats är
1. Hur beskrivs den folkbiblioteksverksamhet som riktar sig till
biblioteksanvändarna i biblioteksplanerna?
2. Vilka folkbiblioteksroller kan identifieras i biblioteksplanerna?

1.3 Centrala begrepp och avgränsningar
Styrdokument: Med styrdokument menas alla de texter som reglerar en
verksamhet, i det här fallet folkbibliotek. Dessa texter kan vara av olika slag,
till exempel lagtexter, politiskt antagna planer och planeringsdokument
(Hedemark & Börjesson, 2014). Biblioteksplaner, som vi främst fokuserar på i
den här studien, är ett styrdokument.
Biblioteksplan: Svensk biblioteksförening ger en definition av biblioteksplan
som lyder “Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande
dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en
kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses.” (Belfrage, 2001,
s. 5).
Folkbibliotekens roller: Vilka roller folkbiblioteken har beror på den funktion
de har i samhället. Folkbibliotekens roller påverkas av de värden som de
förhåller sig till. Dessa värden är sådant som biblioteket är menade till att
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upprätthålla och främja (Aabø, 2005). Enligt 2 § i bibliotekslagen ska
biblioteken arbeta för den demokratiska utvecklingen i samhället. Detta görs
genom att bidra till kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning, främja litteraturens
ställning och den kulturella verksamheten (SFS 2013:801). Alltså påverkar
dessa värden folkbibliotekets roll. Det är denna definition av folkbibliotekens
roller som vi har utgått ifrån i vår uppsats.
Folkbiblioteksverksamhet: Definitionen som Nationalencyklopedin ger av
begreppet verksamhet är att det är en “(viss typ av) målinriktat arbete som
fortlöpande utförs särsk. av samhällsorgan” (2017). Genom att koppla ihop
detta begrepp med folkbibliotek betyder det att deras verksamhet då är det
fortlöpande arbete som de utför med hänsyn till de mål som de har i
verksamheten. Det är denna definition av folkbiblioteksverksamhet som vi har
använt oss av i vår studie. Vad biblioteken ska genomföra i sin verksamhet är
något som de presenterar i sina biblioteksplaner. Skillnaden mellan
folkbibliotekens roller och verksamheter blir alltså att rollerna är
folkbibliotekets funktion i samhället och verksamheterna blir det som
folkbiblioteken konkret erbjuder sina användare.
Vi har valt att avgränsa oss till att bara fokusera på hur folkbibliotek beskrivs i
de kommunala biblioteksplanerna. Det material vi kommer att använda oss av i
studien är åtta biblioteksplaner, som finns tillgängliga på Kungliga Bibliotekets
hemsida. Detta kommer vi att presentera mer ingående i kapitel 4.1 där urval
och material redogörs.
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2 Litteraturgenomgång
Detta avsnitt har vi delat in i tre olika teman där vi presenterar tidigare
forskning och litteratur. De tre områden som vi delar in litteraturen i är hur
folkbibliotek framställs i styrdokument, hur biblioteksplanerna utformas samt
hur biblioteksplaner används. Vi har kunnat konstatera det finns lite forskning
om hur folkbibliotek beskrivs i biblioteksplaner, därav den begränsade mängd
av redogjord forskning inom området.

2.1 Hur folkbibliotek framställs i styrdokument
Här presenterar vi två magisteruppsatser som har gjort undersökningar med
styrdokument som empiriskt material.
Nybergh och Odin (2007), som studerade vid Lunds Universitet inom
Biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) när de skrev sin magisteruppsats,
har med den gjort en liknande studie som den vi har gjort. I sin studie
undersökte författarna vilka idéer om folkbibliotek som uppenbarades i
biblioteksplaner och om dessa idéer framträdde i alla undersökta kommunerna.
Bakgrunden till undersökningen var att författarna hade kunnat konstatera att
bibliotekets roll inte är så självklar som andra institutioner, som exempelvis
skolan. Författarna ville då veta om bibliotekets roll i samhället diskuteras i
kommunerna och hur detta och synen på biblioteket i så fall skildras.
I sin studie upptäckte de att biblioteksplanerna gav uttryck till att
folkbiblioteken har ett bildningsmål, där det betonas vikten av det livslånga
lärandet, läsfrämjande och språkutveckling. Detta anges i de granskade
biblioteksplanerna vara viktigt för den digitala processen och för att kunna ta
del av den. De undersökta biblioteken arbetade också för att demokratisera
kulturen genom att erbjuda fri tillgång till information till alla medborgare samt
tillhandahålla informationsteknologi. Att biblioteken har en kulturförmedlande
roll framkommer i majoriteten av de undersökta biblioteksplanerna. De
kulturförmedlingar som framkom i deras studie var bland annat genom
visningar, bokprat, tillhandahållande av information, och kulturarv. Författarna
nämner även några av folkbibliotekens uppgifter, dessa är att stödja särskilda
grupper, såsom funktionshindrade och personer med ett annat modersmål än
svenska, samt funktion som informationsnavigatör. I biblioteksplanerna
framkom det även att biblioteket ska stimulera invånarna till egenaktivitet och i
vissa planer att biblioteket ska fungera som en identitetsskapande plats. I
samtliga undersökta biblioteksplaner angavs det att biblioteket hade en
förmedlande roll och att de skulle stödja kulturaktiviteter. Att folkbiblioteken
skulle arbeta med synliggörande stod det om i alla biblioteksplanerna som
granskades. Till exempel framkom det i biblioteksplanerna att biblioteken ska
arbeta marknadsföringsstrategiskt och att folkbibliotekets utbud av medier,
tjänster och kulturevenemang ska anpassas efter den efterfrågan som finns hos
kommuninvånarna för att på så sätt locka dem till biblioteket (Nybergh &
Odin, 2007).
Även nästa författarpar skriver om hur bibliotek framställs i styrdokument.
Bolding och Lundberg (2014), som studerade vid Högskolan i Borås inom BoI,
undersöker i sin magisteruppsats hur folkbibliotek som kulturhus framträder i
statliga, regionala, och kommunala kultur- och bibliotekspolitiska planer.
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Författarna vill alltså upptäcka vilka föreställningar som finns om folkbibliotek
i förhållande till kulturhusbegreppet i Sverige.
Författarna kom fram till att det fanns två diskurser i deras material. Dessa var
tillväxtdiskursen och tillgänglighetsdiskursen. Tillväxtdiskursen har ett
planmässigt och resultatmässigt fokus på samhällets tillväxt.
Tillgänglighetsdiskursen är mer verksamhetsbaserad och har ett tydligt fokus
på medborgarnas utveckling. Tillgänglighetsdiskursen var den tydligaste
diskursen som kunde urskiljas i biblioteksplanerna, vilket kunde bero på att den
ligger nära den traditionella synen på bibliotek. Diskursen handlar om att
tillgängliggöra biblioteket/kulturhuset för medborgare genom att skapa arenor
och mötesplatser, både digitalt och fysiskt. Författarna kommer fram till att det
är viktigt med en aktiv samverkan med lokalsamhället. Besökarna ses också
som aktiva och medskapande, vilket sätter krav på biblioteket som författarna
menar då måste anpassa sin verksamhet och fysiska miljö. Det som framträder
starkast i de båda diskurserna är att samverkan är en viktig del för att nå ut till
alla medborgare i samhället.
Författarna kommer slutligen fram till att bibliotek inte alltid beskrivs så tydligt
som ett kulturhus i styrdokumenten.

2.2 Biblioteksplanernas utformning
I detta avsnitt presenteras material som tar upp det positiva för kommunerna att
ha biblioteksplaner, samt vad som bör finnas med i dem. I just detta avsnitt är
det inte forskning som presenteras utan rapportliknande skrifter som fungerar
som mallar och beskrivningar vid utformandet av biblioteksplanerna. Detta är
trots det relevant att presentera för vår studie, i och med att även detta påverkar
vad som skrivs i biblioteksplanerna.
Kungliga Biblioteket är sedan 2010 ansvarig för att samordna alla offentligt
finansierade bibliotek (Kungliga Biblioteket, 2011). Kungliga Biblioteket är en
auktoritet inom biblioteksväsendet och är ett kontrollerande organ. Sedan 2014
är de den statliga myndighet som har ansvar för att följa upp
biblioteksplanerna. Kungliga biblioteket (2013) säger att det inte räcker med en
regional kulturplan istället för en biblioteksplan men att planen däremot kan
anknyta till kulturplanen. Kungliga biblioteket tar även upp propositionen
2012/2013 där det står att
Regeringen kan konstatera att den verksamhet som ska ingå i
biblioteksplanen är den biblioteksverksamhet som kommunen eller
landstinget bedriver som huvudman. [...] Biblioteksplanerna
kommer av nödvändighet inte att se likadana ut eftersom olika
kommuner och landsting bedriver biblioteksverksamhet i
varierande omfattning. (Kungliga biblioteket, 2013, s.10-11)

Kungliga Biblioteket (2013) har även kunnat konstatera att paragrafen om
biblioteksplaner har antagits för att uppnå vissa saker, en av dessa är att
biblioteksplanen ska vara en fristående handling. Några andra punkter som
nämns är att alla kommuner ska ha en politisk antagen biblioteksplan,
samarbeten på kommunal och regional nivå med andra bibliotekstyper bör vara
beskriven i planen. Det tas även upp att biblioteksplanerna bör ge närmare
besked om verksamheternas inriktning och omfattning, samt att planerna ska
5

vara uppföljningsbara och kopplade till bibliotekslagen. De framkommer också
i rapporten att biblioteksplanerna ska vara konkreta och visa på mål och medel.
Folkbiblioteken beskriver att den praktiska användningen av biblioteksplanerna
är positiv och nämner bland annat att planen styr alla delar av biblioteksarbetet
genom exempelvis arbete med handlingsplaner, verksamhetsplaner och
prioriteringar av olika målgrupper. Biblioteksplanen används även för att
kunna göra prioriteringar vid budgetarbetet. Planen tydliggör också olika
bibliotekstypers ansvarsområden inom kommunen, ansvarsområden mellan de
olika förvaltningar som berörs och tydliggör för beslutande politiker vilka
bibliotekets olika roller och ansvarsområden är. Biblioteksplanen beskriver
även prioriterade utvecklingsområden och nämner de prioriterade
målgrupperna och framtida åtgärder (Kungliga Biblioteket, 2012b).
Kungliga Biblioteket (2012a) har sammanställt rapporten “Barnen i planerna”,
där de skriver om hur bibliotekens verksamhet som är riktad mot barnen tas
upp i biblioteksplanerna. I den rapporten tar de även upp saker som är
intressanta för vår studie, där de beskriver hur målen, som påverkar
utformandet av verksamheten, skrivs i biblioteksplanerna, samt vad som inte
tas upp i planerna.
Rapporten “Barnen i planerna”, tar upp sådant som oftast inte finns med om
barnverksamheten i biblioteksplanerna. Några områden som oftast saknas är
det kontinuerliga arbetet som sker dagligen på biblioteken. En anledning till
detta som Kungliga Biblioteket (2012a) anger är att det arbetet är “självklart”,
och inte resurskrävande vilket leder till att det “icke-förväntade” är det som
skrivs med i biblioteksplanen. Siffran som Kungliga Biblioteket (2016) anger
är att det år 2016 fanns 132 123 stycken publika aktiviteter på biblioteken
årligen. Trots detta är det inte särskilt vanligt att dessa publika aktiviteter
nämns i så stor utsträcknings i biblioteksplanerna. Även här anges en anledning
vara att de återkommande aktiviteterna som sker kontinuerligt på biblioteket
inte nämns, eftersom det är något som alltid görs. Det saknas ofta konkreta mål
för hur biblioteken ska nå utanför biblioteksrummet med sin verksamhet som
riktar sig till barn och unga (Kungliga Biblioteket, 2012a).
En anledning till att ha en plan för biblioteksverksamheten är att kunna följa
upp dem för att upptäcka om kommunerna har kunnat nå de uppsatta målen, att
biblioteksplanerna är olika utformade märks även vid formulerandet av målen.
Vissa kommuner väljer att ha övergripande mål i biblioteksplanen, och sedan
formulera de mer konkret i olika handlingsplaner. Andra kommuner har både
övergripande mål och konkreta mål i sina biblioteksplaner. Slutligen är det
vissa kommuner som menar att konkreta och handlingsinriktade mål är viktiga
att ha med i biblioteksplanen för att de ska bli uppföljningsbara och mätbara
(Kungliga Biblioteket, 2012a).
Kungliga Biblioteket (2012a) nämner att alla biblioteksplaner har en eller flera
bakomliggande visioner till sina mål, det innebär att biblioteket beskriver vad
det är de vill uppnå i framtiden genom dessa mål. De beskrivningar av
verksamheten som senare går att följa upp om biblioteket har realiserat eller
inte kallas för följningsbara mål, dessa mål kan till exempel vara att biblioteket
ska “anordna bokcafé för ungdomar”. Däremot är de uppföljningsbara målen
sådana mål som inte bara beskriver verksamheten i ett övergripande syfte utan
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mer konkret framställer hur de ska gå tillväga och med vilka medel som ska
användas för att uppnå dessa. För att det ska vara uppföljningsbart ska det
alltså vara kvantitativt redan i planen så att det tydligt kan bedömas om
biblioteket har verkställt målen eller inte. Mätbara mål är också kvantitativa
men dessa mål är ännu mer tydliga då det till exempel kan stå att “biblioteket
ska ha öppet i 45 timmar i veckan”, detta gör att det lätt kan avgöras i efterhand
om biblioteket har realiserat målen eller inte.

2.3 Hur styrdokument används
Hedemark och Börjesson (2014), som är lektor respektive doktorand vid
Institutionen för ABM vid Uppsala Universitet, undersöker och
problematiserar i sin studie bibliotekens uppdrag att följa upp
biblioteksplanerna för att granska hur de har använts och vad detta får för
konsekvenser för bibliotekens verksamhet. I sin studie skriver de också om de
nya kraven som infördes 2014 kring att kommunerna ska följa upp
biblioteksplanerna.
Hedemark och Börjesson påpekar att användningen av en biblioteksplan
innebär olika beroende på om det ska ske ur ett myndighetsperspektiv eller ett
folkbiblioteksperspektiv. I en myndighetspraktik innebär användandet att
myndigheterna har som uppdrag att följa upp biblioteksplanerna. I nuläget är
det KB som är den myndighet som har det uppdraget, tillsammans med de
regionala biblioteksverksamheterna.
Som vi nämnt ovan så var en av beståndsdelarna av uppdraget kring
biblioteksplanerna hur de används. Detta användningsbegrepp menar
Hedemark och Börjesson att det går att tolka på olika vis, vad det faktiskt
innebär ur ett myndighetsperspektiv. Författarna tolkar det som att
biblioteksplaner kan användas som ett kommunikationsmedel. Detta kan ske
genom att bibliotekets huvudman kan kommunicera till kommuninvånarna med
hjälp av biblioteksplanen. Det är vanligt att det är biblioteken själva som
utformar sina biblioteksplaner; vid dessa tillfällen är planen även ett
kommunikationsmedel mellan folkbiblioteket och dess huvudman. I
biblioteksplanen ska det också skrivas om bibliotekens samverkan med andra
instanser. I och med detta tolkar Hedemark och Börjesson att biblioteksplanen
även här blir ett sätt för biblioteken att kommunicera med sina
samarbetspartners. Dock konstaterar de att kommunikation inte är det enda
alternativet för att tolka “användning” då det talas i förhållande till
biblioteksplaner. Det andra perspektivet är ett ekonomiskt perspektiv, där
biblioteksplanen betonas vara ett instrument för att stödja en rättvis och
ändamålsenlig fördelning av resurser. Alltså kan uppföljningen av hur
biblioteksplanerna ske på olika sätt beroende på hur den ansvarige utredaren
tolkar begreppet (Hedemark & Börjesson, 2014).
Efter att ha diskuterat användandet av biblioteksplaner i myndighetspraktiken
övergår Hedemark och Börjesson till att skriva om användandet av nationella
och kommunala styrdokument utifrån folkbibliotekspraktikens perspektiv. I sin
studie analyserar de material från en undersökning som Börjesson har
genomfört tidigare, då hon intervjuade bibliotekarier på en
biblioteksverksamhet. Hedemark och Börjesson skriver att informanterna hade
ett flexibelt förhållningssätt till styrdokumenten och inte ansåg dem som
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styrande. Bibliotekarierna använde sig av styrdokument för att ta reda på, och
kunna ringa in, ett verksamhetsområde. Ett exempel som författarna tar upp är
att en av informanterna vände sig till styrdokumenten då de skulle utforma
verksamhet för invandrare för att på så sätt specificera sitt kompetensområde
och utveckla en vision inom den verksamheten. I folkbibliotekspraktikens
perspektiv kunde styrdokumenten också användas ur en resursmässig aspekt,
för att informanterna skulle kunna motivera till varför det skulle läggas resurser
på till exempel inköp av medier, aktiviteter och arbetstid inom särskilda
områden av verksamheten. Intervjuerna visade att informanterna använde
biblioteksplanen för att genomföra andra aktiviteter än som var skrivna i
planen. Alltså konstateras det att biblioteksplanerna kan användas på många
olika sätt i en folkbibliotekspraktik (Hedemark & Börjesson, 2014).

2.4 Användning av litteraturgenomgången i studien
Den litteratur vi har presenterat i detta kapitel ger en bakgrund till vår
undersökning. Vissa av texterna, såsom de båda magisteruppsatserna av
Nybergh och Odin (2007) och Bolding och Lundberg (2014), samt Kungliga
Biblioteket (2012a) och Kungliga Biblioteket (2013), kopplar vi samman med
vårt resultat i kapitel 6, där analys och diskussion presenteras. Dessa texter har
vi valt att använda oss av i analysen för att kunna jämföra hur vårt empiriska
material överensstämmer med andras texter om biblioteksplaner.
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3 Analytiskt redskap
I detta kapitel presenteras vårt valda analysredskap som vi använder oss av när
vi i kapitel 6 analyserar vårt resultat.

3.1 Fyrfältsmodellen
Fyrfältsmodellen, även kallad för ‘the four spaces’, är en modell som de danska
BoI-forskarna Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012)
har utformat. Modellen presenterades först i en rapport som författats av en
kommitté som sammanförts för att utreda de danska folkbibliotekens roll i
kunskapssamhället. Fyrfältsmodellen skildrar vad folkbiblioteket kan erbjuda
biblioteksanvändarna, som är sammanställda i fyra mål: upplevelse,
delaktighet, empowerment och innovation. Modellen framlägger en vision för
vad folkbiblioteket kan innebära. Visionen är att biblioteket är en plats där
användarna har möjlighet till att uppleva, upptäcka, delta och skapa. Detta kan
ske i olika så kallade rum, eller fält. Dessa fält går under benämningarna
inspirationsrummet, läranderummet, skapanderummet och mötesrummet.
Dessa rum ska inte betraktas som några fysiska rum på biblioteket, utan kan
uppfyllas i bibliotekets byggnad, verksamhet och på internet. Rummen ska inte
ses som åtskilda från varandra, utan överlappar och kompletterar varandra
(ibid.).
Jochumsen et al. skriver att fyrfältsmodellen inte slagit igenom i alla bibliotek,
men att den allt oftare, enligt dem, tas i beaktande då stora biblioteksinredning
ska göras om, eller utgås ifrån då förslag på bibliotekens verksamhet
diskuteras. Eftersom fyrfältsmodellen är användarorienterad och att biblioteken
i allt större utsträckning använder sig av denna modell är detta ett tecken på att
biblioteken mer och mer utgår ifrån användarna då de planerar bibliotekens
lokaler och utbud av aktiviteter.

Figur 1. Fyrfältsmodellen. Utvecklad av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen
(2012, s. 589). Publicerad med tillstånd av Jochumsen.
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3.1.1 Fyra biblioteksrum
Inspirationsrummet. Detta är platsen där det är tänkt att biblioteksanvändarna
ska få ta del av nya erfarenheter som förändrar deras uppfattning. Detta kan ske
genom estetiska upplevelser, till exempel berättande och andra konstnärliga
uttryck genom olika medier och genrer. Här ses kaos och irrationalitet som
något positivt för att biblioteksanvändarna ska kunna ta ett steg bort från sina
vanliga val. I detta rum har upplevelser blivit viktigare under de senaste två
decennierna. De två understödjande målen här är innovation och upplevelse
(Jochumsen et al., 2012).
Läranderummet. Detta rum baseras framförallt på upplevelse och
empowerment. Med empowerment menas utvecklandet av självständiga
individer som kan lösa sina problem som kan uppstå i vardagen, alltså att
individer har en slags “egenmakt”. I det här rummet kan samtliga
biblioteksanvändare ta del av information och lära sig nya saker för att utöka
sina kunskaper samt upptäcka och bilda sig en uppfattning om omvärlden.
Lärande på biblioteket kan ske på olika sätt. Det kan göra det genom bland
annat lek, konstnärliga aktiviteter och kurser. Styrkan med att just biblioteket
är en lärandeplats är att lärandet sker i en informell miljö och att det är en
dialogorienterad process där biblioteksanvändarna själva får utforma sina egna
behov av vad de vill lära sig med utgångspunkt från sina erfarenheter och
önskemål. Även i detta rum är upplevelser av central vikt, särskilt vid ungas
inlärning, då de är vana vid att lärandet sker genom lekfulla och sociala
interaktioner (Jochumsen et al., 2012).
Mötesrummet är en offentlig plats där biblioteket fungerar som en mötesplats,
mellan arbete och hemmet, där människor kan träffa andra som är både lika
och olika de själva. De möten som sker kan vara av olika art. De kan äga rum i
organiserade aktiviteter, eller i mindre informella möten. Dessa möten kan
även äga rum på bibliotekens bloggar, eller i deras sociala medier-kanaler. Det
viktigaste är dock att biblioteken är en öppen plats dit folk med olika bakgrund,
kultur och från olika generationer kan träffa personer med andra erfarenheter
än de själva. Detta rum understödjer målen delaktighet och empowerment
(Jochumsen et al., 2012).
I skapanderummet kan biblioteksanvändarna interagera med varandra och få
inspiration och idéer inom kreativa områden, exempelvis skrivande. Här kan
biblioteksanvändarna komma i kontakt med och själva skapa konst och kultur.
För att användarna ska kunna bli inspirerade och kunna skapa så tillhandahåller
folkbiblioteket de verktyg och den handledning, exempelvis genom att anordna
workshops, som behövs. Biblioteket kan sedan vara en plats för att visa upp det
som användarna har skapat, genom att till exempel agera som scen eller vara en
plattform för att publicera det skapade materialet på. De mål som det
performativa rummet framförallt främjar är delaktighet och innovation
(Jochumsen et al., 2012).

3.2 Analysens gång
Anledningen till att vi har valt att använda oss av just den här modellen i vår
studie är att den ger möjlighet till att på ett tydligt sätt analysera
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folkbibliotekens verksamheter, och roller i de fyra rummen. Eftersom vi i vår
studie riktar fokus på den, i biblioteksplanerna, folkbiblioteksverksamhet som
riktar sig till användarna, samt de värden som folkbiblioteket ska upprätthålla
och främja i samhället, så är den här modellen relevant, eftersom den fokuserar
på vad biblioteken kan erbjuda sina användare. Dock finns det svagheter med
att använda sig av den här modellen i vår studie då biblioteksplanerna som vi
använder oss av inte är utformade efter fyrfältsmodellen, vilket gör att det i
vissa fall har varit svårt att placera in verksamheter och roller i de olika
rummen.
Analysen av det insamlade materialet har i vår studie skett i två steg. Först läste
vi det empiriska materialet och hade ett induktivt förhållningssätt för att
upptäcka teman i biblioteksplanerna. Detta skedde genom användande av en
konventionell kvalitativ innehållsanalys. Hur användandet av denna metod
skedde skriver vi mer ingående kring i 4.2.1. I kapitel 5 presenteras resultatet
av det genomförandet. Nästa steg av analysen bestod av en jämförelse av vårt
empiriska material med fyrfältsmodellens fyra rum. Denna analys redogörs i
kapitel 6. Genom att även analysera vår empiri med fyrfältsmodellen ges
möjlighet till fördjupad förståelse om folkbibliotekens roller och verksamheter.
Med hjälp av fyrfältsmodellen kan vi placera in det breda spektrumet av
verksamheter och roller som framställs i våra granskade biblioteksplaner och
på så sätt få ett tydligare sammanhang för vad dessa kan innebära och leda till
för folkbibliotekens användare. Genom tillämpningen av fyrfältsmodellen som
analytiskt verktyg är det även möjligt att upptäcka om folkbiblioteket redan
idag går att koppla samman med Jochumsens et al. (2012) vision för vad
folkbiblioteket kan innebära i framtiden. Genom att analysera
biblioteksplanerna med fyrfältsmodellen placeras vår studie i en vetenskaplig
kontext.
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4 Metod
I detta kapitel beskrivs kvalitativ innehållsanalys och hur vi praktiskt har
tillämpat den i vår studie. Avsnittet inleds med en beskrivning av det empiriska
materialets urval.

4.1 Urval och material
I vår studie riktar vi fokus på hur folkbiblioteken beskrivs i de kommunala
biblioteksplanerna. Urvalet bestod av åtta biblioteksplaner. De biblioteksplaner
som vi har som källmaterial i studien kommer från olika slags kommuner i
landet, både stora och små. Detta är inget som vi har haft som ett kriterium då
vi samlade in planerna, men anser det som något positivt, då vi kan få en lite
bredare bild än om vi bara skulle ha använt oss av biblioteksplaner från
kommuner i samma storlek.
För att välja ut biblioteksplaner utgick vi från Kungliga bibliotekets hemsida
(http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/uppdrag-planer/), där de har listat alla
kommunernas biblioteksplaner. Vi har valt att bara använda oss av
biblioteksplaner som är kommunalt antagna och biblioteksplaner som var
aktuella när urvalet gjordes, alltså år 2017. Totalt var det 203 kommuner, 70
procent av alla kommuner, som hade biblioteksplaner som var aktuella för
detta årtal då vi gjorde urvalet. De biblioteksplaner vi valde att använda i vår
studie var enskilda dokument och inte en del av någon annan kommunal plan,
exempelvis kulturplan. Biblioteksplanerna vi har valt att granska i vår studie
har, i detta sammanhang, varit detaljrika. Denna bedömning gjordes med
utgångspunkt i hur mycket det stod i biblioteksplanerna om vad biblioteket
skulle göra under den gällande perioden. Till exempel bedömdes
biblioteksplaner som bara hade en sida text som berör folkbiblioteket att de
innehöll för lite information för att kunna analyseras. Gemensamt för alla
utvalda biblioteksplaner var att de gav några konkreta förslag och exempel på
sådant skulle genomföras under den gällande tidsperioden för biblioteksplanen.
Vissa kommuner har i sina biblioteksplaner inte delat upp folkbibliotekens och
skolbibliotekens mål och verksamhet om vad som ska göras under den
bestämda tidsperioden i olika kategorier utan skrivit samma för de båda
bibliotekstyperna. Eftersom det endast var hur folkbiblioteken beskrivs i
biblioteksplaner som vi ville undersöka i vår studie valde vi att utesluta dessa
planer.
Eftersom biblioteksplanerna var så pass olikartade till sin utformning och då
det var många av dem som gav för lite information för att det skulle vara
möjligt att göra en djupare analys av textmaterialet, valde vi att inte göra ett
slumpmässigt urval av de 203 kommunala biblioteksplaner som var aktuella då
vi skulle genomföra denna studie. Vi valde istället att välja ut och granska
biblioteksplaner som vi ansåg var tillräckligt omfattande, efter de aspekter vi
skrivit om i ovanstående stycken, för att på så sätt säkerställa att vårt empiriska
material skulle bestå av innehållsrika texter som skulle kunna möjliggöra en
givande analys.
Det första vi gjorde för att välja ut biblioteksplanerna var att läsa igenom dem.
Detta gjorde vi enskilt. Efter att vi hade läst varje biblioteksplan förde vi in
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planerna i kolumner, beroende på om vi bedömde att biblioteksplanen kunde
analyseras i vår studie eller inte, utifrån nämnda kriterium. De kolumner som
planerna fördes in i var tre stycken. I den första kolumnen förde vi in de planer
som vi skulle använda, i den andra kolumnen skrevs de planer in som vi ansåg
inte var tillräckliga för att analyseras. Detta kunde exempelvis betyda att
biblioteksplaner, som placerades i kolumnen för inte utvalda planer, skrev att
de skulle anordna kulturevenemang för barn och unga, medan de planer som
kategoriserades in i kolumnen för utvalda planer skrev att de skulle anordna
författarbesök och bokprat för barn och unga. I den sista kolumnen placerades
de biblioteksplaner som eventuellt skulle kunna användas, alltså blev det en
“reservkolumn”.
I reservkolumnen placerades de biblioteksplaner som tog upp relevanta saker
för vår undersökning, men inte skrev så utförligt om det. Reservkolumnen
innehöll biblioteksplaner som vi skulle kunna använda om materialet från de
utvalda biblioteksplanerna inte skulle bli tillräckligt. Denna reservkolumn
behövdes dock inte användas på grund av att de utvalda planerna var
tillräckliga för att uppnå en innehållslig mättnad i det insamlade materialet. De
biblioteksplaner som användes i vår studie läste vi båda två för att kunna göra
en korrekt bedömning av om de skulle vara med i vår studie och inte hamna i
reservkolumnen.
Vi granskade inte alla biblioteksplaner som placerades i kolumnen för de
godkända planerna. Detta berodde på att innehållslig mättnad uppstod innan
dess, då inga nya teman uppdagades. Vilka, av de godkända biblioteksplaner,
som användes i vår studie avgjordes av slumpen.
De biblioteksplaner som vi har undersökt i den här studien är
- Göteborg (2013-2012)
- Jönköping (2016-2019)
- Mjölby (2015-2019)
- Ovanåker (2016-2018)
- Smedjebacken (2016-2018)
- Säffle (2017-2020)
- Timrå (2016-2021)
- Älmhult (2014-2017)
Dessa utvalda biblioteksplaner var olika långa. I genomsnitt har de varit cirka
femton sidor långa totalt. Den kortaste biblioteksplanen var Mjölbys på åtta
sidor, och den längsta Smedjebackens, med tjugosex sidor. De två näst längsta
var Göteborg och Säffle på sexton sidor. Vi har dock inte analyserat hela
biblioteksplanerna, utan endast sådant som har berört kommunens
folkbibliotek. I ett flertal av biblioteksplanerna har även skolbibliotekens
verksamhet tagits upp i biblioteksplanen. Dessa partier har vi uteslutit att
använda oss av vid genomförandet av analysen eftersom vi endast var
intresserade av att undersöka hur folkbiblioteken framställs i de utvalda
biblioteksplanerna.

4.2 Kvalitativ innehållsanalys
För att analysera empirin vi har samlat in har vi använt oss av kvalitativ
innehållsanalys. Genom att använda kvalitativ innehållsanalys som
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analysmetod är det möjligt att upptäcka mönster och teman i det insamlade
textmaterialet. Materialet som hämtas in till kvalitativ innehållsanalys är
vanligtvis ändamålsenligt valda texter som kan informera om de
forskningsfrågor som undersöks (Zhang & Wildemuth, 2009).
Kvalitativ innehållsanalys är huvudsakligen induktiv då analysmetoden är
grundat på granskning av ämnen och teman och de slutsatser som dras av dem i
data (Zhang & Wildemuth, 2009). Berg (i Zhang & Wildemuth, 2009) säger att
det kvalitativa tillvägagångssättet vanligtvis ger beskrivningar eller typologier,
tillsammans med uttryck från ämnen som återspeglar hur de ser den sociala
världen. Kvalitativ innehållsanalys involverar en process som är gjord för att
göra om rå data till kategorier och teman som baseras på giltiga tolkningar och
slutsatser. Denna process använder sig av induktiva resonemang genom vilken
teman och kategorier som kommer fram av data genom forskarens noggranna
undersökning och konstanta jämförelse (Zhang & Wildemuth, 2009). Patton (i
Zhang & Wildemuth, 2009) nämner dock att det inte behöver betyda att
kvalitativ innehållsanalys utesluter deduktivt resonemang. Målet med kvalitativ
innehållsanalys är alltså att identifiera viktiga teman eller kategorier inom
innehållet och att ge en rik beskrivning av den sociala verkligheten som skapats
av dessa teman eller kategorier (Zhang & Wildemuth, 2009). Dock är det inte
möjligt att mäta alla intressanta aspekter i texterna med denna metod,
exempelvis är det svårt att belysa det outtalade eller underförstådda (Bergström
& Boréus, 2012).

4.2.1 Tillvägagångssätt
För att analysera vårt källmaterial har vi använt oss av konventionell kvalitativ
innehållsanalys. Denna inriktning av innehållsanalys brukar användas när den
befintliga teorin eller forskningslitteraturen är begränsad (Hsieh & Shannon,
2005). Detta innebär att denna metod passar vår studie bra, då det finns lite
tidigare forskning inom området.
Konventionell kvalitativ innehållsanalys har ett induktivt förhållningssätt, där
kodningskategorierna skapas utifrån den data som analyseras. Denna process
kräver att forskaren har goda kunskaper om källmaterialet, vilket uppnås
genom upprepade genomläsningar (Hsieh & Shannon, 2005). Detta första
intryck av biblioteksplanerna skapades vid urvalsprocessen och senare
upprepade genomläsningar. I detta steg antecknades första intryck och
reflektioner av empirin.
Nästa steg är att granska texterna på ordnivå och markera betydelsebärande ord
som sedan blir en början till kodningsschemat (Hsieh & Shannon, 2005). I
denna studie markerades sådana ord som gav uttryck för bibliotekens
verksamhet och roll.
Efter detta skapas ett preliminärt kodningsschema utifrån de koncept och teman
som har kunnat urskiljas. De upptäckta koderna placeras in i kluster beroende
på hur koderna är kopplade till varandra (Hsieh & Shannon, 2005). I vårt
kodningsschema har vi underkategorier till vissa teman, och inte till andra, då
det inte har varit möjligt att dela in koderna i särskilda underkategorier.
Kodningsschemat använde vi sedan för att koda materialet. Då nya teman
upptäcktes och fördes in i kodningsschemat kodades det material om som
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kodades innan. På så sätt kunde vi upptäcka om även de tidigaste kodade
planerna innehöll sådant som kunde kategoriseras in i det nya temat.
De huvudteman vi använder oss av skapades utifrån återkommande ord och
uttryck som har använts i biblioteksplanerna för att beskriva vad
folkbiblioteken ska göra under den aktuella tidsperioden. Exempelvis har det i
vissa biblioteksplaner stått att biblioteken ska vara ett offentligt rum och en
plats för kultur. Andra kategorier har fått sitt namn efter återkommande ord i
biblioteksplanerna, såsom lärande.
I kvalitativ innehållsanalys är det möjligt att tilldela en och samma enhet flera
koder. Detta är något som vi har valt att tillämpa i vår kodning av materialet,
då det framkom i biblioteksplanerna att mycket av folkbibliotekens verksamhet
och roller överlappar varandra. Vi gjorde en egen tolkning av hur textenheterna
skulle placeras då vi tyckte att en del kunde tillhöra flera av dessa teman. Ett
exempel på detta är ordet författarbesök som vi har valt att placera i
kategorierna läsfrämjande, kultur och det offentliga rummet. Denna aktivitet
ger möjlighet till att träffa och diskutera med andra om litteratur, som är en
kulturell konstform, och litteraturen som står i fokus i aktiviteten är en del av
den läsfrämjande verksamheten.
När kodningen av biblioteksplanerna är gjord presenteras analysresultatet i
kapitel 5. Exempel och citat presenteras i kapitlet hämtade från det analyserade
textmaterialet.
Enligt (Hsieh & Shannon, 2005) är det vanligt att i en konventionell kvalitativ
innehållsanalys att forskningsresultatet jämförs med teorier och tidigare
forskning i ett analysavsnitt. Detta gör vi i kapitel 6.
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5 Resultat av innehållsanalys
I detta kapitel presenteras folkbibliotekens verksamhet och roller med
utgångspunkt i den konventionella kvalitativa innehållsanalysen som vi
redogjorde för i kapitel 4. Resultatet för folkbibliotekens roller är mer kortfattat
än resultatet för folkbibliotekens verksamhet. Detta beror på att det inte var så
explicit beskrivet om folkbibliotekets roller i det empiriska materialet.
Anledningen till att vi beskriver resultatet för rollerna först är för att rollen för
verksamheten blir mer övergripande och att det sedan konkretiseras mer
ingående i folkbibliotekets verksamhet.
Att använda sig av konventionell kvalitativ innehållsanalys innebär att
tolkningar av materialet görs. Detta innebär att materialet kan tolkas på olika
vis, vilket betyder att det resultat vi presenterar här är en av flera möjliga för
materialet.
Efter genomförd analys i enlighet med metodredovisningen i föregående
kapitel har vi kunnat konstatera att det de granskade biblioteksplanerna skriver
om som berör folkbiblioteken och deras verksamhet som riktar sig till
folkbibliotekens användare präglades av huvudtemana
- Läsfrämjande
- Lärande
- Kultur
- Det offentliga rummet
- Tillgängliggörande
Vid identifieringen av folkbibliotekens roller urskiljdes samma teman som
ovan, inklusive ytterligare en
- Demokrati
Innebörden av huvudtemana utvecklas nedan. I dessa avsnitt presenteras
resultatet utifrån de sex temana. På detta sätt blir texten lättare att överblicka.
Detta resultat möjliggör den analys och diskussion som följer i kapitel 6.

5.1 Demokrati
Här kommer vi att ta upp hur folkbibliotekens demokratiska roll framställs i
våra granskade biblioteksplaner.

5.1.1 Folkbibliotekens demokratiska roll
Det här temat har vi bara tagit med i rollen och inte i verksamheten. Detta har
vi gjort för att vi anser att den demokratiska rollen är med i hela
biblioteksverksamheten och är också bibliotekets huvudsakliga roll då den går
in i alla resterande teman. Detta visas tydligt i Älmhults biblioteksplan då det
står “Att utveckla sitt språk, att kunna läsa, att kunna tillgodogöra sig olika
former av kunskap och kultur är en viktig förutsättning för människans
möjligheter att delta i det offentliga samtalet.” (2014, s. 5). Ett annat exempel
på detta är Timrås kommun, där de skriver att “All kulturell verksamhet på
biblioteket ska ytterst syfta till att främja ett demokratiskt öppet samhälle och
därmed motverka fördomar, intolerans och rasism.” (2016, s. 7) då denna
hamnar i både den kulturella och demokratiska rollen.
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Säffle tar också upp den demokratiska rollen då de säger att
“Bibliotekspersonalen ska aktivt arbeta med jämställdhet, mångfald och hbtqfrågor.” (2017, s. 7). Det som vi kan se i bland annat Timrås biblioteksplan är
att biblioteket vill främja det demokratiska öppna samhället genom att bidra till
mer kunskap om andra människor, som det står i citatet ovan, för att förhindra
rasism, intolerans och att fördomar sprids.
Det som också är märkbart i planerna är att biblioteken vill uppmuntra
användarna till att bli inspirerade och bli utmanade. Därmed kanske
användarna forskar vidare, byter åsikter och tankar med varandra vilket bidrar
till yttrandefriheten (Göteborg).
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) och då främst 2 § nämns ofta i
biblioteksplanerna i samband med vad biblioteken har för roll i samhället och
vad de ska främja. Exempelvis tar Ovanåker upp i ett utav sina övergripande
mål för kommunens biblioteksverksamhet att “Folkbiblioteket ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning” (2016, s. 4). Bibliotekslagen nämns i majoriteten av
biblioteksplanerna (Timrå, Säffle, Smedjebacken, Ovanåker, Mjölby och
Göteborg) i samband med folkbibliotekets demokratiska roll, och hur den ska
uppfyllas, genom att folkbiblioteket ska bidra till kunskapsförmedling.
Säffles kommun tar upp den mest grundläggande demokratiska rollen för
bibliotek då de skriver att “Folkbiblioteken har en lång tradition och bygger på
att ge alla likvärdig tillgång till bildning, kultur och information.” (2017, s. 4).

5.2 Läsfrämjande
Det andra temat vi presenterar är resultatet av empirin som har handlat om
folkbibliotekens läsfrämjande roll och verksamhet.

5.2.1 Folkbibliotekens läsfrämjande roll
I folkbibliotekets läsfrämjande roll har folkbiblioteket en viktig uppgift att
tillhandahålla och förmedla litteratur. Att folkbiblioteket ska arbeta
läsfrämjande är något som det skrivs om i alla våra granskade biblioteksplaner.
Att arbeta för att skapa intresse för litteraturen, förmedla läsglädje och inspirera
till läsning är det centrala i folkbibliotekens läsfrämjande roll. “Biblioteket har
en viktig roll när det kommer till att skapa lust och intresse för läsning och
litteratur för barn.” (Säffle, 2017, s. 8). Ordet läslust är ett återkommande
begrepp. Ordet återges i sex av de åtta biblioteksplanerna då de skriver om
folkbiblioteken (Ovanåker, Älmhult, Säffle, Smedjebacken, Mjölby,
Jönköping).
Ofta har språkutveckling nämnts i samband med det läsfrämjande arbetet när
det har tagits upp i biblioteksplanerna. Att detta är viktigt är något som förstås i
och med detta citat “Tidigt stöd till språkutveckling och läsfrämjande arbete
lägger grunden till en god utbildnings- och kunskapsnivå hos
kommuninvånarna.” (Mjölbys kommun, 2015, s. 4).
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Att läsförståelsen sjunker är något som konstateras i Jönköpings biblioteksplan.
De skriver att biblioteken i sin tur ska fungera som en “lustfylld motkraft” mot
detta (Jönköpings kommun, 2016, s. 9). Jönköping tar vidare upp att deras
bibliotek ska ha lässtimulerande insatser för barn och unga. Detta säger även
Säffle då de tar upp att elever med utländsk bakgrund har minskad läsförståelse
där 30% inte når upp till den nivån som krävs och där folkbiblioteket har som
roll att skapa lust och intresse för läsning och litteratur främst för barn.

5.2.2 Folkbibliotekets läsfrämjande verksamhet
Läsfrämjandeverksamheten bygger på folkbibliotekens arbete med att förmedla
litteratur, anordna aktiviteter som skapar läslust, intresse för läsning och
möjlighet till att diskutera böcker. Det läsfrämjande uppdraget uppges vara en
huvudsaklig uppgift för folkbiblioteken. Att litteraturen som folkbibliotekens
tillhandahåller ska vara av god kvalitet nämns i Älmhults och Timrås
biblioteksplan. Det är flera biblioteksplaner som skriver att det finns en
läsfrämjandeplan, eller att det kommer skapas en sådan (Ovanåker, Jönköping,
Säffle).
Läsfrämjande arbete görs av folkbiblioteken, dels fristående, men också i
samverkan med andra aktörer i samhället, såsom Barnavårdscentralen (Mjölby,
Ovanåker, Jönköping), förskolor och skolor (Mjölby, Ovanåker,
Smedjebacken, Säffle, Timrå, Älmhult). Det är inte alla biblioteksplaner som
tar upp vilka aktörer de ska samverka med genom det läsfrämjande arbetet,
bara att de ska göra det, “Biblioteken ska utveckla metoder och samverka med
andra aktörer så att allas rätt till läskunnighet, läsförståelse och läsupplevelser
kan garanteras.” (Göteborgs stad, 2013, s. 15).
Folkbibliotekens läsfrämjande arbete riktar sig till både barn och vuxna. Alla
biblioteksplaner skriver om läsfrämjande insatser för barn och unga, troligtvis
beror detta fokus på att det i bibliotekslagen står att de är en prioriterad
målgrupp inom detta område. Ett sätt för att uppmuntra barns läsning så tidigt
som möjligt är att folkbiblioteket har träffar på barnavårdscentralen där de
informerar föräldrarna om vikten att läsa och berätta för sina barn (Ovanåker,
Jönköping, Mjölby).
Det läsfrämjande arbetet sker på olika sätt. Ibland handlar det om att
folkbiblioteken ger bort en gåvobok till nyfödda barn, eller att bokkassar lånas
ut till förskolor och skolor. Ibland riktar sig den läsfrämjande verksamhet till
barnen under deras skoltid, med till exempel bokprat till förbestämda klasser,
som i Jönköping där folkbiblioteket ansvarar för bokprat till eleverna som går i
årskurs 3-5 i kommunen. Även läsfrämjande projekt ska göras står det i vissa
biblioteksplaner. Dock står det inte vilken typ av projekt det är eller hur det ska
göras. Folkbiblioteken riktar även läsfrämjande aktiviteter till barn och unga på
deras fritid, genom att exempelvis anordna bokcirklar och sommarboken.
Vanligt förekommande läsfrämjande verksamhet som förekommer i
biblioteksplanerna är
- gåvobok (Ovanåker, Säffle, Timrå)
- bokprat (Timrå, Jönköping, Säffle, Smedjebacken)
- bokcirkel (Ovanåker, Timrå, Älmhult, Jönköping, Säffle,
Smedjebacken)
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-

författarbesök (Timrå, Älmhult, Smedjebacken, Säffle, Ovanåker)
bokfika/boksamtal/bokcafé (Smedjebacken, Jönköping, Säffle)
sagostunder/berättarstunder (Ovanåker, Smedjebacken, Älmhult,
Säffle)

Det är två bibliotek som tar upp vikten av att nå ut med det läsfrämjande
arbetet i samhället och närvara på andra platser än bara på biblioteket (Säffle,
Smedjebacken). Detta är ett sätt för att nå ut till personer som inte är vana vid
att gå till biblioteket. En av biblioteksplanerna skriver om ett projekt som
folkbiblioteket genomför i samarbete med Statens kulturråd mellan
Länsbibliotek, kommunens folkbibliotek, ABF, Hyresgästföreningen och ett
bostadsbolag för att på så sätt arbeta läsfrämjande genom att arbeta
läsfrämjande utanför bibliotekets lokaler.
Syftet med tvättstugebiblioteken är att verka läsfrämjande genom
att erbjuda läsning i människors vardag på en plats utanför det
traditionella biblioteket. Att synliggöra litteraturen, stimulera till
ökat läsande och framför allt att få fler ovana läsare att hitta till
böckernas värld är grundtanken med tvättstugebiblioteken; ett litet
bibliotek med stor tanke. (Smedjebackens kommun, 2016, s. 6)

I biblioteksplanerna framkommer det att biblioteken även förmedlar litteratur i
olika format som talböcker, men detta skriver vi mer om i avsnitt 5.6.2 där vi
tar upp folkbibliotekens tillgängliggörande arbete.

5.3 Lärande
Det tredje temat behandlar folkbibliotekens lärande roll och verksamhet som vi
har kunnat urskilja i empirin.

5.3.1 Folkbibliotekens lärande roll
Att folkbiblioteken har en lärande roll är något som vi har kunnat utläsa i
biblioteksplanerna. Folkbiblioteket ska vara ett lokalt kunskapscentrum och
stimulera kommuninvånarnas nyfikenhet och vetgirighet (Älmhult). Det skrivs
i tre planer att folkbiblioteken ska ge sina medborgare förutsättningar för
livslångt lärande (Säffle, Älmhult, Mjölby). Alla planerna tar upp att
folkbibliotekets centrala uppgift är att höja utbildningsnivån och kompetensen
hos medborgarna.
Mjölbys biblioteksplan sätter stort fokus på den lärande rollen då de nämner
lärande på ett flertal ställen i sin biblioteksplan, de skriver bland annat att
Dagens samhälle ställer krav på sina medborgares förmåga att lära
om och lära nytt, både i privatlivet och i arbetslivet.
Biblioteksverksamheten i Mjölby kommun ska vara en central
resurs i kommunens strategiska arbete för att höja medborgarnas
utbildningsnivå och digitala kompetens. (2015, s. 6)

Vilket också visar användarnas behov av att folkbiblioteket ska ha rollen som
lärande.
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I Jönköpings biblioteksplan konstateras det att “informations- och
medieutbudet ökar explosionsartat”. De skriver att biblioteket ska vara experter
på att sortera i informationsmängden och erbjuda ett brett och kvalitativt utbud.
Biblioteket sägs också ha en funktion för att alla i samhället ska få likvärdig
tillgång till information och lärdom om hur informationen kan användas och
granskas (Säffle).
Även i Ovanåkers biblioteksplan skrivs det att informations- och medieutbudet
har ökat. De säger att detta främst skett på tekniksidan och att detta har lett till
en ökad digital klyfta i samhället. Denna digitala klyfta leder till att de personer
som saknar kunskap och verktyg inom detta område då riskerar att hamna
utanför samhällets demokratiska processer. Biblioteken har en viktig funktion
för att motverka detta. Folkbiblioteken ska erbjuda digitala verktyg, samt
information och hjälp med användandet av dessa (Säffle, Ovanåker, Göteborg,
Älmhult, Timrå). I Göteborgs biblioteksplan skrivs det att detta lärande ska ske
genom dialog och kommunikation. Göteborg nämner även att de ska ha olika
undervisningar inom bland annat IT men då att biblioteket mer ska vara som ett
stöd till användarna för det formella och informella lärandet.

5.3.2 Folkbibliotekens lärande verksamhet
De verksamheter som vi har fört in i temat för lärande är de verksamheter som
riktar sig direkt till användarna, genom exempelvis kurser, föreläsningar, släktoch hembygdsforskning, språkutveckling och verksamhet för att bidra till det
livslånga lärandet. Detta tar Säffle upp då de skriver att “Föreläsningar i skilda
ämnen bidrar till det livslånga lärandet och till att tankar möts och utmanas.”
(2017, s. 5), de tar även upp att de ska ha minst två föreläsningar per år för att
bidra till bildning och lärande som ingår i ett utav deras mål. Utställningar är
en annan aktivitet som kan vara lärande, detta då exempelvis en utställning
anordnas för att visa en historisk översikt för kommunen eller något liknande
vilket då bidrar till att medborgarna får mer kunskap. Dock så har detta inte
framkommit i vårt material då det inte beskrivs vilka typer av utställningar som
folkbiblioteken har.
För att höja medborgarnas utbildningsnivå och kompetens bjuder
folkbiblioteken in till föreläsningar och har varierande utbildningar.
Exempelvis står det i Göteborgs biblioteksplan att “[...] användarundervisning
om hur man söker information på internet eller i databaser samt information
om hur man använder det digitala biblioteket erbjuds” (2013, s. 11).
Vi har även upptäckt att Smedjebacken, Mjölby och Ovanåker tar upp inlärning
och utveckling av språk i sina biblioteksplaner. Då är det oftast tal om barns
språkinlärning. Verksamheten kan exempelvis bestå av att låna ut
språkryggsäckar/språkväskor till föräldrar (Smedjebacken), men även att samla
och sprida kunskap om hur teknik kan användas för språkinlärning (Mjölby).
Mjölby har även i sin biblioteksplan tagit upp språkutveckling men i en mer
allmän kontext då de har detta tillsammans med det formella och informella
lärandet. Det är dock inte bara barn som är den enda specifika målgruppen som
nämns utan flera grupper tas upp. I en utav biblioteksplanerna (Smedjebacken)
riktas verksamheten till personer med annat modersmål än svenska.
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Ovanåker tar i sin plan upp att de är en kommun med många invånare som talar
andra språk än svenska. I och med detta tillhandahåller folkbiblioteken
språkkurser. I en annan plan nämns det ytterligare en målgrupp där de tar upp
att “Biblioteket ska främja språkutveckling [...] och ha kunskap om och vara
stöd åt personer med olika typer av läshinder” (Smedjebackens kommun, 2016,
s. 12).

5.4 Kultur
Det fjärde temat handlar om folkbibliotekets kulturella roll och verksamhet.
Nationalencyklopedin definierar kultur som en “sammanfattningen av allt som
skapats av människor för att ge (högre) andliga upplevelser särsk. om konst,
litteratur, musik [...]” (2017). Det är utifrån denna definition vi har utgått ifrån
då vi har placerat material i detta avsnitt.

5.4.1 Folkbibliotekens kulturella roll
Vi har observerat att kultur är ett återkommande uttryck i de granskade
biblioteksplanerna. I det sammanhang ordet kultur har placerats har vi kunnat
konstatera att det i biblioteksplanernas anges att folkbiblioteket har en kulturell
funktion i samhället genom att erbjuda kultur i olika former och uttryck till
kommuninvånarna. Flera biblioteksplaner nämner hur viktigt det är att
folkbiblioteken främjar kultur, genom att de till exempel ska inspirera till
nyfikenhet och intresse för olika kulturuttryck (Göteborg), uppmuntra till
kreativitet och skapande (Älmhult, Säffle, Göteborg, Timrå, Mjölby,
Smedjebacken och Jönköping).
Flera biblioteksplaner lyfter fram att kultur är viktigt i samhället (Mjölby,
Timrå, Jönköping och Göteborg). Mjölby har bland annat skrivit tidigt i planen
att “Ett rikt kulturliv med biblioteken som en viktig del ökar möjligheterna till
en god hälsa och levnadsstandard.” (2015, s. 2). Timrå tar upp att biblioteket
som kulturell arena är viktigt och inte ska underskattas. I planerna har vi
påträffat att folkbiblioteken ska vara en plats för upplevelser och skapande i
olika former där kreativiteten kan flöda.
Smedjebacken lägger stor vikt vid kultur då de har “kulturcentrum” som ett
eget kapitel i sin biblioteksplan. De skriver att deras roll som kulturcentrum
förstärks genom att deras verksamhet har ett brett och regelbundet utbud.
Smedjebacken skriver också att deras folkbibliotek ska ha en lokal förankring,
för att på så sätt bidra till den kommunala kulturen.
Ovanåker säger att deras bibliotek är en viktig länk mellan kommuninvånarna
och kulturutbudet då folkbiblioteket tar hand om bokningar och
biljettförsäljning till olika musik- och teaterföreställningar.

5.4.2 Folkbibliotekens kulturella verksamhet
I det här temat har vi lagt in verksamhet där biblioteket bjuder in exempelvis
konstnärer och andra kulturutövare till biblioteket för att ställa ut eller uppträda
genom bland annat teaterevenemang och författarbesök. Här hamnar även
aktiviteter och användarnas eget kulturutövande, detta kan ske genom
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hantverkstäder, skrivarworkshops där kreativitet och skapande kommer till
uttryck.
Folkbibliotekens kulturella roll speglas i deras verksamhet. Detta märks tydligt
i Smedjebackens biblioteksplan, då de skriver att
Tillgång till litteratur, tidningar, tidskrifter, musik, film och
utställningar gör biblioteket till ett centrum för kulturella och
konstnärliga upplevelser. Rollen som kulturcentrum förstärks av ett
brett och regelbundet utbud av arrangemang som författarmöten,
musik- och teaterevenemang, föredrag, berättarstunder och
samarbete med lokala professionella kulturutövare. (2016, s. 8)

Författarbesök är en verksamhet som majoriteten av biblioteksplanerna har
gemensamt och värderas som viktig i Säffle då denna verksamhet ingår i ett
utav 4 mål för barn och unga. Detta syns även då Jönköping skriver i sin plan
att “Varje biblioteksenhet ska ha professionella författarbesök och
programverksamhet regelbundet” (2016, s. 10). Många utav gångerna då det
talas om författarbesök är det i samband med folkbibliotekets verksamhet i
deras egna lokaler. Dock nämner tre planer (Timrå, Ovanåker och
Smedjebacken) att folkbiblioteken anordnar författarbesök på skolorna i
kommunen. Detta skriver bland annat Timrå då det ska vara “författarbesök
varje år för alla klasser i årskurs 3 och årskurs 6” (2016, s. 5).
Några andra vanligt förekommande verksamheter som har kommit fram i
planerna är
- utställningar (Göteborg, Smedjebacken, Timrå och Ovanåker)
- teater och musik (Smedjebacken, Älmhult, Göteborg, Säffle och Timrå)
- föredrag och föreläsningar (Jönköping, Smedjebacken, Säffle, Timrå
och Göteborg)
- skapande genom att ta foton, arbeta med animation, berättelser,
verkstäder, hantverk med mera (Säffle, Göteborg, Smedjebacken,
Älmhult, Ovanåker, Jönköping, Timrå och Mjölby)
- film, bio och minibio (Älmhult, Smedjebacken och Göteborg)
Att kultur är vanligt förekommande i folkbiblioteksverksamheten och att det
äger rum många kulturella aktiviteter på ett enskilt folkbibliotek märks i
följande citat
Skapande verksamhet är en självklar aktivitet för både barn och
vuxna. Biblioteket stimulerar till personlig utveckling genom att
erbjuda verkstäder där man kan prova på olika tekniker och
metoder. Kreativiteten sjuder och det finns många möjligheter för
den som gärna vill visa upp sina talanger. Den som vill berätta med
hjälp av teknik kan givetvis arbeta med till exempel foton,
animation, film eller konstruera egna spel. Biblioteket arbetar med
alla konstformer, eftersom det är människors berättelser och
människors uttrycksbehov som är det viktiga, inte formen.
(Älmhults kommun, 2014, s. 8)

5.5 Det offentliga rummet
Här nedan presenteras först folkbibliotekens roll som offentligt rum. Därefter
folkbibliotekens verksamhet som sker i det offentliga rummet.
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5.5.1 Folkbibliotekens roll som offentligt rum
Folkbiblioteken har en viktig roll genom att vara en mötesplats i samhället där
alla oavsett bakgrund och levnadsvillkor ska känna sig välkomna (Göteborg).
Biblioteksanvändarna ska få möjlighet till att göra sin röst hörd och kunna vara
delaktig och påverka bibliotekens verksamhet. Säffles kommun skriver att
“Platser där alla är välkomna utan att det ställs krav på motprestation är få i
dagens samhälle, där har biblioteket en unik position som mötesplats, plats för
studier, läsning eller att bara finnas till” (2017, s. 5). De skriver även att de
fyller en viktig funktion i det demokratiska samhället genom att erbjuda en
plats som är öppen och tillgänglig för alla (2017, s. 7).
Alla biblioteksplanerna i vårt empiriska material tar upp mötesplats som en
viktig del i folkbiblioteket, dock är det bara tre biblioteksplaner som nämner
mötesplats i samband med barn (Timrå, Mjölby och Säffle). Mjölby sätter ett
stort fokus på barn i deras biblioteksplan då de skriver att “Barn och ungas
delaktighet och ett barnperspektiv ska genomsyra biblioteksverksamheten i
enlighet med barnkonventionen. Biblioteken ska involvera barn och unga i
utformningen av verksamheten” (2015, s. 4). De skriver även att biblioteket ska
ses som en självklar mötesplats för barn och barnfamiljer men också för andra
vuxna i barns närhet. Mjölby tar också upp att “Både skolbiblioteken och
folkbiblioteken fyller en viktig funktion som mötesplats för barn och unga”
(2015, s. 5) detta genom att erbjuda kreativa miljöer som bidrar till en
meningsfull fritid.
I Smedjebackens biblioteksplan skrivs det att många naturliga mötesplatser och
serviceställen försvinner. Detta gör att folkbibliotekens funktion som en
kravlös plats för vardagens sociala liv, tillgänglig för alla, är exklusiv i ett allt
mer segregerat och kommersialiserat samhälle.
I kommunprogrammet poängteras bibliotekens roll som mötesplatser, väl
fungerande integration och en låg tröskel in i det svenska samhället samt
kulturens betydelse för en orts attraktivitet (Jönköping). Att folkbiblioteken har
en viktig roll att främja integration står det även om i Mjölbys biblioteksplan.

5.5.2 Verksamheten för folkbibliotekens offentliga rum
Som vi har nämnt tidigare har folkbiblioteken en rad olika aktiviteter för att
främja läsning och kultur. Aktiviteter inom dessa områden är möjliga att
koppla till det offentliga rummet då genom att de kan leda till möten. En sådan
aktivitet som vi har skrivit om är författarbesök. Vi tolkar att denna aktivitet
kan leda till att människor kan träffas och diskutera en bok eller flera böcker
och byta åsikter med andra personer som har kommit dit, men också med
författaren själv.
Göteborg vill inkludera sina användare i sin verksamhet genom att göra dem
mer aktiva då de kan påverka vad som finns i biblioteket, detta skriver de i sin
plan då
Användarperspektivet styr biblioteken. Besökaren är inte en passiv
låntagare utan en aktiv användare och bibliotekens inköp av media
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och planering av program görs i dialog med användarna. Förutom
önskemål som kommer fram i den personliga kontakten görs också
användarundersökningar, för att tidigt få veta vilka
utvecklingsområden som ska prioriteras. (2013, s. 10)

Ovanstående citat är ett exempel på hur kommuninvånarna kan påverka
folkbiblioteksverksamheten, och på så sätt vara en aktiv
samhällsmedborgare. Även Säffle nämner detta då de skriver att de gör
brukarundersökningar för att mäta bibliotekets verksamhetskvalité och de
har även planer på att bilda fokusgrupper för att öka brukarinflytandet.
Timrå, Göteborg och Smedjebacken nämner att de tar användarnas
önskemål i beaktande för att de ska kunna bidra vid inköp av olika medier.
I en annan biblioteksplan (Säffle) planeras det att utarbeta olika metoder för att
öka barn och ungas delaktighet i verksamheten men även mer delaktighet och
inflytande för kommuninvånarna.

5.6 Tillgängliggörande
Nedan presenteras folkbibliotekens tillgängliggörande roll och verksamhet.

5.6.1 Folkbibliotekens tillgängliggörande roll
En folkbiblioteksroll som vi har urskilt i biblioteksplanerna är den som vi
kallar för den tillgängliggörande rollen. Denna roll består av att folkbiblioteken
ska arbeta för att alla människor ska få samma möjlighet i samhället. Inom
denna roll är det viktigt att folkbiblioteket ska ha hög kompetensnivå och
servicenivå inom områdena specialmedia och media på andra språk
(Göteborg).
Vad den tillgängliggörande rollen innebär är att “Folkbiblioteken ska vara
tillgängliga för alla, oavsett ålder, språk eller funktionsnedsättning.”
(Ovanåkers kommun, 2016, s. 4). Denna tillgänglighet avser lokaler, teknisk
utrustning och mediebestånd (Ovanåker), litteratur, bildning, utbildning och
information (Smedjebacken), samt att det digitala biblioteket ska vara
tillgängligt och användarvänligt (Mjölby). I Mjölbys och Jönköpings
biblioteksplaner framkommer det också att folkbiblioteken har en viktig
funktion till att främja integrationen i samhället.
Alltså innebär folkbibliotekens tillgängliggörande roll att arbeta med att
uppfylla och tillgodose dessa olika beståndsdelar.

5.6.2 Folkbibliotekens tillgängliggörande verksamhet
En viktig verksamhet som har kunnat urskiljas i biblioteksplanerna är
bibliotekens tillgängliggörande verksamhet. Jönköpings kommun sammanfattar
denna kategori på ett bra sätt, “Biblioteken ska särskilt ta hänsyn till de i
bibliotekslagen prioriterade grupperna när det gäller lokalernas utformning
samt vid medieinköp och verksamhetsplanering.” (2016, s. 6). I kategorin har
vi även valt att placera sådant som berör öppettider generellt.
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Den sociala biblioteksverksamheten beskrivs i Ovanåkers och Timrås
biblioteksverksamhet som den verksamhet som riktar sig till de
biblioteksanvändare som inte har möjlighet att besöka biblioteken själva, eller
har svårt för att läsa vanliga böcker. Inom detta område arbetar biblioteken
med att tillhandahålla litteratur och hjälpmedel i det format som passar den
tilltänkta målgruppen. Vissa bibliotek har specificerat vilka typer av
medieformat det är det ska erbjuda, medan andra har skrivit om det mer
generellt. Sedan är det bibliotek som inte nämner detta arbetsområde alls,
såsom Jönköping. Det allra vanligaste som tas upp i biblioteksplanerna som
skriver om detta är att biblioteken erbjuder talböcker (Ovanåker, Mjölby,
Säffle, Timrå, Älmhult, Göteborg, Smedjebacken). Detta arbete med talböcker
innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Här ingår inköp och utlåning av
medierna. Ladda ner och bränna Daisy-talböcker. Utlåning av Daisy-spelare.
Även informationsförmedling till de biblioteksanvändare som önskar ladda ner
materialet själva bedrivs. Det är tre biblioteksplaner som skriver att
folkbiblioteken erbjuder storstilsböcker (Ovanåker, Säffle, Älmhult).
En tjänst för att förmedla den här litteraturen är att erbjuda “boken kommer”.
Detta betyder att de personer som inte har möjlighet att besöka biblioteken
själva då får litteratur levererade till hemmet av biblioteket. Av de granskade
biblioteksplanerna var det fem bibliotek som skrev att de antingen redan hade
denna tjänst och skulle fortsätta arbeta med den eller skulle se över behoven av
den och tillgodose de behov som fanns hos kommuninvånarna (Ovanåker,
Timrå, Älmhult, Säffle, Smedjebacken).
En prioriterad grupp som folkbiblioteken har verksamhet riktad till som vi har
klassat som tillgängliggörande arbete är personer som har ett annat modersmål
än svenska. Även här lyfts tillhandahållandet av medier fram i
biblioteksverksamheten som riktar sig till dem, det som görs inom området,
eller står i biblioteksplanerna att det planeras att göra, är att
- tillhandahålla media på andra språk än svenska (Ovanåker, Göteborg,
Mjölby, Älmhult, Smedjebacken, Säffle)
- tillhandahålla litteratur på lättläst svenska (Ovanåker, Mjölby,
Smedjebacken, Säffle, Älmhult)
- tillhandahålla information på andra språk än svenska (Ovanåker,
Mjölby, Göteborg, Säffle)
- tillhandahålla information på lättläst svenska (Mjölby, Säffle)
Att tillhandahålla litteratur på andra språk än svenska sker på olika sätt
framkommer det i biblioteksplanerna. Biblioteken köper dels in litteratur
själva. Ett folkbibliotek (Ovanåker) ingår i ett samarbete med hela länet, vilket
innebär att kommuninvånarna har tillgång till all litteratur på utländska språk
som finns i länet. Ett sätt för att kunna erbjuda ett större utbud av litteratur på
utländska språk är att fjärrlåna. Ovanåker, Göteborg, Älmhult och Säffle
skriver att fjärrlåna sådan litteratur från Internationella biblioteket i Stockholm
är möjligt.
Även information och media till personer med funktionsnedsättning är något
som ingår i den tillgängliggörande biblioteksverksamheten. Här står det i några
biblioteksplaner att folkbiblioteket ska ha goda kunskaper om och
tillhandahålla specialmedia för de som har någon funktionsnedsättning,
exempelvis dyslexi (Göteborg, Säffle, Smedjebacken). I Timrås och Säffles
25

biblioteksplan står det att folkbiblioteken ska informera om medier som är
anpassade till personer med funktionsnedsättning. Säffle utvecklar det mer och
skriver att denna information ska förmedlas till skolor och omsorgen. Timrå tar
också upp att de ska, i mån om tid, individanpassa information till personer
med särskilda behov.
En viktig del för att biblioteket ska vara tillgängligt är dess lokaler. För att
biblioteket ska vara tillgängligt är utformningen av lokalerna avgörande, så att
de är anpassade efter de behov som personer med funktionsnedsättning har. Att
lokalerna ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning är något
som Göteborg, Jönköping, Säffle, Mjölby och Ovanåker skriver övergripande
om. Exempelvis kan det stå att “Bibliotekslokalerna ska vara tillgängliga för
människor med funktionsnedsättning.” (Göteborgs stad, 2013, s. 10). Älmhult
är den enda granskade biblioteksplanen som tar upp vad bibliotekslokalens
tillgänglighet innebär mer ingående, “Handikapparkering finns i nära
anslutning till bibliotekets entré och i lokalen finns hiss, markeringar för
synskadade och teleslinga för hörselskadade.” (2014, s. 5).
Det tas upp i vissa biblioteksplaner att folkbiblioteken ska verka utanför sina
egna lokaler. Detta sker på olika sätt, då de biblioteksplaner som skriver om det
ger olika exempel på hur det ska ske. I vissa fall är biblioteken bokförmedlare
genom att till exempel erbjuda bokdepositioner till äldreboenden (Ovanåker) så
att de som inte kan ta sig till biblioteken får tillgång till bibliotekets litteratur.
Även uppsökande verksamhet som att ha bokprat på servicehus och dagcenter
(Timrå).
En annan del är att erbjuda generösa öppettider, något som poängteras i
Göteborgs, Mjölbys, Jönköpings och Säffles biblioteksplan. Ett sätt för att
erbjuda detta är att ha meröppet. Detta är något som Timrås och Jönköpings
biblioteksplaner nämner. Det framgår att Jönköping redan har meröppet på ett
eller flera bibliotek, men att de tänker införa det på fler bibliotek. Timrå skriver
att de ska genomföra en studie för att upptäcka om det i framtiden är möjligt att
införa meröppet.
Ett komplement till det fysiska biblioteket är det digitala biblioteket. Det är
många biblioteksplaner som belyser att det digitala biblioteket, som är
tillgänglig dygnet runt och överallt, ger biblioteksanvändarna möjlighet till att
ta del av bibliotekets utbud, reservera, låna om, ladda ner medier etc. (Timrå,
Ovanåker, Göteborg, Älmhult, Smedjebacken, Jönköping, Säffle).
Det digitala biblioteket är de samlade biblioteksresurser och
bibliotekstjänster som finns i digital form. Det är t ex etjänster som ger möjlighet till reservationer av media och
omlån men också tillgång till bibliotekskatalog, databaser,
nedladdning av e-litteratur och musik samt digitala talböcker.
(Göteborg, s. 5)
I biblioteksplanerna har det framkommit att tillgängligheten ska utvecklas
genom att hemsidorna ska finnas att ta del på lättläst svenska, finnas som
uppläst, samt gå att läsa på andra språk än svenska.
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5.7 Sammanfattning
Efter en genomförd granskning av biblioteksplanerna upptäcktes fem teman
inom folkbibliotekens verksamheter och sex stycken inom folkbibliotekens
roller. De teman som framkom av empirin var läsfrämjande, lärande, kultur,
det offentliga rummet och tillgängliggörande. Demokrati var ytterligare ett
tema som kunde identifieras, men det var endast en roll, eftersom detta tema är
en övergripande roll för hela folkbiblioteken. Det som vi iakttog var att
folkbiblioteken har en bred verksamhet med ett varierat utbud och att det inte
stod så mycket skrivet om folkbiblioteksrollerna i vårt empiriska material. De
sex urskilda temana kommer att analyseras med Jochumsen et al. (2012)
fyrfältsmodell i nästkommande kapitel.
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6 Analys och diskussion
I detta kapitel tolkas resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen med hjälp
av fyrfältsmodellen, där vi jämför, urskiljer skillnader och likheter med
modellens fyra rum och folkbibliotekens verksamheter och roller som vi har
upptäckt i de granskade biblioteksplanerna. Detta togs upp i avsnitt 3.2 om
analysens gång. Även tidigare forskning jämförs med vårt resultat i detta
kapitel.
Analysen kring folkbibliotekens roller är mindre omfattande än analysen av
folkbibliotekens verksamhet. Detta grundar sig på att det inte har framkommit
så mycket konkreta beskrivningar av rollerna i de granskade
biblioteksplanerna.

6.1 Analys av folkbibliotekens verksamhet
Nedan börjar vi med att presentera analysen av folkbibliotekens verksamheter
som vi har kunnat urskilja i vårt empiriska material. Vi kopplar samman våra
temans verksamheter med fyrfältsmodellen och tolkar våra resultat i jämförelse
med vår sammanställda litteratur som presenterades i kapitel 2.
De fyra rummen som framställs i den danska fyrfältsmodellen är
inspirationsrummet, läranderummet, mötesrummet och skapanderummet.
Avsikten med modellen är inte att beskriva hur folkbiblioteket är i nuläget,
utan visa en möjlighet för hur det skulle kunna vara i framtiden (Jochumsen,
Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012). Modellens rum är inte åtskilda
från varandra, utan sammankopplade.

6.1.1 Inspirationsrummet
Inspirationsrummet är ett rum där biblioteksanvändarna har möjlighet till att
inspireras och få förändrade uppfattningar om sig själva och sin omgivning
genom meningsfulla upplevelser. (Jochumsen et al., 2012).
I detta rum kan vårt andra identifierade tema, det läsfrämjande, placeras.
Folkbibliotekens läsfrämjande verksamhet kan förstås som att den förmedlar
inspiration till sina biblioteksanvändare genom litteraturen och de olika
aktiviteterna som hör till verksamheten. Inspiration och nya uppfattningar kan
fås genom upplevelser såsom läsning och möjlighet till diskussion, som kan
ske genom aktiviteter som sagostunder och bokcirklar.
Kungliga Biblioteket (2012a) skriver att det är vanligt att återkommande
programverksamheter inte skrivs ut i biblioteksplanerna, eftersom det kan
anses vara en självklar del av det kontinuerliga arbetet som biblioteken gör,
och utesluts därmed då det är vanligare att det i biblioteksplanerna skrivs om
det “icke-förväntade” som kräver resurser. Detta är något vi har noterat i vårt
empiriska material då bara hälften skrev att folkbiblioteken skulle ägna sig åt
den läsfrämjande aktiviteten sagostunder (Ovanåker, Smedjebacken, Älmhult,
Säffle). Detta behöver inte betyda att folkbiblioteken i Göteborg, Timrå,
Mjölby och Jönköping inte anordnar sagostunder. Troligtvis gör även dessa
folkbibliotek det.
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I den läsfrämjande verksamheten som presenteras i biblioteksplanerna har det
framkommit att folkbiblioteket ska arbeta med att förmedla läslust, genom
exempelvis bokprat och författarbesök. I vissa fall har det stått att dessa två
aktiviteter ska äga rum på skolor. Trots att detta inte äger rum i folkbibliotekets
fysiska lokaler eller digitala platser har vi ändå valt att placera denna typ av
verksamhet i fyrfältsmodellen på grund av att vi anser att eleverna får ta del av
litteratur och berättande aktiviteter som gör att de får ta del av nya upplevelser
som kan leda till att de “want to move beyond your familiar choices”
(Jochumsen, et al., 2012, s. 590). Dock går det att invända om det verkligen är
rätt att placera in aktiviteter som sker på skolan, eftersom det inte är en
informell miljö och frivillig för eleverna att ta del av.
Till inspirationsrummet kan också vårt fjärde tema, kultur, relateras. Genom
verksamheten som presenterades i det temat kan användarna exempelvis bli
inspirerade. Ett exempel på en sådan aktivitet är författarbesök. Vi anser att
denna aktivitet kan leda till att deltagarna blir inspirerade genom att de
exempelvis får höra om en författares arbetsprocess, vilket kan vara den
pådrivning som personen som lyssnar behöver för att sedan börja skriva själv.
Det kan också vara en motivation att få höra hur författarna har tagit sig
igenom svåra stunder men ändå lyckats. Likaså gäller kulturverksamheten där
biblioteksanvändarna har möjlighet till att inspireras av varandra och andra
aktörer som visar upp sina verk i folkbibliotekets lokaler.
Den lärande verksamheten kan även den kopplas samman till
inspirationsrummet, genom att exempelvis anordna föreläsningar. Dessa
aktiviteter kan, som Säffles kommun skriver leda till “[...] det livslånga
lärandet och till att tankar möts och utmanas.” (2017, s. 5), vilket bär en tydlig
prägel på vad som är inspirationsrummets syfte, vilket i Jochumsen et al.
(2012) bland annat beskrivs vara att ta del av upplevelser som förändrar en
uppfattningar. I likhet med Säffles citat ovan upptäckte Nybergh och Odin
(2007) att folkbiblioteken hade ett bildningsmål där bland annat det livslånga
lärandet betonades. Det har även vi sett då det i tre planer (Säffle, Älmhult,
Mjölby) talas om det livslånga lärandet.
Vi tolkar det som att den tillgängliggörande verksamheten kan placeras in i
inspirationsrummet då en del av den verksamheten består av att tillhandahålla
och förmedla litteratur till prioriterade grupper. Som vi har nämnt ovan kan
läsning och litteratur kategoriseras in i detta rum, då det är möjligt att detta kan
vara meningsfulla upplevelser som skapar nya uppfattningar hos läsaren.

6.1.2 Läranderummet
Läranderummet är det rum där människor i alla åldrar får fri tillgång till
information och kunskap och därigenom öka sina kompetenser. Lärandet sker i
informell miljö och är alltid frivillig. Detta sker i dialog och det är användarna
själva som bestämmer vad de vill lära sig (Jochumsen et al., 2012).
Det av våra teman som har allra tydligast koppling till läranderummet är det
tema vi kallar för just “lärande”. Inom den verksamheten har
biblioteksplanerna främst lyft fram sådant som berör språkutveckling, lärande
aktiviteter, såsom föredrag och föreläsningar. I den identifierade
lärandeverksamheten förekommer det arbete för att främja språkutvecklingen.
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Denna språkutveckling kan ske genom att biblioteksplanen säger att
folkbiblioteket ska arbeta läsfrämjande, genom att exempelvis förmedla
litteratur och anordna aktiviteter som uppmuntrar till läsning. Detta
läsfrämjande arbete är även möjligt att relatera till inspirationsrummet, som vi
har skrivit om i ovanstående avsnitt. Det står i vissa biblioteksplaner att det
läsfrämjande arbetet kan ske genom att folkbiblioteken har uppsökande
verksamhet, såsom bokprat i skolor. Frågan är i det här fallet om denna typ av
folkbiblioteksverksamhet ska placeras in i fyrfältsmodellens läranderum?
Dessa bokprat kan leda till lärande, men denna typ av lärande är inte informellt
och inte frivilligt, eftersom det äger rum på skolan och under skoltid.
Den identifierade läsfrämjande verksamheten kan kopplas till Jochumsen et al.
(2012) läranderummet då barn och ungas språkutveckling är tätt
sammankopplat med läsning och då med bibliotekets läsfrämjande verksamhet.
Detta skrivs i Smedjebackens biblioteksplan, då det skrivs att folkbiblioteken
ska introducera och låna ut språkväskor till föräldrar. Vikten av att läsa för sina
barn syns även i folkbibliotekens uppsökande verksamhet, som sker i
samverkan med BVC, då folkbiblioteken informerar föräldrar om detta
(Ovanåker, Jönköping, Mjölby). Dessa samarbeten som folkbiblioteken
redogör för tar Kungliga biblioteket (2013) upp, då de säger att samarbeten på
kommunal och regional nivå bör vara beskriven i planen och att den
verksamhet som sker bör ge besked om inriktning och omfattning. Detta är
något som exempelvis Jönköping gör då de har en underrubrik i
biblioteksplanen som heter just “samverkan” där verksamheten beskrivs bland
annat genom att biblioteket ska samarbeta med olika föreningar där de kan
bedriva sin verksamhet. Nybergh och Odin (2007) kunde i sin undersökning
upptäcka att folkbiblioteken skulle arbeta läsfrämjande och bidra till
språkutvecklingen. Detta är något som även vi har upptäckt att våra
biblioteksplaner skildrar.
Det är möjligt att en läsfrämjande aktivitet som bokcirkel skulle kunna placeras
in i läranderummet. Problemet är dock att det inte i biblioteksplanerna står
vilken typ av bokcirklar som ska anordnas. Om det exempelvis skulle vara en
där deltagarna läser faktalitteratur så har det en tydlig koppling till detta rum,
medan exempelvis en bokcirkel där skönlitteratur läses, inte har en lika tydlig
koppling till det, även om så klart även en sådan bokcirkel mycket väl skulle
kunna leda till att deltagarna får nya lärdomar och uppfattningar. Men det är
som sagt svårt att säga om det är så eller inte eftersom biblioteksplanerna inte
förklarar aktiviteterna så pass ingående. Kungliga Biblioteket (2012a) skriver
att det är vanligt förekommande att folkbibliotekens verksamhet inte utformas
så detaljerat, genom att exempelvis utesluta det kontinuerliga arbete som utförs
på folkbiblioteken. Detta kan vara en anledning till att aktiviteten bokcirkel inte
förklaras mer ingående då denna aktivitet kan vara en del av folkbibliotekets
vardagliga arbete och att de då inte känner behovet av att tydliggöra detta.
Att biblioteken exempelvis erbjuder litteratur på lättläst svenska, som vi har
upptäckt att vissa folkbibliotek ska göra inom sin tillgängliggörande
verksamhet, kan ha ett bakomliggande mål till att främja språkutvecklingen.
Alltså kan detta kopplas samman med läranderummet då biblioteket
tillhandahåller information i analoga och digitala medier. Läranderummet kan
också relateras till folkbibliotekens verksamhet kring det digitala biblioteket,
då det ger möjlighet för biblioteksanvändarna att använda sig av databaser,
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ladda ner litteratur och ta del av information hemifrån. Vi tolkar det som att
detta innebär att folkbiblioteken förhåller sig till dagens allt mer digitaliserade
samhälle och möter de nya förväntningar som finns om ökad tillgänglighet.
Genom att folkbiblioteken tillhandahåller och förmedlar litteratur och
information genom sina webbaserade resurser blir det ett ytterligare led till
ökad tillgänglighet av folkbiblioteken utbud, då det kan nås även när
biblioteket inte är öppet. Detta framgår i Göteborgs biblioteksplan att
bibliotekets hemsida alltid är tillgänglig och biblioteksanvändarna där kan
ladda ned e-litteratur, få tillgång till information och databaser.
Tillhandahållandet av medier för de som inte kan komma till biblioteket,
genom tjänsten boken kommer, är svårt att koppla till ett enskilt rum då den
verksamheten anges rikta sig till en målgrupp som inte kan komma till
biblioteket själva. Alltså säger inte det syftet något konkret som motiverar för
att det ska placeras in i ett särskilt rum. Men i samband med denna verksamhet
angavs det i Timrås biblioteksplan att folkbiblioteket även ska ägna sig åt att
informera om användandet av exempelvis Daisy-formatet. Detta har en tydlig
koppling till läranderummet eftersom, lärandet är dialogsorienterat och utgår
från biblioteksanvändarnas informationsbehov.
Den kulturella verksamheten kan inkluderas i läranderummet då aktiviteterna
verkstäder, skapande genom foto, animation, konstruerande av spel kan leda
till att deltagarna i dessa aktiviteter eventuellt får ny kunskap inom dessa
områden. Då aktiviteternas innehåll inte redogörs i biblioteksplanerna så är en
möjlig tolkning att dessa handlar om lärande men de skulle också kunna handla
om inspiration eller om att träffa andra människor. Som vi har diskuterat
tidigare är våra granskade planer övergripande och inte detaljstyrda. Vi tolkar
det som att detta kan innebära att en ansvarig bibliotekarie inom ett
ansvarsområde, kan ha möjlighet till att sätta sin egen prägel på verksamheten
och genomföra sådant som just han eller hon är kunnig inom, utan att behöva
styras av styrdokument som exakt anger vilka aktiviteter som ska anordnas.
Detta är dock vår egen reflektion. Det gör att det blir svårt att kunna placera in
dessa aktiviteter helt säkert i läranderummet då det även skulle kunna placeras i
flera rum beroende på hur aktiviteten faktiskt äger rum i “verkligheten”.

6.1.3 Mötesrummet
Folkbiblioteket fungerar som en mötesplats genom att vara en offentlig plats
där biblioteksanvändare kan träffa andra som är lika eller olika de själva.
Mötena kan ske informellt, eller ske i formella sammankomster, där
åsiktsutbyten och diskussioner kan äga rum (Jochumsen et. al, 2012).
De läsfrämjande aktiviteter som det framkommer i våra granskade
biblioteksplaner att folkbiblioteket erbjuder som kan förknippas med
mötesrummet är bokcirklar, sagostunder, berättarstunder, bokfika och
författarbesök. Vid dessa aktiviteter har biblioteksanvändarna möjlighet till att
träffa andra, lika eller olika de själva, och samtala och diskutera med varandra.
När mötesplatsen tas upp i Ovanåkers biblioteksplan skriver de att sagostunder
är en aktivitet som de anordnar för att folkbiblioteket ska vara en mötesplats. I
Säffles biblioteksplan nämns sagostund däremot som en aktivitet som en del av
folkbibliotekets läsfrämjande arbete. Alltså kan det sägas att det primära syftet
med de aktiviteter som vi har valt att placera in i läsfrämjandetemat, är olika
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från ett plan till en annan. I vissa biblioteksplaner framställs aktiviteten
sagostund så att den tydligt kan relateras till mötesrummet, medan den i andra
har tydligare koppling till läranderummet.
Även folkbibliotekens lärande verksamhet kan leda till att informella eller
formella möten sker mellan biblioteksanvändarna. Exempelvis inkluderar
lärandeverksamheten anordnande av föreläsningar och utställningar. Dessa
aktiviteters primära syfte kan vara att inspirera eller lära, vilket gör att det även
kan kategoriseras in i de rummen. Men dessa tillställningar kan medföra till att
möten sker mellan biblioteksanvändarna.
Kulturverksamheten kan kopplas till mötesrummet då aktiviteterna oftast hålls
i öppna platser. Exempelvis kan utställningar i folkbibliotekens öppna lokaler
leda till att möten sker mellan främlingar och bekanta. Detta understöds då
Jochumsen et al. (2012) säger att mötesrummet är en offentlig plats där
människor kan träffa andra som har andra erfarenheter än de själva. Dessa
möten som inträffar i och med folkbibliotekens kulturella aktiviteter kan då ske
genom att biblioteket är en plats där detta händer och där användarna kan skapa
kultur själva eller ta del av andras kulturella uttryck som presenteras på
biblioteket.
Jochumsen et al. (2012) skriver att mötesrummet även avser bibliotekets
digitala plats. I folkbibliotekens tillgängliggörande verksamhet har det digitala
biblioteket nämnts. Dock har inte våra granskade biblioteksplaner skrivit något
om att användarna kan kontakta andra i det forumet, utan fokuserar mer på att
användarna digitalt kan ta del av information och utföra självbetjäning, såsom
reservation och omlån av medier.

6.1.4 Skapanderummet
I skapanderummet har användarna möjlighet till att antingen själva, eller
tillsammans med andra, skapa konst och kultur. Folkbiblioteket kan även
fungera som en plats där användarna har möjlighet till att visa upp sina skapade
verk (Jochumsen et al., 2012).
Vårt tredje tema kultur är det tema som har närmast koppling till
skapanderummet. I skapanderummet ska användarnas innovation och
delaktighet förstärkas, de ska bli inspirerade genom skapande i möte med konst
och kultur (Jochumsen et al., 2012). Detta kan ske genom att folkbiblioteken
anordnar aktiviteter där användarna får använda sin kreativitet genom
skrivarworkshops, hantverkstäder och berättande. Dessa aktiviteter kan även
placeras i de tre resterande rummen då de tre aktiviteterna är inspirerande
eftersom användarna använder sin kreativitet och fantasi. Detta blir också ett
mötesrum då sådana verksamheter oftast hålls i grupper. Dessa aktiviteter kan
även bli lärande för de som är nybörjare men även för de som har gjort
aktiviteten tidigare då de utvecklar sina kunskaper. I den kulturella
verksamheten har biblioteksanvändarna möjlighet till att ta del av andras
kulturella uttryck och skapa egna, detta kan ske allt ifrån skapande aktiviteter,
såsom skrivarworkshops och arbetande med foton, till poesikvällar.
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6.2 Diskussion kring folkbibliotekens verksamhet
Utifrån ovanstående avsnitt har vi kunnat konstatera att våra teman i viss mån
ger uttryck till fyrfältsmodellens olika rum. Vi har upptäckt att flera av de
verksamheter som skildras i våra granskade biblioteksplaner är möjliga att
placera in i flera av modellens rum, exempelvis kan kulturverksamheten
relaterats till alla fyra rummen. Dock anser vi att våra temans uttryck för de
olika rummen är förhållandevis svaga. Jochumsen et. al (2012) fyrfältsmodell
presenterar en modell för hur folkbiblioteken i framtiden kan skapa utrymme
för lärande, kreativt skapande, engagerande möten och upplevelser. Men så
långt framkommer det inte i våra biblioteksplaner att folkbiblioteken har
kommit i dagens läge.
Ett exempel är inspirationsrummet. Jochumsen et al. (2012) skriver att
inspirationsrummet erbjuder meningsfulla upplevelser. Med meningsfulla
upplevelser menar de sådana som gör att biblioteksanvändarna får nya
uppfattningar om sig själva eller sin omgivning. Denna definition är då
subjektiv, och är upp till varje enskild biblioteksanvändare att bestämma om
den folkbiblioteksverksamhet som de tar del av leder till sådana omvälvande
upplevelser. Kanske kan det vara så att ett författarbesök kan var meningsfullt
för en användare men inte för en annan. Jochumsen et al. (2012) föreslår att ett
inslag i inspirationsrummet som kan införas på folkbiblioteket för att uppfylla
dess mål är att införa ett mått av kaos och irrationalitet. Men kan anordnade
författarbesök eller animationsworkshop, som vi har stött på i vår empiri,
klassas som något av detta? Det är möjligt att det på vissa folkbibliotek är så,
men detta är omöjligt att uttala sig om utifrån att bara granska biblioteksplaner.
Dock kan anordnandet av författarbesök eftersträva att inspirera sina användare
genom att erbjuda författarbesök, men att göra det säkerställer inte att
besökarna kommer bli det.
I vår studie upptäckte vi ett tillgängliggörande tema som folkbiblioteket ägnade
sig åt. I denna kategori samlades ett brett spektrum av uppgifter som
folkbiblioteket ägnade sig åt för att alla biblioteksanvändare skulle kunna ta del
av bibliotekets eget utbud och samhällsinformation och möjlighet till att kunna
använda folkbibliotekets offentliga plats. Vi har placerat in en del av temats
verksamhet i modellen, medan vissa inte är inplacerade i ett specifikt rum.
Exempelvis har arbetet med att förmedla anpassad information till de personer
som har ett annat modersmål, kopplats samman med läranderummet, och dess
övergripande mål empowerment. Folkbibliotekets öppettider och anpassade
lokaler, som är en verksamhetsdel inom tillgängliggörande temat, är svår att
placera in i ett enskilt rum, utan bör betraktas som rumsöverskridande,
eftersom tillgängliga och öppna lokaler är en förutsättning för att
biblioteksanvändarna ska kunna ta del av folkbibliotekens verksamhet, och på
så sätt ges möjligheten att ta del av nya upplevelser, möta konst, kultur och
andra människor för att inspireras till att skapa egna konstnärliga uttryck.
Likaså anser vi att det offentliga rummet är ett tema som är rumsöverskridande
då all verksamhet som folkbiblioteken anordnar äger rum här. Detta gör att alla
rummen i fyrfältsmodellen passar in på ett eller annat sätt. Ett exempel på detta
är att det offentliga rummet kan passa inom inspirationsrummet om den
kulturella verksamheten befinner sig i biblioteket. Detta då det automatiskt
händer mycket som kan leda till att användarna får nya upplevelser och
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inspireras. Även mötesrummet kan relateras till detta tema då biblioteken är en
mötesplats där folk med olika bakgrund, kultur och från olika generationer kan
träffa personer med andra erfarenheter än de själva.
I Bolding och Lundbergs (2014) uppsats var tillgänglighetsdiskursen den
tydligaste i deras empiri. Detta är också den diskurs som är mest näraliggande
vårt resultat då den diskursen fokuserade på verksamheten och medborgarnas
utveckling. Likheter med den diskursen och det som framkom i vårt empiriska
material var att folkbiblioteken fungerar som en mötesplats. I
tillgänglighetsdiskursen angavs det att biblioteksanvändarna ska vara aktiva
medskapare. Även detta är något som har tydliga likheter med vårt tema där
folkbiblioteket ska fungera som ett offentligt rum, där vi har placerat in sådant
som berör biblioteksanvändarnas olika möjligheter till att påverka
biblioteksverksamheten. Precis som Bolding och Lundberg har även Nybergh
och Odin upptäckt att biblioteksanvändarna har möjlighet att påverka
biblioteksverksamheten genom att efterfråga bland annat media. Även detta har
vi upptäckt i våra granskade biblioteksplaner (Timrå, Göteborg,
Smedjebacken).

6.3 Folkbibliotekens roller
Den andra forskningsfrågan var att identifiera folkbiblioteksroller som
framkommer i biblioteksplaner. Detta avsnitt har vi valt att strukturera upp
efter temanas roller och inte efter fyrfältsmodellens rum. Detta beror på att
rollerna beskrivs mindre ingående än verksamheten, vilket innebär att det är
svårare att placera in en roll i ett särskilt rum. Fyrfältsmodellen olika rum har i
folkbibliotekens roller varit svårt att applicera då rollerna blir
rumsöverskridande eller inte passar in i de sammanhang som fyrfältsmodellens
författare har beskrivit. Därför kommer vi i det här kapitlet att diskutera kring
de olika rollerna för sig och inte utifrån fyrfältsmodellen som vi gjorde när vi
analyserade folkbibliotekens verksamhet.
På grund av det förändrade upplägget i denna nästkommande del av analysen
är det möjligt att diskutera hur användbar fyrfältsmodellen egentligen är i den
här studien? Vi anser att fyrfältsmodellen har varit ett användbart analytiskt
verktyg vid analysen av folkbibliotekens verksamhet, då den har varit
applicerbar till de verksamheter som har påträffats i de granskade
biblioteksplanerna. Att den har varit tillämpningsbar för analysen av
verksamheterna beror på att verksamheterna har varit mer konkret beskrivna i
vårt empiriska material än vad folkbibliotekens roller har varit. Vårt ändrade
upplägg och orsaken till detta, visar att Jochumsens et al. (2012) fyrfältsmodell
inte har varit fullt lika användbar för att analysera folkbibliotekens roller, även
om den i viss mån har varit det ändå med tanke på att vi ändå har kunnat
relatera rollerna i viss utsträckning till några av de olika rummen.

6.3.1 Folkbibliotekens demokratiska roll
Den viktigaste och mest utpräglade rollen vi har kunnat urskilja i
biblioteksplanerna är folkbibliotekets demokratiska roll. Detta framkommer i
biblioteksplanerna genom att de antingen direkt hänvisar till bibliotekslagen
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Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. (SFS
2013:801, 2 §)

eller att de skriver i sina visioner om paragrafens innehåll och sedan tjänster
och aktiviteter som folkbiblioteket ska erbjuda för att uppfylla bibliotekslagens
krav. Kungliga biblioteket (2013) nämner att bibliotekslagen bör vara med i
biblioteksplanerna. Detta kan vi bekräfta då alla biblioteksplaner vi har
granskat skriver med bibliotekslagen på ett eller annat sätt.
Vi har tolkat att den demokratiska rollen är folkbibliotekens övergripande roll,
medan de andra rollerna vi har presenterat är ett sätt för att uttrycka den
demokratiska rollen. Dessa andra roller blir då underkategorier till den
demokratiska rollen. Underkategorierna som vi har identifierat är temana om
folkbibliotekens läsfrämjande, lärande, kultur, tillgängliggörande roll, samt det
offentliga rummet. Detta betyder att den demokratiska rollen bör ses som
rumsöverskridande, och snarare en förutsättning för att biblioteksanvändarna
ska kunna använda biblioteken och ta del av deras verksamhet som leder till
lärande, skapande, inspiration och möten.
Alla teman, som vi har upptäckt i biblioteksplanerna, främjar olika saker som
det står om i den andra paragrafen i bibliotekslagen. I denna paragraf har vi
hämtat de värden som vi har tolkat att folkbiblioteken har som roll att främja
och upprätthålla i samhället. I bara bibliotekslagens 2 § kan alla våra sex teman
urskiljas. Till exempel står det att biblioteken ska bidra till fri åsiktsbildning,
något som kan kopplas till det tema som vi kallar för det offentliga rummet. Att
biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla är något som har
framkommit i våra granskade biblioteksplaner att de arbetar med inom den
tillgängliggörande verksamheten.
Utifrån de biblioteksplaner vi har granskat har vi kunnat konstatera att det
sällan ges några tydliga beskrivningar av folkbibliotekens roll i samhället och
uttryckligen skrivit vilka värden som folkbiblioteket förväntas upprätthålla i
samhället. Det har ändå varit möjligt att identifiera olika folkbiblioteksroller,
genom att det i biblioteksplanerna har skrivits om den konkreta verksamhet
som folkbiblioteken ska genomföra. Oftast nämns det bara att folkbiblioteket
har en roll, som sedan förtydligas genom att beskriva den verksamhet som
skulle göras för att uppfylla rollen.

6.3.2 Folkbibliotekens läsfrämjande roll
Vi har kunnat urskilja att biblioteksplanerna som tar upp den läsfrämjande
rollen nämner detta på olika sätt. Det framkom i Jönköpings biblioteksplan att
folkbiblioteket skulle fungera som en “lustfylld motkraft” till den minskade
läsförståelsen i samhället. Säffle tar också upp att läsförståelsen sjunker men de
riktar särskilt fokus till svenska elever och då mest elever med utländsk
bakgrund då det påvisar den minskade läsförståelsen inom dessa målgrupper.
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Mjölby skriver i sin biblioteksplan att ”[...] läsfrämjande arbete lägger grunden
till en god utbildnings- och kunskapsnivå hos kommuninvånarna” vilket kan
ses som en likhet med Jönköping då båda planerna vill öka invånarnas
utveckling inom läsning.
Med ovanstående infallsvinkel kan temats läsfrämjande roll relateras till
läranderummet som Jochumsen et al. (2012) har utformat. Detta för att
biblioteksplanernas angivna syfte med folkbibliotekens läsfrämjande roll är att
kommuninvånarna ska bli bättre läsare och på så sätt få möjlighet till god
utbildning och högre kunskapsnivå. Dock är det svårt att tydligt relatera just
läsfrämjande temats roll till läranderummet, då det, enligt Jochumsen et al.
(2012) anges att folkbibliotekens lärande ska ske efter biblioteksanvändarnas
egna önskemål och uttalade lärandebehov. I det läsfrämjande temat är det
snarare folkbiblioteken som har uttalat kommuninvånarnas behov, vilket leder
till en viss invändning mot om det verkligen är rätt att placera in denna
temaroll i Jochumsens et al. (2012) läranderum.
Ovanåker tar upp sin läsfrämjande roll i samband med lärande. Dessa två
tenderar att vara näraliggande varandra vilket vi har kunnat konstatera i
analysen av folkbibliotekens verksamhet. Ovanåkers biblioteksplan skriver att
biblioteket ska verka för läskunnighet, främja och stimulera till läsning, vilket
är något som resterande biblioteksplaner också säger. Den läsfrämjande rollen
är då också möjlig att koppla till inspirationsrummet det lässtimulerande
arbetet kan leda till att biblioteksanvändarna får möta litteratur och upplevelser
som förändrar deras uppfattning och då vill “move beyond your familiar
choices” (Jochumsen, et al., 2012, s. 590).
I det läsfrämjande temat framkommer det inte bara uttalade syften för vilka
värden folkbiblioteken förväntas bistå. I exempelvis Smedjebackens
biblioteksplan står det att de ska ha en roll som centrum för läslust. Med detta
påstående är det inte uttalat vad det konkret innebär att folkbiblioteket ska
upprätthålla och främja i samhället. Det skrivs bara att de ska anta den rollen
och sedan sägs det vilken verksamhet folkbiblioteket ska genomföra inom
rollens ram, exempelvis anordna bokcirklar, sommarboken och utveckla
bokfika. Alltså är det i detta exempel verksamheten som ger uttryck för rollen,
och själva rollen, och de värden som folkbiblioteket ska uppnå, skrivs därmed
inte ut explicit. Dock visar uttalandet på att folkbiblioteken ska vara en plats
för läslust och verksamheten som kopplas ihop med rollen att folkbiblioteken
ska upprätthålla och främja litteraturen och kulturen i samhället. Utifrån detta
exempel, och andra biblioteksplaner som har uttryckt sig liknande, är det
möjligt att konstatera att folkbiblioteken har en läsfrämjande roll i samhället.

6.3.3 Folkbibliotekens lärande roll
I en del av biblioteksplanerna har det framkommit explicita
folkbiblioteksroller. Detta har bland annat förekommit i vårt tredje tema,
lärande. I Ovanåkers biblioteksplan står det att biblioteket ska motverka det
digitala klassamhället. Detta är en uttalad roll för folkbiblioteken, då denna roll
förhåller sig till ett av folkbibliotekens angivna värden, att främja den
demokratiska utvecklingen i samhället. Ovanåker skriver att de som inte har
kunskap eller tillgång till de digitala verktygen “[...] hamnar utanför samhällets
demokratiska processer. Här har biblioteken en viktig funktion att fylla för att
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motverka ett digitalt klassamhälle.” (s. 9). Genom att erbjuda och ge
information om digitala verktyg (Säffle, Ovanåker, Göteborg, Älmhult, Timrå)
kan folkbiblioteken göra det möjligt för alla att ta del av “samhällets
demokratiska processer”. På så sätt kan den digitala klyftan motverkas och det
kan förstås som att folkbiblioteken på detta vis främjar och upprätthåller den
demokratiska utvecklingen, inom detta område. Denna roll blir en inkluderande
roll som folkbiblioteket antar, men också en lärande roll, då det i funktionen att
motverka ett digitalt klassamhälle troligtvis ingår att lära ut hur digitala verktyg
kan användas, och hur information som finns tillgänglig på internet kan
användas och bör granskas. Därmed är det möjligt att koppla samman denna
roll med Jochumsens et al. (2012) läranderum, där det i inom det rummets
ramar anges att folkbiblioteket ska erbjuda tillgång till och information om
digitala medier.
Ovanåkers uttryckta roll att motarbeta det digitala klassamhället är möjlig att
identifiera i läranderummet, då folkbiblioteket erbjuder fri tillgång till digitala
medier. Nybergh och Odin (2007) kunde även i sina granskade biblioteksplaner
finna att det i dem framkom att folkbiblioteken ska tillhandahålla fri
informationsteknologi. Det stod också att folkbiblioteken har ett bildningsmål
med att främja det livslånga lärandet. Detta angavs vara en förutsättning för att
ta del av och vara en del av den demokratiska processen. Även i vårt material
har det framkommit att folkbiblioteken ska stödja det livslånga lärandet (Säffle,
Älmhult, Mjölby). Jochumsen et al. (2012) skriver att lärandet ska vara
dialogsorienterat. Detta kan kopplas till Göteborgs biblioteksplan som skriver
att “Lärande sker genom dialog och kommunikation.” (s. 11).

6.3.4 Folkbibliotekens kulturella roll
Den kulturella rollen är inte tydligt uttryckt i de granskade biblioteksplanerna
utan beskrivs främst genom folkbibliotekets verksamhet. Rollen har visats i
verksamheten genom att folkbiblioteken anordnar utställningar, föreläsningar,
bio, teater och musik. Den kulturella rollen anses dock vara viktig i samhället
då flera biblioteksplaner tar upp detta. Mjölby kopplade ihop bibliotekets roll
med att erbjuda ett rikt kulturliv som en viktig del för att bidra till
medborgarnas goda hälsa och levnadsstandard. I Ovanåkers biblioteksplan
framkom det att biblioteket är en betydelsefull länk mellan kommunens
kulturutbud och invånarna. Nybergh och Odin (2007) skriver att de kunde se
att biblioteksplanerna i deras studie hade en kulturförmedlande roll och att
biblioteket ska stödja kulturaktiviteter. Det framkom även att biblioteket ska
uppmana till egenaktivitet, detta har vi sett i folkbiblioteksplanerna som säger
att de ska erbjuda olika verkstäder och skrivarworkshops.
Det kulturella temat kan placeras in i alla de fyra rummen, då folkbibliotekens
kulturella roll uttrycks genom bland annat teater, berättande och
skrivarworkshops. Dessa kan leda till att biblioteksanvändarna ges möjlighet
att skapa själva. Men det kan även bidra till att användarna bli inspirerade,
möter nya människor, och får nya lärdomar.

37

6.3.5 Folkbibliotekens roll som offentligt rum
Som vi har skrivit tidigare har vi lyckats identifiera få tydliga beskrivningar av
folkbibliotekens roller i samhället. Folkbibliotekens funktion som mötesplats
har dock varit tydlig i några biblioteksplaner. Att folkbiblioteken ska vara en
mötesplats är något som framkommit i alla biblioteksplaner i vårt empiriska
material. Mest explicit beskrivs folkbiblioteken roll som mötesplats i
Smedjebackens (2016) biblioteksplan.
Biblioteken får en allt större betydelse för människors möjligheter
att mötas då många andra naturliga mötesplatser och serviceställen
i samhället försvinner. Det fysiska biblioteket, den fria
mötesplatsen – kravlös och tillgänglig för alla – är en arena för
vardagens sociala liv och unik i ett samhälle som segregeras och
kommersialiseras. (s. 6).

I Jönköpings och Mjölbys biblioteksplaner står det även att folkbibliotekens
roll som mötesplats är viktig för integrationen i samhället.
Bolding och Lundberg kunde urskilja en tillgänglighetsdiskurs i sina granskade
planer. Denna diskurs handlar om att tillhandahålla biblioteket genom öppna
mötesplatser och arenor. Även Jochumsen et al. (2012) presenterar
folkbibliotekets mötesrum, som en kravlös mötesplats, precis som
Smedjebackens biblioteksplan, som ska vara tillgängliga för alla och ge
möjlighet till att människor med olika ålder, erfarenheter och etnicitet möts. Att
vara en arena dit alla är välkomna kan vara ett sätt att arbeta för integrationen i
samhället, något som Jönköpings och Mjölbys biblioteksplaner uttryckte var
folkbibliotekets roll i samhället. Rollen som berör folkbiblioteket som en
öppen mötesplats grundar sig i värdet av att främja det demokratiska
samhällets utveckling. Att folkbiblioteken är en offentlig plats dit alla är
välkomna gör att det är möjligt för alla invånare i samhället att ta del av
folkbibliotekens andra funktioner i samhället, som bidrar till den demokratiska
utvecklingen genom att folkbibliotekets främjande av kunskapsförmedling, fri
åsiktsbildning, litteraturens ställning och den kulturella verksamheten.

6.3.6 Folkbibliotekens tillgängliggörande roll
I tillgängliggörandetemats roll uttalas det inte uttryckligen vilka värden
folkbiblioteken avser främja i samhället. Detta har vi fått utläsa utifrån den
verksamhet det sägs att biblioteken ska erbjuda. Till exempel anges det att
folkbiblioteken ska tillhandahålla lokaler, teknisk utrustning, information och
litteratur som är anpassad efter användarnas behov. Utifrån denna verksamhet
uttalas även en roll som folkbiblioteket har i samhället. Utifrån denna aspekt
bör den tillgängliggörande rollen klassas som rumsöverskridande, gällande
fyrfältsmodellen, då denna roll möjliggör att alla användare kan ta del av
folkbibliotekets verksamhet, och därmed, möta andra, lära sig nya saker,
inspireras och skapa. Dock kan en del av denna roll vara något tydligare
kopplat till läranderummet än de andra, men det är något vi skriver om i
nedanstående stycken.
I ovanstående avsnitt, om folkbibliotekets roll som offentligt rum, framkom det
att det i Jönköpings och Mjölbys biblioteksplaner skrivs att folkbibliotekets har
en funktion som mötesplats för att främja integrationen i samhället. Att främja
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integrationen kan ske på andra sätt än att bara vara en mötesplats. Denna
funktion kan också yttras genom folkbibliotekets verksamhet att sprida
information och litteratur på andra språk än svenska eller på lättläst svenska,
något som uttryckligen har uttalats att folkbiblioteken ska göra i alla
biblioteksplaner förutom i Timrås och Jönköpings.
Förutom personer som talar ett annat modersmål än svenska, är även personer
med funktionsnedsättning och personer som inte har någon möjlighet till att
komma till biblioteken själva, målgrupper inom detta tema. Det framkommer i
biblioteksplanerna att folkbiblioteken ska sprida information och litteratur till
dessa målgrupper. Denna verksamhet ger ett uttryck för rollen, genom att det
genom folkbibliotekens verksamhet uttalas vilka värden folkbiblioteken ska
främja. Inom den tillgängliggörande rollens verksamhet framkommer det att
folkbibliotekens värden är att vara tillgängliga för alla samt bidra till
kunskapsförmedling och främja litteraturens ställning.
Denna tillgängliggörande roll kan relateras till Jochumsens et al. (2012)
läranderum, som beskrivs som att biblioteksanvändarna ska kunna utöka sina
kunskaper genom fri och obegränsad tillgång till kunskap. Detta understöds
genom att folkbiblioteken erbjuder exempelvis storstilsböcker och litteratur på
andra språk än svenska. Men att de skriver att de erbjuder detta behöver inte
innebära att deras utbud är möjlig att klassa som “obegränsad”.
I likhet med vår studie kunde även Nybergh och Odin (2007) upptäcka i deras
granskade biblioteksplaner att folkbiblioteket ska stödja grupper som personer
med funktionsnedsättning, eller som pratar ett annat modersmål än svenska. Att
exempelvis folkbibliotekens stödjande roll för dessa grupper avhandlas i både
Nybergh och Odins och våra biblioteksplaner, detta kan bero på att det i
Kungliga Biblioteket (2012b) anges att det i biblioteksplanerna bör skrivas om
hur biblioteken ska arbeta med de prioriterade grupperna. Dock författades
Kungliga bibliotekets rapport efter att Nybergh och Odin skrivit sin text, så en
annan anledning kan vara att det redan i den gamla bibliotekslagen (SFS
1996:1596) stod att dessa grupper är en prioriterad användargrupp för
folkbiblioteken.

6.4 Sammanfattning
I detta kapitel har de teman som presenterades i kapitel 5 analyserats utifrån
Jochumsens et al. (2012) fyrfältsmodell och dess tillhörande fyra rum. Även
koppling till litteraturgenomgången som presenterades i kapitel 2 gjordes.
Kapitlet började med att de verksamheter som har upptäckts i våra granskade
biblioteksplaner analyserades. Dessa verksamheter placerades in i de fyra
rummen inspirationsrummet, läranderummet, mötesrummet och
skapanderummet. Efter detta följdes en diskussion kring folkbibliotekets
verksamheter, om att vissa delar inom somliga verksamheter kunde anses vara
rumsöverskridande. Detta gällde exempelvis den tillgängliggörande
verksamhetens uppgift att erbjuda tillgängliga lokaler för alla
biblioteksanvändare.
Vid analysen av rollerna har det kunnat konstateras att de inte är explicit
beskrivna i biblioteksplanerna utan mer abstrakta och då oftast
sammankopplade med folkbibliotekets verksamhet. Detta ledde till att vi valde
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att presentera analysen av folkbibliotekens roller utifrån rollernas teman och
analysera de var för sig och alltså inte placera in dem i fyrfältsmodellens rum.
Dock har vi i så stor utsträckning som möjligt relaterat de upptäcka rollerna i
våra granskade biblioteksplaner till de fyra rummen.
Slutsatserna för folkbibliotekens verksamheter och roller presenteras i kapitel
7. Där skriver vi mer om vad som upptäcktes genom denna analys och studie.
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7 Slutsatser
Vårt syfte med denna studie var att upptäcka hur folkbiblioteken beskrivs i
kommunala biblioteksplaner. Nedan besvaras studiens frågeställningar.

7.1 Hur beskrivs den folkbiblioteksverksamhet som riktar sig
till biblioteksanvändarna i biblioteksplanerna?
Vi har kunnat identifiera fem teman med verksamheter i våra granskade
biblioteksplaner. Dessa fem teman analyserades med hjälp av fyrfältsmodellen,
som är skapad av Jochumsen et al. (2012).
Den första verksamheten var läsfrämjande. Denna verksamhet fokuserar på
läsning och litteratur. Verksamheten kunde kopplas till fyrfältsmodellens
inspirationsrum, läranderum och mötesrum. Att verksamheten kan relateras till
flera rum beror på att den innehåller aktiviteter som anges ha olika syfte i olika
biblioteksplaner. Exempelvis beskrivs aktiviteten sagostund ha syftet att
generera till möten (mötesrummet) i en plan, och i en annan att det ska främja
språkutveckling (läranderummet).
Lärande är det andra identifierade temat, där det i biblioteksplanerna har
angetts att folkbiblioteken ska erbjuda användarundervisningar och anordna
föreläsningar. Detta tema har tydligast koppling till läranderummet. Men det
kan också relateras till inspirationsrummet och mötesrummet då det i de
granskade biblioteksplanerna inte framkommer mer specifikt vad som ingår i
en viss aktivitet, exempelvis utställningar.
Den kulturella verksamheten, där folkbiblioteken har gett möjlighet till att
biblioteksanvändarna får skapa egen kultur och ta del av andras, är ytterligare
ett verksamhetsområde som vi har identifierat. Denna verksamhet kan kopplas
till alla rum. Detta beror på att temat innehåller ett brett spektrum av aktiviteter
som kretsar kring exempelvis, foton och berättelser. Eftersom det inte uttalas i
biblioteksplanerna vad som ingår i aktiviteterna är det möjligt att tolka det som
att deltagarna kan skapa egna kulturuttryck, inspireras, träffa andra och lära sig
nya saker.
Det fjärde temat berör folkbibliotekets verksamhet som ett offentligt rum. Inom
detta tema har det framgått i biblioteksplanerna att folkbiblioteket ska ge
biblioteksanvändarna möjlighet till att påverka biblioteksverksamheten, samt
erbjuda en mötesplats dit alla är välkomna. Denna verksamhet var svår att
placera in i ett specifikt rum, då all verksamhet äger rum i folkbibliotekets
offentliga rum. Därför anser vi att denna verksamhet är rumsöverskridande.
Den tillgängliggörande är den sista verksamheten vi har identifierat. I denna
verksamhet anges det att folkbiblioteket ska erbjuda individanpassad litteratur
och information, samt tillhandahålla öppna och tillgängliga lokaler. Även
denna verksamhet bör betraktas som rumsöverskridande. Dock finns det vissa
delar inom verksamheten som kan sammanföras med enskilda rum, exempelvis
läranderummet, då en del av verksamheten är förmedlande av information
kring specialmedier.
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7.2 Vilka folkbiblioteksroller kan identifieras i
biblioteksplanerna?
Den tydligaste rollen vi har kunnat urskilja i vårt empiriska material är den
demokratiska rollen. Denna roll bör ses som rumsöverskridande, gällande
fyrfältsmodellen, och som är en förutsättning för att biblioteksanvändarna ska
kunna använda biblioteken och ta del av deras verksamhet som leder till
lärande, skapande, inspiration och möten. Vi har tolkat att den demokratiska
rollen är folkbibliotekens övergripande roll, medan de andra rollerna vi har
upptäckt är ett sätt för att uttrycka den demokratiska rollen. Dessa andra roller
blir då underkategorier till den demokratiska rollen. De underkategoriserade
rollerna som vi har kunnat identifiera är den läsfrämjande, lärande, kulturella,
tillgängliggörande rollerna, samt rollen som offentligt rum. Alla dessa roller
ger uttryck för den demokratiska rollen.
I den läsfrämjande rollen har det framkommit att folkbiblioteken ska agera som
motpol till att läsförståelsen sjunker i samhället. Folkbibliotekens lärande roll
präglas främst av att motverka den digitala klyftan i samhället. I den kulturella
rollen gavs inga tydliga beskrivningar av vilka värden folkbiblioteken
förväntas främja och upprätthålla i samhället. Rollen beskrevs genom dess
verksamhet, exempelvis att de ska erbjuda sina användare ett rikt kulturliv. En
uttalad roll för folkbibliotekens offentliga rum är att folkbiblioteken ska vara
en kravlös och öppen mötesplats. I den tillgängliggörande rollen har vi
upptäckt i våra biblioteksplaner att folkbiblioteket som funktion i samhället att
vara en plats som är tillgänglig för alla och främja integrationen i samhället.
Flera av ovanstående beskrivna roller har varit möjliga att upptäcka i flera av
fyrfältsmodellens rum. Den läsfrämjande har kategoriserats in i lärande- och
inspirationsrummet. Läranderollen kunde relateras till läranderummet. Den
tillgängliggörande kunde både betraktas som rumsöverskridande, men med
tydligast koppling till läranderummet, då en del av rollen var att ha kunskap
om, samt informera om bland annat specialmedier. Folkbibliotekens kulturella
roll beskrevs inte så explicit, vilket gjorde det svårt att placera in det i något
enskilt rum. Utifrån det som stod om den i biblioteksplanerna gick det att
placera in den i alla rum. Folkbibliotekets roll som offentligt rum hade
tydligast koppling till mötesrummet, då det angavs i biblioteksplanerna att
folkbiblioteket skulle erbjuda en öppen, kravlös mötesplats.
Utifrån de biblioteksplaner vi har granskat har vi kunnat konstatera att det
sällan ges några tydliga beskrivningar av folkbibliotekens roll och vilka värden
som folkbiblioteket förväntas upprätthålla i samhället. Vanligast
förekommande är att folkbibliotekens roller i biblioteksplanerna framställs
genom deras verksamhet.
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8 Förslag till fortsatta studier
Förslag på fortsatt forskning inom området är att genomföra intervjuer med
några som har haft som uppdrag att författa biblioteksplanerna i några
kommuner. På så sätt kan fördjupad kunskap nås om vad de har förhållit sig till
när de har skrivit biblioteksplanerna, varifrån de har hämtad information och
vilka direktiv de har haft att följa, och hur involverade andra i biblioteket har
varit för vad som ska föras fram i biblioteksplanerna.
Vid granskandet av biblioteksplaner i vår studie har vi kunnat konstatera att
målen för biblioteksverksamheten har en framträdande roll i
biblioteksplanerna. Detta är något som någon fortsatt studie skulle kunna
fokusera på för att få en bredare inblick i hur folkbiblioteken beskrivs i de
kommunala biblioteksplanerna.
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Bilaga: Kodningsschema
T1. Lärande
Lärande som riktar sig till biblioteksanvändarna.
-

Upplysning
Livslångt lärande
Föreläsning och föredrag
Hjälp (inom IT med mera)
Kurser, handledning och utbildning/undervisning
Information och informationsteknik (det måste ingå i en kontext som
har med lärande att göra)
Forskning (Exempelvis släkt- och hembygdsforskning)
Kunskapsinhämtning
Information- och kunskapscentrum
Språkinlärning och språkutveckling
Delaktighet (digital) (Om det ingår i en lärande kontext)
Övrigt (Exempelvis foldrar/broschyrer)

T2. Det offentliga rummet
Här har empiri placerats in som handlar om att biblioteket ska vara en
mötesplats. Biblioteket ska vara en demokratisk arena där
biblioteksanvändarna har möjlighet till att påverka bibliotekets verksamhet
(aktiv samhällsmedborgare) och utöva sin yttrandefrihet.
Aktiv samhällsmedborgare
- Tillgodose användarens behov och önskemål
Mötesplats
- Mötesplats
- Fri och jämlik tillgång till information och upplevelser
- Alla medborgare
- Likvärdighet
- Yttrandefrihet
- Dialog
- Mångfald
- Åsiktsbildning
- Delaktighet
- Digital delaktighet (Om det ingår i en demokratisk kontext)
- Övrigt
T3. Tillgänglighet
Folkbibliotekets arbete med att tillgängliggöra och anpassa litteratur, medier
och information. Sådant som berör lokalernas utformning och öppettider, så att
de är tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning. Sådant som berör
bibliotekens arbete med att förmedla litteratur och biblioteksservice till
biblioteksanvändare som själva inte har möjlighet att komma till biblioteket.
Betydelsebärande ord:
Biblioteksanvändare
- Personer med annat modersmål än svensk
- Personer med funktionsnedsättning
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- Personer som inte har möjlighet till att själva komma till biblioteket
Tillgänglig biblioteksservice
- Samverkan med andra aktörer som når de som inte själva kan komma
till biblioteket (ex. omsorgen)
- Öppettider
- Digitala biblioteket
- Meröppet
- Lokal
- Boken kommer
- Övrigt
Anpassade medier och information
- Daisy
- Talböcker
- Storstil
- Talböcker
- Hjälpmedel
- Lättläst
- Andra språk än svenska
- Utländska språk
- Dyslexi
- Informera om anpassade medier och hjälpmedel
- Övrigt
T4. Läsfrämjande
I detta tema har vi placerat empiri som har behandlat folkbibliotekens uppgift
att arbeta läsfrämjande. Vi har också placerat aktiviteter som har en
läsfrämjande som syfte, till exempel genom att skapa möjlighet till att diskutera
lästa böcker, eller tipsa och berätta om böcker. Även den uppsökande
verksamhet som folkbiblioteket gör som riktar sig till barn och unga har vi
placerat här, då det arbetet visade sig ske för att förmedla litteratur och skapa
läslust hos skoleleverna. Även annan uppsökande verksamhet som har
uppmuntran till läsning som fokus har placerats här.
Samverkan och uppsökande med andra aktörer med läsfrämjande som
uttalat fokus.
- Förskolor
- Skolor
- Barnavårdscentral
- Förmedla litteratur med läsfrämjande som fokus
- Övriga samarbetspartners med läsfrämjande som fokus
Aktiviteter med läsning och samtal kring det i fokus
- Författarbesök
- Bokcirkel/läsecirkel
- Sagostund
- Bokfika/bokcafé/boksamtal
- Sommarboken
- Övriga läsfrämjande aktiviteter
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Uttalat i planen att folkbiblioteket ska arbeta läsfrämjande och förmedla
läslust
- Läsfrämjandeplan
- Läsglädje
- Läsinspirerande
- Läslust
- Språkutveckling
- Övriga uttryck som tolkas som läsfrämjande
T5. Kultur
Här hamnar sådant som både berör biblioteksanvändarnas kulturutövande och
“professionella” kulturutövare som uppträder/ställer ut på folkbiblioteken.
Aktiviteter
- Musik- och teaterevenemang
- Föredrag och föreläsningar
- Berättelse
- Författarbesök
- Skapande
- Övriga aktiviteter
Betydelsebärande ord
- Kreativitet
- Upplevelse
- Övriga betydelsebärande ord
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