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Abstract: The rural libraries have a different context then the libraries 

in a more urban setting and therefore have a different way to 

organize and plan their activities. The aim of this bachelors 

thesis is to examine how librarians at libraries in the rural 

settings experience their activities and their role in the 

community. To acquire this information two questions are 

raised; “How are the activities at rural libraries described by 

the librarians?” and “How do the librarians view the libraries 

role in a rural setting?”. Answers to these questions will be 

achieved through semi-structured interviews, and their 

answers will be analysed with the use of the Four Spaces 

model. Four spaces is a model for viewing the activities in a 

library, and their goals. The collected data is then to be 

categorized according to four different terms: meetings, 

children and young adults, more personal service and 

challenges for a rural library. Many of the respondents 

expresses the use of the library as a meeting place and the 

important role that the libraries play in a small community in 

many different ways. One of the problems with working at a 

smaller library according to the librarians is that they have to 

prove to the management that their work is important, even in 

the smaller, rural settings. 

Nyckelord: Folkbibliotek, Four spaces model, landsbygd, mötesplatser, 

bibliotekarier 
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1. Inledning 

Biblioteken på landsbygden står inför många av de problem som även de i stadsmiljö 

gör, bland annat ökad digitalisering och minskat läsintresse, enligt den rapport Kungliga 

biblioteket (KB) har sammanställt utifrån biblioteksstatistiken insamlad 2016. De har 

även den nackdelen att de befinner sig på en plats med färre antal människor och 

således även användare. 

Med färre boende i en kommun innebär det också att skatteintäkterna minskar och 

därmed möjligheten att bedriva mer verksamhet eller öka öppettiderna. I samma rapport 

om statistik presenterar KB sitt resultat om att trots att bibliotekens verksamhet ska vara 

likvärdig för alla i hela landet finns det skillnader främst vad gäller geografiska sådana 

(KB, 2016). Så trots allt så finns det konstaterat en ojämlikhet för bibliotekens 

användare beroende på var i landet de är bosatta. Att det är olikheter är inte 

överraskande då det är en trend i hela landet, på många olika plan, att satsa mindre på 

landsbygden (s.6).  Oftast används urbaniseringen som ett skäl för detta men baksidan 

blir att man glömmer bort de människor som fortfarande bor kvar på landsbygden. 

Byskolorna läggs ner och med dem även skolbiblioteken. Medborgare betalar skatt i 

hela landet men fördelningen av dessa speglas i den kommunala verksamheten 

exempelvis hos folkbiblioteken. Enligt en av näringsdepartementets utredningar, SOU 

2017:1, är det av stor vikt för medborgarna att kunna ta del av kulturutbud i hela landet.  

Med bibliotekens roll inom läsfrämjandet och det livslånga lärandet är det viktigt att alla 

som vill ska ha möjlighet att kunna ta del av det lokala bibliotekets tjänster. Om dessa 

inte längre är tillgängliga för alla blir det ett steg tillbaka i utvecklingen, mot det som 

var tidigare med enbart en viss typ av människor som hade tillgång till information och 

kunskap innan folkbibliotekens etablering. Vikten av samarbeten lyfts i 

Kulturdepartementets promemoria, Ds 2017:8, där det görs en undersökning om vikten 

av kultur i hela landet.  

Kungliga biblioteket visar i sin rapport Öppettider (2016) att det ofta är enbart 

biblioteket på mindre orter som får representera det kulturella utbudet. I samma rapport 

skrivs det även om att det är en betydande skillnad i öppettider mellan centralorten och 

de bibliotek som finns i mer glesbefolkade delar (s.11). Enlig myndigheten för 

Kulturanalys rapport med titeln Kulturanalys 2017:2 hävdar de att det är störst skillnad i 

kulturen när det kommer till de aktiviteter som kräver en faktisk närvaro, vilket 

bibliotek gör (s. 73-74). Med digitaliseringen finns det nu andra möjligheter för att 

tillgodose sig mycket av det kulturutbud såsom musik, film med mera.  Trots minskade 

anslag visar Jordbruksverkets rapport Allt om landet - Allt om föreningsliv och kultur på 

landsbygden (2013), att det är befolkningen på landsbygden som är mest nöjda med den 

kultur som de har att tillgå, trots att det satsats mest pengar på kultur och bibliotek i de 

större städerna. I år har regeringen gått ut med förslaget att de svenska biblioteken ska 

få 250 miljoner kronor per år fram till och med 2020, enligt ett pressmeddelande den 15 

september 2017.  

Verksamheterna och tjänsterna på biblioteket speglar vad det är användarna efterfrågar 

och har behov av. För att biblioteken ska hålla sig aktuella och kunna fortsätta bedriva 

sin verksamhet gäller det att anpassa sig efter sin egen kontext. För biblioteken handlar 

det om att gå från en tydlig verksamhet med utlåning av böcker i ett samhälle som 

baserar sitt kunskapsintag på tryckt material, till ett samhälle som istället använder sig 



2 
 

av teknik och digitala hjälpmedel. När information är mer lättillgängligt finns det andra 

aspekter som biblioteken kan främja. Att identifiera att biblioteken inte längre är bara ett 

boklager som användarna besöker, utan att det har blivit en plats för möten och lärande 

på andra vis, vilket är någonting som kommunerna behöver ta hänsyn till.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån det ovan presenterade materialet är syftet med den här uppsatsen är att skapa 

kunskap hur bibliotek arbetar på landsbygden och hur de verkar i sin kontext. Syftet är 

även att se biblioteken i dessa miljöer och som mer än en lokal som lånar ut böcker utan 

mer som en mötesplats, ”samhällets vardagsrum”.  

 Hur beskrivs biblioteksverksamheten på landsbygden av bibliotekarierna? 

 Vad anser bibliotekarierna själva att biblioteken har för roll på landsbygden?  

 

 

1.3  Problemavgränsning  

För att kunna börja undersöka bibliotek på landsbygden måste det finnas en definition 

av termen att arbeta med. Jag har valt att använda den definition av landsbygd som 

Jordbruksverket (2015) har tagit fram. Jordbruksverket menar att landsbygd är en 

kommun som inte klassas som stad eller storstad men som samtidigt har en 

befolkningstäthet högre fem invånare per km
2
. Landsbygd är inte samma sak som gles 

landsbygd som istället innebär att kommunerna inte passar in i de tidigare nämnda 

klassificeringarna och som dessutom har mindre än fem invånare på km
2
.  
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2. Tidigare forskning  

Detta avsnitt behandlar den forskning som sedan tidigare finns inom ämnen som är 

relevanta för denna uppsats. Litteraturen är uppdelad i två olika rubriker där den ena 

handlar om bibliotek som verkar på landsbygden eller i liknande miljöer, och den andra 

rubriken rymmer tidigare forskning där biblioteken kan ses och användas som 

mötesplatser i olika former.  

 

2.1 Bibliotek på landsbygden 

Den forskning och litteratur som finns om den svenska landsbygden och dess bibliotek 

har bedrivits på olika vis. Det är ett ämne som tillåter en bredd av ingångar. Flera har 

valt att se det utifrån den förändring som biblioteken står inför i samhället, bland annat 

en kandidatuppsats av Eva Petersson med titel Biblioteket i centrum: ett 

utvecklingsprojekt för bibliotek och landsbygd (2012). Författaren väljer att undersöka 

ett specifikt fall med en mindre ort som valde att omvandla bland annat biblioteket 

tillsammans med andra aktörer för att skapa en gränsöverskridande verksamhet. Det 

verkar på det privata planet men med stöd och ursprung i en kommunal verksamhet och 

som bas finns en engagerad befolkning som önskar att inte bli utan ett bibliotek i 

bygden. I sin slutsats kom författaren fram till att biblioteket bland annat fungerar som 

en mötesplats och att det är det som invånarna i denna bygd efterfrågade och behövde 

just då.  

I en magisteruppsats från 2007 av Jessica Thorn jämförs bibliotekens roll på 

landsbygden och dess roll i staden. Det som författaren kommer fram till är att de 

verksamheter som sker på landsbygden fyller samtliga delar i den valda teoretiska 

modellen (Four spaces) och bibliotek i staden har tydligare fokus på informations- och 

kunskapsförmedling. Stora delar av innehållet i uppsatsen är fortfarande aktuellt men 

eftersom det är tio år sedan den skrevs har en hel del ändrats i samhället. Även tekniken 

och digitalisering har gått framåt och på tio år är det mycket som händer, inte minst 

inom biblioteksvärlden. Ett annat perspektiv på landsbygdsbiblioteken och deras 

verksamheter återfinns i en masteruppsats med titeln ”Det är åtminstone mer 

ansträngande att ta sig till biblioteket”: En studie om folkbibliotekets tillgänglighet i 

svensk glesbygd ur användares och personals perspektiv av Emil Johansson (2016). 

Den handlar om hur både personal och användare uppfattar tillgängligheten på ett utvalt 

bibliotek i glesbygden. Det finns även en användbar kandidatuppsats som tar upp 

möjligheter och begränsningar för glesbygden (Gustafsson & Nilsson, 2014). Det är 

dock en väldigt tydlig vinkel mot just glesbygden och även om den och landsbygden har 

många gemensamma nämnare är det också flera skillnader som gör det svårt att 

översätta det direkt till sammanhang med landsbygd. Den absolut största delen av 

glesbygden finns från Dalarna och norr ut i Sverige medan landsbygden finns 

representerad över hela landet enligt Jordbruksverkets (2015) uppdelning. 

Flertalet artiklar som behandlar bibliotek på landsbygden riktar in sig på olika 

utvecklingsländer (främst Indien och olika afrikanska länder). Biblioteken där har ett 

större behov av att undervisa inom jordbruksteknik, hur man hanterar sin privatekonomi 

och vara behjälpliga vid kontakter med olika myndigheter. Sammanfattningsvis handlar 

det om att utbilda en befolkning som inte har tillgång till undervisning på annat sätt. Det 
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finns även en stor del material som ser till barn och ungas behov av biblioteken och dess 

service och då i Sverige, men inget av det kändes relevant för just den här uppsatsen.  

Det finns däremot flertalet artiklar och forskning om amerikanska förhållanden, bland 

annat en artikel som behandlar bibliotek på den amerikanska landsbygden i Georgia där 

invånarna själva valde att starta ett folkbibliotek (White, 2014). Beslutet togs eftersom 

de upplevde ett behov av ett bibliotek och det närmast biblioteket låg långt bort och 

hade ett väldigt stort upptagningsområde. Många glest befolkade ställen runt om i 

världen står inför samma problem och ofta är det bokbussar och liknande verksamheter 

som då får kliva fram och vara en drivande del av bibliotekens verksamheter. I artikeln 

om bokbussar på den engelska landsbygden (Benstead, Goulding & Spacey, 2004) 

skriver de om den utveckling som just bokbussarna har gjort. De har även använt sig av 

det sociala perspektivet att undersöka verksamheten på. Utifrån det kom de fram till att 

många av de problem som kan finnas på landsbygden med sämre utbildning, längre 

inkomster och högre arbetslöshet, till viss del kan avhjälpas med bibliotekens tjänster.  

I samlingsvolymen, sammanställd av Brian Real, med titeln Rural and small public 

libraries: challenges and opportunitets (2017) undersöks vad små bibliotek och 

bibliotek på landsbygden står inför för typer av problem och utmaningar. Kapitlen är 

uppdelade utifrån olika ämnesområden och det är de amerikanska förhållandena som 

undersöks och presenteras. Trots den geografiska skillnaden mellan Sverige och USA 

går det att applicera mycket av resultatet på de svenska förhållandena, bland annat 

skillnader mellan stad och landsbygd. Det material som berör det amerikanska 

bibliotekssystemet direkt är av självklara anledningar inte intressant för denna uppsats.  

 

2.2 Bibliotek som mötesplats 

I och med digitaliseringen och teknikens utveckling har biblioteken fått tänka om 

angående sin roll i samhället och det är i kölvattnet av det som många av nedanstående 

studier har uppkommit. Just att se biblioteket som en mötesplats är ett väldokumenterat 

ämne och det är mycket som skrivs och produceras inom detta ämne, både på 

studentnivå och på högre nivåer.  

I magisteruppsatsen Biblioteket som mötesplats Vad menas med det? av Ingvarsson och 

Kulju (2010) är det bibliotekariernas syn på biblioteket som mötesplats som undersöks. 

Det är inte lika vanligt att personalens syn på det hela undersöks som att titta på 

användarnas upplevelser, vilket gör att uppsatsens vinkling blir ovanlig. I 

magisteruppsatsen från 2001 med titeln Ska vi träffas på biblioteket? En undersökning 

om folkbibliotekets funktion som mötesplats (Carlsson, H., Persson, C., 2001) diskuteras 

de olika möjligheterna som biblioteken har som mötesplats. Som en del av denna 

undersökning har de valt att göra en jämförelse mellan ett större och ett mindre 

bibliotek.  

Mötesplatser på ett generellt biblioteksplan har gjorts av Ragnar Audunson i artikeln 

The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The 

necessity of low-intensive meeting-places (2004). Artikeln diskuterar ämnet med hög- 

och lågintensiva mötesplatser, vilket biblioteket består av, och då utifrån en digital och 

multikulturell kontext. Han menar att det är den lågintensiva sortens möten som är det 

viktiga och att det finns många andra typer av verksamheter som erbjuder högintensiva 

möten. 
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3. Teori 

Jochumsen, Hvenegaard och Skot-Hansen har tagit fram en modell med fyra olika 

spaces som ett bibliotek verkar genom och kan arbeta utifrån. Denna modell presenteras 

i artikeln The four spaces- a new model for the public library (2012).  

 

Figur 1. The four space model (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s.589) 

Modellen beskriver en uppdelning av områden för bibliotek att ta hänsyn till när de ska 

planera lokaler och verksamheter. Det är en modell som inte enbart är användbar i det 

fysiska rummet utan även i den digitala, då det är en stor plattform i dagens samhälle. I 

denna uppsats som ska undersöka hur biblioteken bedriver sin verksamhet passar 

modellen väl in eftersom det är olika typer av verksamheter som representeras med 

denna teori. Genom att använda de termer som presenteras här kan det insamlade 

materialet analyseras. Teorin är tänkt att förklara olika dimensioner av verksamheten på 

bibliotek och det gäller även för denna uppsats.  

Det finns fyra mål i denna teori. Den första är erfarenhet (experience), och syftar till att 

låta användarna få nya erfarenheter och göra och uppleva någonting nytt. Engagemang 

(involvment) handlar om att vara en del av någonting, att få vara delaktig. Båda dessa 

två första mål har gemensamt att användarna på biblioteket ska få vara med och skapa 

nya kunskaper (Jochumsen, Hvenegaard och Skot-Hansen, 2012).  

Termen empowerment betyder enligt Nationalencyklopedin egenmakt och syftar till att 

visa på individens egen känsla av kontroll över rådande situation (Nationalencyklopedin 

u.å.). Egenmakt innebär att man ska hjälpa användarna att bli stärkta i sig själva. 

Nyskapande (innovation) betyder att användarna ska vilja att själva kunna söka 

information och att utforska nya saker, både teoretiska och praktiska (Jochumsen, 

Hvenegaard och Skot-Hansen, 2012).  
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 För att uppnå dessa mål arbetar man genom fyra olika spaces, miljöer:  

 Inspiration space 

 Learning space 

 Meeting space   

 Performative space 

Grovt översatt blir det på svenska: inspiration, lärande, möten och skapande. Här i 

denna uppsats blir de fyra miljöerna tolkade väldigt konkret eftersom det är de fysiska 

biblioteken som främst undersöks.  

Inspirationsmiljön kan beskrivas som en plats där man kan skapa meningsfulla möten 

(Jochumsen, Hvenegaard & Skot-Hansen, 2012). Det är en plats som ska utmana och 

uppmana användarna till att testa nya saker. På biblioteken har det alltid varit en del 

även om den inte alltid har varit lika tydligt uttalad. Att tillhandahålla litteratur har gett 

den möjligheten och nu har dessutom den tekniska utvecklingen gjort att det går att göra 

det även på andra vis. Tanken är att den inspirerande miljön helt enkelt ska locka och 

inspirera användarna. 

Lärandemiljön är precis som det låter en miljö som är anpassad för att låta användarna 

lära sig nya saker. Hur det tar sig uttryck är någonting som varje enskild plats får arbeta 

fram tillsammans med användarna (Jochumsen, Hvenegaard och Skot-Hansen, 2012). 

Lärandemiljöerna ska utformas utifrån de behov som finns på respektive bibliotek. Det 

kan vara olika verksamheter lika väl som olika sätt att söka information på egen hand. 

En av de stora utmaningarna inom detta område är att finna ett arbetssätt som är 

stimulerande och effektivt för besökare i alla åldrar. Syftet med att skapa en lärande 

miljö är att få erfarenhet och stärkta användare.  

Mötesmiljön är en plats där medborgare kan träffas som inte är hemma eller på 

arbetsplatsen (Jochumsen, Hvenegaard och Skot-Hansen, 2012). Genom att det är 

människor från olika delar av samhället, både ekonomiska och sociala, men även 

geografiskt, gör att det blir ett tillfälle för användarna att träffa vissa som de annars 

kanske inte hade gjort. Även genom de olika verksamheterna och programmen som 

biblioteken ordnar bidrar till att skapa nya mötesplatser. När det blir sådana 

mötesplatser som gör att människor träffas över generations-, samhälls- och etniska 

gränser kallas det för third places det vill säga tredje platsen (Jochumsen, Hvenegaard 

och Skot-Hansen, 2012). Det talas även om hög- och lågintensiva mötesplatser, vilket 

ursprungligen kommer från Audunson (2005) och där han beskriver de olika sorters 

möten som kan uppstå på ett bibliotek och vad som kännetecknar dessa.  

Skapandemiljön är ett tillfälle att tillsammans med andra kunna förkovra sig kulturellt 

och lära sig nya sätt att uttrycka sig (Jochumsen, Hvenegaard och Skot-Hansen, 2012). 

Varje bibliotek har olika sätt att arbeta med detta och det är olika vilka verksamheter 

som är populära. Det kan handla om målning, skrivar-verkstäder, olika digitala verk och 

så vidare. Det kan även vara utställningar med olika verk eller andra former av 

konstnärliga uttryck. En grupp som är viktig att inte glömma i dessa sammanhang är 

den något äldre generationen som inte nödvändigtvis är så vana med tekniken men som 

är uppvuxna med att själva vara delaktiga i att skapa den kulturella verksamhet de är 

involverade i.  

I modellen som illustrerar teorin är målen placerade på kanterna av den fyrkant som 

finns i mitten och miljöerna finns i cirklarna som överlappar fyrkanten. I hörnen av 
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fyrkanten och således även mitt i cirklarna finns fyra termer till. Det är engagera 

(excite), upptäcka (explore), skapa (create) och delta (participate) och de knyter 

samman målen och miljöerna.  

Att tänka utifrån dessa fyra områden ger en ny dimension av verksamheterna och 

användandet av biblioteksrummet. Författarna tar upp flera exempel på bibliotek som 

har gjort just det och hur de förändrat hur ett bibliotek kan användas. Flera exempel 

belyser hur det lämnas mer utrymme för eget skapande för användarna, inte enbart 

litterärt utan även inom film, media och dylikt. Modellen har blivit ett konstruktivt sätt 

för beslutsfattare att förhålla sig till planering av biblioteken och dess verksamheter.  

Denna uppsats undersöker biblioteken utifrån denna modell. Genom att se på 

bibliotekariernas bild och tanke med verksamheterna kan dessa etiketter appliceras på 

mycket av vad de arbetar med. Med denna modell lyfts bibliotekariernas egna åsikter 

fram och på grund av deras arbete inuti en biblioteksorganisation ser de verksamheterna 

från ett annat perspektiv än användarnas.  
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4. Metod  

Metodavsnittet handlar om hur jag har gått tillväga för att få svar på mina frågor 

angående bibliotek på landet och bibliotekariernas syn på dess roll och verksamhet. 

Först kommer ett kort stycke om det urval som har gjorts angående respondenterna, 

sedan följer en presentation om själva insamlingsmetoden av data. Slutligen beskrivs 

den analysmetod och de etiska aspekter som behandlas.  

 

4.1Urval 

De bibliotek som har undersökts i denna rapport är lokaliserade på landsbygden och alla 

är belägna i den västra delen av landet. Många av de bibliotek som finns på 

landsbygden är filialer till huvudbibliotek som finns i dess kommun. En del är även 

integrerade skol- och folkbibliotek eftersom det har varit ett sätt för kommunerna att 

inte behöva stänga filialbiblioteket och dessutom skapa ett skolbibliotek, som enligt 

lagen måste finnas tillgängliga för eleverna (SFS 2013:801). Jag har valt att undersöka 

folkbibliotek och integrerade folk- och skolbibliotek, dock inte rena skolbibliotek. Jag 

har även valt att undersöka både huvudbibliotek och filialer. Tanken var först att enbart 

undersöka filialer men på grund av att många landsbygdskommuner enbart har ett 

huvudbibliotek i kommunen var det inte genomförbart.  

Biblioteken valdes utifrån den tabell som Jordbruksverket har på sin hemsida med 

kommuner som faller under rubriken ”landsbygd”. Sex bibliotekarier kontaktades via 

mejl (se bilaga 1) men enbart fyra av dessa är representerade i uppsatsen. Den femte 

bibliotekarien ville själv inte kalla sin arbetsplats för ett landsbygdsbibliotek och 

avböjde då medverkan. Den sjätte föll bort på grund av oförutsedda händelser för 

respondenten vilket gjorde att intervjun aldrig kunde genomföras. På grund av tidsbrist 

fanns ingen möjlighet att kontakta ytterligare bibliotekarier för kompletterande 

intervjuer. Urvalet blev således mindre än det ursprungligen var tänkt vilket lyfter 

frågor angående teoretisk mättnad som Wildemuth (2017) beskriver som den nivå i 

arbetet som man når när man inte längre får fram ny information genom, i det här fallet, 

respondenterna (s. 394). Detta uppnås genom att ha ett tillräckligt stort urval i sitt 

material och i denna studie är fallet snarare det motsatta. Genom de fåtal källor 

föreligger det en risk att en teoretisk mättnad saknas och att eventuell data som hade 

kunnat vara intressant och användbar inte finns representerad. Å andra sidan kan det 

inte vara säkert om att de två sista respondenterna hade valt att delta skulle det ha 

utmynnat i mer varierande slutsatser även om möjligheterna sannerligen ökar.   

 

4.2 Insamlingsmetod 

Jag har valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer. I boken 

Samhällsvetenskapliga metoder (2011) av Alan Bryman beskriver han denna form av 

intervjuteknik och hur det arbetssättet tar sats ifrån olika teman istället för en 

förutbestämd lista med frågor (s. 415). Att arbeta på det sättet ger möjlighet till en större 

bredd vid intervjutillfället eftersom man inte behöver vara låst vid specifika 

formuleringar. Dessa teman som används vid semi-strukturerade intervjuer ska vara så 

pass väl genomtänka och knutna till syftet och målet med undersökningen att det ska 
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fungera som ramar för intervjun. Termerna sammanställs till en intervjuguide (s. 415) 

och det är även det som skiljer sig från en helt ostrukturerad intervju.  Att använda sig 

av semi-strukturerade ger enligt Luo och Wildemuth (2017) även en möjlighet att 

komma djupare in i en diskussion än vad de strukturerade kan ge (s.249). Det är på 

grund av att de strukturerade är mer tydligt bunden till det förutbestämda 

frågeformuläret. Semi-strukturerade intervjuer är på det viset precis som det låter, det är 

en kombination av ostrukturerade och strukturerade. Det är en metod som ger den som 

intervjuar möjlighet att styra samtalet i den riktning som behövs för att uppfylla syftet 

med studien och det passar även denna studie. För att få fram de svar som behövs för att 

svara på frågorna (som presenteras i del 2, Syfte och frågeställningar) är det just den 

semi-strukterade intervjun som passar bäst. De frågor som är sammanställda i 

intervjuguiden (se bilaga 2) är av den typen att det finns utrymme för respondenterna att 

själva välja vad de vill vidare utveckla utifrån den verksamhet de arbetar i.  

Fyra intervjuer genomfördes via telefon. Dessa varade mellan 30 och 40 minuter. Varje 

samtal inleddes med att jag upplyste respondenterna om vad syftet med intervjun var 

och att de när som helst kunde avbryta samtalet. Jag meddelade även att det hela 

spelades in men att det var för eget bruk och att i uppsatsen skulle alla deras svar vara 

helt anonyma. Samtalen spelades in samtidigt som jag förde anteckningar över de svar 

som respondenterna gav. Alla intervjuer följde samma intervjuguide men det blev 

naturlig att frågorna kom i annan ordning under vissa samtal. Efter intervjuerna 

transkriberades samtalen. Vid transkribering har inte pauser, tystnader, harklingar eller 

liknande, som inte är relevant för uppsatsen, tagits med. All data har alltså bearbetats till 

textform för att enklare kunna analyseras. 

Reliabilitet, specifikt extern reliabilitet, kan enligt Wildemuth beskrivas som 

möjligheten att återskapa och replikera den undersökning som genomförts (s. 352.). För 

att kunna genomföra en undersökning ännu en gång är det viktigt att den ursprungliga 

författaren har varit tydlig med hur undersökning har gått till. Alla steg som har tagits 

under arbetets gång ska redogöras för och alla moment ska vara tydliga för att det ska 

vara genomförbart att duplicera dem.   

 

4.3 Analysmetod  

Med en kvalitativ innehållsanalys hoppas jag kunna identifiera de teman som är 

återkommande på flera olika bibliotek. I Wildemuth (2017) står det att en kvalitativ 

analys är ett verktyg för att passa in data och information under olika teman och 

kategorier (s. 319). Genom att jämföra den data man har samlat in kan man se olika 

gemensamma nämnare, olika termer och teman som återkommer flera gånger i olika 

källor. För att kunna göra detta måste all data vara i textform (s.320). Efter intervjuernas 

genomförande transkriberades dem.  

Nästa steg är att skapa ett kodningsschema. Det är utifrån det som man gör den faktiska 

analysen (s.320-321). Ett kodningsschema kan antingen skapas utifrån den teori man 

har valt och om man inte har en teori kan man istället skapa ett schema utifrån den data 

man undersöker. Det är viktigt att de olika kategorierna i schemat är tydliga, eftersom 

det underlättar när man ska placera in texten i rätt fack (s.321). Tydligheten fungerar åt 

två håll. Genom att vara tydlig med vad som ska vara med är det även tydligt vad det är 

som inte ska vara med. Kodningsschemat för denna uppsats är utformad utifrån teorin 
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four spaces som används. Det är utifrån de termer som presenteras i den teorin som 

schemat är utformat och de termerna är tydligt förklarade av skaparna av modellen.  

Redan tidigt under arbetets gång kan det vara givande att göra ett testförsök med 

kodningsschemat på en del av materialet för att se hur effektivt det är. Om det inte är ett 

tillfredsställande resultat är det viktigt att man omarbetar schemat för att uppnå tydlighet 

och effektivitet (s. 322). När kodningsschemat är klart kan man använda det på resten av 

det insamlade materialet men trots det tidigare testet kan schemat behövas justeras 

under tiden, när nya aspekter kommer till ytan (s. 322). När allt material är kodat är det 

viktigt att kontrolla allt en gång till. Processen av att koda data kan vara tidsmässigt 

krävande och det möjliggör fel och misstag. Man kan undvika en del av de misstagen 

genom att kontrollera sitt eget arbete och se till att det uppfyller de krav man har skapat 

genom kodningsschemat (s. 322). Enligt Wildemuth kan validitet beskrivas som den 

trovärdighetsgrund som ett insamlat empiriskt material vilar på (s. 352). Materialet ska 

till viss del bekräfta tidigare forskning och även kunna appliceras i andra sociala miljöer 

(s. 352). 

Resultatet av materialet som kodats kan sedan analyseras. Med de teman och kategorier 

som skapats i kodningsschemat är nu materialet ordnat och i denna undersökning är det 

också enligt den valda teorin. I analysen ska man sträva efter att ha en bra uppdelning 

mellan tolkning och beskrivning av materialet (s. 323). Detta för att få med både 

bakgrunden till undersökningen (beskrivning) och det nyframställda materialet 

(tolkning) (s. 323). För denna uppsats har den kvalitativa analysmetoden varit mycket 

användbar. Eftersom den valda teorin inbegriper flera tydliga teman som används är det 

således fruktbart att söka efter dessa i materialet, alltså intervjuerna. Kodningsschemat 

blir tydligt och enkelt att arbeta med och tillsammans med den teoretiska ramen.  

 

4.4 Etiska aspekter 

När det kommer till att genomföra undersökningar finns det vissa etiska principer som 

är viktiga att ha i åtanke. Bryman presenterar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder 

(2011) dessa principer och vad de innebär.  

Den första principen han lyfter är den om att vara tydlig med informationen 

(informationsprincipen) gentemot de som ska vara en del av undersökningen. Det ska 

vara tydligt varför undersökningen genomförs och att de som deltagare har möjlighet att 

avbryta när de vill eftersom deras medverkan sker på frivillig basis (Bryman, 2011, s. 

131). 

Den andra principen är samtycke som handlar om att deltagarna själva får välja 

(samtyckesprincipen) och att omyndiga personer måste få medgivande från 

vårdnadshavare (Bryman, 2011, s. 132). Frågan om minderåriga var dock inte aktuell i 

denna uppsats eftersom alla respondenter var myndiga.  

Sedan är principen om konfidentialiten den tredje principen (konfidentialitetsprincipen). 

De som deltar ska kunna vara säkra på att den data som samlas in, tillsammans med 

deras egna personuppgifter, ska behandlas på ett vis som gör att ingen annan kan nå 

dem (Bryman, 2011, s. 132). Biblioteken som presenteras har fått varsin 

bokstavsbenämning och bibliotekarierna har fått fingerade namn.  
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Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet (nyttjandeprincipen) och det innebär 

det enbart är sådant som är användbart för undersökningen som ska samlas in och 

endast kommer användas i sådana syften (Bryman, 2011, s. 132).  
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5 Resultat 

Resultatdelen av uppsatsen är disponerad med ett inledande stycke med en kort 

beskrivning av respondenterna, med fingerade namn, och de bibliotek som de arbetar 

vid. Sedan följer en presentation av resultatet uppdelat efter ämnesområde.  

5.1 Presentation av respondenter och bibliotek 

Angela är utbildad bibliotekarie och jobbar på bibliotek A som är huvudbibliotek i 

kommunen och ligger i anslutning till den lokala grundskolan. Det fungerar då både 

som folk- och skolbibliotek och bemannas av två tjänstgörande bibliotekarier och en 

biblioteksassistent. Biblioteket har öppet drygt 38 timmar i veckan, dock inte på 

helgerna, och öppettiderna vid storhelger regleras utifrån skolans tider.  

Bea jobbar på bibliotek B och är bibliotekarie. Det är huvudbibliotek i kommunen och 

har öppet 30 timmar i veckan med tre timmar helgöppet. Det är fyra bibliotekarier och 

en biblioteksassistent som bemannar huvudbiblioteket och den filial som finns.  

Charlotte blev bibliotekarie för drygt ett år sedan och tjänstgör på bibliotek C vilket är 

ett filialbibliotek till kommunens huvudbibliotek. Det ligger i ett mindre samhälle 

utanför huvudorten. Biblioteket har öppet nio timmar i veckan och personalstyrkan 

utgörs av en bibliotekarie och en biblioteksassistent.  

Diana är snart färdig med sin bibliotekarieutbildning och jobbar på bibliotek D. 

Biblioteket är ett kombinerat folk- och skolbibliotek och är en filial till huvudbiblioteket 

som ligger i en stad några mil därifrån. Biblioteket ligger i grundskolan i samhället och 

har nära anslutning till kollektivtrafik. Det är två bibliotekarier som jobbar där, men i 

olika stora utsträckningar. De har öppet för allmänheten femton timmar i veckan.  

 

5.2  Presentation av resultat  

Vid analysen av materialet var det vissa teman som var mer återkommande än andra. 

Utifrån den teori som används kunde vissa av miljöerna från Four Spaces teorin ses i 

svaren från respondenterna. Utifrån de teman som framkom i analysen och de 

forskningsfrågor som finns, arbetades rubrikerna fram. Dessa rubriker är möten, barn 

och unga, personlig service och utmaningar.  

 

5.2.1 Möten   

Alla respondenter tog på ett eller annat vis upp hur viktigt det är för biblioteken att vara 

en mötesplats. På bibliotek A berättar bibliotekarien Angela hur de aktivt arbetar för att 

vara en mötesplats för deras användare:  

Vi har pepparkaksbyggstävling och det lämnas ju in pepparkaksbyggen 

både av barn och även vuxna som gör väldigt avancerade saker. Ja för att 

locka hit människor men det är ju roligt om… det ska ju vara en 

mötesplats biblioteket här, det är ju så det är! 

- Angela.  
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Att bjuda in både barn och vuxna till biblioteket genom en konkret uppgift som ska 

utföras skapar möjligheter enligt Angela.  

Bibliotek D har ett uttalat mål om att arbeta med integration, vilket definitivt är en 

mötesform.  

Det är ju nyanlända, eller mångspråk egentligen som vi arbetar med. Med 

språkcaféer och sånt men det är mest såna verksamheter på 

huvudbiblioteket men många… ja dom kommer ju ut till oss också så klart 

- Diana 

Genom språkcaféer kan möten över kultur-, etnicitet- och språkgränser ske. Hos de 

andra biblioteken är det bibliotek B som också arbetar med integration och då i 

samarbete med SFI (Svenska för invandrare). Att två av fyra av de undersökta 

biblioteken har tydligt integrerande verksamheter kan till viss del förklaras med deras 

geografiska placering i landet. De två respondenterna Diana och Bea arbetar båda i 

miljöer där många nyanlända blir utplacerade när de kommer till Sverige.  

 En annan typ av möten som skapas i den dagliga verksamheten men som inte är 

arrangerad på samma sätt är när användarna vill få hjälp med olika former av 

datoranvändande:  

Det är ju en del som kommer in som vill ha hjälp med datorer och skriva 

ut och så. Och det är ju en annan nyttofunktion så än att bara låna 

skönlitteratur kanske.  

– Bea 

Dock kan dessa skrivare och datorer även fungera som ett störningsmoment. Diana som 

jobbar på ett kombinerat folk- och skolbibliotek säger:  

Det är ju bra att skolan är nära, de använder ju biblioteket mycket på 

grund av det. Den enda nackdelen med själva rummet är att det står en 

kopiator som tillhör skolan inne i biblioteket som det liksom … kommer 

en konstant ström av lärare som kopierar där inne  

– Diana 

Det dagliga mötet med skolans personal blir således ett inte alltför trevligt möte, utan 

det blir istället ett möte som präglas av irritation, speciellt när dessa besök sker under 

pågående verksamhet.  

Även genom att biblioteket har samarbeten med kommunen som erbjuder mottagning i 

bibliotekslokalen, kan det locka nya användare som annars kanske inte hade valt att 

besöka biblioteket. Tre av respondenterna berättade om mer eller mindre regelbundna 

samarbeten med kommunen. Charlotte beskrev det som en tillgång i och med att det ger 

de ovana biblioteksanvändarna en anledning till att komma till lokalen. 

Ja de sitter ju mitt i biblioteket och ... ja det syns ju utifrån också. Det blir 

som att när de är sitter med kommunens handläggare så vågar dom kolla 

runt i rummet. Jag tänker att då vågar man komma tillbaka eftersom man i 

alla fall vet hur det ser här inne 

- Charlotte 
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Angela lyfte även bibliotekets roll som vallokal under riksdagsvalet som ännu ett sådant 

forum. De har även samarbeten med en utomstående förening som kommer och har 

högläsning för barn och unga vilket är ett sätt att skapa möten mellan inte bara 

användare, utan även med arrangörerna.  Även att upplåta lokalen till andra aktörer 

säger alla fyra respondenter är en del av deras arbete. 

Vi erbjuder också så att det kan vara föreningar som kan ha möten här. De 

får låna en nyckel så får de greja och ha möten och så när vi har stängt 

– Angela 

Denna form av möten sker inte i bibliotekens egen regi, utan som en form av 

samhällsservice som erbjuds. Charlotte, vars arbetsplats är belägen i ett mycket litet 

samhälle, uttrycker det som en viktig service från deras sida. Genom att låna ut lokalen 

till andra markerar de att de vill vara en del av de övriga arrangemangen i bygden, inte 

som en solitär verksamhet. När det sedan är olika temadagar i samhället, som anordnas 

av lokala föreningar och affärsverksamheter, gör bibliotekets centrala placering dem till 

en naturlig del. En sådan dag kan biblioteket få 100-150 besökare istället för snittet på 

ungefär 40 besökare per dag.  

 

5.2.2 Barn och unga 

Gemensamt för de fyra biblioteken är stort fokus är mot barn och unga. En av 

respondenterna uttryckte till och med så att hon tycker sig vara en barnbibliotekarie 

trots att hennes anställning inte har den inriktningen.  

Ja jag anser mig vara barnbibliotekarie trots att det inte är så. Men mycket 

av det som jag gör här är mot, med barnfamiljer och skolan. Det är så min 

vardag ser ut och då träffar jag mycket barn. När skolan kommer är det ju 

inte så konstigt att det blir fullt med barn här och då… eftersom dom 

kommer en gång i veckan minst måste jag veta vad dom vill ha. Både 

lärarna men framför allt eleverna 

- Charlotte  

Det är ett tydligt exempel på hur användarna styr verksamheten och i det här fallet även 

till viss del bibliotekarien. Verksamheten på bibliotek C är till stor del beroende av de 

skolklasser från skolan i samhället som gör besök, både planerade och oplanerade. Alla 

sexåringar kommer tillsammans med sin förskoleklass till biblioteket för att få ett 

lånekort och för att få se hur barn avdelningen ser ut:  

Sen är det ju så roligt att se när barnen kommer tillbaka med sina föräldrar 

med sitt lånekort och vill ha med sig massa olika böcker hem. Ofta känns 

det som att… ja det är nog barnen som visar sin mamma eller pappa hur 

man ska göra här och vart allt de roliga böckerna finns. 

- Charlotte 

Att bjuda in förskoleklasserna har alltså blivit ett sätt att väcka läslusten hos barn tidigt 

och verkligen dra nytta av kontakten med skolan. På bibliotek D sker regelbundna 

besök av skolklasser, en gång i veckan per klass. Dessa frekventa besök är på grund av 

kombinationen av folk- och skolbibliotek. Utöver skolbiblioteksverksamheterna finns 

det olika typer av skollovsverksamheter. Diana säger att det stora målet är en 
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läsfrämjande verksamhet som ska locka användarna. Målgruppen, förutom skolans 

elever, är barn och unga.  

Sen har vi ju också samarbete med BVC där vi får ställa upp böcker i 

deras lokaler och sen kommer deras grupper hit på besök till oss… ja man 

visar mammorna, kanske inte så många pappor, att, ja att biblioteket finns 

och passar för dom också helt enkelt. 

- Diana 

Precis som med förskolebesök blir det här en väldigt tidig kontakt med barn som kan 

lägga grunden för ett fortsatt biblioteksanvändande. Samarbetet med BVC 

(barnavårdscentral) är en stabil verksamhet enligt Diana och en fruktsam sådan. En stor 

del av deras användare är just barnfamiljer.   

Verksamheten styrs till stor del av det som användarna efterfrågar. Alla respondenter sa 

att skollovsverksamheterna är välbesökta och att dessa återkommer under hela året. 

Lovverksamheterna ser olika ut på de olika biblioteken men de har alla barn och unga 

som målgrupp. Bibliotek A har en populär verksamhet där barn bjuds in för att själva 

vara med och skapa olika målningar och liknande. När de sedan är klara fungerar hela 

bibliotekslokalen som ett utställningsrum och det är något som är återkommande flera 

gånger om året.  

… då ser inte biblioteket ut som vanligt utan då, alla de här skapelserna 

eller konstverken eller vad det nu är för någonting, de ställer vi ut på olika 

sätt i biblioteket. Så biblioteket är helt omgjort och ja då utifrån vad det är 

som kommer in förstås. 

- Angela 

De unga biblioteksanvändarna får alltså först ta del av en konstnärlig verksamhet för att 

sedan låta verken vara synliga i lokalen en tid efteråt.  

Att bibliotek A och D är kombinerade folk- och skolbibliotek medan bibliotek B och C 

är folkbibliotek förklarar till viss del varför verksamheterna skiljer sig åt, men inte 

alltid. Bibliotek C som inte är ett skolbibliotek har ändå tagit den rollen i det samhället 

och har många av de verksamheter som man annars tillskriver skolbibliotek, såsom täta 

och regelbundna skolklassbesök och ett nära samarbete med skolan.  

 

5.2.3 Personligare service 

En av de stora behållningarna, säger Diana, med att jobba på ett mindre bibliotek är 

möjligheten att ge bättre service till användarna eftersom man till viss del har lärt känna 

dem.  

Nu har ju jag jobbat här ett år och börjar lära känna vissa. Så när jag ser 

dem kan jag säga ’jag vet att du gillar den här författaren, vill du läsa den 

här boken?’ och så kan det bli… man börjar diskutera böcker på ett annat 

sätt 

- Diana 
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Även Charlotte tycker att styrkan är att man får en annan sorts relation med användarna. 

När det är samma människor som återkommer nästan varje gång man jobbar ger en 

möjlighet att lära känna folk och att då ge dem en så bra service som det bara går.  

Jag har lärt känna besökarna och jag vet när jag ska köpa in nya böcker 

vad som kommer att gå åt. Ja jag köper ju en del annat för att hålla 

beståndet a jour också men… här är det väldigt populärt med deckare så 

då köper jag in mycket nytt inom den genren. Sen så har jag också gjort 

om en del av skönlitteratur hyllan, Hce mest då, till … ja men också delar 

av Hc, till renodlade deckarhyllor. Det har blivit väldigt populärt. 

- Charlotte 

För Charlotte och bibliotek C har denna kännedom om användarna och deras läsvanor 

tagit sig konkreta uttryck i och med att en hel avdelning nu finns tillägnad den mest 

populära genren. Hon beskrev även hur hon som bibliotekarie har lärt känna 

användarnas smak för olika typer av genrer och kan rekommendera dem olika titlar 

inom detta ämne innan användarna ens har hunnit fråga själva. Även om den personal 

som finns på mindre bibliotek har fördelen, mot större bibliotek, att de lär känna sina 

användare bättre väger inte det upp att det är mer för dem att göra, säger Bea.  

Angela säger att som folkbibliotek riktar de sig mot boende i kommunen men flera 

användare kommer från de omkringliggande kommunerna. Användarna förklarar för 

bibliotekarierna att de anser att det biblioteket är bättre än de som finns i den egna 

hemkommunen. Anledningen till att detta vill Angela tillskriva just den service och det 

bemötande som finns på mindre bibliotek. Bibliotek A är placerat i liten kommun där de 

omkringliggande kommunerna är betydligt större, både till ytan och till folkmängd 

vilket kan påverka.  

 

5.2.4 Utmaningar för bibliotek på landet 

Respondenterna var tydliga i sina åsikter om vad de ser som den största utmaningen för 

bibliotek på landet. Flera olika aspekter lyftes men den gemensamma nämnaren har 

varit ett ointresse från de styrandes sida att satsa på mindre bibliotek. Charlotte 

berättade om hur öppettiderna för biblioteket på bara några år minskats rejält från 

kommunens håll och även en del tjänster har försvunnit. Kommunen tog ett beslut som 

resulterade i mindre ekonomiska resurser och färre anställda utöver förändrade 

öppettider. Det som hon ser som en utmaning är tydligt: 

Det är väl att berättiga sin existens på nåt sätt, att kunna visa för politiker 

att det är viktigt, att dom... att man måste satsa på landsbygden också  

- Charlotte 

Charlotte uttrycker det att när det känns som att hela landsbygden är på väg att 

avvecklas är det ännu svårare för biblioteken att utföra sitt uppdrag. Just eftersom 

öppettiderna på bibliotek C är så begränsade har de förekommit en diskussion om att 
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göra om det till ett meröppet bibliotek
1
 men än har inget hänt, det har blivit stiltje i den 

diskussionen.  

Även bibliotek B har problem med politiska beslut som inte alltid är till fördel för 

biblioteken. För lite drygt ett år sedan flyttade bibliotek B till mindre lokaler och efter 

det har verksamheterna fått mindre utrymme. Eftersom även personalen har minskats är 

det inte lika många anställda som har möjlighet att bedriva verksamhet på biblioteket. 

Bea säger att det är en tuff situationen som de nu befinner sig i eftersom de mindre 

lokalerna begränsar deras arbete och det är mycket som de anställda skulle vilja 

genomföra men som inte är möjligt. Det var kommunledningen som valde att spara 

pengar genom att dra ner på bibliotekets budget. Flytten motiverades även med att den 

nya placeringen, som är nära både musikskolan och Folkets hus, skulle kunna skapa ett 

kulturcentrum. Bea säger dock att idén med ett kulturcentrum inte har kommit längre än 

till idéstadiet och att som bibliotekarier har de inte märkt av någonting av det. För dem 

har flytten inneburit en sämre lokal där det inte finns några bra tysta läsplaster eller 

någon bra barnavdelning. Grundtanken med omorganisationen har fallit mellan stolarna 

på bibliotekets bekostnad. Resultatet ha inneburit sämre förutsättningar för biblioteket 

och även försämrad ekonomi. Just det ekonomiska läget är det största hindret just nu 

tycker Bea.  

Det är pengarna. Att få en budget man kan göra mer för än att bara köpa in 

böcker. Det är så mycket som man vill göra men personalresurserna finns 

helt enkelt inte… budgeten räcker till så väldigt lite av det vi skulle vilja 

göra här 

- Bea.  

Konsekvenserna av en sämre ekonomi är att bland annat att den personal som finns 

måste göra lite av allt. Skillnaden mot ett större stadsbibliotek med mer pengar att 

använda säger Bea är att där finns det personal som är avsatta för olika specifika 

områden, till exempel barn och unga.  

Det är jättemånga skillnader. Man lär känna barn och låntagare på ett helt 

annat sätt på ett annat sätt. På ett stort stadsbibliotek blir det ja, mer 

opersonligt. Okej, de har helt andra ytor och lokaler och har mer 

möjligheter att ha aktiviteter och program för dom har liksom speciella, ja 

anställd som jobbar bara med sånt. På ett litet bibliotek får man göra lite 

av allt utan att fokusera på en del och göra det ordentligt och få tid till det. 

– Bea 

Nedskärningarna har skapat problem som tidigare inte fanns på bibliotek B. Ekonomin 

är en faktor som även Diana lyfter flera gånger under intervjun. Hon nämner det faktum 

att som filial till huvudbiblioteket är det hos dem som besparingar och nedskärningar 

först sker.  

När nya möbler behövs är det inte ny inredning som köps utan det är 

möbler som har blivit över från huvudbiblioteket och är då redan mer eller 

mindre slitet. Vi får aldrig helt nya grejer hit ut. Bara ja använda, 

                                                             
1 Meröppet är en term som beskriver olika typer av tjänster på biblioteken som ökar tillgängligheten för 
användarna. Det kan vara tillgång till biblioteket när personalen har gått hem eller tillgång till lokalen 
och dess resurser på kvällar och helger.  
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begagnade saker som ibland kan vara lagade med silvertejp 

- Diana  

Det märks att fokus ligger på verksamheten som sker på huvudbiblioteket och att 

filialbiblioteket hamnar på undantaget och ofta får sköta sig själva, vilket kan vara både 

positivt och negativt. Teknikproblem som datorer eller skrivare kan ta flera dagar att få 

ordnat medan samma problem på huvudbiblioteket blir löst samma dag.  

Den geografiska placeringen av biblioteket kan också vara ett hinder. Bibliotek A ligger 

ett kvarter från huvudgatan i samhället och har på det viset ett bra läge, menar Angela. 

Trots det tycker hon att det är just möjligheterna för användarna att ta sig till och från 

biblioteket som är ett hinder. Kollektivtrafiken går inte till biblioteket men i andra 

änden av linjetrafiken kan det vara svårare.   

Dom människor som bor långt ut på landet och inte har egen bil har 

problem att ta sig in till samhället. Även om bussarna går kanske dom inte 

kan ta sig till busshållplatsen och har man ingen bil får man vänta på 

skjuts helt enkelt  

- Angela  

I och med att bokbussen har lagts ner finns det inte heller någon möjlighet för 

verksamheten att ta sig ut till användarna och man är bunden till sin bibliotekslokal.  En 

annan aspekt av de geografiska hindren lyfts av Diana: 

Eftersom det är många som pendlar, om man tänker dom som jobbar och 

sådär, vilket gör att det är inte självklart att man går in på biblioteket på 

landet utan man kan lika gärna… ja men det är många som pendlar in till 

stan och så och då använder man dom större biblioteken istället. 

- Diana 

Användarna som jobbar på en annan ort är mer benägna att använda sig av det bibliotek 

som finns närmare arbetsplatsen säger Diana. Att det skulle vara skillnad i kvalitén som 

står bakom denna tendens tror inte respondenten.  
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6 Teoretisk analys  

Teorin Four Spaces som är framtagen av Jochumsen, Hvenegaard och Skot-Hansen 

(2012) visar på hur de olika miljöerna i ett bibliotek kan verka och hur verksamheterna 

förhåller sig till användarna. De fyra miljöerna och målen kan tyckas tydligt avskilda 

men när det kommer till att avgränsa dem är det tydligt att det är mycket som överlappar 

och många delar som är snarlika, vilket gör gränsdragningen snårig.  

Precis som Jessica Thorn skriver i sin magisteruppsats, där hon gjort en jämförelse 

mellan ett landsbygdsbibliotek och ett i stadsmiljö, kan mycket av verksamheten 

förklaras utifrån denna teori.  Det som tydligast syns är att ett par av Jochumsen et al. 

(2012) miljöer är vanligast förekommande hos bibliotek på landet. Alla fyra miljöer 

framkommer från respondenterna men det är just mötesplatser och inspiration till 

exempel boktips och bra kontakt, som är vanligast förekommande. Inspirationsmiljön 

tar sig uttryck på olika vis och är riktad mot olika åldrar på biblioteken. Användarna får 

via biblioteken möjlighet att testa nya saker, till exempel har Bibliotek A arrangemang 

där de kan producera egna skapelser, och alla respondenterna har någon form av 

boktips. Jochumsen et al. (2012) skriver om att inspirationsmiljön ska bidra med en 

meningsfull upplevelse och utmana användarna att våga göra nya saker och röra sig 

utanför sin bekvämlighetszon (s. 590). Detta exempel skulle även kunna passa in i 

nyskapandemiljön där användarna faktiskt skapar någonting och är även ett bra 

exempel på när det är svårt att göra skarpa dragningar mellan de olika miljöerna. Även 

lärandemiljön skulle kunna få plats i det här sammanhanget, som Jochumsen et al. 

(2012) beskriver som en plats för både unga och gamla att utveckla sina kunskaper och 

att få ta del av nya intryck som kan leda till en förändrad syn på världen (s. 591). En av 

bibliotekens grundtankar är det livslånga lärandet och det är definitivt någonting som 

reflekteras i respondenternas svar. Dessutom sker flera samarbeten med de närliggande 

skolorna och två av respondenterna arbetar på kombinerade skol- och folkbibliotek.  

Engagemang har varit någonting som återkommer, men inte med den exakta 

terminologin. Flera av respondenterna har talat om besökare som återkommer ofta och 

om barn och unga som är med på de flesta av de aktiviteter som ordnas. Flera av de 

aktiviteter som riktar sig till barn är av ett sådant format att det är deltagarna som är 

med och skapar verksamheten tillsammans med den ansvarige personalen. Det blir en 

delaktighet som Jochumsen et al. ser som en möjlighet som biblioteken skapar för sina 

användare (s. 590). Delaktighet blir en del av verksamheten och tillsammans med 

skapande som ofta är närvarande, blir det en delaktighet som respondenterna lyfter som 

en stor del i deras arbete. Skapandemiljön är väldigt handfast i respondenternas svar där 

det finns hela verksamheter som är avsatta för att låta användarna komma till biblioteket 

och skapa i olika material och i olika utsträckning.  

De olika verksamheterna som finns tillgängliga ger olika typer av upplevelser. Vid 

intervjuerna framkom olika typer av verksamhet, både sådana där besökarna själva får 

interagera med varandra och sådana som inte kräver delaktighet på samma sätt. Det kan 

vara föreläsningar, som oftast är en inbjuden författare som talar inför den samlade 

publiken, eller en bokcirkel, som går ut på att deltagarna diskuterar den lästa boken 

tillsammans.  Detta är exempel på verksamheter som kräver olika mycket av 

användarna men det som de har gemensamt är att det är former av upplevelser. Ett möte 

som till exempel ett språkcafé (som bibliotek B berättar om) fungerar både som en ren 

mötesplats för användarna, det kräver deltagande från deras sida, det lär sig nya saker i 

och med att de övar på att prata svenska tillsammans och tillsammans blir det en 
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verksamhet som når målet empowerment, eftersom användarna på olika sätt blir stärkta 

i sig själva. Det läggs en grund för en fortsatt utveckling för användarna och ger dem 

även med de nya språkkunskaperna erfarenhet nog att själva fortsätta söka kunskap och 

att interagera med andra människor.  

Det absolut främsta som kommer fram är mötesplatser. Mötesmiljön kan se olika ut, de 

kan röra sig om både planerade verksamheter och spontana möten mellan användarna i 

en tidningshörna (s. 592). Denna mötesmiljö återspeglas hela tiden i respondenternas 

svar. Mötesmiljön i ett bibliotek ska även vara en möjlighet för bland annat olika åldrar 

att träffas (s. 592) och genom de olika verksamheterna som pågår samtidigt i 

bibliotekets lokaler kan detta ske. Respondenterna talar om de olika verksamheterna på 

deras arbetsplatser och hur detta kan möjliggöra flera olika möten. Verksamheterna som 

ordnas har ofta tydliga målgrupper och det skapar möten mellan människor som har 

gemensamma intressen men som kanske inte känner varandra sen tidigare. 

Respondenten Diana säger till och med att det är ett uttalat mål att göra biblioteket till 

en mötesplats.  

Överlag upplevs denna modell som en passande sådan för denna studie. Teorin är 

användbar på flera dimensioner av landsbygdsbibliotekens verksamheter. Både de 

konkreta, vilken den här uppsatsen har lagt tonvikt på, men även med de bakomliggande 

målen som finns för biblioteken. Som bibliotek på landet gäller det att vara flexibel och 

att leta efter nya sätt att arbeta och teorin kan appliceras på dessa. De olika miljöerna 

som finns presenterade är ett effektivt sätt att identifiera de aspekter som finns på 

biblioteken. Som det redovisas i detta stycke går flera rum och mål i varandra eftersom 

verksamheterna på biblioteken ofta rymmer många olika delar. Det har varit speciellt 

tydligt med att verksamheterna på ett bibliotek på landet fungerar på det viset att de 

olika delarna går in i varandra och att det inte alltid är tydligt, ens för den egna 

personalen, vad som ska utföras och av vem.  
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7 Diskussion  

Diskussionen är tvådelad utifrån forskningsfrågorna. Först diskuteras kopplingarna 

mellan teorin och respondenternas utsagor och därefter hur bibliotekarierna beskriver 

sina verksamheter, samt slutligen bibliotekens roll på landsbygden. 

7.1 Hur beskrivs verksamheterna på bibliotek på landsbygden av 

bibliotekarierna? 

Bibliotekarierna beskriver sin verksamhet som varierande och växlande. Ett par av 

respondenterna var tydliga med att det hela tiden är en chansning med vilken sorts 

program som fungerar och vilken som inte fungerar lika bra, det är en balansgång för att 

hitta det som är genomförbart. Eftersom alla respondenter arbetar på folkbibliotek, 

varav två är integrerade folk- och skolbibliotek, är deras gemensamma målgrupp den 

breda allmänheten. Verksamheterna bör således vara anpassade för alla olika typer av 

användare utifrån kön, ålder, etnicitet, intressen och behov.  

För att kunna följa med i utveckling är respondenterna beroende av att vara lyhörda för 

det som efterfrågas av användarna. De uppger att en del av verksamheterna är 

återkommande under flera år medan andra testat en eller ett par gånger och sen inte mer. 

Denna lyhördhet är starkt kopplad till tillgänglighet och att som bibliotek faktiskt se 

vilka delar av biblioteket som är populärast. Ett par av respondenterna sa att det var stort 

tryck på datorerna och möjligheten att skriva ut papper, medan de två andra sa att det 

inte alls är någon efterfrågan på dessa tekniska delar.  

Verksamheterna sker oftast i bibliotekets lokaler men många är ändå beroende av vad 

som sker runt omkring. Både Charlotte och Bea berättar om hur arrangemang i 

närområdet spelar stor roll för vad biblioteken kan planera och utföra. Om det är mycket 

som pågår på annat håll, till exempel en marknad eller ett idrottsevenemang, är det inte 

vinnande att själva erbjuda verksamhet. Eftersom det är landsbygd och därmed färre 

antal människor, finns det bara en begränsad mängd potentiella användare att rikta sig 

till. Om de som planerar bibliotekets verksamheter har uppmärksammat vad som sker 

runt omkring kan onödiga krockar undvikas som skulle innebära mycket arbete och 

planering men dåligt uppslutning från användarnas sida. Även skolan och fritids 

påverkar användarnas möjligheter att ta sig till biblioteket. Men de har även en motsatt 

funktion där skolorna tar kontakt med biblioteken för att ordna besök och även 

verksamheter när bibliotekarien går till olika klasser för att ge boktips eller av någon 

annan anledning. Trots att ingen av respondenterna själva uttryckte att de hade någon 

form av uppsökande verksamhet finns det hela tiden inslag i deras svar som ändå tyder 

på en form av uppsökning. Både mot skolor då men även mot andra föreningar som de 

samarbetar med. Anledningen till det låga antalet uppsökande verksamheter som 

respondenterna har, motiveras av de ekonomiska förutsättningarna och den rådande 

personalsituationen som inte tillåter sådana typer av aktiviteter.  

En stor del av verksamheterna riktar sig mot barn och unga men självklart finns det 

verksamhet även för vuxna. Flera av respondenterna berättade om bokcirklar, 

författarträffar ett par gånger per år och bokcaféer. Eftersom alla respondenterna jobbar 

på folkbibliotek är målgruppen den breda allmänheten. Sättet i hur de riktar sina 

verksamheter mot de olika målgrupperna syns ibland annat på bibliotek C som bistår en 

lokal bokcirkel med böcker och boktips, medan själva träffarna och arrangemanget är 

ett privat initiativ. De bokcirklar som riktas mot barn och unga har istället en betydligt 
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mer aktiv personalinsats där en bibliotekarie kan bestämma vilka böcker som ska läsas, 

leder samtalet och träffarna sker på biblioteket på bestämda tider och dagar.  

Diana som jobbar på en filial berättar hur hon kan göra nästan vad hon vill på grund av 

ett dåligt intresse från ledningens sida. Att ha den sortens frihet säger hon är både bra 

och dåligt. När arbetsbeskrivningen är snål gäller det att den anställde sköter sina 

uppgifter på ett funktionellt vis men det ger också tillfälle att testa nya saker och att 

pröva sig fram till det som faktiskt fungerar. Tyngden bakom de beslut som tas måste 

visa på en tanke och idé om att driva verksamheten fram och mot ett tydligt mål. Om 

ledningen då väljer att ta ett steg tillbaka när det kommer till de bibliotek som befinner 

sig på landsbygden eller som är en filial till huvudbiblioteket blir det arbete som utförs 

kanske inte enligt de planer som existerar. För att få med alla bibliotek som kan finnas 

inom en kommun är det viktigt att låta alla få samma förutsättningar och inte låta vissa 

få mer eller andra mindre.  

Verksamheterna som finns på biblioteken är framarbetade av de anställda men det är 

långt ifrån alltid som de har möjlighet att ordna allt de skulle vilja. Av flera olika 

anledningar finns det verksamheter som inte genomförs.  

Såsom regeringen visar i flertalet undersökningar, vilka är presenterade i inledningen, är 

det viktigt att landsbygden får samma ekonomiska förutsättningar som de större orterna 

får. Utan samma förutsättningar är det inte möjligt för biblioteken på landsbygden att 

erbjuda samma aktiviteter eller bokbestånd. Dessa utredningar visar på en bristande 

resurshantering som resulterar i det som respondenterna vittnar om. I flera fall är det 

resursbristen som begränsar verksamheterna. Även den minskande befolkningen är del 

av både respondenternas utsagor och regeringens utredningar ses som en utmaning för 

landsbygden. Alla verksamheter är beroende av att användarna är delaktiga och att det 

faktiskt finns deltagare till det arrangemang som biblioteken ordnar.  
 

7.2  Vad anser bibliotekarierna själva att biblioteken har för roll på 

landsbygden?  

De bibliotekarier som intervjuades för denna uppsats uttryckte alla att de ser sin 

verksamhet som en mötesplats. Samarbetet med andra föreningar som är verksamma i 

samma område ger en annan dimension till bibliotekens arbete och inkluderar dem i 

samhället. Thorn gör i sin magisteruppsats en jämförelse mellan de olikheter som finns 

mellan bibliotek på landet och i staden och den största skillnaden är att biblioteken på 

landen fyller en bredare funktion än enbart den informations- och kunskapslokal som 

biblioteken i städer kan bli (s. 47). Trots att det är tio år sedan den undersökningen 

gjordes är identiteten samma idag för biblioteken på landet. Biblioteken på landet kan 

definieras med deras specifika omgivningar med färre antal boende i området kring 

biblioteket.  

Problemen och utmaningarna som finns för bibliotek på landet är stora och ska inte 

förringas men respondenterna uttrycker en stolthet över de bibliotek som de arbetar vid. 

Att de kan driva en fungerande verksamhet med små medel och att de faktiskt lär känna 

sina användare. Trots att användarkretsen är begränsad skapas det andra relationer än 

vad som är möjligt med en större skara människor. I Stenestad i Skåne, har en ideell 

organisation valt att gå ihop och bilda en förening för att bilda en egen biblioteksfilial i 

en gammal skolsal. De har öppet för utlåning av böcker en dag i veckan och har ett par 
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gånger per termin olika föreläsningar i lokalen. Verksamheten drivs till viss del 

tillsammans med kyrkan och det är ett bra exempel på hur biblioteken kan verka på 

olika plan i samhället, om än dock inte i kommunal regi. Människor har alltid ett behov 

av att samlas och det tar sig olika uttryck. På mindre orter blir det tydligt att flera 

organisationer får vara del i flera olika sammanhang, inte enbart det som är deras 

ordinarie verksamheter. Det kan dessutom vara så att det på mindre orter är samma 

personer som är involverade i flera olika typer av verksamheter vilket gör det 

gränsskridande arbetet till ett enklare steg att ta. Om en eller flera personer är drivande 

inom en organisation och sedan har bra kontakter med andra inom närliggande områden 

kan resultatet bli ett annat jämfört med om det ska gå mer officiella vägar. Flera av 

respondenterna har beskrivit hur de arbetar med andra och Charlotte vittnar om hur 

deras lokaler används av andra organisationer som de sedan kan arbeta med vid större 

evenemang i samhället.  

Det stora hindret finns i de ständiga problem som finns för landsbygden. Det är frågor 

som ekonomi, minskat antal besökare och lågt intresse från de som styr. Att ändå kunna 

upprätthålla en fungerande verksamhet beskrivs som en utmaning men ändå någonting 

som flera av respondenterna säger är roligt och utmanande. Precis som Petersson (2012) 

undersökte i sin kandidatuppsats angående nedläggning av biblioteket och ett 

uppbyggande av ett annat, i annan form och under privata former, visar det att 

biblioteket spelar roll. Respondenten Bea vittnar om hur kommunen väljer att minska 

bibliotekets budget, personal och lokal hos dem. Enligt SOU 2017:1 är ett av de stora 

problemen men landsbygden också den tillgång till kultur, i vilket biblioteken ingår, 

som ibland kan vara sämre. Det är de ojämnlika villkoren för landsbygden är någonting 

som respondenterna får arbeta med på daglig basis.  

En tanke som fanns hos mig vid arbetets början var att bibliotekariernas arbeten skulle 

vara mer fokuserade på det rent tekniska, som att erbjuda datorer och möjlighet att 

skriva ut men det var ingen av respondenterna som verifierade detta med sina svar. Det 

som istället har framkommit är att biblioteken till stor del är en mötesplats och en plats 

för barn och unga under olika former.  

Den kännedom som respondenterna skapar sig om användarna är det viktigaste de har 

för att kunna erbjuda den service som efterfrågas. Biblioteken blir en mer personlig 

plats och det skapar utrymmen för möten. Jämförelsen med bibliotek i stan som rymmer 

fler människor och en större grupp användare som passerar under en vecka ger chans till 

en annan typ av möten, precis som Thorn (2007) också skriver. Det är en helt annan 

verksamhet som bedrivs på landsbygdens bibliotek och det är även det klara målet på 

respondenternas arbetsplatser att verka som en mötesplats. Verksamheterna är tydligt 

riktade mot de konkreta behov som finns för det aktuella biblioteket och är tätt 

sammankopplat med andra aktörer i närområdet. Det behöver dock lyftas att delar av det 

som framkommer angående bibliotek på landet även kan appliceras på de mindre 

områdesbibliotek som finns i stadsmiljön. På mindre bibliotek i stan kan till exempel 

samma relationer till användare skapas som med bibliotek på landet. Det som 

landsbygdsmiljön och områdes bibliotek har gemensamt är storleken på verksamheten. 

Det är färre som arbetar på biblioteket och det är ett mindre upptagningsområde om man 

ser till användarna. Detta är förutsättningarna som är likvärdiga i de olika kontexterna.  

Audunsons (2004) artikel lyfter det behov av olika sorters mötesplatser som biblioteken 

bidrar till med sin status som varken hem eller arbetsplats. Hans teorier om hög- och 

lågintensiva möten bekräftas av respondenternas svar när de beskriver hur användarna 

interagerar. Det är inte uttryckt i de termer som Audunson själv använder men utifrån 
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det som bibliotekarierna berättar är det hög- och lågintensiva möten som sker. Angela 

berättar om de samtal mellan användarna i tidningshörnan och den typ av möten som då 

sker. De oplanerade (lågintensiva) mötena sker mellan användare som råkar befinna sig 

på biblioteket samtidigt och inte har mer än just det gemensamt. De högintensiva 

mötena sker i de strukturerade verksamheterna där användarna själva har valt att delta 

baserat på ett intresse av ämnet och de samtalen som uppstår då blir på ett helt annat vis 

än de lågintensiva.  
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8 Slutsatser  

Alla respondenter pratar om vikten av att vara en mötesplats. Biblioteken ska enligt dem 

fylla en funktion som mötesplats för alla åldrar. En aspekt av att arbeta på bibliotek på 

landsbygden var någonting som nästan alla respondenter tog upp och det var den 

relation och kontakt som de får med användarna. Eftersom det ofta är färre 

bibliotekarier som tjänstgör på en plats innebär det att besökarna träffar samma 

bibliotekarie nästan alla gånger de besöker biblioteket. Att bibliotekarierna lär känna 

sina användare ger dem en möjlighet att hjälpa dem på ett helt annat sätt eftersom de till 

exempel kan ge boktips utifrån tidigare erfarenheter angående läsintresse.  

Det livslånga lärandet är ingenting som tas upp av respondenterna, utan det är främst 

uppmuntrande och engagerande verksamhet mot barn och unga som bedrivs. För vuxna 

erbjuds inga sådana tydliga program utan det är författarbesök, bokprat och läscirklar 

erbjuds men då inte regelbundet och enbart när det finns en stor efterfrågan eller 

utrymme i personalens scheman. Den typen av verksamheter är utvecklande för 

besökarna, men det är inte det som är den främsta tanken bakom dem. Främst är det 

läslust och läsglädje som framhålls i samband med detta.  

Någonting som har genomsyrat de intervjuer som har genomförts med bibliotekarier 

som tjänstgör på bibliotek på landsbygden är att de betungande arbetsuppgifter som 

lyfts är de moment som styrs av de beslutande organen. Det är ekonomin som till stor 

del bestämmer vad det är biblioteken kan genomföra och det blir mer eller mindre en 

bromskloss enligt personalen.  

Bibliotekariernas svar kan tolkas som att de gör ett viktigt, gränsöverskridande arbete på 

det sociala planet och att de främst ser sina arbetsplatser som olika former av 

mötesplatser. Mötesplatserna har olika utformning och har olika mål men det som de 

har gemensamt är den viktiga funktion de fyller i samhället de är belägna i. Det som har 

framkommit i intervjuerna med respondenterna är en bekräftelse av det som den tidigare 

litteraturen säger. Biblioteken på landet är en samlingspunkt för många och de bidrar 

med sammanhang och kunskap genom sina olika verksamheter. 

Respondenternas svar färgas av den glädje som de känner för arbetet som de utför 

vikten av deras verksamhet. Det stora problemet som de uttrycker är just den 

problematik som finns med de styrande organen.  
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9  Förslag till fortsatt forskning 

Frågan om hur bibliotek på landsbygden kan arbeta är ett spännande ämne. En hel del 

undersökningar har genomförts men det finns fortfarande mycket kvar att utforska.  

Hur besökarna uppfattar biblioteken på landsbygden är inte lika undersökt som synen 

bibliotekspersonalen har själva. Vad är det som de egentligen efterfrågas från 

biblioteken? Vill de ens ha kvar biblioteken på landsbygden eller tycker de att de är 

överflödigt med dem där?  

Landsbygden är ett område som just nu är under stor förändring. Med den urbanisering 

som sker i Sverige på nationell basis är det många andra delar i samhället som påverkas 

vilket har gjort att invånare har fått ta saker i egna händer. Ett biblioteks- och 

informationsvetenskaplig perspektiv på ämnet hade varit intressant.  

En aspekt som framkom genom intervjuerna med respondenterna var den ovilja från 

högre håll att satsa på de mindre biblioteken. Är det någonting som syns på nationell 

nivå, så att man kan undersöka det med en mer kvantitativ vinkling? Även de 

styrdokument som reglerar verksamheterna kan undersökas för att försöka se likheter, 

eller olikheter i landet. Den politiska synen på landsbygdsbibliotek är också en gren 

som tål att utforskas.  
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Bilaga 1 

Brev till intervjupersonerna  

Hej! 

Mitt namn är Hanna Dahlgren och jag läser min sista termin på bibliotekshögskolan i 

Borås. Under denna termin skall vi skriva en kandidatuppsats och jag har valt att skriva 

om bibliotek på landsbygden. För att kunna göra min undersökning hoppas jag komma i 

kontakt med bibliotekarier som jobbar just på bibliotek på landet. 

 

Jag skulle önska få tillfälle att intervjua en bibliotekarie från ert bibliotek. Frågorna rör 

den verksamhet som bedrivs och hur personalen upplever den. Intervjun genomförs via 

telefon och tar ca 30 minuter. Samtalet kommer att spelas in och inget publiceras utan 

godkännande av berörd personal. 

 

Om ni har möjlighet att ställa upp på en intervju är jag tacksam om ni svarar via mejl så 

snart som möjligt. 

 

Med vänliga hälsningar  

Hanna Dahlgren, 

XXXXX@gmail.com  

  

Handledare, högskolan i Borås: 

Julia Pennlert, julia.pennlert@hb.se 

Jonas Söderholm, jonas.soderholm@hb.se  
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

1. Besökare 

 Vilken är er tänkta målgrupp?  

- Tror du att den är annorlunda jämfört med ett bibliotek i stan? 

 Hur kan ett typiskt möte mellan er och en besökare se ut? 

-Exempel på ett bra möte, exempel på ett dåligt möte? 

 Vilka tror du har mest nytta av ert bibliotek? 

-Kan sammanfattas ungefär: Vilka är era besökare och i vilket syfte besöker de 

er? 

2. Verksamhet  

 Vilka verksamheter erbjuder ni? 

            - Vad är målet med de olika verksamheterna? 

 Vilken typ av verksamhet är mest populär? Minst populär? 

- Varför tror du att det är så? 

 Fungerar de mötesplatser som ni skapat, som det är tänkt? 

 Känner ni att ni har möjlighet att göra allt som ni vill? 

- Författarbesökare, poesikvällar, föreläsningar, bokcirklar, sagostunder?   

 Vad skulle personalen vilja vidareutveckla just här?      ”       besökarna     ”     ? 

- Stämmer dessa två överens? Varför/varför inte? Varför tror du att det är så? 

 Kan du ge exempel på något i verksamheten som fungerat bra? Någon som 

fungerat mindre bra? 

 Vad skulle du vilja jobba mindre med på biblioteket? 

      - Varför inte? Vad beror det på? Exempelvis? 

3. Bibliotekslokalen och dess kontext 

 Vad kan man göra hos er? 

 Hur upplever ni tillgängligheten här? 

   - Öppettider, datorer/teknik. Vad tror du det beror på? Ekonomi, intresse 

från de som styr? 

 Finns det några fysiska begränsningar/tillgångar i ert bibliotek? 

-  Tex svårt att hitta till, för stor lokal eller perfekt läge, lagom storlek och 

utformning.  

 Finns det samarbeten med andra aktörer i bygden? 

- Delar lokaler, gemensamma arrangemang? 

 Vad är den största utmaningen för bibliotek på landet? 

 - Har du arbetat på ett bibliotek i stadsmiljö och kan se någon skillnad mot en 

på landsbygden? 


