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Abstract: This essay is about the mobile library in three 

communities of a district. Interviews with the help of 

research questions are used as a data collection 

method to gather information on how the mobile 

library works, which possibilities for evolution it has 

to better satisfy their users’ needs and which place 

the mobile library occupies in its context to the main 

library and its branches. 

As a theoretical background the work of Andersson 

& Skot-Hansen is used to illuminate the mobile 

library’s different usages, determined by four 

centres, the centre of culture, the centre of 

knowledge, the centre of information and the centre 

of social interaction. 

Two of three communities will be buying new 

bookmobiles for the mobile library in 2018 and with 

the new equipment the mobile library will be able to 

offer additional services. The mobile library is no 

longer only an instrument to deliver books and other 

media, it grows to a multiroom with multiple 

opportunities, able to host cultural and educational 

events while offering digital services, information 

and a meeting place. 

Faced with closing down library branches the mobile 

library is either part of the centralisation process of 

the main library or part of the decentralisation 

process of the main library filling its own roll in the 

work towards its users. As part of the 

decentralisation process the mobile library is 

considered a library branch, not stationary but 

mobile, one of its many advantages in the work to 

deliver its services directly to users anywhere. 

Nyckelord: Bokbuss, bokbussverksamhet, mötesplats, 

kulturcentrum, kunskapscentrum, 

informationscentrum, socialt centrum och 
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1. Inledning 
 

Biblioteket hade stängt! Dörrarna rörde inte på sig som de brukade göra. Jag tittade på 

klockan och – det var verkligen sant – jag hade kommit för sent. Inte många minuter, 

men för sent. Det var en regnig höstdag för några år sedan. Den dagen hade jag 

egentligen inte lagt på minnet. Det fanns inte så mycket som hände den dagen. 

Bibliotekets stängda dörrar var kanske det som var utöver det vanliga som hade hänt 

mig. Fast jag fick syn på en affisch om bokbussverksamheten som syntes på dörren 

bakom glaset. Då verkade det plötsligt som en blandning av stängda och öppna dörrar. 

Biblioteket var på väg till mig – trots allt. 

 

När jag senare började läsa Biblioteks- och informationsvetenskap kom jag ihåg den där 

dagen när jag stod framför biblioteket och höstens ruskväder var det enda som gjorde 

mig sällskap. Jag mindes den där dagen faktiskt flera gånger. Men jag började beskriva 

den där dagen i andra ordalag: Det stationära biblioteket hade redan stängt men det 

fanns ett mobilt bibliotek som skulle åka till den ort där jag bodde.  

 

1.1 Problembeskrivning 
 

På det viset föddes tanken att fördjupa sig i frågan om bokbussverksamhetens betydelse 

för bibliotekets funktion. Sedan 70-talet utökades biblioteksverksamheten i Sverige med 

ett nät av biblioteksfilialer som var ganska omfattande.  

 

Det pratades om decentralisering av biblioteksverksamheten (Bergqvist, 2003). Bredvid 

biblioteksfilialerna har bokbussen varit ett sätt att verkställa denna decentralisering. 

Sedan 90-talet har många biblioteksfilialer lagts ned. Vad betyder filialnedläggningen 

för bokbussverksamheten? Är det fortfarande på det viset att bokbussen hjälper till att 

förverkliga decentraliseringen? Eller kan bokbussverksamheten inte ersätta alla de 

stationära filialer som har lagts ned? Eller har bokbussen fått en dubbelroll; ska den 

samtidigt decentralisera och centralisera? Eller ska den bara göra centraliseringens 

eventuella problem lite mindre? Måste man tänka i andra banor och kanske upptäcka 

fler användningsområden för biblioteket i allmänhet och bokbussen i synnerhet för att 

kunna säkerställa tillgången till biblioteket och dess funktioner? 

Folkbiblioteksverksamheten också genom bokbussverksamheten måste uppfylla kravet 

att vara tillgänglig för alla invånare i en kommun enligt bibliotekslagen. 

Biblioteksverksamheten måste svara om och om igen på utmaningen att vara tillgänglig 

för sina användare och bokbussverksamheten är ett värdefullt led i detta. 

På vilket sätt kan bokbussverksamheten som del av folkbiblioteksverksamheten 

förverkliga dagens utmaningar att svara på användarnas behov i växande geografiska 

arbetsområden? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att hålla bokbussverksamheten aktuell, att undersöka hur 

bokbussverksamheten fungerar och att hitta nya möjligheter att vidareutveckla 

bokbussverksamheten i nutid med hänsyn till användarnas behov. 

Bokbussverksamheten ska försöka anpassa sig till vår tid med snabba förändringar och 

ständigt nya krav.  
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Dessutom ska denna uppsats ge exempel på hur bokbussen används i 

folkbiblioteksverksamheten för att säkerställa tillgången till biblioteket och dess 

funktioner, även för användare som inte har direkt tillgång till ett stationärt bibliotek 

som ett huvudbibliotek eller en filial. 

 

För detta ändamål kommer både bokbussbibliotekarier och bibliotekschefer att 

intervjuas. 

 

Med tanke på uppsatsens problemområde och syfte kommer följande frågeställningar att 

behandlas:  

 

1) Introduktion i ämnet: Vilka uppgifter fyller bokbussverksamheten i 

folkbiblioteksverksamheten? 

 

2) Vilka förändrade användningsområden finns det för bokbussverksamheten? 

 

3) Hur påverkar filialnedläggningarna bokbussverkssamheten? 

 

Med hjälp av forskningsfrågorna ska svaren arbetas fram genom en 

stickprovsundersökning i tre kommuner inom ett län. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Denna undersökning baseras på kunskap som genereras med hjälp av bibliotekarier som 

arbetar med bokbussverksamheten och deras bibliotekschefer. Dessa utvalda 

bibliotekschefer och bibliotekarier är inte representativa för bokbussverksamheten i hela 

Sverige. Informanterna  härstammar geografiskt ur samma län på ostkusten ur tre olika 

kommuner av mindre och medelstor storlek. Denna undersökning är ett exempel på 

bokbussverksamheten i just detta geografiska område i nuläget och därmed en 

stickprovsundersökning, men den kan likväl ge relevanta och inspirerande infallsvinklar 

som kan bidra till en förbättrad förståelse av bokbussverksamhetens betydelse i 

allmänhet. Denna uppsats återger situationen som den ser ut idag: 2017/2018.   
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2. Bakgrund  
 

Bokbussverksamheten har sina rötter lite längre tillbaka i historien. I ett internationellt 

perspektiv använde man sig i Storbritannien redan på 1800-talet av vagnar dragna av 

hästar för biblioteksverksamheten (Orton, 1980, s. 10).  När motordrivna fordon kom i 

bruk i början av 1900-talet användes de som en tidig form av bokbuss- respektive 

bokbilsverksamheten i både Storbritannien och USA (Sanfridsson, 1989, s. 3). Tyskland 

är ytterligare ett exempel: Här hittar man den första bokbussen redan 1926 

(Möhlenbrock, 1973, s. 9). 

 

I Sverige fanns det en föregångare till bokbussverksamheten det så kallade 

vandringsbiblioteket. Från början av1900-talet erbjöds på det viset samlingar av böcker 

till olika målgrupper, till exempel studiecirklar. Dessa vandringsbibliotek skickades ut 

till delar av landet som var lite avlägsna eller svårtillgängliga. Det var olika föreningar 

som ansvarade för verksamheten och 1930 övertog centralbiblioteken uppgiften att 

förse vandringsbiblioteken med litteratur (Nationalencyklopedin, Cop. 1996, s. 236). 

 

Bokbussverksamheten startade i Sverige den 13 december 1948 i Borås (Roth, 1949, s. 

59). I början var den tänkt som en tillfällig lösning tills tillräckligt med stationära 

folkbiblioteksfilialer hade byggts upp. Under årens lopp blev bokbussen ett sätt för 

distributionen av litteratur och medier och ett fönster utåt för biblioteksverksamheten. 

Det visade sig att folkbiblioteket kunde nå glest bebodda områden på landet med hjälp 

av bussen. Fast innan 60-talet användes bussen framförallt som ett transportmedel. 

Filialer som låg längre ut på landet kunde på så sätt få tillgång till ett större bokbestånd. 

Böcker från ett bibliotek i centralorten levererades på det viset till filialerna i 

glesbebodda områden. Dessutom användes bokbussverksamheten i kommunens tätorter. 

Bokbussen kunde bli ett alternativ till en stationär filial. Med hjälp av bussen var det 

möjligt att betjäna vissa målgrupper exempelvis barn och unga. Under 60-, 70- och 80-

talet började bokbussen användas mer och mer i hela Sverige. Det kan nämnas både 

materiella och innehållsmässiga orsaker till detta: Under den tiden kunde kommunerna 

få bidrag när de köpte en bokbuss. Det möjliggjorde att många fler kommuner kunde 

införskaffa en bokbuss. Därutöver började folkbibliotekens verksamhet utvecklas och 

man ville nå även potentiella användare. Människor som bodde geografiskt långt från 

ett bibliotek och även de som var biblioteksovana skulle nås. Bokbussen passade bra till 

detta ändamål, då den erbjöd möjligheten att röra sig fritt och uppsöka användarna i 

deras miljö.  

 

Inom biblioteket utökades verksamheten som tog hänsyn till olika grupper av 

användare, så att det exempelvis byggdes upp arbetsplatsbibliotek och utvecklades 

tjänster som riktade sig speciellt till handikappade och invandrare. Idag finns det även 

inskrivet i bibliotekslagen att tillgängligheten för handikappade och invandrare ska 

prioriteras i verksamheten. Detta är ett vidare led i strävan att uppsöka användare – även 

de som saknar biblioteksvana. På 80-talet började antalet bokbussar stagnera och gå 

tillbaka. Statliga bidrag för inköp av bokbussar avskaffades. Det fanns fortfarande 

pengar att söka men bidragen kommunerna fick då var knutna till speciella projekt 

(Lysebäck & Norrström 2000, s. 75). Det fanns inga finansiella medel att söka för bara 

inköpskostnader. Men trots allt ansåg Statens kulturråd 1981 att bokbussar var ett 

finansiellt meningsfullt sätt att erbjuda biblioteksservice på landsbygden (Statens 

kulturråd, 1981, s 12). Under 90-talet minskade antalet bokbussar ännu mer. 
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Besparingskraven under 90-talet gjorde att en del kommuner saknade ekonomiska 

möjligheter att fortsätta med bokbussverksamheten i samma utsträckning som förr. 

Samtidigt fanns det under denna tidsperiod trots allt kommuner som satsade på 

bokbussar och introducerade flera riktade satsningar mot barn och unga (Lysebäck & 

Norrström, 2000, s. 71). Bokbilar kom under 90-talet att spela en större roll än förut. 

Det behövdes inget speciellt körkort och driftskostnaderna var mindre (Lysebäck & 

Norrström, 2000, s. 74f). I många fall var och är bokbussen ett billigare alternativ till en 

stationär filial och bokbilen ett billigare alternativ till bokbussen. 

 

Biblioteksstatistiken från Kungliga Biblioteket för året 2016 visar att det finns 81 

bokbussar i hela Sverige som folkbiblioteket administrerar. Dessutom finns 57 mindre 

bokbilar. Enligt statistiken har det skett en ökning av bokbilar under perioden 2015 till 

2016 från 48 till 57 bilar. Detta är en ökning med 19 procentenheter. Däremot har 

antalet bokbussar varit konstant under samma period. Summan av fasta 

bokbusshållplatser har inte förändrat sig i stor skala. För 2015 visas ett antal av 6551 

och 2016 är antalet 6559 (Kungliga Biblioteket 2017. Biblioteksstatistik). Ökningen av 

bokbilar väcker frågan om det kanske finns en trend till mindre transportmedel och om 

så är fallet varför det finns en sådan trend. Det kunde vara intressant ur olika perspektiv: 

Ur ett yrkesrelaterat perspektiv kunde man ställa frågan: Vilken betydelse har 

transportmedlens storlek för bibliotekariens yrkesutövning? Ur ett hållbarhets 

perspektiv kunde det vara miljömässigt lönsamt att använda sig av mindre 

transportmedel som inte behöver så mycket bensin. Miljöpåverkan minskas på så sätt 

och dessutom kan det vara mera ekonomiskt att nyttja mindre transportmedel. 

 

Det finns olika politiska styrdokument som ligger till grund för folkbibliotekets 

verksamhet i allmänhet och bokbussverksamheten i synnerhet. Jag kommer att dela in 

dokumenten i denna framställning på en lokal-regional nivå, en nationell nivå och en 

internationell nivå.  

 

På lokal-regional nivå möter man biblioteksplaner och kulturpolitiska planer som är 

framtagna antingen av kommunerna eller regionerna/landstingen.  

 

Bibliotekslagen står på nationell nivå för ett styrdokument som bestämmer hela 

verksamhetens utformning och förankrar bibliotekekens existensberättigande i 

lagstiftningen.  

 

UNESCOs folkbiblioteksmanifest från 1994 och UNESCOs skolbiblioteksmanifest från 

2000 är två exempel på internationella styrdokument.  

 

Finansieringen av folkbiblioteksverksamheten sker på kommunal-regional nivå främst 

genom skattemedel. Det finns exempel på folkbiblioteksfilialer som drivs av en 

förening. I sådana fall kan själva föreningen bidra med finansiella medel också. 

Därutöver kan det finnas vissa anslag från regeringen där kommunerna kan söka pengar. 

Det har funnits finansiellt stöd för att införskaffa en bokbuss.  

 

Bokbussverksamheten organiseras och finansieras framförallt på lokal-regional nivå. 

Det är kommunerna som väljer om de vill bruka en bokbuss eller inte. Detta sker i mån 

av resurser och politisk vilja. Politikerna inom en kommun beslutar om anslagsmedel 

för folkbiblioteksverksamheten och inriktningen som verksamheten ska ha i enlighet 

med bibliotekslagen. Detta politiska arbete ska enligt bibliotekslagen mynna ut i en 
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biblioteksplan som beskriver verksamhetsmål som exempelvis bokbussverksamheten 

kan vara en del av. 

Argument som förs fram när bokbussen inte används eller avskaffas kretsar omkring 

ekonomin, arbetsmiljön och om bussen är funktionshinderanpassad eller ej 

(Värmdökommun 2015). I Värmdö kommuns exempel ska bokbussen ersättas av 

uppsökande verksamhet, också den en del av den mobila biblioteksverksamheten. Det 

betyder man väljer en verksamhetsform som liksom bokbussen lämnar det stationära 

biblioteket för att uppsöka användaren i sina egna miljöer. Det finns uppenbarligen en 

strävan att tillgodose användarens önskemål och behov för att kunna uppfylla kraven 

som bibliotekslagen föreskriver folkbiblioteksverksamheten. Jag tänker här exempelvis 

på bibliotekslagens krav att prioritera människor med funktionsnedsättningar.  
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3. Tidigare forskning 
 

Här presenteras tidigare forskning som är relevant för uppsatsen ämne. 

 

3.1 Kandidat- och magisteruppsatser 

 

En större del av litteraturen består av kandidat- och magisteruppsatser.  

 

I sin magisteruppsats, Femtio år med den svenska bokbussen: En undersökning av 

dagens bokbussverksamhet och dess historia undersöker Helena Rojšek (1999) 

bokbussverksamheten via en enkätundersökning av bibliotek som arbetade med bokbuss 

under den tiden för att ta reda på dess aktuella funktion förankrad i sin historiska 

kontext. Författaren konstaterar att bokbussens betydelse för förskolor och skolor har 

ökat liksom dess roll som social mötesplats. Bokbussen arbetar nära användarna genom 

att bibliotekarien kan välja ut medier som enskilda användare är intresserade av. 

”Kundkännedom” är centralt på bokbussen enligt denna uppsats. 

 

Magisteruppsatsen av Anna Lysebäck och Lise-Lotte Norrström (2000) Bokbussen – 

från dåtid till nutid. En studie om bokbussens utveckling i Sverige tecknar en bild av 

bokbussens utveckling och dess historia från 1948 till 1998 genom källanalys. 

Bokbussverksamheten betraktas i kontexten av folkbiblioteksutveckling och 

samhällsutveckling: Författarna beskriver hur olika faktorer som t.ex. ekonomin, 

statliga bidrag och teknikens framgång har påverkat bokbussverksamhetens utveckling. 

Medan ekonomin har försämrats stadigvarande och bidrag har dragits in, så har tekniken 

samtidigt förbättrats mer och mer och öppnat upp nya möjligheter att förbättra 

bokbussverksamheten. 

 

Gunhild Bergqvist (2003) undersöker i sin magisteruppsats Bokbussverksamhet – 

Effektiv decentralisering av svensk biblioteksservice? användningen av bokbussen i 

decentraliseringens tecken: Författaren arbetar fram bokbussverksamhetens betydelse 

för biblioteksverksamheten på landsbygden för människor som inte kan ta del av den 

stationära biblioteksservicen genom att intervjua både bibliotekschefer och 

bokbussansvariga. Hon undersöker också olika alternativ av samarbeten med andra 

former av verksamheter som t.ex. med föreningar, skolor eller kommunala tjänster eller 

även med bank och apotek, allt detta ett led i decentraliseringsprocessen. Bergqvist ser 

på bokbussen som en mötesplats och på bokbussverksamheten som en möjlighet att nå 

användarna på ett flexibelt sätt och att utforma verksamheten efter användarnas behov.  

 

Martina Bogren och Tove Brinck (2007) Bokbussen kommer och går- men består? En 

undersökning av hur bokbussverksamhet skildrats i Biblioteksbladet 1945-2006 är en 

magisteruppsats som beskriver hur bokbussverksamheten har förekommit i 

Biblioteksbladet mellan 1945 och 2006. Med förankring i framställningar av 

kulturpolitikens utveckling av Anders Frenander och Dorte Skot-Hansen diskuterar 

författarna bokbussverksamhetens utveckling genom idéanalys. Författarna belyser 

bokbussverksamheten i relation till den uppsökande verksamheten som i sin tur 

definieras genom tre kriterier folkbildning, allmän service och social omsorg. Deras 

undersökning resulterar bland annat i att se bokbussverksamheten som en mötesplats 

och samtidigt som en uppsökande verksamhet, då den riktar sig till människor som inte 

kan ta del av folkbibliotekets vanliga service. 
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Tina Andersson och Annie Jonsson (2009) har i sin magisteruppsats Bokbussens värde 

och funktion – En kvalitativ intervjuundersökning med bokbussanvändare och 

bibliotekspersonal undersökt både användarens och bibliotekariens åsikter om 

bokbussverksamheten. Andersson och Jonsson anser i sin undersökning att det finns 

likheter mellan bokbussen och det stationära folkbiblioteket då båda har liknande 

erbjudanden: ”Således kunde vi konstatera att bokbussarna i de respektive kommunerna 

kan ses som folkbibliotek i mindre skala.” (Andersson & Jonsson, 2009, s. 66) 

Författarna använder sig av Andersson och Skot-Hansens modell av bibliotekets fyra 

centra för att beskriva bokbussverksamheten. De betonar bokbussens funktion som en 

social mötesplats. Andersson och Jonsson undersöker bibliotekspersonalens 

erfarenheter och koncentrerar sig på hur personalen uppfattar användarna. Det är därför 

rimligt att poängtera att fokus i deras undersökning ligger på användaren. ”Trots att det 

finns vissa svårigheter med kvalitativa intervjuer är det ändå det metodval som lämpar 

sig bäst för vår undersökning. Detta eftersom det som eftersträvas är kunskap om 

bokbussanvändarnas förhållningssätt till bokbussens värde och funktion samt 

bibliotekspersonalens och bibliotekschefernas uppfattningar av bokbussanvändarnas 

synsätt.” (Andersson & Jonsson, 2009, s. 21) 

 

Bokbussens roll för sina användare – Studie i en mindre kommun i Sverige av Therese 

Hansson (2011) är en kandidatuppsats. Här intervjuar Hansson bokbussanvändare för att 

ta reda på bokbussens betydelse för sina användare i Småstad kommun. Som teoretisk 

bakgrund tar författaren hjälp av Andersson och Skot-Hansens modell om bokbussens 

fyra centra, kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. 

Författaren kommer fram till att bokbussverksamheten uppfyller alla fyra centra från 

ovannämnda modell i olika utsträckning varvid bokbussen som social mötesplats spelar 

en viktig roll för sina användare. Hansson skriver: ”…informanterna upplever att 

bokbussen fungerar som ett kulturcentrum och socialt centrum med inslag av 

kunskapscentrum och informationscentrum.” (Hansson, 2011, s. 25) Fördelen med 

bokbussen gentemot stationära bibliotek är att den kan ta sig till användarna där de 

befinner sig och bibliotekarien och användarna kommer varandra nära. 

 

I kandidatuppsatsen Det mobila bibliotekets betydelse. En användarundersökning av 

bokbussbesökare har Kerstin Mårtensson (2012) beskrivit vilken betydelse bokbussen 

har för sina användare. Baserad på Andersson och Skot-Hansens modell om bibliotekets 

fyra centra och Pierre Bourdieus livsstilsteori har Mårtensson undersökt vilka användare 

det finns, hur de brukar bokbussen, varför de använder sig av bokbussen och vad de vill 

få ut. Hennes forskningsresultat visar på ”…att bokbussens verksamhet betyder mycket 

för sina användare” (Mårtensson, 2012, s. 36) och av bibliotekets fyra centra spelar 

kulturcentret och det sociala centret en framträdande roll. Bokbussen blir en del av 

användarnas liv och det är användarnas intressen som styr användningen av bokbussen. 

Genom bokbussen får användarna enkelt tillgång till olika slags litteratur och dessutom 

har den en social funktion som mötesplats för människorna.  

 

3.2 Utredningar 

 

Dan Lundin (1990) anser i sin artikel Mobil biblioteksverksamhet att bokbussen inte 

ingår i uppsökande biblioteksverksamhet om man följer rapportens definition som 

författarens artikel är en del av. Men bokbussen kan inordnas inom Boken kommer 



8 

 

service om arbetsmetoderna anpassas därefter. I synnerhet gäller det för glesbefolkade 

områden enligt Lundin: 

Dan Lundin börjar sin artikel med en kort historisk sammanfattning om 

bokbussverksamhetens utveckling från den första bokbussen i Sverige 1948 framåt till 

slutet av 80-talet. Bokbussverksamheten kan betecknas som mobil 

biblioteksverksamhet, då den kan använda olika fordon för sin verksamhet, men 

bokbussverksamheten i Sverige är mest förknippad med den stora bokbussen, fast 

mindre fordon som minibuss eller dragfordon med släp förekommer i undantagsfall 

främst vid uppsökande verksamhet. Dan Lundin diskuterar bokbussverksamheten i 

relation till den uppsökande biblioteksverksamheten: Enligt författaren är 

bokbussverksamheten i sig inte uppsökande biblioteksverksamhet, men när 

bokbussverksamheten riktar sig med sin biblioteksservice till särskilda grupper som 

arbetsplatsbibliotek eller institutioner inom barn- och äldreomsorg, då ingår den i den 

uppsökande verksamheten. Bokbussens nackdelar enligt Lundin är att den är dyr i drift, 

tidskrävande vid arbete med institutioner och svåranpassad till rörelsehindrade. 

Däremot nämns som bokbussens fördelar dess kapacitet som transportmedel inom den 

uppsökande verksamheten och att bokbussen kan ”fungera som en rullande Boken 

kommer-service” (Lundin, 1990, s. 166) i glesbygden. Lundin tar också upp NRUs 

undersökning om filial- och bokbussverksamheten och det kom fram att filialer med 

bokbuss kunde erbjuda mycket bättre service än filialer utan. Ett nytt 

användningsområde för bokbussen är att använda den utanför den vanliga turlistan för 

gårdsservice där den kommer till gårdar på landet som vill ha besök.  

 

I samma gamla hjulspår: en utredning om bokbuss i glesbygd av Helena Svenne (1995) 

var ett samarbete mellan Bibliotek Gävleborg, Ljusdals kommunbibliotek och Statens 

Kulturråd. Denna undersökning redogör för ett bokbussprojekt mellan sex olika 

kommuner, en användarundersökning i enkätform och formulerar tanker inför 

framtiden. Biblioteket ska följa samhällsutvecklingen och stödja det demokratiska 

samhället. För att verkställa detta är tillhandahållandet av information till alla invånare 

väsentlig. I detta sammanhang spelar bokbussverksamheten en viktig roll för 

glesbygdsbefolkningen och författaren karakteriserar bokbussen som bibliotekets största 

filial. Bland användarna är det fler kvinnor än män som tar del av bokbussverksamheten 

och det lånas framför allt skönlitteratur, barnböcker och facklitteratur. Det är bara i 

mindre utsträckning som bokbussen används för medier och informationssökning. 

Bokbussen är också en social mötesplats för sina användare i glesbygden och har en 

betydande funktion för skolorna. 

 

3.3 Monografi 
 

Sigurd Möhlenbrock (1973) skrev boken Bokbussen kommer. En introduktion till 

verksamheten. Denna bok är en praktisk rådgivare. Här finns det råd vad man måste 

tänka på när en bokbuss köps in. Ekonomi och administration i samband med 

bokbussverksamheten tas också upp. Men även innehållsmässigt väcks tankar kring för- 

och nackdelar med bokbussen. Boken är inte nyskriven men har numera rollen som en 

klassiker i den smala grenen som heter bokbusslitteratur. Därför är det meningsfullt att 

ta med boken.  
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3.4 Bokbussverksamheten i andra länder 

 
Dane M. Ward (1996) The changing role of mobile libraries in Africa skriver redan på 

90-talet om en sammanslagning av bokbussverksamheten i Afrika med andra 

verksamheter. Författaren tänker på verksamheter av social karaktär. Dessa 

sammanslagningar gynnar ekonomin, håller därmed kostnaderna nere för alla parter och 

säkerställer slutligen också finansieringen av bokbussverksamheten. 

 

I Australien går bokbussverksamheten inte att överskatta. De långa avstånden gör att 

många människor tacksamt tar emot vad bokbussen har att erbjuda. Adele Kenneally 

och Christine Payne (2000) skriver om det i artikeln Mobile Library services: 

Australian trends. I synnerhet i områden som är mindre befolkat såsom landsbygden 

blir bokbussen till en mötesplats där användarna kan möta varandra och ta emot 

bibliotekets tjänster. 

 

Henrik Jochumsens och Casper Hvenegarard Rasmussens (2001) studie Gör biblioteket 

en forskel? handlar inte speciellt om bokbussverksamheten. Studien är för min uppsats 

av mera allmänt intresse därför att den handlar om människornas motivation: 

Författarna undersöker ett danskt folkbibliotek och undersökningen kretsar kring frågan 

vad som motiverar människor att använda sig av ett folkbibliotek eller inte. Marianne 

Andersson och Dorte Skot-Hansens modell av bibliotekets profiler i lokalsamhället, 

kulturcentrum, informationscentrum, utbildningscentrum och socialt centrum samt 

Pierre Bourdieus livsstilsteori är studiens teoretiska bakgrund:  

Vad karakteriserar människor som bestämmer sig för biblioteket eller emot det? Vilka 

olika förutsättningar och behov har potentiella användare eller icke-användare? 

Författarna fokuserar i detta sammanhang på människornas intressen snarare än på 

folkbiblioteket självt och kommer fram till att användarens person, livsstil och behov 

bestämmer vilka av centra som är viktigast för var och en och på så sätt påverkar till 

användning eller icke användning av folkbiblioteket.  

 

Ruth Ørnholt skrev rapporten Mobile Libraries in the Scandinavian Countries: 

Development in View of Legislation and Financial Support som hon lade fram på 

IFLAS:s 67:e generalkonferens som hölls 2001 i Boston. Författaren undersöker vilket 

politiskt stöd bokbussverksamheten får i Skandinavien och hur detta politiska stöd 

uttrycker sig i ekonomiska medel för bokbussverksamheten. Ørnholt beskriver 

situationen i Norge som sådan att politikernas negativa inställning och strävan att 

effektivisera verksamheten genom centralisering har lett till att bibliotekens funktion 

som öppet socialt rum är i fara. I mindre samhällen märks denna utveckling i synnerhet. 

En bokbuss kunde hjälpa situationen men prioriteras inte av politikerna därför att en 

bokbuss enligt deras resonemang inte skulle kunna fungera på samma sätt som ett öppet 

socialt rum som ett stationärt folkbibliotek i en stad kan göra det. 

 

Carry Benstead, Rachel Spacey & Anne Goulding (2004) skriver i sin artikel Changing 

public library service delivery to rural communities in England om utvecklingen av 

bokbussverksamheten i Storbritannien. Författarna berättar om inkluderandet av 

alternativa och nya lösningar i bokbussen kring dess inredning och teknisk utrustning. 

Ett exempel de nämner är internetuppkopplingen, en service som gör bokbussen extra 

intressant i lantliga områden där internetuppkopplingen är begränsad. 
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Robert Knight & Lynne Markin (2006) Branches on wheels: Innovations in public 

library mobile services ger exempel på bokbussverksamheten i Australien. Författarna 

beskriver en utveckling från att bokbussar användes huvudsakligen för utlåning av 

böcker till att man använder bokbussar mera omfattande som mobil filial med ett 

bredare utbud av tjänster. Bokbussverksamheten anpassas efter användarens behov.  

 

Petra Düren & Petra Herzig (2015) skriver i sin artikel Sind Fahrbüchereien sinnvolle 

und notwendige Einrichtungen oder lediglich ein unnötiger Kostenfaktor? (Are 

bookmobiles reasonable and necessary facilities or merely a pointless cost factor?) om 

bokbussverksamheten och håller fast vid dess betydelse och meningsfullhet trots 

kritiska invändningar. Författarna berättar om hur bokbussen används i ett samarbete 

med skolorna. Bokbussen anses också vara en social mötesplats. Dessutom redogör 

författarna för en insamling av pengar för att finansiera en ny bokbuss som engagerade 

olika grupper i samhället och målet nåddes till sist: En ny bokbuss kunde köpas.     

 

Jennifer Moore, Aron Elkins & Helen Boelens (2017) skriver i artikeln Libraries on the 

move: By land, by sea, and by air om det mobila bibliotekets betydelse inom 

undervisningen särskilt i utvecklingsländer. Den digitala tekniken anses erbjuda nya 

möjligheter att förbättra detta arbete.  

 

3.5 Litteraturens relevans 

 
Litteraturgenomgången presenterar olika facetter av bokbussverksamheten, men det 

finns några teman som återkommer: 

T.ex. tillgänglighet, användare, användarvänlig, bokbussen som social mötesplats, 

bokbussfordonet, finansiering av bokbussverksamheten, filialverksamhet, 

decentralisering, centralisering, samarbetsprojekt med bl.a. förskolan och skolan, 

landsbygden, glesbygden mm. 

Dessa kärnteman är ett viktigt underlag för uppsatsen och ger oss en mall att relatera till 

teman som kommer fram i intervjuundersökningen i kapitel 6 Resultat och analys. 

 

Alla författare är överens om att bokbussverksamheten fyller en värdefull funktion för 

sina användare genom att den levererar biblioteksservice till användarna där de befinner 

sig, i synnerhet på landsbygden. Bibliotekarien kommer sina användare nära och ett 

möte sker mellan dem och användarna emellan. Bokbussen anses framför allt att vara en 

social mötesplats. 

Det finns en utveckling av bokbussverksamheten i litteraturunderlaget från att mest 

erbjuda böcker till att tillhandahålla en rad med ytterligare servicetjänster. Det finns 

flera exempel på nya användningsområden för bokbussen genom nya samarbeten med 

t.ex. institutioner, skolor, fängelser, sjukhus, bank, apotek mm. 

Dessutom utvecklas bokbussverksamheten nära användarnas behov och går delvis över 

till uppsökande verksamhet genom att leverera böcker till människor som av olika 

anledningar inte kan ta sig till bokbussen eller ta sig in i bokbussen eller ta sig till något 

stationärt bibliotek.  

Bokbussverksamheten i förhållande till stationära bibliotek som huvudbiblioteket och 

biblioteksfilialer diskuteras, ibland inom centraliseringen eller decentraliseringen, 

beroende på om betoningen ligger på huvudbiblioteket som utgångspunkt där 

bokbussen bara är en förlängning (=centralisering) eller om betoningen ligger på 

bokbussverksamheten som ”egen” filial (=decentralisering). 
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Exempel på en speciell utformning av bokbussverksamheten är att bokbussen kan 

användas för Boken kommer service eller gårdsservice i glesbygden. 

Det finns också idéer att utöka bokbussverksamheten ännu mer för att kunna inkludera 

fler tjänster. Nyare tjänster handlar på senare tid om internet, digital teknik och digitala 

hjälpmedel och informationssökning. 

 

Intervjuundersökningen framöver i kapitel 6 kommer att visa att många teman som 

litteraturen presenterar återkommer där.  

Användningsområden för bokbussen diskuteras också genom Andersson & Skot-

Hansens modell med bibliotekets fyra centra som riktmärke, en modell som används av 

flera författare som teoretisk bakgrund (se ovan) och som jag använder mig av också, se 

kapitel 4 och 7.2. Det är den nya tekniken och bokbussens modernare inredning och 

utrusning som på senare år har möjliggjort att utvidga bokbussverksamheten inom alla 

fyra centra. 

Studien av Jochumsen & Rasmussen är av intresse för min uppsats (se kapitel 7.2) då 

den arbetar fram användarnas motivation för användandet eller icke-användandet av 

folkbiblioteket med hjälp av Andersson & Skot-Hansens modell och Pierre Bourdieus 

livsstilsteori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

4. Teori 
 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens rapport Det lokale bibliotek – afvikling 

eller udvikling från 1994 utgör denna uppsatsens teoretiska bakgrund.  

 

I deras rapport beskriver författarna fyra olika roller eller funktioner som folkbiblioteket 

kan ha inom ett samhälle. De valde ut tre olika exempel på samhällen: storstadsmiljö, 

landsortsmiljö och ett mindre samhälle. Andersson och Skot-Hansen pratar om 

folkbibliotek som kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt 

centrum. Dessa centra är att förstå som hjälpmedel som ska skapa en ram för ett samtal 

omkring folkbibliotekets betydelse i samhället. (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 

245) Dessa fyra centra är inte helt separerade ifrån varandra. Det finns beröringspunkter 

och samordnande begrepp: Kulturcentret och kunskapscentret beskrivs som 

folkupplysning, kunskapscentret och informationscentret står båda för 

verksamhetsutbildning, informationscentret och sociala centret har begreppet arbete 

som gemensam nämnare och det sociala centret och kulturcentret samordnas under 

begreppet fritid. Ibland kan inte alla fyra centra identifieras på ett folkbibliotek.  

 

 
    

   (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 18) 
 

Kulturcentrum: Folkbiblioteket som kulturcentrum ger möjligheter för olika slags 

kulturevenemang. Ett exempel på sådana evenemang är utställningar. Dessa aktiviteter 

kan ofta ha lokal eller regional anknytning. (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 225) 
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Kunskapscentrum: Folkbiblioteket som kunskapscentrum ska understödja all form av 

lärande. I denna funktion kan den erbjuda studiehjälpmedel och tillgång till internet. 

(Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 19) 

 

Informationscentrum: Folkbiblioteket som informationscentrum ligger väldigt nära sin 

roll som Kunskapscentrum. Fast rollen som informationscentrum innebär inte bara 

information för lärandets skull. Det kan också handla om samhällsinformation,  

turistinformation eller information för lokala företag. (Andersson & Skot-Hansen, 1994, 

s. 19) 

 

Social mötesplats: Folkbiblioteket som social mötesplats innebär rollen som en 

kontaktyta. Det finns olika möjligheter för social interaktion och även rådgivning till 

exempel för handikappade människor. (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 19) 

 

Teorin av Andersson & Skot-Hansen beskriver fyra olika roller eller funktioner som 

folkbiblioteket kan ha gentemot sina användare inom ett samhälle. Genom detta 

erbjuder författarna olika identifikationsmönster som går att använda för att beskriva 

identiteten av folkbiblioteket och dess verksamhet och likaså bokbussen och dess 

verksamhet. Andersson och Skot-Hansens modell är en passande modell som går att 

använda på bokbussverksamheten: Ju mer bokbussverksamheten håller på att utvidgas 

och utvecklas desto fler erbjudanden och aktiviteter enligt dessa fyra centra kan den 

erbjuda. Bokbussverksamheten är som folkbiblioteksverksamheten på hjul och strävar 

efter att uppfylla funktionerna av alla fyra centra för att motsvara användarnas behov i 

olika situationer och på olika platser. 

 

I denna uppsats ska bokbussverksamheten i ett specifikt område belysas och analyseras 

med hjälp av Andersson och Skot-Hansens modell med sina fyra centra som riktmärke. 

 

Andersson och Skot-Hansens modell från 1994 har utvecklats och presenterades i 

rapporten ”Folkbibliotekerne i vidensamfundet” år 2010 av Jochumsen, Rasmussen och 

Skot-Hansen som the four-space model och utförligare under titeln ”The four spaces – a 

new model for the public library” år 2012. I denna nya modell betraktas 

biblioteksverksamheten som olika överlappande rum, nämligen rum för inspiration, rum 

för lärande, rum för möten och rum för skapande. Four-space modellen tar hänsyn till 

samhälleliga förändringar som påverkar bibliotekets roller och tar också in bibliotekets 

roller på internet. Den nyare modellen är mera abstrakt medan den ursprungliga 

modellen är mera konkret. Bokbussverksamheten som denna uppsats undersöker är en 

konkret verksamhet på plats där användaren är. Därför är Andersson och Skot-Hansens 

ursprungliga modell från 1994 fortfarande relevant och passar för att analysera 

bokbussverksamheten som den beskrivs genom intervjumaterialet som i sin tur bottnar i 

konkreta situationer. Dessutom är det ett aktivt val som användaren gör genom att välja 

bokbussen och dess service på plats istället för att endast använda biblioteket på internet 

som spelar en större roll i den nya modellen. Också detta en anledning för att använda 

Andersson och Skot-Hansens ursprungliga modell från 1994.   

I nyare forskning diskuteras framväxten av kreativa rum i biblioteksverksamheten. I 

artikeln ”Towards Culture 3.0 – Performative space in the public library” (2015) 

diskuterar författarna Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen hur förändringar har 

skett i relationen mellan användaren av kultur och biblioteket som erbjuder bl.a. kultur. 

Användaren är inte längre bara en konsument av kultur utan han har del i den genom att 

vara medskapande, alltså gränserna mellan kulturproducenter och kulturkonsumenter 
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har suddats ut mer och mer vilket författarna betecknar som performative turn. Medan 

denna teori är mycket intressant och tillför mycket framför allt beträffande den 

modernare användaren född på 90-talet och senare så finns det i bokbussverksamheten 

många traditionella strukturer kvar där användaren mera är en konsument än 

medskapande. Bokbussverksamheten håller på att utvecklas och flera nya 

användningsområden just i kulturcentret kan bli aktuella, men mycket är fortfarande i 

ett planeringsstadium så att framtiden får utvisa hur mycket som är genomförbart.    
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5. Metod och empiriskt material 
 

Bibliotekarier som arbetar med bokbussverksamheten och bibliotekschefer som 

ansvarar för dess utformning har intervjuats. På det viset skulle den faktiska 

yrkesvardagen och ledningsperspektivet belysas. Hur jobbar personalen med 

bokbussverksamheten och hur tänker ledningen kring den?  

 

5.1 Metodval 
 

En kvalitativ undersökning som metod är bäst anpassad att tjäna uppsatsens syfte för att 

den kan belysa bokbussverksamheten inom folkbiblioteksverksamheten på djupet: 

 

Vilken metod man väljer hänger ihop med undersökningens karaktär. En kvalitativ 

undersökning med semistrukturerade intervjuer ger möjligheten att erhålla djupgående 

svar på uppsatsens forskningsfrågor (se ovan, kapitel 1.2): För det första ska undersökas 

vilka uppgifter bokbussverksamheten fyller i folkbiblioteksverksamheten. För det andra 

ska förändrade användningsområden för bokbussverksamheten undersökas. Och för det 

tredje ska belysas hur filialnedläggningar påverkar bokbussverksamheten. För 

undersökningar av denna karaktär ger enkäter exempelvis inte tillräckligt djupgående 

svar. För att ta reda på vilka resonemang, attityder och tankar som finns bakom 

utvecklingen av bokbussverksamheten är kvalitativa metoder att föredra därför att 

kvalitativa metoder förmår teckna en klarare, mer detaljrik bild av helheten. 

 

Jag vill uppnå en djupare förståelse av bokbussverksamheten idag (2017/2018). 

Kvalitativa metoder i undersökningen möjliggör att resonera kring bokbusverksamheten 

tillsammans med informanterna och ger tillfälle för följdfrågor. På det viset kan 

informanterna utveckla och förklara sina kunskaper och erfarenheter. Ett kvantitativt 

uppslag exempelvis genom enkäter är begränsat till vissa förformulerade frågor. Detta 

medför att det inte är möjligt i samma utsträckning att reagera på nya upplysningar och 

nya insikter som informanterna vill meddela sig om. Eventuellt kan informanterna inte 

ens nämna sina åsikter eftersom frågorna i enkäten inte tillåter det. Därför anser jag att 

en kvalitativ undersökning lämpar sig bäst för den här uppsatsen. Jag har valt att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Analysen av 

den insamlade datan ska ske med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

 

5.2 Datainsamlingen –  

det empiriska materialet och informanterna 
 

Med tanke på problemformuleringen och syftet kändes det meningsfullt att välja 

bibliotekarier som arbetar med bokbussverksamheten på ett folkbibliotek som en 

respondentgrupp. Dessutom valdes motsvarande bibliotekschefer för att få en större 

överblick över verksamheten. Det empiriska underlaget för denna uppsats samlades in 

från dessa två grupper. Alla informanterna kontaktades via e-post och de upplystes om 

etiska aspekter. Deras informerade samtycke söktes (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). 

Informanterna upplystes om själva uppsatsprojektet och hur intervjun skulle 

genomföras. Det fastställdes en ungefärlig tidsram för intervjun. Innan intervjuerna 

genomfördes bads om lov för att spela in ljudet. För att ta hänsyn till konfidentiellitet 

lovades varje informant anonymitet. Det är anledningen till att informanterna och deras 



16 

 

arbetsplatser inte nämns vid deras namn. På det viset ska säkerställas att de inte kan 

identifieras.  

 

Informanterna har valts ut med tanke på deras involvering med bokbussverksamheten 

och de representerar tre folkbibliotek från tre olika städer inom samma län. Intervjuerna 

kan inte omfatta alla folkbibliotek inom länet i en begränsad kandidatuppsats utan de är 

ett stickprov som ändå kan ge värdefulla insikter. Jag använde dessa två former för 

intervjuerna: intervjuer vid ett personligt möte och intervjuer via telefon. Vissa 

intervjuer genomfördes via telefon av tidsekonomiska skäl. Andra informanter 

intervjuades personligt på folkbiblioteket därför att de fanns tillgängliga där och valde 

det istället för att intervjuas per telefon. Intervjuer via telefon kanske upplevs i vissa 

situationer som inte helt naturliga. Men å andra sidan kan telefonintervjuer skapa en 

känsla av trygghet därför att informanterna befinner sig i sin egen miljö, men samtidigt 

på en behaglig distans från intervjuaren. Kroppsspråket däremot kunde jag inte ta 

hänsyn till vid telefonintervjuerna. Men jag hade möjlighet att spela in ljudet. Det har i 

sin tur underlättat transkriberingen och analysen  (Wildemuth, 2009, s. 236).  

 

Två intervjuguider användes  - en för bibliotekarier och en för bibliotekschefer.  

 

Utgångspunkten för guidernas utformning var forskningsfrågorna. Bibliotekariens 

intervjuguide var utformad för att fånga in dennes yrkesvardag på bokbussen och för att 

hitta empiriska fakta som ger svar på forskningsfrågorna.  

 

Däremot skulle intervjuguiden för bibliotekschefer reflektera vilken roll 

bokbussverksamheten spelar i biblioteksverksamheten.  

Fyra stycken av intervjuerna genomfördes under november och början av december 

2017. De två sista intervjuer genomfördes i januari 2018. 

 

Informanterna intervjuades med löfte om konfidentiellitet och för att säkerställa deras 

anonymitet beskrivs kommunerna bara vagt. Vissa faktauppgifter kommer att nämnas 

som är intressanta i sammanhanget.   

 

Kommun A:  

Ca. 36 000 invånare. Ett huvudbibliotek, tre filialbibliotek och ett föreningsdrivet 

bibliotek. Bokbuss användes men tjänsten köptes fram till årsskiftet 2017/2018 från en 

annan kommun. Huvudsakligen tjänade bokbussen till att försörja befolkningen på 

landsbygden med folkbibliotekets tjänster. Under 2018 kommer en egen mindre 

bokbuss att anskaffas som kan köras med B-körkort. Bokbussverksamheten ska 

utvidgas och nya användningsområden utvecklas. 

 

Kommun B: 

Ca. 67 000 invånare. Ett huvudbibliotek, åtta filialbibliotek, ett skolbibliotek, ett 

historiskt bibliotek. En stor bokbuss som kräver busskörkort finns. 

Bokbussverksamheten sker främst mot landsbygden, men också mot förskolorna och 

skolorna både i staden och utanför. Ibland används bokbussen i andra sammanhang, 

t.ex. på kommunevenemang  

 

Kommun C: 

Ca. 26 000 invånare. Ett huvudbibliotek, fyra filialbibliotek, fyra skolbibliotek. En stor 

bokbuss som kräver busskörkort finns, men en ny stor bokbuss ska köpas in under 2018. 
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Bokbussen används för att leverera folkbibliotekets tjänster huvudsakligen till 

landsbygden, i mindre utsträckning också till några hållplatser i staden. Dessutom finns 

det ett samarbete med förskolorna och skolorna, både på landsbygden och i staden. 

 

Informanterna hänvisas till i uppsatsen med anknytning till motsvarande kommun. 

Bibliotekschef A tillhör Kommun A, Bokbussbibliotekarie A tillhör Kommun A och så 

vidare. 

 

5.3 Intervjuerna   
 

Intervjuerna samlar in data genom frågor som i sin tur ska finna svar på 

forskningsfrågorna. Dessutom ska intervjuerna bjuda in till samtal så att informanterna 

ska kunna delge sin kunskap, sina erfarenheter och sina visioner beträffande 

bokbussverksamheten. 

Informanterna ska kunna känna sig trygga att berätta fritt. Intervjuguiderna är snarare en 

orientering som skapades för att ge inspiration istället för att bestämma alla 

samtalsämnen exakt i förväg (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 61). På det viset kan 

frågorna anpassas under samtalets gång, det kan tas hänsyn till samtalets flyt och 

individens egen komposition av svaren. Naturligtvis ska intervjuerna genomföras utan 

att förlora fokus och utan att samtalet resulterar i diskussioner som inte har med 

uppsatsens ämne att göra.  

 

Min förförståelse vad som gäller bokbussverksamheten grundar sig dels på egna 

upplevelser som användare och dels på kunskap som jag har förvärvad under mina 

studier på Bibliotekshögskolan. Jag upplyste informanterna om min egen bakgrund 

innan intervjuerna började. Intervjuerna ska generera empirisk material som förklarar 

hur bokbussverksamheten fungerar och genom det problematisera två områden: för det 

ena bokbussens användningsområden och för det andra bokbussen och 

filialnedläggningarna. Intervjuerna tar också upp dynamiken kring bokbussen: 

filialnedläggningar och problematiken kring decentralisering gentemot centralisering av 

folkbiblioteksverksamheten. 

Decentralisering och centralisering hänger ihop med frågan angående 

filialnedläggningarna och bokbussverksamheten är en länk i detta. 

 

5.4 Analysmetoden 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen ska i denna undersökning tjäna som analysmetod av 

det empiriska materialet. Den kvalitativa innehållsanalysen är ett arbetsredskap för att 

på ett vetenskapligt objektivt sätt kunna ge svar på frågor som: Hur förstår människor 

sin omvärld eller ett enskilt fenomen? Hur skiljer sig olika människors uppfattningar åt? 

Samtidigt tar denna form av analys hänsyn till subjektiva aspekter som är del av den 

kvalitativa undersökningen. Zhang och Wildemuth (2009) beskriver intentionen med 

den kvalitativa innehållsanalysen som en process med avsikten att systematisera texter 

genom kodning som i sin tur leder till upptäckten av teman och mönster i det empiriska 

underlaget.  

 

Intervjuerna transkriberades genom att skriva in det inspelade ljudet på datorn. Målet 

med detta var att skapa en text som skulle tjäna som underlag för den kvalitativa 

innehållsanalysen. Innehållet i informanternas svar är viktigt för den kvalitativa 



18 

 

innehållsanalysen. Exakt hur informanterna uttryckte sig är av mindre betydelse. Därför 

används grammatiska korrekta former under transkriberingen såvitt de inte förändrar 

innehållet.  

 

Textmaterialet som skapades lästes sedan igenom flera gånger. Ett första steg var att 

förutsättningslöst läsa materialet för att hitta kategorierna i texterna. Därefter var det 

meningen att se hur de olika kategorierna hänger ihop: Vilka olika teman, vilka 

underliggande meningar kan identifieras som sammanfattar flera av kategorierna 

innehållsmässigt? Olika teman användes för att framställa ett kodningsschema som 

användes på hela textmaterialet. Exempelvis betecknades ett avsnitt i texten först med 

kategorin ”fem fokusområden”. Senare inordnades denna kategori under temat 

”verksamhetsutveckling”. Eller ett avsnitt som handlade om ”andra evenemang i 

bokbussen” kodades under temat ”verksamhetsutveckling” också.  

 

Analysen kommer att ske i två steg:  

Först sker en induktiv analys i kapitel 6 där intervjusvaren undersöks med hjälp av 

teman. Sedan sker en teoristyrd analys i kapitel 7.2 med hjälp av Andersson & Skot-

Hansens modell om folkbibliotekens fyra olika centra från 1994. 
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6. Resultat och analys 

 

Resultatet av intervjuundersökningen presenteras i detta kapitel. Jag redovisar teman 

som kom fram under arbetet med intervjumaterialet med hänsyn till forskningsfrågorna. 

Kapitlet får på så sätt en tematisk indelning och intervjumaterialet kommer att 

analyseras. 

Litteraturen (se kapitel 3) bekräftar många av teman som kom fram genom det 

empiriska materialet från intervjuerna. 

 

6.1 Användare och personal 
 

Informanterna lyfter fram närheten till användaren just i bokbussverksamheten. Arbetet 

på bokbussen för med sig att personalen kommer i kontakt med samma låntagare om 

och om igen, vilket underlättar för att lära känna användarna och deras önskemål.  

 

”Bokbussens fördel är att det finns en närhet till låntagaren.” 

(Bibliotekarie A) 

 

”Bokbussverksamheten handlar om rätt bok till rätt låntagare vid rätt tillfälle i rätt tid.” 

(Bibliotekarie A) 

 

Det finns en bredd bland användarna, de är olika individer i olika åldrar med olika 

behov. Bokbussverksamheten riktar sig till olika grupper av användare på olika platser, 

t.ex. skolor, äldreboenden eller låntagare på landet.  

 

”De allra flesta som kommer till bokbussen är väldigt positiva och intresserade. De är 

intresserade av att läsa. De brinner för läsning och litteratur. Vi som personal träffar 

som mest vuxna låntagare. De flesta är i alla fall 50 plus.” 

(Bibliotekarie A) 

 

”Vi har många olika sorters låntagare, från det minsta barnet till den äldsta gamla 

tanten.” 

(Bibliotekarie B) 

 

”Vi kör till fyra skolor och det är från förskolan till årskurs 6. Å då har du ett ganska 

brett spann. Och så är det ganska mycket äldre som kanske har svårt att se. Då blir det 

ganska mycket daisyböcker och vanliga ljudböcker som vi har med oss ut.” 

(Bibliotekarie B) 

 

Informanterna delar gärna med sig av sina erfarenheter när de möter sina användare, 

dessa möten är ömsesidigt berikande och det blir tydligt hur viktig 

bokbussverksamheten är för sina användare. 

 

”Låntagarna hade sett så mycket fram emot att bokbussen skulle komma. Det var 

högtidligt. De hade stigit upp tidigare på morgonen, duschat, gjort sig fint i håret, tagit 

på sig pärlhalsband och lite parfym för idag kom bokbussen.” 

(Bibliotekarie A) 

 

Bokbussen är efterlängtad, någonting som användarna ser fram emot. 
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En av informanterna berättade om två perspektiv i mötet med användaren. Det ena 

perspektivet handlar om mötet mellan användaren och personalen på bokbussen. Det 

andra perspektivet handlar om mötet av användarna sinsemellan.  

 

”Idag kommer bokbussen! Och då får jag träffa Greta och Britta som också går dit. Och 

så kommer de in i bussen. Det är en social mötesplats där de kan prata med varandra. 

Det är jätte roligt att lyssna på låntagaren som kommer till oss: Vad som har hänt i deras 

liv sedan förra gången vi var där. Är man ute med bokbussen då är det bara låntagaren 

och utlån som gäller.” 

(Bibliotekarie C)  

 

Dessutom finns det ibland ett opersonligt möte där bibliotekarierna på bokbussen ställer 

låneböcker till förfogande genom att byta kassar med böcker på en affär och/eller 

kommunens servicepunkter som har ett avtal med biblioteket. Böckerna beställs i förväg 

och kan hämtas t.ex. på affären och det finns också möjligheten att återlämna böckerna 

där. 

 

”Användaren kan också dyka upp i form av en bokkasse som vi byter innehåll i. Det är 

en kommunikation med låntagaren som inte är öga mot öga utan den kanske går via e-

post, att de skickar in en önskelista eller de ringer in till personalen på bokbussen och vi 

plockar ihop deras önskemål.” 

(Bibliotekarie A) 

 

Informanterna upplever bokbussen framför allt som en social mötesplats där interaktion 

mellan människor äger rum, en interaktion som utan bokbussverksamheten inte skulle 

finnas på samma vis. Bokbussen kan bryta upp en social isolering och hjälpa äldre 

människor exempelvis att ha sociala kontakter.    

 

”Bokbussen har lite grann av det gamla bondesamhällets mjölkbord eller mjölkpall. 

Man kan träffas och byta några ord med varandra. Det är egentligen lokalsamhället när 

det är som bäst.” 

(Bibliotekarie A) 

 

Bibliotekarierna berättar mycket om värdefulla möten och interaktion med låntagaren 

och de upplever ett gott samarbete inom bokbusspersonalen. Många brinner för sitt 

arbete. 

 

”Idag är det egentligen guldkanten på min tjänst att jobba med bokbuss. Du jobbar 

väldigt nära låntagaren och det har också varit ett väldigt bra samarbete personalen 

emellan.” 

(Bibliotekarie A) 

 

”Bokbussen i början på 70-talet som kom hem till oss – jag bodde med mina föräldrar 

på en bondgård – blev början av intresset. Han som körde bokbussen han gjorde mig så 

inspirerad att jag bestämde mig då: det ska jag göra någon gång i livet.” 

(Bibliotekarie B) 

 

”Bokbussverksamheten är liksom centret i mitt yrkesliv idag.” 

(Bibliotekarie C) 

 



21 

 

Bibliotekscheferna talar mera om biblioteket (och bokbussen) som en funktion – den 

ska fylla en uppgift. Interaktion och funktion är olika koncept. Interaktion är samspelet 

mellan människor. Funktion är en uppgift som utförs.  

Det verkar som att bibliotekarier anser att bokbussen tillför en personlig kontaktyta till 

folkbiblioteksverksamheten då arbetet sker i dialog med låntagaren. Däremot fokuserar 

bibliotekschefer på folkbiblioteksverksamheten och bokbussverksamheten utifrån ett 

ledningsperspektiv.  

 

”… folkbibliotek idag är inte en fysisk plats på en ort eller flera orter. Biblioteket är en 

funktion som jag ser det. En funktion som finns på fysiska platser, den finns på webben, 

den finns som rullande, på hjul.” 

(Bibliotekschef A) 

 

6.2 Tillgänglighet 

 

Ett tema som informanterna ofta tar upp är tillgängligheten. Bokbussen hjälper till att 

göra folkbiblioteket tillgängligt för användare oavsett var de bor.  

 

”Bokbussen har möjligheter i och med att den är på hjul. Den kan köra, speciellt en liten 

buss kan verkligen ta sig vart som helst nästan. Kravet på tillgängligheten finns och vi 

måste uppfylla det.” 

(Bibliotekschef A) 

 

Inte heller glesbefolkade områden på landet behöver sakna biblioteksservice. 

Informanterna nämner den ökade tillgängligheten som en fördel med bokbussen. 

 

”Bokbussen hjälper oss att utföra våra uppdrag med biblioteksverksamheten, genom den 

kan vi få erbjuda biblioteksservice även i avlägsna delar av kommunen.” 

(Bibliotekschef B) 

 

”Bokbussen är ett fantastiskt redskap för oss för att öka våran tillgänglighet. Vi servar ju 

nästan 70 platser i kommunen med våran bokbuss, förskolor och mindre skolor som vi 

aldrig skulle kunna göra utan bokbussen av ekonomiska skäl. Vi når ut på ett fantastiskt 

bra sätt med våran bokbuss och är väldigt tacksamma att vi har den då.” 

(Bibliotekschef C) 

 

Bokbussverksamheten är organiserad så att den betjänar olika hållplatser vid olika 

tidpunkter. En särskild turlista för bokbussen ges ut som läggs ut på nätet och delas ut i 

olika affärer t.ex. I olika kommuner finns olika lösningar för distributionen av turlistan.  

 

”Det handlar mycket om tillgänglighet. Nu har jag bara pratat om förskolor och skolor, 

men det finns också de andra turerna. Då åker vi exempelvis på eftermiddagen eller 

kvällen till människor – privatpersoner – som har en bra bit till närmaste bibliotek och 

som inte ens har bil. Vi stannar vid olika hållplatser och servar folket. Så det handlar 

verkligen om tillgänglighet att alla har möjlighet att få det de vill ha.” 

(Bibliotekarie C) 

 

Den fysiska tillgängligheten till bokbussen kan upplevas som problematiskt enligt 

informanterna. Personer med funktionsnedsättningar har inte alltid förmågan att ta sig in 
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i bussen. I sådana fall är kommunikationen mellan bokbusspersonal och användare 

viktig. Bokbussen kan exempelvis leverera medier som beställdes i förväg  utan att 

användaren behöver gå in i bussen. Informanterna diskuterade olika lösningar i 

samband med de kommande inköpen av nya bokbussar i kommun A och C:  En ramp 

exempelvis kan vara en teknisk lösning så att en rullstolsburen person eller en person 

med rullator kan ta sig in i bussen.  

 

”Det kan vara lite bökigt med den fysiska tillgängligheten i själva bussen. Det ska 

finnas en ramp som personalen kan hantera.” 

(Bibliotekschef A) 

 

En av informanterna betecknar tillgänglighetsfrågan också som en likvärdighetsfråga. 

Med tanke på nedlagda filialer aktualiseras frågan om tillgänglighet därför att alla 

invånare i en kommun ska ha möjlighet att använda sig av folkbiblioteket.  

 

”Så det är en tillgänglighetsfråga, som jag ser det. Och en likvärdighetsfråga någonstans 

blir det också. Alltså, jag menar så här att alla ska ha tillgång. Och det ska inte bero på 

vart man bor i samhället, i kommunen om man har tillgång till biblioteksservice eller 

inte.” 

(Bibliotekschef A) 

 

I de två kommuner som kommer att köpa in nya bokbussar under 2018 / 2019 berättar 

informanterna hur omfattande arbetet är att ta fram en ny bokbuss som uppfyller kraven 

om adekvat anpassning för bokbussverksamheten. Bokbussarna ska skräddarsys och det 

kommer att vara enormt spännande att se bokbussarnas utformning, inredning och 

utrustning. 

 

”Vi satsar på en ny bokbuss i nästa år, vi ska köpa en ny. Det ser vi som en fantastisk 

idé i våran verksamhet som vi inte kunde vara utan.” 

(Bibliotekschef C) 

 

”Ska du köpa en bokbuss då finns det ingen bokbussaffär utan bokbussen byggs från 

grunden och skräddarsys. Det är massvis med saker som man måste tänka på.” 

(Bibliotekarie A) 

 

6.3 Marknadsföring 

 

Informanterna karakteriserar bokbussen som en bidragande faktor för att förverkliga 

folkbiblioteksverksamheten: Bokbussen är ett instrument för att marknadsföra 

folkbiblioteksverksamheten och bussens mobilitet gör den till ett verktyg som är 

användbart i många olika sammanhang. Den tjänar som en ambassadör för hela 

folkbiblioteksverksamheten som når ut till användarna där de är hemma. 

 

”Bokbussen kan vi också använda i marknadsföringssyfte. Vi kan vara delaktiga när 

kommunen har kommundagar. Festivaler är ett annat exempel.” 

(Bibliotekschef B) 
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”Jag skulle vilja säga att bokbussverksamheten är ett skyltfönster. Bokbussen är en 

ambassadör för hela verksamheten och vi finns i hela kommunen.” 

(Bibliotekarie A) 

 

Informanterna beskriver bokbussen som en del av den uppsökande verksamheten. 

Servicen Boken kommer är ett annat exempel för den uppsökande verksamheten vid 

sidan om bokbussverksamheten. Men Boken kommer riktar sig enligt informanterna 

främst till äldre användare och människor som på grund av en funktionsnedsättning har 

svårt att komma personligen till ett stationärt bibliotek eller en bokbuss och som istället 

får boken hemleverad.  

 

”Bokbussen har tillsammans med Boken kommer en viktig roll som en social service 

och det är de två som allra mest bidrar till tillgängliggörandet av biblioteket. I 

bokbussens fall så är det att tillgodose behoven på landsbygden. Med boken kommer är 

det människor som inte kan ta sig till biblioteket pga. sjukdom eller ålder.” 

(Bibliotekarie A) 

  

Bokbussverksamheten har en större målgrupp. Informanterna poängterar att bokbussens 

målgrupp huvudsakligen består av landsortsbefolkningen och elever på förskolor och 

skolor. Bokbussverksamheten förkommer också inne i staden fast i mindre omfång. I 

samband med förskole- och skolverksamheten framförde en informant åsikten att 

bokbussen idag har mycket att konkurrera med.  

 

”Tänker man på skolorna så har de mycket andra saker på schemat. Det finns 

konkurrens till bokbussen så att säga.” 

(Bibliotekarie B) 

 

Informanten syftade till det stora utbudet av fritidssysselsättningarna för barn och 

ungdomar. Tanken om konkurrens är i samband med marknadsföringen viktig. 

Medvetandet om att det finns saker och ting som bokbussen konkurrerar med hjälper till 

att utforma en lämplig strategi och lämpliga åtgärder för bokbussens marknadsföring.  

 

”Enligt min åsikt tror jag att vi måste bli mera flexibla och visa upp oss mycket mera 

och ha andra evenemang i bussen också än att bara komma ut med böcker.” 

(Bibliotekarie C) 

     

För att göra reklam för bokbussverksamheten visar informanterna på nödvändigheten att 

göra bokbussen synlig i kommunens kulturarrangemang och att sätta in annonser med 

turlistan i olika reklamblad och kommunens tidningar med samhällsinformation.  

Det blir tydligt att marknadsföra bokbussverksamheten är ett ständigt pågående arbete. 

 

”Man måste annonsera och prata om bokbussverksamheten, vi måste synas och vi måste 

vara ute bland folk så det syns.” 

(Bibliotekarie B) 

 

6.4 Filialverksamhet 

 

Nedläggningen av folkbiblioteksfilialer nämns av informanterna som en möjlig 

motivering för bokbussverksamheten. Bokbussen ses då som en ersättning för stationära 



24 

 

filialer. Med andra ord man försöker fylla tomrummet efter filialnedläggningar och 

överbrygga det med bokbussverksamheten för att kunna leva upp till användarnas behov 

och så att säga göra det bästa av hela den situationen som besparingar medför. Här 

följer bibliotekschefernas tankar kring bokbussverksamheten och filialverksamheten. 

 

”Men det var 2012 man lade ner 9 filialbibliotek. Och då kom man fram till att man 

skulle ha en bokbuss som körde i de olika områden istället. Så det är helt enkelt för att 

kunna ge biblioteksservice till alla kommuninvånare.” 

(Bibliotekschef A) 

 

”Tänker man på att det pratas filialnedläggningar på vissa håll i Sverige, då kanske 

bussen kan bli en slags ersättning för nedlagda filialer.” 

(Bibliotekschef B) 

 

”Jag skulle vilja säga att bokbussen är i många fall ett alternativ till en filial. Men en 

filial kan fylla ett större värde. En filial har längre öppettider. Den har ett större utbud 

och är en mötesplats. Jag ser på bokbussen som ett mikroalternativ till en filial.” 

(Bibliotekschef C) 

 

Bokbussen betraktas enligt informanterna å ena sidan som en biblioteksfilial i miniatyr i 

det dagliga arbetet och där ingen filial (längre) finns är bokbussverksamheten 

oumbärlig, men å andra sidan kan bokbussen inte ersätta en filial helt och hållet. På 

frågan att stänga en filial och ersätta den helt med en bokbuss, så är informanterna 

tveksamma till det, då en filial gällande kulturverksamhet och kursverksamhet helt 

enkelt är överlägset platsmässigt.  

 

”Bokbussverksamheten upplever jag som vilken annan filial som helst. Vi jobbar 

ständigt med utvecklingsarbete. Det gör vi oavsett om vi är på en stationär filial, på 

huvudbiblioteket eller på bokbussen.” 

(Bibliotekschef B) 

 

”Jag tror inte bara på bokbuss. Jag tror att det måste finnas de här fysiska platserna – de 

är mötesplatser för olika slags verksamheter. Det ska kunna erbjudas medier, datorer, 

kulturverksamhet, medborgarkontor, studiecirklar, pensionärsdanser, social träffpunkt 

mm. Och det kan inte bokbussen erbjuda. Bokbussen kan vara ett komplement på annat 

sätt.” 

(Bibliotekschef A) 

 

En satsning bara på bokbussen istället för stationära biblioteksfilialer upplevs som 

problematiskt av informanterna. Bland annat befaras att närheten till biblioteket går 

förlorad eftersom bokbussen erbjuder inte sina tjänster hela tiden utan punktuellt. 

Det finns farhågor bland informanterna om fler biblioteksfilialer läggs ner att samhället 

går miste om bibliotekets kontinuerliga betydande verksamhet i allmänhet.     

 

”Den största konsekvensen som avskaffandet av stationära filialer medför är att 

människor blir av med närheten till sitt bibliotek.” 

(Bibliotekschef C) 

 

Bibliotekschef A formulerar sina tankar om folkbiblioteksfilialer så: 
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”Jag tror att det måste finnas fysiska platser. Men det kan inte bara vara en plats med 

böcker. Man måste se det i ett mycket större sammanhang.”   

(Bibliotekschef A) 

  

Informanterna betonar bokbussens värde i folkbiblioteksverksamheten samtidigt som de 

visar på skillnaderna mellan bokbussen och den stationära folkbiblioteksfilialen som 

manifesterar sig framför allt i lokalerna, mobiliteten och ekonomin. Bokbussens 

fördelar kristalliseras ut på följande sätt: Bokbussen kan brukas i hela kommunen och 

kanske kan nå fler användare medan en filial är knuten till ett visst område. Dessutom 

har en filial fasta hyreskostnader som i regel är högre än bokbussens omkostnader. 

  

”Nackdelen med en stationär filial – den är ju inte mobil. Hyreskostnader och fasta 

kostnaden är oftast betydligt högre än vad de är med en buss. Det blir billigare och 

enklare med bokbussen. Du når fler.” 

(Bibliotekschef A) 

 

”Bokbussen blir billigare för skattebetalaren. Det finns ingen hyra för en lokal. Det är i 

slutändan pengar som styr allt som vanligt.” 

(Bibliotekarie B) 

 

Användarna kan tycka att bokbussen mera tillgodoser deras behov än filialen kunde när 

bokbussverksamheten rättar sig efter enskilda önskemål. Däremot kan bokbussen inte i 

alla avseenden konkurrera ut filialen. Bokbussen betraktas snarare som ett komplement 

till en stationär biblioteksfilial och här kommer filialernas fördelar fram: En filial 

erbjuder möjligheter som mötesplats för olika aktiviteter som en bokbuss inte kan 

erbjuda (än) på samma sätt. Informanterna lägger vikt på att de vill utforma olika 

aktiviteter på fasta platser och samtidigt i mån om möjlighet även på bokbussen.  

 

”Jag har inte upplevt nackdelar med bokbussen. Den är ett bra komplement till fysiska 

fasta lokaler.” 

(Bibliotekschef B) 

 

”Som jag sade tidigare så upplever många låntagare att de får bättre service nu i 

bokbussen än på den tiden när de hade biblioteksfilial. Men klart, den där 

gemenskapsbiten, den där sociala delen av en filial kan ha gått förlorad.” 

(Bibliotekarie A) 

 

”Vi kommer en gång i månaden bara med bokbussen. Bokbussen ser man som ett 

komplement – tycker jag. Men man kan inte lägga ner alla filialer och köra bara 

bokbuss istället. Det funkar inte.” 

(Bibliotekarie C) 

 

Informanterna visar på bokbussens dubbelroll, att den samtidigt kan bidraga till 

folkbibliotekets decentralisering och centralisering: Filialerna och bokbussen anses 

hjälpa till att decentralisera folkbiblioteksverksamheten så att verksamheten når alla 

kommuninvånare på olika platser. Men samtidigt kan bokbussen hjälpa till att 

möjliggöra centraliseringen av verksamheten om bokbussen ska ersätta nedlagda filialer 

som huvudbibliotekets förlängda arm. 

 



26 

 

”Det går att se uppenbart på två olika sätt men jag skulle vilja säga decentralisering. 

Även om bokbussen utgår från stadsbiblioteket och har sin kärna där så är själva 

huvudsyftet ett icke centraliserande grepp. Vi vill möjliggöra våra tjänster för 

människor som inte har våra bibliotek och filialer i sin närhet.” 

(Bibliotekschef C) 

 

Nya användningsområden för bokbussverksamheten kan vara ett resultat av 

filialnedläggningen. Informanterna vill säkerställa tillgång till folkbiblioteksservice för 

alla kommuninvånare. Det medför fler och nya erbjudanden i bokbussen. Å andra sidan 

kan de nya användningsområden i bokbussverksamheten ses i ett större sammanhang. 

Bibliotekschefen i kommun A beskriver folkbiblioteket som en funktion i motsats till en 

stationär uppfattning (se kapitel 6.5). Folkbiblioteket som funktion öppnar därmed upp 

för en större flexibilitet i folkbiblioteksverksamheten och därmed i 

bokbussverksamheten, då verksamheten inte enbart är begränsad till en fast plats (det 

stationära biblioteket). Bibliotekschefen i kommun C berättar om fem fokusområden 

som folkbiblioteket arbetar med och som är delvis nya ansatser (se kapitel 6.5). Även 

denna modell medför större flexibilitet i verksamheten. Bokbussverksamheten som del i 

folkbiblioteksverksamheten kan i sådana sammanhang ta del av nya idéer och nya 

användningsområden utan att det måste ha att göra med filialnedläggningar.  

 

De nya användningsområden samt bokbussens modernare utformning leder kanske till 

en förändrad syn på bokbussens möjligheter. Informanterna berättar hur de i 

utformningen av bokbussverksamheten strävar efter att i framtiden kunna erbjuda olika 

former av kulturverksamhet och kursaktiviteter även på bokbussen.  

 

6.5 Verksamhetsutveckling 

 

Bokbussen levererar böcker till kommuninvånare som inte har en folkbiblioteksfilial i 

sin närhet. Så eller på liknande sätt kunde bokbussverksamheten uppfattas, men denna 

uppfattning är endast en del av sanningen. Informanterna tecknar en bild av en 

verksamhet i utveckling när de beskriver bokbussverksamheten. Antalet 

användningsområden för bokbussen håller på att utökas och det medför i sin tur att 

antalet användare också kommer att öka. I framtiden kommer nya grupper av människor 

att tilltalas genom bokbussen - människor som fram till idag inte har varit del av 

målgruppen för bokbussverksamheten. Det kräver att hålla arbetet med 

bokbussverksamheten aktuell för att kunna utröna användarnas behov. 

 

”Man måste ha tentaklerna ute och lyssna av vad som händer, varje dag, varje vecka 

måste du ha koll på vad som händer i kommunen hela tiden och du måste ha liksom en 

plan: Ok, vad gör vi? Vi gör så här: vi tar bussen dit och så gör vi si och så.” 

(Bibliotekschef A) 

 

”Bokbussverksamheten kan hjälpa att bedriva biblioteksverksamheten genom att fixa 

fram olika saker efter användarens behov. Vi har t.ex. körkortsböcker på olika språk, vi 

har också olika samarbeten med affärerna – där man kan lämna och hämta böcker och 

andra medier, med hemtjänsten – som talar om för oss om det är någon som behöver 

daisyböcker exempelvis och med äldreboenden och dagverksamheter.” 

(Bibliotekarie B) 
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Informanterna berättar om att bokbussen användes mest för att tillhandahålla 

folkbiblioteksservice för landsbygdsbefolkningen och därutöver tillhandahåller 

bokbussen sina tjänster för förskole- och skolverksamheten. Bokbusshållplatser 

förekommer inne i staden men de är få i antalet.  

 

”Användarna är folk på landsbygden och de som är hemmavarande, det är ganska 

mycket pensionärer och ganska mycket mammor som är hemma med små barn.” 

(Bibliotekarie B) 

 

”Jag jobbar med barn och ungdomar från förskolan upp till årskurs 6. Vi åker till skolor 

var fjortonde dag. Det är stor omsättning i bussen. Det är väldigt roligt. Man känner sig 

som en jultomte när man kommer till skolorna. Det är ett väldigt tacksamt arbete.” 

(Bibliotekarie C) 

 

Bokbussen har möjligheten att stödja verksamhetsutvecklingen i folkbiblioteket ur en 

praktisk synvinkel. En informant från kommun C berättade om fem fokusområden inom 

folkbiblioteksverksamheten: 

 

 ”För våran del så jobbar vi med fem fokusområden: barn och unga, tillgänglighet, 

kulturella mötesplatsen, mångspråk och digital delaktighet. Och tanken är att bokbussen 

ska kunna hjälpa till i alla de här avseenden.” 

(Bibliotekschef C) 

 

Folkbibliotekens arbete koncentrerar sig på dessa områden och målet är att utveckla och 

förbättra kompetenserna inom dem. Bokbussen ska användas i alla fem fokusområden. 

Kulturell mötesplats, digital delaktighet och mångspråk är nya användningsområden för 

själva bokbussen. Folkbiblioteket arbetar med att utvidga folkbiblioteksverksamheten 

och därmed bokbussverksamheten. Dessa fem fokusområden kan ses som en slags 

kompass för att visa riktningen inom utvecklingsarbetet. 

 

Informanterna konstaterar bokbussens fördel med att vara mobil och ser möjligheter för 

bokbussverksamheten att utvecklas utöver att vara bara en bokleverans. 

 

”Fördelen med bokbussen är att den är mobil. Traditionellt ser man på bokbussen som 

ett minibibliotek, men idag tänker vi om bokbussen som en plats, en möjlighet. Ibland 

kan den köra böcker och medier. Ibland kan den vara ett litet minikulturhus. Ibland kan 

den vara liksom en workshop. Bussen kan också funka som ett medborgarkontor. Det 

finns otroliga möjligheter.” 

(Bibliotekschef A) 

 

”Bokbussens stora fördel är mobiliteten. Vi kan flytta på bussen samt dess innehåll. Vi 

kan nå ut till människor som inte ha det så lätt att ta sig till oss.” 

(Bibliotekschef B) 

 

”Bokbussen kommer att utvecklas från att vara en utlåningsdisk till något som kan bidra 

till integration, till mjukare värden också. Jag tror mycket på bokbussens framtid.” 

(Bibliotekschef C) 

 

I två av kommunerna utvecklas bokbussverksamheten genom att de köper in nya 

modernare bokbussar under 2018 (se ovan). Den ena kommunen som inte hade en egen 
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bokbuss förut köper in en ny mindre bokbuss, mera en bokbil (3,5 ton) medan den andra 

kommunen ersätter den gamla stora bokbussen med en ny stor buss. Då den ena 

kommunen köper in en mindre bokbuss och den andra kommunen köper in en stor 

bokbuss speglar deras respektive tankar kring planering och utveckling deras val av 

fordon. Det finns fördelar med båda fordonen, bokbilen går att köra med vanligt körkort 

och den är lättare att manövrera däremot har en stor bokbuss större kapacitet och större 

utrymme. Här följer informanternas olika syn på de två olika fordonen:  

 

”Bokbilen är mera flexibel, vem som helst som har körkort på biblioteket kan köra 

den.” 

(Bibliotekschef A) 

 

”Bokbilen kostar mindre och det finns inte krav på extra körkort vilket betyder att flera i 

personalen kan köra den. Bokbilen är en leverans av böcker på något sätt vilket 

bokbussen inte är. Jag ser på bokbilen mer som en utökad Boken kommer tjänst. Jag 

tror att bokbilen är ett budgetalternativ. Jag tror inte att den ersätter bokbussens 

funktion. De kan samexistera tror jag.” 

(Bibliotekschef C) 

 

”Som arbetstagare kan jag inte se en fördel med att använda sig av en bokbil. Då blir det 

inte bara en massa extra plock och jobb, det blir många tunga lyft också. I bokbussen är 

allting mera praktiskt.” 

(Bibliotekarie B) 

 

”En bokbuss får med sig så mycket mer än en bokbil. Då finns det en större frihet att 

välja själv. En bokbuss har mycket större utbud och mer möjligheter att erbjuda än en 

bokbil.” 

(Bibliotekarie C) 

     

Det finns många tankar hur bokbussverksamheten ska utvecklas i och med 

införskaffningen av nya fordon och dessutom funderar informanterna om ”bokbussen” 

är det rätta namnet: 

 

”Och där finns bokbussen, som vi kallar den för. Men jag tror att det är fel ord. Vi ska 

försöka hitta ett annat namn för den här verksamheten. Mobil buss, alltså mobila 

verksamheten, om det är en bokbuss, mediebuss, kulturbuss.” 

(Bibliotekschef A) 

 

”Det är frågan om den nya bussen ska heta bokbuss eller biblioteksbuss. Det handlar 

inte bara om böcker. Och tänker man i ett perspektiv framåt då blir det mindre böcker 

och mera andra medier. Det är många som lyssnar på böcker nuförtiden.” 

(Bibliotekarie C) 

 

När bokbussbibliotekarierna funderar kring bokbussens framtid kommer de fram till 

olika visioner vad som gäller den tryckta boken: 

 

”Jag tror inte vi ska utropa den tryckta bokens död. Det kommer att ta tid innan den 

tryckta boken i traditionell form är helt försvunnen. Fortfarande läser de flesta tryckta 

böcker. Vi har några låntagare i bokbussen som läser ljudböcker. Men annars så är det 

mest traditionella böcker i pappersform.” (Bibliotekarie A) 
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”Jag tror att den fysiska boken får problem. Framförallt på skönlitteraturens sida. Det 

finns mer och mer att få tag i på annat sätt.” 

(Bibliotekarie B) 

 

Informanterna har många olika tankar om hur bokbussen kan inredas samt utrustas och 

hur den kan utvecklas framöver. Det finns idéer om att ha flera bokbussar eller bokbilar 

med olika inriktning. En del nya uppslag kretsar kring den moderna digitala tekniken 

och även kring internet, informationssökning och därmed källkritik. Digital teknik kan 

bidra till bokbussverksamheten på två olika sätt: Å ena sidan erbjuds användaren 

internettillgång på egen hand, å andra sidan kan användarkurser i olika former av digital 

teknik bli aktuella.  

 

”Det skulle vara en styrka att ha flera bussar med lite olika inriktning.” 

(Bibliotekschef A) 

 

”Digital delaktighet det betyder att göra människor bekant med digital teknik, också hur 

man söker i databaser. Det är tanken att vi på bussen skulle kunna ha paddor med och 

kunna visa hur man använder dem.” 

(Bibliotekschef C) 

 

”I framtiden handlar det kanske mer om att lära låntagare källkritik. Vilka sidor är 

betrodda? Vilka sidor är pålitliga källor?” 

(Bibliotekarie A) 

 

”Och det här med att ladda hem böcker: Vi har inget Wifi i bussen. Det har vi pratat om 

i den nya bussen, att man ska kunna komma in i bussen och ladda ner böcker.” 

(Bibliotekarie C) 

 

Informanterna vill också se att bokbussen kommer att användas mera inom 

kulturverksamheten. Kulturverksamheten inom bokbussverksamheten kan enligt 

informanterna omfatta många olika erbjudanden, som t.ex. sagoläsning, filmvisning, 

workshops och utställningar, om ytan och inredningen i bussen tillåter det.  

 

”Våran ambition är att hitta en buss som är flexibel nog att hitta andra 

användningsområden som t.ex. filmvisning till barn, musikevenemang och 

utställningar.” 

(Bibliotekschef C) 

 

”Andra användningsområden för bokbussen kan också vara: Utställningar, teater, 

vallokal. Alla områden som kultur, information, kunskap, social mötesplats berörs.” 

(Bibliotekarie B) 

Dessutom har informanterna önskemål om att utöka samarbeten med olika instanser 

som t.ex. skolorna eller äldreboenden och gärna vill de kunna lägga mera tid på kreativ 

riktad verksamhet: 

 

”Allt handlar om tiden – som jag säger. Man skulle vilja stanna vid förskolorna och ha 

en mindre sagostund. Man skulle vilja ha mer tid i skolan och bokprata lite mer och 

tipsa mer om böcker.” 

(Bibliotekarie C) 

 



30 

 

”Jag skulle tycka att vi borde kunna jobba ihop med landstinget mer när det gäller 

vårdhem, sjukhem och äldreboenden. Samma sak gäller för sjukhusen, därför att alla 

sjukhusbiblioteken är nedlagda.” 

(Bibliotekarie B) 

 

Ett nytt behov som informanterna ser som bokbussverksamheten ska kunna tillgodose är 

arbetet som kretsar kring integrationen av flyktingar och nysvenskar. Det behövs en 

större bredd att kunna erbjuda litteratur på flera språk än förut och läromedel för  

språkundervisning i svenska. 

 

”Dessutom handlar det mycket om att möta människor som är nysvenskar. Att 

interagera med människor som du inte har ett gemensamt språk med är kanske till och 

med svårare än det tekniska utmaningar vi står inför.” 

(Bibliotekarie A) 

 

Integrationen har en speciell plats i bokbussverksamheten med tanke på bokbussen som 

social mötesplats och kunskapscentrum. Bokbussen kan alltså både tjäna som 

kontaktyta för invandrare och ett ställe där de kan få hjälp med att hitta litteratur för 

språkstudier.  

 

Leveransen av olika slags medier såsom tryckta böcker, talböcker, daisyböcker och 

samhällsinformation var den huvudsakliga uppgiften inom bokbussverksamheten. 

Enligt informanterna handlar nya användningsområden för bokbussen om 

kulturverksamhet och digital teknik, det vill säga att bokbussen t.ex. erbjuder 

utställningar och tillgång till internet. Dessutom spelar integrationen av invandrare 

numera en större roll så att t.ex. litteratur för språkinlärning respektive litteratur på 

andra språk efterfrågas i större utsträckning än förut. Det är inte omöjligt att använda 

bokbussen i framtiden även som en plats där språkkurser kan äga rum. Det skulle 

innebära ett speciellt upplägg och planering.  

 

Informanterna har diskuterat var för sig hur olika nya aktiviteter inom 

bokbussverksamheten ska kunna förverkligas: För dessa nya användningsområden som 

kulturverksamhet, verksamhet inom mångspråk och digital teknik är det nödvändigt att 

anpassa bokbussens turlista efter användarnas behov och folkbibliotekets resurser så att 

de olika aktiviteterna går att genomföra. 

  

”Förbättringsmöjligheter för bokbussverksamheten finns när man kollar verksamheten 

och samtiden och efterfrågan som finns.” 

(Bibliotekschef C) 

 

Informanterna är mycket engagerade i bokbussverksamheten och ser närmast 

obegränsade möjligheter för bokbussverksamhetens utveckling och för att hitta nya 

användningsområden som möjliggör att kunna möta användarna enligt deras behov. 

 

”Jag brukar skoja att vi har världens roligast jobb. Det finns så många möjligheter. Vi är 

ju på gång att köpa in en ny buss. Och då har vi funderat mycket på om vi ska utöka 

eller göra på ett annat sätt. Det finns världens möjligheter att utveckla 

bokbussverksamheten.” 

(Bibliotekarie C) 
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Bokbussverksamheten handlar inte enbart längre om att erbjuda böcker och övriga 

medier. 

 

6.6 Reflexion 
 

Det empiriska materialet från intervjuerna som beskrivs med hjälp av fem teman ovan 

genomsyras av erfarenheter och tankar kring bokbussverksamheten som innehåller 

traditionella och nya användningsområden för bokbussen. Alla fem teman belyser 

bokbussverksamheten utifrån olika infallsvinklar och kulminerar i 

”Verksamhetsutveckling” som är ett sammelsurium av idéer om hur 

bokbussverksamheten kan utvecklas.  

 

I kapitel 7 Diskussion och slutsatser framställs i kapitel 7.1 först bokbussens evolution 

speglad i forskningsfrågorna och sedan följer en diskussion av resultatet från 

intervjuundersökningen i kapitel 6. Därutöver sker en teoristyrd analys i kapitel 7.2 med 

hjälp av Andersson & Skot-Hansens modell om folkbibliotekens fyra olika centra från 

1994. Kapitel 7 avslutas med kapitel 7.3 som erbjuder förslag till vidare forskning. 
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7. Diskussion och slutsatser 

 

I detta kapitel diskuteras resultatet av intervjuundersökningen med forskningsfrågorna 

som presenterades i kapitel 2 och teorin som presenterades i kapitel 5 till grund.  

 

7.1 Bokbussens evolution speglad i forskningsfrågorna 

 

Här presenteras först forskningsfrågorna med kortfattade svar för att ge en överblick för 

att sedan belysas mera utförligt i den följande diskussionen. 

  

1) Introduktion i ämnet: Vilka uppgifter fyller bokbussverksamheten i 

folkbiblioteksverksamheten? 

Genom bokbussverksamheten görs folkbiblioteksverksamheten tillgänglig för 

användarna där de befinner sig. Ömsesidig uppskattade möten mellan bokbussens 

personal och användarna samt användarna emellan äger rum. 

Förutom den grundläggande uppgiften att erbjuda böcker och andra medier till sina 

användare erbjuder bokbussen allt fler tjänster, (se nedan forskningsfråga 2). Dessutom 

uppsöker bokbussen också andra institutioner med vilka bokbussen har ett nära 

samarbete med som förskolor och skolor. Bokbussen är i sig ett instrument för 

marknadsföring när den görs synlig i olika sammanhang som kommunevenemang mm. 

 

2) Vilka förändrade användningsområden finns det för bokbussverksamheten? 

Bokbussverksamheten håller på att utvecklas och utvidgas: 

Bokbussverksamheten arbetar mot att inte bara vara ett rullande bibliotek utan att också 

kunna svara på användarnas behov genom att erbjuda fler tjänster inom 

kulturverksamhet, utbildning, digital teknik, datortillgång, internettillgång, material på 

flera språk mm. 

Modernare bokbussar med ny inredning och utrustning kan bättre skräddarsys för nya 

användningsområden för att kunna erbjuda fler tjänster. 

 

3) Hur påverkar filialnedläggningarna bokbussverkssamheten? 

Bokbussverksamheten skulle kunna ses som nödlösning för att fylla tomrummet efter 

filialnedläggningar och bidra till centraliseringen av folkbiblioteket, men 

bokbussverksamheten skulle också kunna ses som en självständig verksamhet, liknande 

en filial och därmed bidra till decentraliseringen av folkbiblioteket. 

Dessutom har bokbussverksamheten utvecklats och fått en alldeles egen roll. 

 

Genom stickprovsundersökningens intervjuer skedde intressanta möten med 6 olika 

individer som gav en spännande inblick i bokbussverksamhetens olika facetter. 

Resultaten av stickprovsundersökningen är inte nödvändigtvis representativa för all 

bokbussverksamhet i Sverige eller ens i ett större geografiskt område, men resultaten 

ger värdefulla insikter om och inspiration för bokbussverksamheten.  

Medarbetarna i alla tre kommuner är överens om att bokbussverksamheten är ett 

värdefullt arbete och det visar sig genom att alla tre kommuner inom länet satsar på 

bokbussverksamheten på olika sätt. En av bokbussbibliotekarierna betecknar även 

bokbussverksamheten som guldkant på sin tjänst.  
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”Idag är det egentligen guldkanten på min tjänst att jobba med bokbuss. Du jobbar 

väldigt nära låntagaren och det har också varit ett väldigt bra samarbete personalen 

emellan.” 

(Bibliotekarie A) 

 

De bokbussbibliotekarier som intervjuades uttrycker alla en villighet att arbeta med 

bokbussverksamheten. 

De betonar värdet av att komma sina användare nära på ett särskilt sätt genom 

bokbussverksamheten som i sin tur uppfyller kravet på tillgängligheten av 

folkbiblioteket för sina användare där de bor eller befinner sig. Bokbussverksamheten 

verkställer tillgängligheten inom folkbiblioteksverksamheten för användare som av 

olika anledningar inte har tillgång till ett stationärt bibliotek i sin närhet, vare sig ett 

huvudbibliotek eller en biblioteksfilial. 

 

”Så det är en tillgänglighetsfråga, som jag ser det. Och en likvärdighetsfråga någonstans 

blir det också. Alltså, jag menar så här att alla ska ha tillgång. Och det ska inte bero på 

vart man bor i samhället, i kommunen om man har tillgång till biblioteksservice eller 

inte.” 

(Bibliotekschef A) 

 

I sin karakterisering av bokbussverksamheten går det att skönja två olika perspektiv från 

informanterna: Bokbussbibliotekarierna arbetar med bokbussverksamheten utifrån 

marknivå, på plats, medan bibliotekscheferna arbetar med bokbussverksamheten utifrån 

ledningsnivå, i kontexten av hela folkbiblioteksverksamheten. Båda yrkeskategorier 

satsar på bokbussverksamheten och berikar varandra med olika infallsvinklar. Där 

bokbussbibliotekariernas arbete kretsar kring interaktion med användarna med hänsyn 

till deras behov, utgår bibliotekscheferna från bokbussverksamheten som en funktion av 

folkbiblioteksverksamheten som ska omsättas på ett adekvat sätt som tar hänsyn till 

ekonomiska, praktiska, logistiska, geografiska och personalrelaterade aspekter. 

Bokbussverksamheten i de tre kommunerna skiljer sig i utformningen, anpassad till 

respektive kommun med var sin säregen situation. Inom alla tre kommuner finns det 

samarbeten mellan bokbussverksamheten och olika institutioner som förskolor och 

skolor. Här finns potential för utveckling, samarbetet mellan bokbussverksamheten och 

andra institutioner skulle kunna utvidgas.  

 

”Jag skulle tycka att vi borde kunna jobba ihop med landstinget mer när det gäller 

vårdhem, sjukhem och äldreboenden. Samma sak gäller för sjukhusen, därför att alla 

sjukhusbiblioteken är nedlagda.” 

(Bibliotekarie B) 

 

Bibliotekschefen i kommun A har visioner om att nyttja bokbussen i flera sammanhang, 

som t.ex. på campingplatser, områden med semesterboenden och olika 

kommunevenemang. Bokbussens mobilitet är en klar fördel såväl för olika samarbeten 

som för att nå ut.    

Bokbussen ses av informanterna som ett instrument för marknadsföring: Bokbussen i 

sig själv är som en gigantisk reklamskylt som synliggör såväl bokbussverksamheten 

som i sin förlängning folkbiblioteksverksamheten.  
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”Jag skulle vilja säga att bokbussverksamheten är ett skyltfönster. Bokbussen är en 

ambassadör för hela verksamheten och vi finns i hela kommunen.” 

(Bibliotekarie A) 

 

För att bokbussverksamheten ska kunna nå sina användare krävs ett aktivt arbete med 

att publicera bokbussverksamhetens turlistor. Dessutom behöver bokbussverksamheten 

marknadsföra sig genom att påvisa att bokbussen inte bara levererar böcker och medier, 

men erbjuder flera tjänster inom kulturverksamhet, utbildningsverksamhet, 

informationsverksamhet, digitala tjänster, internet samt utrymme för sociala möten. 

Bibliotekscheferna i alla tre kommuner arbetar mot att bokbussen deltar i olika 

kommunevenemang, även det ett led i marknadsföringen. 

 

Som tidigare konstaterat, alla tre kommuner satsar på bokbussverksamheten, samtidigt 

som de arbetar med att utveckla och utvidga bokbussverksamheten. Det finns visioner 

och idéer av olika slag: I exempelvis kommun C används fem fokusområden utifrån 

vilka bokbussverksamheten karakteriseras och bedrivs. Dessa fem fokusområden är 1) 

Barn och unga, 2) tillgänglighet, 3) kulturell mötesplats, 4) digital delaktighet och 5) 

mångspråk. Vissa områden stämmer överens med Andersson & Skot-Hansens modell 

om folkbibliotekets fyra centra, men dessa fokusområden bidrar också med nya 

infallsvinklar såsom digital delaktighet och mångspråk, områden som de senaste åren 

ökade i aktualitet utifrån användarnas behov.  

Det blir tydligt att kommun A och C satsar särskilt på förnyandet av 

bokbussverksamheten genom att införskaffa var sin ny bokbuss som ger nya 

användningsområden, även om detta är i ett planeringsskede än så länge tills 

bokbussarna kommer att vara på plats inom 2018/2019. Den ena kommunen hade inte 

egen bokbuss innan, medan den andra kommunen ersätter den gamla bokbussen med en 

ny. Nya bokbussar med ny inredning och utrustning möjliggör förnyelsen inom 

bokbussverksamheten eftersom bokbussarna är mera anpassad till flera 

användningsområden. Det är möjligt att utvidga bokbussverksamheten framför allt inom 

kulturverksamheten och social mötesplats. Vanligtvis har bokbussen varit ett rullande 

bibliotek för böcker och medier, men numera växer den till ett allrum för utökad 

kulturverksamhet, utbildningsverksamhet, informationsverksamhet internettillgång, 

datortillgång och för verksamhet som social träffpunkt.  

 

”(…) Traditionellt ser man på bokbussen som ett minibibliotek, men idag tänker vi om 

bokbussen som en plats, en möjlighet. Ibland kan den köra böcker och medier. Ibland 

kan den vara ett litet minikulturhus. Ibland kan den vara liksom en workshop. Bussen 

kan också funka som ett medborgarkontor. Det finns otroliga möjligheter.” 

(Bibliotekschef A) 

 

Inom utbildningsverksamheten på folkbiblioteket och på bokbussen kunde 

informanterna konstatera att det har skett en ökning i arbetet med integration och 

behovet av material på flera språk samt inlärningsmaterial för svenska för invandrare. 

Så har bokbussverksamheten vidareutvecklat sig från att enbart har varit en bokleverans 

till möjligheternas rum för möten, digital teknik, utställningar, filmvisningar, 

sagostunder, utbildning och personlig utveckling o.s.v. 

 

En sådan innovativ förändring som gör bokbussverksamheten kvalitativt mera 

mångsidig med ett bredare utbud är nödvändigt för att kunna stå sig i samhällets 

ständigt pågående förändringar och för att kunna motsvara användarnas behov. Det är 
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mycket som pockar på användarnas uppmärksamhet med de många valmöjligheterna i 

samhället vad gäller böcker, medier, internet, fritidsaktiviteter och kulturella evenemang 

mm. Men det är ett plus för bokbussverksamheten att de möten som sker på bokbussen 

mellan personalen och användarna och användarna sinsemellan upplevs som givande 

och är ömsesidigt uppskattade. Bokbussverksamheten fyller verkligen en funktion och 

lyckas knyta varaktiga kontakter. 

 

”Låntagarna hade sett så mycket fram emot att bokbussen skulle komma. Det var 

högtidligt. De hade stigit upp tidigare på morgonen, duschat, gjort sig fint i håret, tagit 

på sig pärlhalsband och lite parfym för idag kom bokbussen.” 

(Bibliotekarie A) 

 

Det är också intressant att se att de kommuner som införskaffar en ny bokbuss under 

2018, väljer två olika utföranden för bokbussen. Medan den ena kommunen nöjer sig 

med att införskaffa en mindre bokbuss som har fördelen att den går att köra med ett 

vanligt körkort (B-körkort) så väljer den andra kommunen att köpa in en större bokbuss 

som kräver busskörkort, men som erbjuder en större yta för bokbussverksamheten. Båda 

kommunerna hade ett samarbete varvid kommun A hyrde in bokbussen av kommun C 

tills årsskiftet, men tills de nya bokbussarna har tagits i bruk använder kommun A en 

personbil tillhörande folkbiblioteket för att köra ut bokleveranser som en 

övergångslösning. Båda kommuner är överens om att det krävs ett rejält arbete för att 

utarbeta de nya bokbussarna vad som gäller utförande, inredning och utrustning. 

Det blir mycket intressant att uppleva de nya bokbussarna i aktion framöver och 

utvärdera deras funktion för bokbussverksamheten. 

 

En aspekt i bokbussens evolution i relation till folkbiblioteksverksamheten som 

informanterna också tar upp är att konstatera att bokbussen fungerar som en 

biblioteksfilial i folkbiblioteksverksamheten. Ändå betonas det samtidigt att en bokbuss 

inte kan ersätta en stationär biblioteksfilial helt. Bokbussens funktion är den av en filial 

men bokbussen är i sig själv mobil och inte stationär som medför fördelar och 

nackdelar. Bokbussverksamheten kommer till sina gränser då den punktuellt och 

tidsbegränsad erbjuder sin verksamhet på de hållplatser den betjänar. En stationär 

folkbiblioteksfilial däremot erbjuder sin verksamhet kontinuerligt under en längre tid 

med en större yta på den plats den finns tillgänglig.  

 

”Jag skulle vilja säga att bokbussen är i många fall ett alternativ till en filial. Men en 

filial kan fylla ett större värde. En filial har längre öppettider. Den har ett större utbud 

och är en mötesplats. Jag ser på bokbussen som ett mikroalternativ till en filial.” 

(Bibliotekschef C) 

 

Däremot kan bokbussverksamheten inte överskattas i de områden det inte finns (längre) 

någon biblioteksfilial. Med nya bokbussar med ny inredning och utrustning som öppnar 

upp fler användningsområden kommer bokbussverksamheten att utvidgas och utvecklas 

och möjligtvis tar över fler verksamhetsområden som annars biblioteksfilialer erbjuder.  

 

Det finns en dynamik kring bokbussverksamheten gentemot 

biblioteksfilialverksamheten som å ena sidan inordnar bokbussverksamheten som ett led 

i decentraliseringen av folkbiblioteksverksamheten på samma sida som 

filialverksamheten, men å andra sidan inordnar bokbussverksamheten som ett led i 

centraliseringen av folkbiblioteksverksamheten som huvudbibliotekets förlängda arm. 
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Så kan bokbussverksamheten antingen ses som en mera självständig verksamhet, som 

ytterligare en filial vid sidan om huvudbiblioteket eller som underordnad verksamhet 

under huvudbibliotekets ledning.  

Centraliseringen av folkbiblioteket för med sig filialnedläggningar både pga. 

ekonomiska skäl och pga. att filialerna möjligen inte utnyttjas tillräckligt, men samtidigt 

går närheten till och tillgängligheten för användarna av folkbiblioteksverksamheten till 

en viss del förlorad. Det finns en fara med att kortsiktigt lägga ner filialer även om 

anledningarna verkar än så övertygande, nämligen att folkbiblioteket på längre sikt 

håller på att avskaffa sig själv. Att se bokbussverksamheten bara som en utfyllnad av 

filialnedläggningarnas tomrum i centraliseringsprocessen förminskar 

bokbussverksamheten till en nödlösning. Att se bokbussverksamheten som en filial i 

decentraliseringsprocessen däremot upprättar bokbussverksamheten till självständighet 

och öppnar upp för nya användningsområden.  

 

”Det går att se uppenbart på två olika sätt men jag skulle vilja säga decentralisering. 

Även om bokbussen utgår från stadsbiblioteket och har sin kärna där så är själva 

huvudsyftet ett icke centraliserande grepp. Vi vill möjliggöra våra tjänster för 

människor som inte har våra bibliotek och filialer i sin närhet.” 

(Bibliotekschef C) 

    

Bokbussverksamheten behöver inte vara ett hot mot biblioteksfilialverksamheten, utan 

den är snarare ett komplement till den. Så kan bokbussverksamheten ses som en filial på 

hjul. I och med bokbussverksamhetens mobilitet är den också en del i den uppsökande 

biblioteksverksamheten vid sidan om servicen Boken kommer. 

 

Bokbussverksamheten behöver inte tala emot stationära folkbibliotek; att arbeta 

utåtriktat är snarare ett komplement och en utvidgning av verksamheten än konkurrens. 

Bokbussverksamheten har en egen plats i folkbiblioteksverksamheten. 

Kanske behöver bokbussverksamheten ses som ett exempel på ett visst sätt att vara 

folkbibliotek: utåtriktad och uppsökande.  

 

7.2 Folkbibliotekens fyra olika roller inom 

bokbussverksamheten 

 

I detta avsnitt bearbetas det empiriska materialet med hjälp av Andersson och Skot-

Hansens modell om folkbibliotekets fyra olika roller, folkbiblioteket som  

kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. Dessa fyra 

roller ska definiera folkbibliotekets olika verksamhetsområden och ge utrymme för 

användarnas vidareutveckling inom respektive område. Folkbiblioteket ska genom 

bokbussverksamheten säkerställa tillgången till biblioteket och dess funktioner även för 

användare som inte ha direkt tillgång till ett stationärt bibliotek som ett huvudbibliotek 

eller en filial i sin närhet. Andersson och Skot-Hansens modell fungerar som 

inspirationsmodell för bokbussverksamheten som håller på att utvidgas inom alla fyra 

centra, bokbussen fungerar alltså som kulturcentrum, kunskapscentrum, 

informationscentrum och socialt centrum. 

 

Folkbiblioteket i sin roll som Kulturcentrum har enligt informanterna en stor relevans 

för bokbussverksamheten. Kulturcentrum ska ge utrymme för olika slags aktiviteter 

inom kulturverksamheten. Just kulturverksamheten inom bokbussverksamheten är ett av 



37 

 

de områden som håller på att utvidgas och utvecklas. Enligt intervjuerna befinner sig 

bokbussverksamheten i två av kommunerna i ett brytningsskede:  

Kommun A och C granskar sitt sätt att bedriva bokbussverksamheten i samband med att 

en ny bokbuss införskaffas som i sin tur ger möjlighet att utveckla och utvidga bl.a. 

kulturverksamheten på bokbussen. Det hela befinner sig alltså i ett tidigt skedde och det 

blir intressant att se resultatet framöver.  

Kommun A betraktar bokbussverksamheten som en funktion och det betyder att synen 

på hela biblioteksverksamheten är dynamisk och öppnar upp för nya 

användningsområden inom bokbussverksamheten såsom filmvisningar, diktläsningar, 

olika workshops, mm.  

I kommun C bedrivs folkbiblioteksverksamheten och i dess förlängning 

bokbussverksamheten med hjälp av fem fokusområden där den kulturella mötesplatsen 

är ett av dessa fem fokusområden. Fokusområdet kulturell mötesplats fångar in två 

centra, både kulturcentret och sociala centret tangeras. Andersson och Skot-Hansen 

samordnar kulturcentret och sociala centret med hjälp av begreppet fritid i sin modell. 

Avsikten i kommun C är att ge användarna möjlighet att träffa varandra. Här får 

bokbussen ett speciellt värde genom att skapa sociala mötesplatser i synnerhet på 

landsbygden där inte så många andra mötesplatser finns. I dessa sammanhang är 

utställningar och filmvisningar tänkbara aktiviteter. Utställningarna på landsbygden kan 

t.ex. handla om bygdens historia eller om andra teman som är angelägna för användarna 

där och lokala förmågor kan involveras. 

 

Kunskapscentrum är ytterligare en roll som Andersson och Skot-Hansen tillskriver 

folkbiblioteket. Folkbiblioteket är en plats och ett rum där det finns olika möjligheter att 

fördjupa sig i lärandet för att utveckla kunskap. Enligt informanterna erbjuder 

bokbussverksamheten liknande möjligheter men i begränsad omfattning. Bokbussens 

mindre yta jämfört med ett stationärt bibliotek och bokbussens begränsade öppettider 

drar dessa gränser. Informanterna yttrade sig om bokbussens olika användningsområden 

(se 6.5) och nämnde bland annat arbetet med integrationen av invandrare här i Sverige. 

Språkinlärning kan förverkligas genom bokbussen då den kan vara en plats där 

språkträningen äger rum i ett område som saknar annan lokal för verksamheten. 

Bokbussen utvecklar sig mer och mer till ett verktyg som går att använda på många sätt. 

Informanterna nämner i denna kontext även bokbussens funktion som kontaktyta. 

Nyanlända människor kan knyta sociala kontakter medan de tar bokbussens 

erbjudanden i anspråk. Andersson och Skot-Hansen framställer alla fyra centra i sin 

modell som överlappande med varandra (se grafiken i kapitel 4 i denna uppsats; 

Andersson & Skott-Hansen, 1994, s. 18). Det sociala centret står i deras beskrivning 

längre ifrån kunskapscentret. Kunskapscentrets närmre kontext består av kulturcentret 

och informationscentret. 

Språkinlärning i samband med integrationen är ett exempel på att olika centra i 

modellen överlappar med varandra på ett omfattande och komplext sätt. 

 

Informationscentrum står rollen som kunskapscentrum nära. Men i rollen som  

informationscentrum erbjuder folkbiblioteket mera allmän information som inte 

nödvändigtvis hänger samman med inlärning. Samhällsinformation är ett exempel. 

Enligt informanterna är det brukligt att bokbussen har med sig olika former av 

samhällsinformation, t.ex. hur fungerar valsystemet i Sverige. 

I detta sammanhang kan också bokbussens funktion som marknadsföringsinstrument 

nämnas (se 6.3), att bokbussen synliggörs och deltar i olika kommunevenemang. 

Marknadsföringen sker här i bokbussens eget intresse.  



38 

 

Rollen som socialt centrum är av stor betydelse inom bokbussverksamheten. 

Informanterna betonar vikten av bokbussen som en social mötesplats där användarna 

träffas för att umgås och personalen möter användarna. Mötens betydelse genomsyrar 

som en röd tråd alla intervjuer alltså hela det empiriska underlaget för denna uppsats.  

Möten mellan användare och personalen på bokbussen upplevs som en kontaktyta för 

hela folkbiblioteksverksamheten. Det är här, på bokbussens kanske lite trånga yta då 

personalen och användarna kommer nära varandra och lär känna varandra. Dessa möten 

ger personalen värdefulla insikter i användarens behov och önskemål. Det underlättar i 

sin tur personalens arbete.  

 

Det tål att diskuteras i vilken utsträckning bokbussen fungerar som alla fyra centra. 

Enligt intervjuerna kommer informanterna fram till varierande resultat i respektive 

kommun, i vilken grad bokbussen används inom alla fyra centra.  

 

Jochumsen och Rasmussens studie från 2001 bidrar med tankar kring varför människor 

använder sig av biblioteket eller inte. Studien lutar sig mot Pierre Bourdieus livstilteori 

och Andersson & Skot-Hansens modell om bibliotekets fyra centra och kommer fram 

till att det är människornas individuella livssituation som påverkar människornas 

identifikationsprocess med ett av bibliotekens centra och som en följd därav beslutet att 

använda biblioteket eller inte. På samma sätt kan man dra slutsatser om människorna 

och deras förhållande till bokbussverksamheten. Det blir tydligt genom intervjuerna hur 

viktigt bokbussverksamheten är för den enskilde användaren som bor på landet och inte 

längre kan köra bil t.ex., då påverkar den människans livssituation i högsta grad 

användandet av bokbussverksamheten, då bokbussen kommer dit där hon är. Utan 

bokbussen hade människan inte haft någon chans att ta del av biblioteksservice, då blir 

bokbussverksamheten oumbärlig just för henne.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

 

Då bokbussverksamheten inom de två kommuner, som kommer att köpa in var sin ny 

bokbuss med ny inredning och utrustning under 2018/2019, befinner sig i ett 

brytningsskede och arbetar på att erbjuda flera tjänster inom bokbussverksamheten, kan 

en undersökning göras genom att intervjua samma informanter igen för att samla in data 

och att ta reda på hur nysatsningen och dessa nya användningsområden fungerar för 

bokbussverksamheten och användarna i kommun A och C. 

Om det finns likande förändringar för bokbussverksamheten i andra geografiska 

områden kan också sådana undersökningar göras där för att kunna jämföra 

förändringarna inom bokbussverksamheten på bredare skala, kanske även rikstäckande. 

En annan infallsvinkel till vidare forskning är att intervjua användarna för att ta reda på 

hur de upplever bokbussverksamheten och bokbussverksamhetens nya 

användningsområden. Vilka behov har användarna idag? Och kan 

bokbussverksamheten i sin modernare utformning uppfylla användarnas krav? 

Ytterligare en aspekt som kan forskas vidare på är att bokbussverksamheten arbetar 

mycket mera med integration och språkinlärning av invandrare och nysvenskar, hur 

förändrar det bokbussverksamheten?  

Bokbussverksamheten har samarbeten med andra institutioner som förskolor och skolor. 

Kan dessa samarbeten med andra institutioner och samhällsgrupper utvidgas, t.ex. mot 

campingplatser, sjukhus, apotek, hemtjänst mm.? 
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Hur fungerar bokbussverksamheten i andra länder med tanke på nya 

användningsområden? Erbjuder bokbussarna i utlandet främst böcker och andra medier 

eller också tjänster inom fler användningsområden? 
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Bilaga 1 

 
INTERVJUGUIDE 

 

Om bibliotekschefen: 

 

1) Varför är bokbussen del av folkbibliotekets arbete i NN?   

 

2) Vad upplever du är bokbussens fördelar i folkbibliotekets arbete? 

 

3) Vad upplever du är bokbussens nackdelar i folkbibliotekets arbete? 

 

4) Vilka förbättringar för bokbussverksamheten skulle du föreslå? 

 

5) Vem kunde genomföra förbättringar? 

 

6) Hur hjälper bokbussverksamheten folkbiblioteket att bedriva sin verksamhet och 

utveckla sin verksamhet? 

 

7) Om du tänker på ditt arbete med att göra folkbiblioteket tillgängligt för användaren - 

vilken roll intar bokbussen i detta arbete? 

 

8) Upplever du som bibliotekschef några skillnader mellan en stationär biblioteksfilial 

och bokbussen?  

 

9) Vilka konsekvenser medför avskaffandet av stationära filialer för folkbibliotekens 

utveckling? 

 

10) I vissa folkbibliotek använder man sig av bokbilar. Deras antal har ökat i hela 

Sverige under perioden 2015 till 2016 från 48 bilar till 57 bilar. Däremot har antalet 

bokbussar varit konstant under samma tid nämligen 81 stycken.  

 

10 a) Vilka fördelar har en bokbil gentemot en bokbuss enligt din uppfattning? 

 

10 b) Vilka nackdelar har en bokbil gentemot en bokbuss enligt din uppfattning? 

 

10 c) Anser du att finns en utveckling i Sverige att överge bokbussen till förmån för  

bokbilen?  

 

10 d) Har ni i NN planer på att byta ut bokbussen till förmån av en bokbil? 

 

11 a) Vilken roll spelar perspektivet kring en hållbar utveckling i samband med 

bokbussverksamheten? 

 

11 b) Finns det ekonomiska-, sociala- och/eller miljörelaterade synpunkter? 

 

12) Vilken roll spelar bokbussverksamheten i ditt yrkesliv som bibliotekschef? 
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Avslutande frågor: 

 

13a) Finns det andra användningsområden för själva bokbussen, exempelvis 

utställningar, medborgarservice mm.? 

 

13b) Kultur, Information, Kunskap / Utbildning, Social mötesplats? 

 

13c) Är bokbussverksamheten hos er i NN del av Biblioteks- och/eller Kulturplanering 

på lokal och regional nivå? 

 

14a) Hur kommer bokbussverksamheten att utvecklas enligt din åsikt? 

 

14b) Finns det nya utvecklingar inom bokbussverksamheten i Sverige? 

 

15) Är det något mer du vill dela med dig om? 
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Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE 

 

Om bibliotekarien: 

 

1) Kan du berätta hur ett användarbesök på en bokbuss går till? 

 

2) Vilka användare kommer till bokbussen? 

 

3) Finns det speciella grupper av användare som använder sig av bokbussen i 

synnerhet? 

 

4) Varför jobbar du på bokbussen?   

 

5) Vad upplever du är bokbussens fördelar i folkbibliotekens arbete? 

 

6) Vad upplever du är bokbussens nackdelar i folkbibliotekens arbete? 

 

7) Vilka förbättringar för bokbussverksamheten skulle du föreslå? 

 

8) Vem kunde genomföra förbättringar? 

 

9) Hur hjälper bokbussverksamheten biblioteket att bedriva sin verksamhet och samt 

utveckla sin verksamhet? 

 

10) Om du tänker på ditt arbete med att göra biblioteket tillgängligt för användaren - 

vilken roll intar bokbussen i detta arbete? 

 

11) Upplever du som bibliotekarie några skillnader mellan en stationär biblioteksfilial 

och bokbussen?  

 

12) Vilka konsekvenser medför avskaffandet av stationära filialer för folkbibliotekens 

utveckling? 

 

13) I vissa folkbibliotek använder man sig av mindre bokbilar. Deras antal har ökat i 

hela Sverige under perioden 2015 till 2016 från 48 bilar till 57 bilar. Däremot har 

antalet bokbussar varit konstant under samma tid nämligen 81 stycken.  

 

13a) Vilka fördelar har en bokbil gentemot en bokbuss enligt din uppfattning? 

 

13b) Vilka nackdelar har en bokbil gentemot en bokbuss enligt din uppfattning? 

 

13c) Anser du att det finns en utveckling i Sverige att överge bokbussen till förmån 

bokbilen?  

 

13d) Har ni i NN planer på att byta ut bokbussen till förmån för bokbilen? 
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14a) Vilken roll spelar perspektivet kring en hållbar utveckling i samband med 

bokbussverksamheten? 

 

14b) Finns det ekonomiska-, sociala- och/eller miljörelaterade synpunkter? 

 

15) Vilken roll spelar bokbussverksamheten i ditt yrkesliv som bibliotekarie? 

 

16) Vilka anledningar kan det finnas för att användare väljer att inte använder sig av 

bokbussen? 

 

17) Upplever du bokbussen som en social mötesplats där människor träffas och umgås? 

 

Avslutande frågor: 

 

18a) Finns det andra användningsområden för själva bokbussen, exempelvis 

utställningar, medborgarservice mm.? 

 

18b) Kultur, Information, Kunskap, Social mötesplats? 

 

19) Är Bokbussverksamheten hos er i NN del av Biblioteks- och/eller Kulturplanering 

på lokal och regional nivå? 

 

20a) Hur kommer bokbussverksamheten att utvecklas enligt din åsikt? 

 

20b) Finns det nya utvecklingar inom bokbussverksamheten i Sverige? 

 

21) Är det något mer du vill dela med dig om?



 

 


