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Abstract The aim of this MA thesis is to examine how users regard and receive the ser-

vices offered by a specific public library. We also examine what the conception 
of service means to the users and how they perceive this service being offered 
by the library. We look upon if and to what extent the service conception de-
pends on contact with the library staff.  
The methods used are qualitative interviews and analyses of documents direct-
ing the library activities. The public library we have examined in this respect is 
the public library of Västerås. 

 
General findings of the study was that our respondents did not relate to the of-
fers and services of the library. The library as information centre, educational 
centre, cultural centre and meeting place, which it claims to be, did not corre-
spond with their conceptions of the library. Nor was the significance of these 
words clear to them and they had different opinions of their meanings.  

 
This shows a semantic discrepancy between the participants; between the inten-
tions in the directing documents and the operational concept on one hand and 
the users impressions of the service offered on the other. We think the causes for 
this discrepancy can partly be accounted for in the wording of these documents 
with its abstract and visionary language, far from a practical reality. Another 
possibility is that the expectations on the public library and its service is depend-
ing on the economical reductions in public services as a whole. We also think 
there is a lack of knowledge concerning what needs and demands the library is 
filling and what part it takes in the users’ everyday life. Furthermore we have 
found a solid confidence in the library staff and a strong approval of the per-
sonal contact with the employees. In the light of  these facts we find it remark-
able that the users so seldom ask for professional assis tance. We consider this a 
contradiction and possibly a consequence of lowered expectations of the library 
service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ämnesord: folkbibliotek, informationscentrum, kulturcentrum, lärocentrum, mötesplats, 

personalkontakt, service, servicekvalitet. 
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1. Inledning 
 
 

- Vad jag anser särskilt viktigt är att alla som jobbar här skall ha personkontakt. 
Tidigare ansågs det i bibliotekskretsar finare att vara på en inre avdelning men 
jag har alltid tyckt att mötet med besökarna är det viktigaste. Detta är vår framtid 
och vi måste ständigt utvecklas och komma med nya pedagogiska grepp. Och ac-
cepterar vi inte den nya tekniken utan förskansar oss bakom lånediskarna överle-
ver inte biblioteken.1 

 
Orden, som är Gunilla Konradsson Mortins, chef för Malmö stadsbibliotek, anknyter till den 
del i arbetet på bibliotek som vi som skriver denna uppsats de senaste åren kommit att fästa 
oss vid, nämligen i vilken utsträckning god förmedling av service och tjänster till användarna 
hänger ihop med personliga möten och hur biblioteken kommunicerar med dem i förmedling-
en av tjänster. Gunilla Konradsson Mortin ger i DIK-forum uttryck för stark tilltro till såväl 
personalen, den  mänskliga förmågan, som till teknikens snabba utveckling. I hennes resone-
mang är dessa två faktorer i samverkan själva förutsättningarna för utvecklingen av framti-
dens bibliotek. Uppfattningen om att personalen behövs in persona, för att göra biblioteken 
bättre, tilltalar oss särskilt och kan verka självklar, men frågan är om Konradsson Mortin kan 
anses representativ i bibliotekssammanhang när det gäller just synen på användare och perso-
nal som folkbibliotekens möjligheter och dess framtid.  
 
Våra tankar kring personkontakt och möten mellan användare och personal handlar framför 
allt om hur de förra åtnjuter servicen och tjänsterna på våra bibliotek. Det går inte att komma 
ifrån att användarförfarandet på biblioteken är statt under förändring och att det på många 
bibliotek är alltmer upp till användaren att ta initiativ för att tillgodose sina behov, något som 
alla inte har samma förutsättningar för. Hur förmedlas tjänster och erbjuds servicen på våra 
bibliotek och i vad mån och på vilket sätt uppfattas det av användarna? 
 
’Service’ på bibliotek förefaller oss vara ett flytande begrepp, med undantag för vem den är 
ämnad för: användarna. I praktiken tycks det dock kunna ta sig oändligt många uttryck. Men 
vad betyder begreppet service på ett folkbibliotek för användarna? Vad kan dessa förvänta sig 
för typ av service? Är det personliga mötet av stor betydelse? Detta är frågor som tycks oss få 
ny aktualitet i en tid av snabba omvärldsförändringar och nya förutsättningar på biblioteken, 
inte minst när det gäller tekniken, men också i fråga om inköpspolicy, användarstyrning, m.m. 
Vi arbetar själva på bibliotek och har erfarenhet från såväl större som mindre enheter, samt 
olika typer av bibliotek, och tycker oss därigenom ha sett prov på stora skillnader i vad man 
på de olika biblioteken lägger in i begreppet service gentemot användarna. Ibland förefaller 
användarperspektivet ha en stark ställning, ibland mycket svag. Kanske är detta själva ut-
gångspunkten för våra frågor. I vårt arbete har vi uppfattat det som att förhållningssätten 
/attityderna till användarservice på de respektive biblioteken allt som oftast tagits för givna, 
vilket fått oss att misstänka att service, personkontakt och tjänsteförmedlingens utförande 
gentemot biblioteksanvändarna är ett relativt obehandlat ämne på biblioteksgolvet, något av 
en vit fläck på kartan. Denna, som vi uppfattar det, brist på medveten strategi i kontakten med 
användarna ställer vi oss frågande till, och har lett till en rad funderingar kring hur man gene-
rellt ser på frågor rörande biblioteksservice. 
 

                                                                 
1 Rågvik, Harry (2003). Malmö Stadsbibliotek: Besökaren alltid i centrum. DIK forum, nr 12, s. 12-13. 
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Eftersom vår erfarenhet från arbete på (större respektive mindre) bibliotek säger oss att servi-
ce och förmedlingsarbete på bibliotek generellt kan uppfattas på väldigt olika sätt, även på en 
och samma enhet, anser vi oss tvungna att välja ut ett enskilt studieobjekt för vår undersök-
ning för att utgå från ett biblioteks givna förutsättningar. Vår intention är att studera service 
på ett bibliotek utifrån användarnas perspektiv, eftersom vi anser att det är detta perspektiv 
som har störst relevans i frågan om servicearbetet. Men eftersom tjänsteförmedling och servi-
ce är ”produkter” som kan sägas tillkomma genom flera steg, har vi valt att väga användarnas 
utsagor mot de tjänster och de erbjudanden i form av tjänster som ett bibliotek kan ge. Det är 
framförallt mot bakgrund av detta, som denna studie omfattas enbart av Västerås stadsbiblio-
tek. Utifrån detta bibliotek och dess arbete med service gentemot användarna, vill vi undersö-
ka hur verksamheten uppfattas – i gränssnittet – av dem det är till för, det vill säga användar-
na.  
 
 
1.1 Bakgrund   
 
1.1.1 Västerås stadsbibliotek 
 
Västerås stadsbibliotek består av huvudbiblioteket, sju stadsdelsfilialer och en bokbuss samt 
uppsökande verksamhet. Personalen är uppdelad i nio arbetslag: tre filialområdeslag, barnla-
get, skön- och musiklaget, faktalaget, entrélaget, servicelaget och uppsökandelaget som leds 
av sammanlagt nio samordnare.  
 
Verksamheten regleras genom avtal mellan uppdragsgivaren, Västerås stads kultur- och fri-
tidsnämnd, och uppdragstagaren och proAros, Västerås stadsbibliotek. I Västerås har de poli-
tiskt valda nämnderna så kallade beställarstaber, vars ledamöter utses av Kommunfullmäkti-
ge, vilka beställer tjänster inom utbildning, vård och omsorg från privata eller offentliga utfö-
rare. Det finns två kommunala utförarorganisationer, proAros och Skultuna kommundels-
tjänst. För Västerås stadsbibliotek innebär detta att man upprättar ett flerårigt avtal mellan 
Västerås stads kultur och fritidsnämnd och proAros Kultur, Västerås stadsbibliotek. I avtalet 
som regleras årsvis fram till 2005, har man bland annat kommit överens om mål, inriktning, 
ersättning m.m. för Västerås stadsbiblioteks verksamhet2.    
 
I avtalet mellan proAros och Västerås stadsbibliotek betonas kulturell välfärd för Västerås 
alla invånare som ett av flera övergripande mål för verksamheten. Detta mål uppnår Västerås 
stadsbibliotek enligt avtalet bland annat genom att se till att bibliotekets öppettider svarar mot 
brukarnas behov, att mediabeståndet håller god kvalitet, är aktuellt och allsidigt samt motsva-
rar medborgarnas behov, att ordna utställningar och programverksamhet för barn och vuxna, 
att erbjuda databaserad informationssökning och Internet, att erbjuda musikfonogram på hu-
vudbiblioteket samt ge medborgarna förutsättningar till studier inom ramen för livslångt 
lärande”3. 
 
De övriga målbilderna i avtalet rymmer aktiv samverkan med en rad aktörer i Västerås, där-
ibland grundskolor, Högskolan samt det lokala föreningslivet. Biblioteket ska vara en naturlig 
mötesplats i staden och dess stadsdelar och utveckla verksamheter som förbättrar livsmiljön i 
staden och dess stadsdelar, bland annat genom att stärka kulturens roll i samspel med andra 
samhällsområden4. Vidare reglerar avtalet bland annat kvalitetskriterier, ersättning och redo-
                                                                 
2  Se Bilaga 1. Avtal mellan Västerås stads kultur- och fritidsnämnd och proAros Kultur Dnr 2002:219KFN260.  
3 Se Bilaga 1. Avtal. 
4 Se Bilaga 1. Avtal. 
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visningsformer. Avtalet bygger på att man inom den kommunala organisationen använder sig 
av en så kallad beställar- och utförarmodell. 
 
 
1.1.2 Beställar- och utförarmodell 
 
Beställar- och utförarmodellen infördes 1 januari 1993. Syftet, enligt proAros hemsida, är att 
skapa en klar rollfördelning mellan utförarna av den kommunala servicen och de som ska 
beställa den5. Man vill på detta vis förtydliga vem som gör vad, vilka ansvarsuppgifter som 
åligger Västerås stadsbibliotek, och försäkra sig om att det man kommit överens om verkligen 
utförs med kvalitet, det vill säga utifrån Kultur- och fritidsnämndens politikers önskemål om 
utförande. Västerås kommunorganisation är därmed indelad i två delar, i politiker (beställare) 
respektive tjänstmän (utförare): 
 
1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ett antal beställarnämnder. 
2. Utförarorganisationen proAros, vars uppgift blir att producera kommunal service på upp-
drag från beställarnämnderna. 
 
För utförandet av uppdraget som avtalet för 2003 innebär, har Västerås stadsbibliotek 2003 
erhållit en budget på 41 miljoner kronor. 
 
Enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut ska verksamheten på Västerås stadsbibliotek utvär-
deras genom en kvalitetsuppföljning vid årets slut. Denna rapport återfinns i den för denna 
undersökning aktuella ”Kvalitetsredovisning6 för Västerås stadsbibliotek för verksamhetsåret 
2002”, där Västerås stadsbibliotek har gjort en uppföljning av det gångna året utifrån över-
enskommelserna i avtalet med beställaren, Kultur- och fritidsnämnden i Västerås. Med hjälp 
av kvalitetsredovisningen avser man att redovisa och säkerställa måluppfyllelsen enligt det 
föreskrivna avtalet. I ”Kvalitetsredovisning för Västerås stadsbibliotek för verksamhetsåret 
2002” ingår även bibliotekets verksamhetsidé samt en presentation av de fyra inriktningsmå-
len för verksamheten. 
 
 
1.1.3 Verksamhetsidé för Västerås stadsbibliotek 
 
Västerås stadsbiblioteks verksamhetsidé7 uttrycker den inriktning och de grundläggande vä r-
deringar som ska gälla för verksamheten. Biblioteket ska vara ett centrum för kultur, informa-
tion och lärande samt en känd och naturlig plats för västeråsarna att besöka. Det ska medverka 
till att skapa läslust, vara ett verktyg i lärandet och bidra till ökat läsande. Dessutom vill man 
från bibliotekets sida aktivt verka för att besökare ska bli nöjda och gärna finna något oför-
väntat positivt. I verksamhetsidén, som presenteras för allmänheten på bibliotekets hemsida, 
slås vidare fast att stadens folkbibliotek är möjligheternas bibliotek, en mötesplats för kunskap 
och upplevelse. 

                                                                 
5 http://proaros.headline.vasteras.se (2003-01-15) 
6 Kvalitetsredovisning för Västerås stadsbibliotek för verksamhetsåret 2002, proAros Kultur, Stadsbiblioteket 
Rune, Staffan 
7 http://www.bibliotek.vasteras.se[2003-04-11]. Bilaga 2. 
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1.2 Syfte  
 
Vi vill undersöka service på folkbibliotek, då vi menar att service idag är en nödvändig kvali-
tetsaspekt på dagens moderna folkbiblioteksverksamhet. För vår undersökning har vi valt att 
studera Västerås stadsbibliotek, där man arbetar efter en beställar-utförarmodell, vilket inne-
bär att Kultur- och fritidsnämnden beställer en verksamhet av tjänstemännen på biblioteket. I 
fallet Västerås, dess huvudbibliotek, vill vi titta på hur avtalet med Kultur- och fritidsnämn-
den, Västerås stadsbiblioteks egen verksamhetsidé och användares intryck av biblioteket för-
håller sig till varandra. Med hjälp av åtta användarintervjuer vill vi se på hur användare upp-
fattar servicearbetet i praktiken. Vi har slutligen för avsikt att jämföra resultatet av denna un-
dersökning med resultatet av den besöksenkät som utfördes i oktober 2001 på Västerås stads-
bibliotek på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
1.3 Problemformulering  
 
Stämmer intentionerna i avtalet8 och Västerås stadsbiblioteks verksamhetsidé9 med de inter-
vjuades intryck av biblioteksservicen? 
 
 
1.4 Frågeställningar 
 
• Uppfattas Västerås stadsbibliotek som informationscentrum, lärocentrum, kulturcentrum 

och mötesplats av dess användare? 
 
• Innebär ett besök på Västerås stadsbibliotek en upplevelse av något ”oförväntat positivt” 

för dess användare? 
 
• Hur uppfattas bibliotekets mål ifråga om service av användarna på Västerås stadsbiblio-

tek? 
 
• Har kontakten mellan användare och personal någon betydelse för servicekvaliteten på 

Västerås stadsbibliotek? 
 
• Är användarna nöjda med bibliotekets service och tjänster? 

                                                                 
8 Bilaga 1. 
9 Bilaga 2. 
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1.5 Allmänna biblioteksförhållanden 
 
Sveriges offentliga biblioteksväsende är reglerat med en lag som trädde i kraft 1 januari 1997. 
I lagen anges målen för folkbiblioteksverksamheten. Att främja intresset för läsning, litteratur 
och kunskapssökande är det grundläggande uppdraget, men i lagen understryks också biblio-
tekens särskilda ansvar att främja tillgängligheten till information och kunskap för alla, bl.a. 
via databaser och nätverk inom biblioteksverksamheten10. Det är nu drygt ett halvt decennium 
sedan bibliotekslagen trädde i kraft och mycket har hänt, inte minst på IT-området, sedan 
dess. 
 
Vi ser idag hur alltfler offentliga och privata samhällsinstitutioner, som t ex vårdcentraler och 
postväsen, antar nya former, i egen eller annans regi. Ibland får dessa förändringar konse-
kvenser för kunder/brukare, t.ex. när vi inte kan ta ut pengar på samma ställe som vi skickar 
våra postpaket eller när vi är sjuka och inte får tala med en fysisk person, utan är hänvisade 
till en telefonsvarare. En del av dessa förändringar mer eller mindre påtvingar använda-
ren/kunden nya rutiner för pengatransaktioner, sjukbesök och försändelser. Även bibliotekens 
rutiner och tillgänglighet förändras, menar vi. Automater för utlåning och återlämning före-
kommer på en del bibliotek och har man åtkomst till Internet kan man sköta alltfler biblioteks-
tjänster hemifrån. Biblioteken tillhandahåller datorbokning och erbjuder åtkomst till en rad 
databaser för att tillgodose användarnas informationsbehov. 
 
På utbildningssidan ser vi hur folkbiblioteken på nytt iklätts rollen som aktiv folkbildare. Idag 
kopplas återigen biblioteken alltmer samman med utbildning som en följd av tanken om det 
livslånga lärandet. I synnerhet på de större kommunala folkbiblioteken finns ambitionen att 
vara lärocentrum och centrum för kultur och information i sina hemstäder. Dessa bibliotek 
uppbär på något vis både funktionen av informationscentral, det traditionella biblioteket, mö-
tesplats och  kulturcentrum samtidigt! Mitt i denna ambitiösa strävan att tillfredsställa en 
mängd olika behov brottas många bibliotek med stora besparingar vilket i en del fall inneburit 
personalminskningar, samtidigt som anpassningen till tekniken och ett ökande datoranvän-
dande ställer krav på tekniskt kunnande och kostbara investeringar.  
 
Anders Örom, lektor vid Aalborgs bibliotekshögskola, beskriver utvecklingen på bibliotek 
alltsedan 1960-talet utifrån yrkesrollen, bibliotekariens yrkesidentitet. Han tecknar bilden av 
fyra bibliotekarietyper, som får symbolisera olika fackmannadrag inom yrket. De utgörs av 
kulturförmedlaridentiteten, fackreferensidentiteten, BDI- identiteten samt 1970-talets socialar-
betaridentitet. Kulturförmedlaridentiteten utmärks av att syssla med förmedling av kulturupp-
levelser, läsning, och besitter en förmåga till överblick över beståndet vad gäller innehåll. 
Fackreferensidentiteten kännetecknas likaledes av förmedling, men med specialisering på 
vetenskap och fackkunskaper. BDI- identiteten står för det hantverksmässiga klassifikations- 
och katalogiseringsarbetet och socialarbetaridentiteten är bland annat inriktad på den uppsö-
kande verksamheten med avseende på olika kategorier av människor med särskilda behov. 11 
 
Örom slår fast att det tidigare var den intellektuella och den kommunikativa sidan av arbetet 
som värderades tyngst och ansågs absolut viktigast, vilket kom till uttryck i den typ han be-
nämner som den traditionella kulturförmedlaridentiteten12. In på 1990-talet kan man lugnt 
anta att denna identitet fortfarande är den mest utbredda, menar Örom. Det är emellertid det 
                                                                 
10 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 (1996). Stockholm: Fakta Info Direkt 
11 Örom, Anders (1993). Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering. Biblioteksarbej-
de, nr 39, s.39. 
12 Ibid., s.38. 
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teknologibaserade informationsarbetet som har medvind och politikernas gunst alltsedan dess, 
vilket lett till att mindre resurser och mindre uppmärksamhet ägnas just kulturförmedlingsar-
betet, hävdar Örom13. En fara ligger häri, enligt Örom, genom att begreppet förmedling allt-
mer ersätts av begreppet service, vilket Örom ser som en följd av att arbetet med tekniken och 
verktygen kommer i första hand, och rentav skymmer  arbetet med att förmedla. Istället för att 
lyfta fram direkt förmedling, vägledning och samtal med användarna, läggs den största vikten 
vid sökverktygen, medlen, förbättrad administration, effektivisering samt tjänsteförmedlingen, 
servicen. Enligt Örom, står det värdesystem som tekniken upplevs medföra, i konflikt med 
den mest utbredda yrkesidentiteten bland bibliotekarierna: kulturförmedlaridentiteten. Örom 
uppfattar med andra ord  den ökande användningen av begreppet ’service’ som ett uttryck för 
en avpersonaliserande tendens på biblioteken. I denna studie väljer vi dock att använda be-
greppet ’service’ för att beteckna bibliotekets utbud i alla dess former. Hit räknar vi såväl ny 
teknik som det traditionella förmedlingsarbetet i dess skilda former.  
 
 
1.6 Avgränsningar 
 
’Service’ i betydelsen kundtjänst, betjäning eller tillsyn14 skulle kunna diskuteras ur ett flertal 
synvinklar. Vi har valt att koncentrera oss på den synvinkel som utgår ifrån den person som 
åtnjuter ’service’, det vill säga användarens, brukarens, låntagarens eller kundens synvinkel. 
Vi kommer alltså inte fästa stor vikt vid frågor rörande den inre organisationen och tillväga-
gångssättet för servicearbetet på Västerås stadsbibliotek. Vi avgränsar undersökningen till att 
omfatta service som idé och som uträttad tjänst, såsom det resulterat i användarens uppfatt-
ning om biblioteksservicen. Servicearbetet som personalen uträttar i processen däremellan, 
kommer vi i den här uppsatsen inte titta närmare på. Anledningen till detta är inte att det sak-
nar relevans, utan handlar snarare om tid och undersökningens begränsningar. ’Service’ sedd 
ur användarnas perspektiv blir därmed en fråga om bemötande från bibliotekets sida, både 
ifråga om personliga kontakter och via de tekniska hjälpmedel som biblioteket ställer till för-
fogande. ’Service’ handlar då också om tillgänglighet, om användarens intryck av biblioteks-
personalens kompetens, men också om vilka tjänster och medier som erbjuds och i vad mån 
användaren uppfattar och uppskattar dessa.  
 
När man börjar undersöka ’service’ på bibliotek, vad som erbjuds och hur, kommer man snart 
in på frågor rörande kvalitet. Biblioteken erbjuder medborgarna samhällsservice i form av 
bibliotekstjänster, och bakom själva ansatsen att vilja erbjuda god service ligger naturligtvis 
att verksamheten har ett uppdrag att tillhandhålla tjänster. Allmänheten har därmed rätt att 
ställa krav på de tjänster och den service som erbjuds medborgarna, det vill säga man kan 
förvänta sig att servicen ska borga för ’kvalitet’ i betydelsen ”inre värde; egenskap; sort; be-
skaffenhet”15. ’Kvalitet’ kan därmed sägas stå för en ”förmåga att uppfylla kundens förvänt-
ningar”16, enligt en definition, men också för att uppfylla verksamhetens mål eller uppdrag. 
’Biblioteksservice’ blir med nödvändighet en sammanslagning av dessa båda kriterier.  
 
För att kunna studera service på bibliotek utan att ha vare sig för starka band eller förutfattade 
meningar, valde vi att söka oss utanför vår hemstad Örebro. Vi diskuterade olika alternativ, 
men valet föll på Västerås, som vi kände väldigt lite till, men som var ett större stadsbibliotek 
i någorlunda nära anslutning till Örebro.  
                                                                 
13 Ibid., s.41. 
14 Svenska akademins ordlista över svenska språket. 1986 
15 Svenska akademins ordlista över svenska språket.1986. 
16 Sandholm, Lennart, Kvalitetsstyrning. 1988, s. 7. 
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1.7 Disposition 
 
Det inledande kapitlet innehåller förutom bakgrund och information om Västerås stadsbiblio-
tek även syfte, problemformulering och frågeställningar. Vi skriver där också om allmänna 
biblioteksförhållanden och avgränsningar för uppsatsen. 
 
Kapitel två behandlar begrepp och teoretiska utgångspunkter. Vi tittar på servicebegreppet ur 
olika aspekter, tjänste- och kvalitetsteorier, folkbibliotekets skilda roller samt biblioteksförut-
sättningar och biblioteksbehov. Tidigare forskning inom området kommer att tas upp och ingå 
i de teorier vi där behandlar. 
 
Tredje kapitlet handlar om våra metodval, som är kvalitativa intervjuer och källstudier. Både 
intervjuer och källmaterial kan ses som texter, varför textanalys har en central funktion i vår 
undersökning. 
 
Undersökningen redovisas i ett analysavsnitt, kapitel fyra. Vi presenterar respondenterna och 
gör en tematisk analys av intervjuerna. Här redovisar vi bibliotekets styrdokument samt gör 
en källanalys av dessa. 
 
Diskussion och slutsatser tas upp i kapitel fem och sammanfattning slutligen i kapitel sex. 
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2. Begrepp och teoretiska utgångspunkter 
 
2.1 Tjänste- och kvalitetsteori 
 
2.1.1 Tjänster 
 
Eftersom vår uppsats handlar om servicekvalitet behövde vi sätta oss in i begrepp som tjäns-
ter, offentliga tjänster, tjänstekvalitet, TQM17 och kundbegrepp. Vi sökte litteratur om service 
management och tjänsteutveckling för att orientera oss inom ämnet. De författare som gav oss 
mest arbetar, inte oväntat, på handelshögskolor eller institutioner för företagsekonomi. Men 
den sociologiska vetenskapen finns också representerad bland författarna. 
 
Christian Grönroos, professor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, är ett av de större 
namnen inom tjänsteforskningen och har i sin bok Service Management i den offentliga sek-
torn överfört service -management-tänkandet till denna sektor. Bo Edvardsson, biträdande 
professor i företagsekonomi och chef för tjänsteforskning vid Högskolan i Karlstad, har i sin 
forskning inriktat sig på olika aspekter på ledning, organisering och utveckling av tjänsteverk-
samheter. Hans bok Kvalitet och tjänsteutveckling var den första på svenska som fokuserade 
tjänsteutveckling och dess betydelse för totalkvalitet. De tre författarna till Tjänstekvalitet – 
för kund, anställd och ledning, BengtOve Gustavsson, Håkan Kullvén och Patrik Larsson är 
alla aktiva vid Högskolan i Karlstad och Centrum för Tjänsteforskning. BengtOve Gustavsson 
är biträdande professor i sociologi, Håkan Kullvén ekonomie doktor i företagsekonomi och 
Patrik Larsson filosofie doktor i sociologi. 
 
 
2.1.2 Vad är offentliga tjänster? 
 
Begreppet tjänst är svårt, om ens möjligt att definiera på ett acceptabelt sätt. För att ringa in 
vad en offentlig tjänst är kan man börja med att beskriva vilken verksamhe t den offentliga 
sektorn bedriver. Offentlig verksamhet kan enligt Grönroos18 delas in i fyra områden : 
 
• Traditionella offentliga uppgifter 
• Administrativa uppgifter 
• Strukturuppbyggande uppgifter 
• Erbjudanden om individuella tjänster 
 
Biblioteksverksamheten hamnar inom det sistnämnda området, erbjudanden om individuella 
tjänster, som även bland annat omfattar offentliga utbildnings- och kulturtjänster. Det finns 
inga fundamentala skillnader mellan offentliga tjänster och tjänster som produceras inom den 
privata sektorn, fastän alla typer av tjänsteproduktion givetvis ändå skiljer sig från varandra. 
Olika slag av kunskap, kompetens och arbetsredskap krävs, men den grundläggande struktu-
ren är ändå densamma. 

                                                                 
17 Total Quality Management 
18 Grönroos, Christian, Service Management i den offentliga sektorn . 1988, s.11. 
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Några särdrag som kan påverka tjänsteproduktionen påpekar Grönroos19 : 
 
• Offentliga tjänster är ett led i samhällspolitiken och underställda politisk styrning 
• Offentliga tjänster är baserade på förordningar och deras mängd och kvalitet styrs av för-

ordningar 
• Resurserna bakom offentliga tjänster är normalt bundna till budgetförfarandet 
• Offentliga tjänster styrs på riksnivå 
• Målen med de offentliga tjänsterna är huvudsakligen samhällspolitiska, även om företags-

ekonomiska mål också förekommer 
 
 
2.1.3 Vad karaktäriserar tjänster? 
 
Tjänster har fyra grundläggande karakteristika20: 
 
• Tjänster är delvis inte påtagliga eller är abstrakta 
• Tjänster är processer 
• Tjänster produceras och konsumeras eller upplevs delvis samtidigt 
• Kunden som användare tar delvis själv del i tjänsteproduktionsprocessen 
 
Den första punkten betyder att en kund kan ha svårt att se tjänsten framför sig som en konkret 
helhet och kan ha svårt att objektivt värdera vad tjänsten betyder för honom/henne. Men vissa 
delar av en tjänst kan trots det ändå upplevas högst påtagligt. Att tjänster är processer betyder 
att en tjänst består av en serie aktiviteter som tillsammans utgör den helhet som kunden erfar. 
Denna serie av aktiviteter kan kunden själv uppleva och konsumera samtidigt som den produ-
ceras eller skapas, som t ex när en låntagare söker information på ett bibliotek. Att kunden 
själv deltar i tjänsteproduktionsprocessen innebär att hon/han förutsätts vidta vissa åtgärder 
för att det ska vara möjligt att betjäna honom/henne. På ett bibliotek måste man t ex först 
skaffa ett lånekort för att få låna och man måste kanske också numera själv låna boken i en 
automat. Grönroos ser det som mycket viktigt att man i den tjänsteproducerande organisatio-
nen förstår innebörden av dessa egenskaper för tjänster. ”Om man inte gör det, är risken stor 
att man inte förstår kunden rätt, inte förstår hur kvaliteten på tjänsterna upplevs av kunderna 
och att man förbiser någon viktig resurs eller företeelse vid en utvecklingsprocess.”21 
 
Något Grönroos inte tar upp är den samhälleliga, sociala och kulturella kontext en tjänst pro-
duceras och konsumeras i. Studiet och teorierna kring tjänsteproduktion får därmed något av 
laboratorium över sig, menar vi, som om de förekommer i något slags vakuum. Senare forska-
re i ämnet, som BengtOve Gustavsson och Patrik Larsson med rötter i sociologin, har emeller-
tid tillfört dessa, som vi tycker, viktiga aspekter till tjänsteteorin. 
 
 
2.1.4 Kvaliteten på tjänster 
 
Som en följd av tjänstens komplicerade natur upplevs kvaliteten på en tjänst på ett komplice-
rat sätt. Kunden grundar sin upplevelse av tjänstens kvalitet både på vad han/hon får och på 
hur han/hon upplever processen som leder fram till det han/hon får. Det är en upplevelse av 

                                                                 
19 Grönroos 1988, s.12. 
20 Grönroos 1988, s.12. 
21 Ibid., s.23. 
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totalkvaliteten av en tjänst som blir avgörande. Totalkvaliteten på en tjänst består av tre kom-
ponenter22 . 
 
• Teknisk kvalitet (vad kunden får) 
• Funktionell kvalitet (hur processen upplevs) 
• Organisationsprofil (image)       
 
Organisationsprofilen utgör ett slags filter genom vilket den faktiska kvaliteten ses. Om profi-
len är bra kommer kunden att se positivare på vad han får och hur processen fortlöper. Om 
den är dålig kommer negativa händelser i anslutning till den tekniska och funktionella kvalite-
ten att stärkas. Små misstag och negativa upplevelser upplevs starkare och totalkvaliteten 
kommer att upplevas sämre än vad den annars skulle gjorts. Man talar om ”sanningens ögon-
blick” och menar då mötet mellan de båda aktörerna, det ögonblick då tjänsten uppstår och 
kvaliteten realiseras. Dessa ögonblick kan ge bestående intryck som i sin tur formar kvalitets-
uppfattningen. 
 
 
2.1.5 Vad är kvalitet? 
 
Ordet kvalitet kommer från latinet, qualitas, och betyder beskaffenhet eller egenskap.  
Gummesson23, professor i marknadsföring och företagsekonomi vid Stockholms universitet, 
listar följande punkter om kvalitet : 
 
• Kvalitet är synliga, mätbara egenskaper – och kan beskrivas med hjälp av specifikationer. 

För en vara, t ex en bil kan det gälla motorstyrka, bränsleförbrukning, krockskydd. För en 
tjänst kan det handla om tid, t ex hur snabbt ett tåg kör eller, för att ta ett exempel från 
biblioteksvärlden, väntetiden i en kö för en bok. 

• Kvalitet är inneboende, svårmätbara egenskaper – skillnaden mellan det mediokra och det 
fullgångna, mellan imitationen och originalet. Här handlar det om delvis subjektiva och 
personliga uppfattningar som kan vara svåra att mäta. Bokrecensioner är exempel på för-
sök till kvalitetsbestämning. 

• Kvalitet är en upplevelse hos kunden – kunden avgör vad som är kvalitet. Kvaliteten blir 
individuell och subjektiv enligt denna definition. 

• Kvalitet enligt ISO (International Standardization Organisation) 24 – alla sammantagna 
egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underför-
stådda behov. 

• Värde – handlar om kundens egen personliga bedömning av vad hon/han får i relation till 
det pris hon/han kan och vill betala. Kvalitet har nästan alltid, ur ett kundperspektiv, en 
koppling till kostnaderna. Ju mer en tjänst kostar desto högre förväntningar skapas och 
därmed högre krav på kvalitet. 

 
Två centrala infallsvinklar på fenomenet kvalitet är objekt och subjekt. Kvaliteten ligger var-
ken i tjänsten eller hos kunden utan i själva relationen mellan dem. Tjänsten uppstår och kva-
liteten realiseras i samspelet mellan subjekt och objekt. Som Edvardsson skriver : Kvalitet är 

                                                                 
22 Grönroos 1988, s.23. 
23 Gummesson, Evert, Att förstå kundens upplevda kvalitet. 1993, s.7. 
24 ISO 9004-2, Quality Management and Quality Systems Element. Part 2: Guidelines for Service. 1991, s. 5. 
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ett begrepp som beskriver ett relativt snarare än ett absolut fenomen, är dynamiskt snarare än 
statiskt och kontextbestämt snarare än objektbestämt.25 
 
2.1.6 Tjänstekvalitet 
 
En traditionell definition av tjänstekvalitet är att ”tjänsten skall motsvara kundernas förvänt-
ningar och tillgodose deras behov”. Det är ett marknadsorienterat perspektiv med kunden som 
självklar utgångspunkt.  
 
Enligt nyare, och enligt vårt förmenande riktigare, sätt att se på tjänstekvalitet jämför kunden 
som individ sina upplevelser av en tjänst med en kollektiv norm eller standard som finns i den 
sociala grupp som hon/han tillhör, snarare än med sina personliga förväntningar. Tjänsteföre-
taget måste placeras in i en social och kulturell omgivning och de förhållanden som reglerar 
uppfattningarna om tjänstens kvalitet måste undersökas. För att ett kvalitetsbegrepp ska bli 
klart och otvetydigt bör det alltså beskrivas i en viss kontext. Att klargöra vad kvalitet står för 
i den egna verksamheten och att hitta relevanta kvalitetsdefinitioner är en viktig första fas i 
allt kvalitetsutvecklingsarbete. Kvalitetsbegreppet bör, enligt Edvardsson26, kunna definieras 
med utgångspunkt i frågorna : Kvalitet för vem eller vilka? Kvalitet i vad? Dessa frågor anser 
vi är av största betydelse i allt kvalitetsarbete. De lägger grunden för ett målinriktat arbete; 
vad vill man uppnå, vilka vill man nå och på vilket sätt? 
 
I en kvalitetsdiskussion finns även andra intressenter än kunderna att ta med : de anställda och 
ledningen. Total tjänstekvalitet uppstår, påpekar både Edvardsson27 och Gustavsson, Kullvén 
och Larsson28  först när dessa tre aktörer är tillfredsställda samtidigt. Till skillnad mot tidigare 
litteratur om tjänsteverksamhet menar de att kunden inte bör stå i centrum vid diskussioner 
om tjänstekvalitet, utan att god tjänstekvalitet i stället handlar om att skapa insikt i tre per-
spektiv : kundernas, de anställdas och ledningens. Först när ledningen tar hänsyn till alla tre 
perspektiven kan total tjänstekvalitet uppnås. 
 
 
2.1.7 Kvalitetsfaktorer 
 
Bland de mer kända forskarna inom området tjänstekvalitet finns Berry, Parasuraman och 
Zeithaml, som har studerat den kunduppfattade kvaliteten i flera olika tjänster. 
Tjänstekvalitet beskrev de med tio faktorer : pålitlighet, villighet, kompetens, tillgänglighet, 
artighet, kommunikation, trovärdighet, säkerhet, förståelse för kunden och påtaglighet. De 
reducerade senare dessa tio till fem kvalitetsfaktorer och hävdar att de är generellt giltiga29 :  
 
• påtaglighet 
• pålitlighet  
• villighet, beredskap  
• säkerhet   
• empati, inlevelse  

                                                                 
25 Edvardsson, Bo, Kvalitet och tjänsteutveckling. 1996, s. 123. 
26 Edvardsson 1996, s.127. 
27 Ibid., s.129. 
28 Gustavsson, BengtOve, Kullvén, Håkan, Larsson,Patrik, Tjänstekvalitet. 1997, s.9. 
29 Edvardsson 1996, s.138. 
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2.1.8 Tio teser om tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling 
 
Edvardsson redovisar tio teser om tjänstekvalitet som vägledning i tjänsteutveckling med in-
byggd kvalitet.30 Teserna täcker in centrala delar av det moderna kvalitetstänkandet TQM, 
Total Quality Management.  
 
• VD eller motsvarande skall vara den främste utövaren av ett professionellt och operativt 

ledarskap och bl a utforma och sprida kvalitetspolicy, utmanande mål, planer och rutiner 
för alla delar av verksamheten samt fördela ansvaret inom organisationen. 

• Tjänstekvalitet ses som ett strategiskt utvecklingsområde, en vision för verksamhetens 
utveckling och en central chefsuppgift på alla nivåer. 

• För att bli framgångsrika bör ett tjänsteföretag präglas av multifokus : de ska samtidigt 
tillgodose kundernas, medarbetarnas och ägarnas behov och förväntningar. De ska betona 
kvalitet i resultat, processer och förutsättningar för tjänsten och hur dessa samspelar. Trots 
att kundorientering väger särskilt tungt innebär det inte att alltid styras av kunderna eller 
att kunderna alltid har rätt. 

• Kvalitet gäller alla och är allas ansvar och varje medarbetare har kunskap, resurser och 
befogenhet att prestera rätt kvalitet. 

• Tjänsteutveckling och tjänstekonstruktion innebär att bygga in förutsättningar för rätt kva-
litet när man utvecklar nya tjänster; ett nyckelområde i kvalitetsarbete. 

• Utveckling av kvalitet i verksamhetens samtliga processer betonas. 
• Utveckling av tjänstekvalitet ses som kanske den viktigaste åtgärden för att förbättra pro-

duktivitet och lönsamhet. 
• Betoning av s k complaint management, d v s att upptäcka kundmissnöje och ställa tillrät-

ta, kompensera och förklara kvalitetsbristen – misslyckandets möjlighet. 
• Betoning av medarbetarnas engagemang för kundupplevd totalkvalitet. Detta förutsätter 

utmanande och utvecklande arbetsuppgifter, goda relationer medarbetarna sinsemellan 
samt en bra relation till chefen. 

• Ökad betoning av systematisk mätning av tjänstekvalitet, med utgångspunkt i vad som är 
kvalitet för kunder, medarbetare och uppdragsgivare. Man mäter mot faktabaserade och 
realistiska kvalitetsmål och följer upp kvalitet och ekonomi vid ett och samma tillfälle och 
i samma grupp. 

 
Dessa tio teser anser vi borde ligga till grund för all verksamhet inom den offentliga tjänste-
sektorn och inte minst i biblioteksvärlden.  
 
 
2.1.9 Kund – kundbegreppet, kundperspektiv 
 
Själva begreppet kund kan ges flera olika innehåll. Oftast talar man i marknadsföringslittera-
turen om kund som den som har behov eller önskemål som ska tillgodoses med något slags 
erbjudande. Egentligen avser ordet någon som ”mot ersättning tar någons tjänster i anspråk”. 
Under senare år har begreppet fått ett vidgat innehåll och avser alla mottagare av verksamhe-
tens resultat i form av varor, tjänster och information. Kundbegreppet har kommit att ersätta 
benämningar som abonnent, konsument, användare, brukare, avnämare, klient, patient, elev, 
student. Kommunala förvaltningar och bolag kan kalla kommuninvånarna för kunder. Kunder 
är även medarbetare inom den egna  organisationen, s k  interna kunder. 
 
                                                                 
30 Edvardsson 1996., s.156. 
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I biblioteksvärlden är låntagare det traditionella begreppet. Det anglosaxiska inflytandet ska-
pade så småningom termen brukare, användare (user). Den moderna marknadsekonomin för-
de med sig termen kund även in i bibliotekssfären. Själva förespråkar vi ordet användare, som 
vi anser täcker in de många skilda aspekter man kan lägga på en vistelse på biblioteket. Ordet 
låntagare antyder att biblioteksbesöket kommer att utmynna i ett lån, vilket ju långt ifrån är 
fallet. Ordet besökare förefaller oss vara mer passivt och täcker inte heller in de fall då man 
hemifrån använder bibliotekets nätanslutna tjänster. 
 
I de styrdokument vi studerat för uppsatsen används tre olika ord för dem som använder bibli-
oteken i Västerås. I avtalet mellan Västerås stadsbibliotek och Kultur- och fritidsnämnden 
används ordet ’brukare’ genomgående, man talar t ex om ’brukarnas behov’. I bibliotekets 
kvalitetsredovisning och i enkäten används ’besökare’, ’brukare’ och ’låntagare’. Ordet ’lån-
tagare’ används där i direkt koppling till lån av olika media och ’besökare’ eller ’brukare’ om 
den allmänhet som rör sig i biblioteket. 
 
Kommunen själv kan också vara kund, i de fall där kommunen upprättat ett köp- och säljfö r-
hållande mellan den politiska nämnden som beställare och den organisation som utför verk-
samheten som utförare. Det är denna beställar- och utförarmodell man använt sig av i Väs-
terås sedan 1993. 
 
Inom det moderna kvalitetstänkandet är det vanligt att se kunden som den man är till för, att 
sätta kunden i centrum.  ”Det är dennes eller dessas behov, krav och förväntningar som skall 
vara styrande för din organisation, dina medarbetare och din verksamhet”. 31 Men vill man 
uppnå total tjänstekvalitet skall man som vi förut sett, även beakta de andra två perspektiven, 
personalens och ledningens. Att bara göra som kunden säger är att, som Edvardsson påpekar, 
nedvärdera den egna kompetensen. Kunden kommer ju till tjänsteleverantören – yrkesmänni-
skan, specialisten – för att lösa ett problem eller få hjälp av något slag. 
 
Kopplat till kundbegreppet är begreppet behov. Behov hänger intimt samman med all mänsk-
lig aktivitet. Behov kan vara differensen eller gapet mellan hur det är nu och hur man anser att 
det borde vara. De kommer till uttryck i önskemål eller krav på varor eller tjänster som för-
väntas kunna tillgodose de aktuella behoven. Det finns många olika behovsmodeller, bl a 
Maslows behovspyramid, som beskriver människans behov i olika nivåer, från ”lägre”, som 
gäller t ex överlevnad, till ”högre”, som gäller t ex självförverkligande.  
 
Ett annat viktigt begrepp sammankopplat med tjänstekvalitet och tjänsteutveckling är förvän-
tan. Det är kopplat till ett fenomen eller objekt, en specifik tjänst eller ett visst företag. Det har 
sin grund i kundens behov, men påverkas också av företagets image, tidigare uppleve lser och 
erfarenheter av tjänsteföretaget. Kunden jämför också sina upplevelser av tjänsten (både som 
resultat och som process) med en kollektiv norm eller standard som finns i den sociala grupp 
som hon/han tillhör. 
 
Empati är ett av nyckelorden i service- och kvalitetskulturen, d v s vilja och förmåga att leva 
sig in i kundsituationen och känna med kunden.  

                                                                 
31 Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 1995, s.51. 
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2.1.10 Servicemodeller inom service management 
 
Man skiljer inom service management mellan å ena sidan produkter som avlastar en kund och 
å andra sidan produkter som möjliggör en viss aktivitet för kunden. Bibliotekens tjänster torde 
höra till den senare kategorin.  
 
I sin  bok Service management – ledning och strategi i tjänsteproduktionen betonar Richard 
Normann, doktor i ekonomi med marknadsföring och företagsstrategier som huvudfrågor, 
vikten av att anta ett holistiskt synsätt vid studiet av servicesystem, eller service management 
system . I likhet med  bl.a. Edvardsson konstaterar Normann att service- och tjänstekvalitet är 
avhängigt av en kedja av aktörer, där ledning, personal och i förekommande fall även kunden 
ingår. ”Service är en social process och management är förmågan att styra sociala processer. 
Och serviceorganisationer är mera känsliga för managementkvaliteten än troligen någon 
annan typ av organisation”, skriver Normann32.  
 
Normanns teorier i boken bygger på i huvudsak två modeller. Den ena modellen är service-
konceptet, även kallat servicepaketet, vari ingår kärnservice, vilken omges av kringservice. 
Kärnservice utgörs av  företagets huvudsakliga idé. Kringservicen är service som stöd för att 
ge kärnservicen. Den andra modellen är serviceleveranssystemet, och består av personalen, 
kunden samt utrustning och fysiska hjälpmedel. Serviceleveranssystemet producerar service-
konceptet. Under själva serviceleveransen infinner sig ’sanningens ögonblick’, det begrepp 
som Norman själv har myntat apropå kundens upplevelse av själva leveransen av tjänster eller 
varor: 
 

De flesta tjänster är resultatet av sociala handlingar som äger rum i form av di-
rektkontakt med kunden och ombud för serviceföretaget. För att använda en meta-
for från tjurfäktning, kan vi säga att hur kvaliteten upplevs bestäms i sanningens 
ögonblick, när serviceleverantören och servicekunden möter varandra på arenan. 
I det ögonblicket är de i högsta grad utelämnade åt sig själva. Det som då händer 
kan inte direkt påverkas av företaget. Det är skickligheten, motivationen och de 
instrument som används av firmans representanter och förväntningarna och bete-
endet hos kunden, som tillsammans kommer att skapa serviceleveransprocessen.33 

 
Även om Normanns teorier i första hand är ämnade åt produktionsföretag inom helt andra 
områden än bibliotekens, med perspektiv på produktionsvägen som ett system, menar vi att 
resonemangen i stora delar är giltiga även för biblioteken. Hans modell av personalen och 
kunden samt utrustning och fysiska hjälpmedel, vilka tillsammans utgör serviceleveranssy-
stemet, har många beröringspunkter med hur service och tjänster åtnjuts och levereras på bib-
liotek. Normanns bild av hur sanningens ögonblick uppenbaras på arenan när kunden och 
serviceleverantören möts, kan också ses som en stark betoning av det mänskliga mötets bety-
delse för serviceupplevelsen, en tanke som i sitt ekonomiska sammanhang kanske kan förefa l-
la oväntad. Men Normann tillmäter det sådan vikt eftersom han ser det som avgörande för 
kundens upplevelse av servicen. 
 
 

                                                                 
32 Normann, Richard, Servicemanagement: ledning och strategi i tjänsteproduktionen . 1992, s.63. 
33 Ibid., s.32. 
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2.1.11 Service och företagsekonomi 
 
I en mängd sammanhang förknippas ’service’ med företagande och företagsekonomi. Även 
inom bibliotekssammanhang finner man denna koppling34. Mot bakgrund av snabba om-
världsförändringar, ny teknik, andra krav på information samt sämre ekonomi, arrangerade 
Forskningsrådet och företagsekonomiska institutionen i Lund 1992 ett seminarium på temat 
”Biblioteket som serviceföretag”. Man vinnlade sig då om att applicera ett företagsekonomiskt 
synsätt på biblioteksverksamheten, med fokus på relationen mellan biblioteket och dess kun-
der, i syfte att nå förnyelse och förbättrad service. Som framgår av rapporten från detta semi-
narium fanns det vissa svårigheter i att tillämpa denna modell. Frågor som ”Vad är resultat?”, 
”Vad ska man se som intäkter?” aktualiserar att i statligt och kommunalt finansierade biblio-
tek – och i synnerhet folkbibliotek - bygger verksamheten på helt andra idéer/ premisser än 
vad företagsverksamhet vanligtvis gör. Ändå, menar Göran Widebäck, är likheterna mellan 
bibliotek och företag med ekonomiska vinstintressen stora och relevanta. För sektorer inom 
offentliga sektorn kan man vid en jämförelse t.ex. istället för vinstresultat i form av pengar 
tala om ”värde för pengar”35. Uttrycket ”värde för pengar” betonar relationen av ett skapat 
värde i förhållande till insatta resurser, och är ett mått på effektiviteten, skriver Widebäck36. 
 
 
2.1.12 Service utifrån användarstyrning 
 
Bosse Jonsson skriver i sin avhandling Medborgarna och marknaden om vad han uppfattar 
som bibliotekens nya anpassning till besökaren. Användarstyrning, det vill säga att efterfrågan 
styr framför allt inköp, har enligt honom kommit att bli något av en ledstjärna bland många 
bibliotekschefer, och även bland ansvariga politiker, eftersom det förhoppningsvis leder till att 
folkbibliotekens mediabestånd då används, vilket naturligtvis eftersträvas. Jonsson tolkar 
denna tendens att låta användarna styra inköpen och mediautbudet, snarast som en överlev-
nadsstrategi, vars primära syfte är att uppvisa goda resultat37, det vill säga siffror som bekräf-
tar att det införskaffade mediabeståndet används38. Här skönjer man en parallell till Wide-
bäcks företagsekonomiska sätt att betrakta biblioteken. De satsade anslagen omsätts via utlån 
till ’värde för pengar’. Kriteriet för effektivitet är uppnått. Men det finns även andra sätt att 
värdera ett biblioteks effektivitet och mått av ”värde för pengarna.” 
 
 
2.1.13 Folkbibliotekets roller och betydelse 
 
I boken Gör biblioteket en forskel av Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen, 
diskuteras folkbibliotekets funktion och betydelse i dagens Danmark39. Efter att har tagit del 
av De la Bibliothèque au Droit de Cité (1997), vari redovisades en undersökning gjord på 
ungdomars förhållande till lokala bibliotek i olika socialt belastade områden i Frankrike, och 
den avgörande roll biblioteken där spelade för att skapa ett bättre liv för unga människor på 
glid, ville Jochumsen och Rasmussen undersöka de danska bibliotekens betydelse. Gör biblio-
teket en forskel, som kom ut 2000, bygger på en större undersökning med användarintervjuer 
                                                                 
34 Blomberg, Barbro & Widebäck, Göran (red.).  Biblioteket som serviceföretag. Kunden i centrum, 1992. s.7. 
35 Ibid., s. 13. 
36 Ibid. 
37 Arnborg, Beata (2003), Från kund till tänkande medborgare per automatik. DIK forum, nr 5, s. 12. 
38 Jonsson, Bosse, Medborgarna och marknaden, Pedagogisk diskurs för folkbibliotek. 2003, s. 120. 
39 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper, Gör biblioteket en forskel? 2000. 



 20 

som genomfördes i Danmark 1999. Utifrån intervjuerna ville man ringa in vilken vikt de in-
tervjuade tillmätte biblioteket, utreda vilka förhållanden som var gemensamma för dem, samt 
se på vad som kännetecknar de föreställningar de intervjuade hyste kring bibliotek. Kort sagt: 
Vad gör biblioteket för skillnad? Spelar biblioteket någon större roll? Trots att det av naturliga 
skäl förekommer en del olikheter mellan danska biblioteksförhållanden och svenska, finner 
man många fruktbara resonemang i texten, vilka lätt kan appliceras även på svensk biblio-
teksverksamhet. Faktum är att man slås av hur stora likheter det tycks finnas mellan de svens-
ka och de danska folkbiblioteken. 
 
Författarna redovisar och diskuterar de intervjuades föreställningar kring folkbibliotek, och 
hur man kan beskriva biblioteket utifrån danska förutsättningar, dels som symbol för diverse 
danska företeelser, men också som samhällsservice snarlik andra slag av tjänster och funktio-
ner i samhället. Biblioteket kopplas av användarna i första hand ihop med att låna böcker, 
men det utkristalliseras även fyra större områden, vilka användarna kommer att tänka på när 
biblioteket ska beskrivas: 
 
• Kulturcentrum (att jämföra med kulturhus eller museer) 
• Lärocentrum (kopplas ihop med skola, utbildning och bokhandel) 
• Offentliga kontor (som socialkontor eller teknisk förvaltning)  
• Sociala samlingsplatser (t.ex. församlingshus, klubbar och dagcenter)  
 
Biblioteket kan därtill ses som en nationalsymbol, menar Jochumsen och Hvenegaard Ras-
mussen. Som stöd för och förlängning av det danska språket i dess egenskap av minoritets-
språk, ser de intervjuade biblioteket som en garant för språkets fortlevnad, samt som ett ställe 
som vänder sig till och brukas av alla delar av befolkningen. Biblioteket får då också en sym-
bolisk funktion i det att det stöttar föreställningen om det danska och ”vad det vill säga att bo i 
Danmark”, med tron på social mobilitet och upplysning och med en utbredd förankring hos 
allmänheten om tillhörighet och samling. Bibliotekets betydelse för den lokala identiteten 
lyser också igenom i materialet. För en del användare tycks biblioteket vara av stor betydelse 
när det gäller känslan av tillhörighet i närsamhället. Men om föreställningarna om biblioteket 
till stor del är gemensamma bland användarna, så är bilden av vad biblioteket används till 
betydligt mera spretig. 
 
När det gäller frågan om hur biblioteket används, visar intervjuerna i boken upp en samman-
satt bild, en bild av mångfald. I boken Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling av Mari-
anne Andersson och Dorte Skot-Hansen från 1994 återfinner vi den modell som Jochumsen 
använder sig av vid sin analys av intervjumaterialet för att urskilja olika mönster i användan-
det av biblioteket. Modellen, som förövrigt helt överensstämmer med hörnstenarna i verk-
samhetsidén för Västerås stadsbibliotek, bygger på att de fyra huvudkategorier som även an-
vändarnas föreställningar om bibliotek kan inordnas i: 
 
Ø Kulturcentrum – upplevelser, identitet 
Ø Lärocentrum – upplysning, utbildning 
Ø Informationscentrum – förvärvsliv, ekonomisk utveckling 
Ø Socialt centrum/Mötesplats – vardagsliv, social välfärd 



 21 

 
 
 
I samband med diskussionen om hur biblioteket används, för författarna också ett resonemang 
om hur galopperande framsteg inom teknologin och nya media skapar utmaningar i bibliote-
ken, och leder till utvecklandet av nya förmedlingsformer, ett begrepp som vi finner använd-
bart även för vår undersökning. Författarna sätter in förmedlingsformerna i ett sammanhang 
där dessa, tillsammans med biblioteksvanor, individuella förutsättningar och behov, implice-
rar biblioteksanvändandet. De ställer upp en ”pseudo-matematisk” ekvation vari Bourdieus 
teoretiska ”fält” ingår, för att  ringa in biblioteksanvändandet och hur biblioteken används. 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar – utifrån Bourdieus sätt att se, att biblioteks-
användandet till en del är avhängigt av förutsättningarna och det sociala fält biblioteket ut-
gör40. 
(Biblioteksvanor x Förutsättningar/Behov) + Fält = Biblioteksanvändandet 

                                                                 
40 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 151. 
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2.1.14 Biblioteksförutsättningar - biblioteksbehov 
 
I Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling  försöker man tränga ner i förhållandet mellan 
folkbibliotek och vardagsliv, ett förhållande sett som en ram för och innehåll i den enskildes 
liv. Som utgångspunkt för en rapport i syfte att föra en diskussion om folkbibliotekets må l-
sättning, har man tagit befolkningen som helhet. Författarna vill undersöka och fastställa den 
aktuella situationen, för att kunna diskutera framtiden för de danska folkbiblioteken. I boken 
jämförs därför tre olika, danska bibliotek och deras roller i sina kommuner utifrån deras olika 
lokala förutsättningar och behov. Precis som i Sverige styrs verksamheten ytterst av en biblio-
tekslag, och liksom i Sverige, är det i Danmark kommunernas ansvar att erbjuda medborgarna 
god biblioteksverksamhet. Det nämns dock att i Danmark alltsedan 1983 då bibliotekslagen 
ändrades, råder fria tyglar för kommunernas biblioteksväsende, innanför de formellt satta ra-
marna, vilket lett till att folkbiblioteken i dagens Danmark kan framstå som väldigt olika. Den 
tidigare drömmen om likhet och universalitet har avlösts av mer differentierade bibliotekslös-
ningar.41 Hypotetiskt sett skulle alltså folkbiblioteken i Danmark kunna se väldigt olika ut 
beträffande verksamheten beroende på vad man väljer att satsa på. 
 
Modellen, som enligt författarna ska ses som ett upplägg till den diskussion som boken utgår 
ifrån, kan användas dels för att beskriva bibliotekets roll och funktion i ett närsamhälle, men 
också som utgångspunkt för vidare diskussioner av prioriteringar inom verksamheten, eller 
vad man vill välja att lägga tyngdpunkten på hos det lokala biblioteket överhuvudtaget. Det 
modellen framför allt vill visa på, är just vikten av förankring och dialog i det lokala samhäl-
let42. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att Anderssons och Skot-Hansens modell 
mycket väl kan användas för att beskriva det aktuella användandet av ett bibliotek. Själva 
biblioteksanvändandet, menar Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen, är själva kärnfrågan 
vare sig det handlar om mål för, eller bruk av biblioteket43. 

                                                                 
41 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte, Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. 1994, s. 9. 
42 Ibid.,s.3. 
43 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s.32. 
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3. Metod 
 
3.1 Val av metod 
 
Vår undersökning av service på Västerås stadsbibliotek bygger på kvalitativa intervjuer och 
källstudier. Dessa består i avtalet mellan Västerås stads kultur- och fritidsnämnd och proAros 
Kultur, Västerås stadsbibliotek samt Västerås stadsbiblioteks verksamhetsidé, dess kvalitets-
redovisning, bibliotekets hemsida samt en enkätundersökning, utförd 2001 på uppdrag av kul-
tur- och fritidsnämnden. 
 
Valet av intervjun som metod hänger samman med hur vi uppfattar ämnet. Vi uppfattar servi-
ce som en fråga som ytterst handlar om attityden till dem den är ämnad för. Att göra en så 
kallad användarundersökning föreföll därför naturligt med tanke på servicearbetets direkta 
koppling till användarna. Själva problemområdet, service på bibliotek och hur denna uppfat-
tas, menar vi kräver djupare undersökning än till exempel enkätformens formaliserade upp-
läggning, varför den kvalitativa intervjun lämpade sig bäst. Vi fäster med andra ord stor vikt 
vid låntagarnas utsagor, men har med källstudierna av ovannämnda handlingar haft intentio-
nen att återkoppla de kommunalt uppställda verksamhetsmålen med det upplevda i form av 
utsagorna. Genom utsagorna tolkar vi resultatet av servicearbetet.  
 
 
3.2 Intervjun som metod 
 
Intervjumetoden har i egenskap av kvalitativ metod syftet dels att skapa ökad förståelse för 
det problemområde man undersöker, dels att sätta in detta problem i ett större sammanhang44. 
Av avgörande betydelse för undersökningen är intervjuns möjlighet att skapa närhet till det 
man undersöker. Denna strävan uppenbarar det faktum att någon är nära något, det vill säga 
att en forskares närvaro blir av betydelse eller rentav avgörande för undersökningen i högre 
grad än vid formaliserad forskning av kvantitativ art. Den eftertraktade närheten är den kvali-
tativa metodens kännetecken, men understryker också metodens ofrånkomliga samband mel-
lan det som undersöks och den/de som undersöker detta. 
 
En viktig aspekt på intervjun som metod är enligt etnologen Karin Lindvall att den har en 
offentlig prägel och förs inför en osynlig publik. Genom att intervjun nått en etablerad form, i 
såväl medier som i vetenskapliga sammanhang, har den som metod drag av offentlig hand-
ling, trots den ofta intima, avskilda situation den äger rum i.45 Oscar Pripp, etnolog vid Institu-
tet för Folklivsforskning/ Stockholms Universitet, talar om ”den tredje närvarande” för att 
beskriva just denna syn på intervjusituationen46. Att man utgår från ett på förhand valt tema, 
ger intervjusituationen ett speciellt syfte och därmed en formaliserad inramning, skriver Eva 
Fägerborg, fil.dr. i etnologi.47 Trots detta är intervjumetoden såsom kvalitativ forskningsme-
tod den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningsper-
sonerna.48 Andra viktiga kännetecken för intervjumetoden är att den har en tydlig början och 
ett tydligt slut, ett uttalat syfte, att den som intervjuas är införstådd med att det som sägs i in-
                                                                 
44 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
1991, s.13. 
45 Lindvall, Karin, En intervju är en intervju  ur Silvén-Garnert, Eva (red.)Muntliga möten. Om intervjuerna i  
museernas samtidsdokumentation. 1993, s.67. 
46 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete. 1999, s. 43. 
47 Ibid.,s.57. 
48 Holme & Solvang 1996, s.99. 
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tervjun kommer att användas i ett vetenskapligt syfte samt att intervjun är resultatet av ett 
samspel som etableras av den/dem som ställer frågorna och de intervjuade49. 
 
Tolkningen som äger rum i själva analysen av utsagorna, är avhängig av en mängd faktorer: 
ämnets art, intervjusituationen, vilken miljö man vistas i samt vilka förväntningar som finns 
hos såväl den som intervjuar som hos den intervjuade50. Något som definitivt spelar stor roll 
är vilken kontakt man får vid intervjun, som i sin tur leder till respondenternas grad av tillit 
och öppenhet. 
 
 
3.3 Källanalys som metod 
 
En källa kan definieras som ”ett skriftligt nedtecknat material”. Det är dock först när en källa 
kommer till konkret användning som den kan betecknas källmaterial. 51 I källor kan finnas 
utsagor av normativ eller kognitiv art, i en del fall både och. I de källor vi använder har vi i 
första hand att göra med normativa budskap, eftersom våra källor härrör ur den offentliga för-
valtningen. Det förekommer dock rent kognitiva texter också.  
 
Vidare kan man dela upp källor i historiska respektive framtidsinriktade källor. Källanalysen 
ser vi framför allt som en metod vars mål är att placera skriftliga dokument eller motsvarande 
i sin samtida samhällskontext, för att ge en relevant förankring åt en, som i det här fallet, of-
fentlig verksamhet. 
 
Källor kan också karaktäriseras utifrån vad som är utmärkande för relationen mellan uppteck-
naren och mottagaren. Huruvida relationen är nära eller avlägsen, personlig eller institutionell 
kan då tänkas avspeglas i innehållets ton, attityd och grad av formalitet vilket får konsekven-
ser för textens utformning och budskapets innebörd. Därför kommer vi fästa stor vikt vid hur 
texten utformats. Textanalys har en över huvud taget en central funktion i denna undersök-
ning. I vår studie ser vi både intervjuer och källmaterial som texter. En viktig skillnad ligger i 
skilda funktioner och ursprung, men vi menar att det är förhållandet mellan språket och verk-
ligheten som står i fokus för undersökningen. I sin bok Kvalitativa studier i teori och praktik   
presenterar Svensson och Starrin Ogdens och Richards semantiska trekant. Modellen visar 
relationen mellan begreppen mening, referens och sanning för att illustrera detta förhå llande52.  
 

 

                                                                 
49 Kaijser & Öhlander 1999, s.58-59. 
50 Holme & Solvang 1996, s. 98. 
51 Ibid.,s.25. 
52 Svensson, Per-Gunnar och Starrin, Bengt, Kvalitativa studier i teori och praktik . 1996, s. 174. 
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4. Analys 
 
4.1 Undersökningens teman 
 
I vår undersökning av servicekvalitet och hur den uppfattas på Västerås stadsbibliotek, har vi  
utgått från de offentliga intentioner som verksamheten bygger på å ena sidan, verksamhetsmå-
len, och service så som den uppfattas och definieras av besökare utifrån dessa mål, å andra 
sidan. 
 
Det är knappast en vågad gissning att Västerås stadsbibliotek i sitt arbete med verksamhetens 
kvalitet och som bas för sin verksamhetsidé valt att utgå från Anderssons och Skot-Hansens 
modell i synen på bibliotekets roll. För verksamhetens målsättning har man utgått ifrån ett 
forskningsperspektiv som tar sikte på framtiden utifrån samhällsutveckling,  sociala förhå l-
landen och lokal förankring. Det förefaller troligt att man på Västerås stadsbibliotek velat 
utveckla sina målsättningar mot bakgrund av en så stark och stabil social ställning som möj-
ligt i kommunen, för att verka för att stadsbiblioteket och kommunen i övrigt håller jämna 
steg i en integrerad samverkansprocess.  
De fyra hörnstenarna i verksamhetsidén på Västerås stadsbibliotek, vilka även ingår i Anders-
sons och Skot-Hansens modell, har fått stå som hörnpelare även i vår undersökning. Vid vår 
analys av intervjuerna har vi därför valt att i huvudsak hålla oss till dessa fyra teman: Kultur-
centrum, Lärocentrum, Informationscentrum och Mötesplats. Dessa teman har också fått stort 
utrymme i vår intervjufrågelista53. Frågorna handlar där om respondentens förhållande till 
bibliotek, besöksvanor och erfarenheter av bibliotekets service. Men i några av frågorna har vi 
utgått helt ifrån styrdokumenten för Västerås stadsbibliotek, i avsikt att undersöka hur förhå l-
landet till biblioteket stämmer med bibliotekets egna intentioner.  
 
Det faktum att vi valt att utgå från vår tolkning av styrdokumenten, och alltså inte konfronte-
rat respondenterna med styrdokumenten direkt, är viktigt att nämna eftersom det kan ha haft 
betydelse för resultatet. Exakt vilken betydelse det kan ha haft, kan vi dock bara spekulera 
kring. Emellertid var valet att vid intervjuerna inte ta med de olika styrdokumenten i pappers-
form aldrig uppe till diskussion. Vi såg vår tolkning av de skilda dokumenten som en fullt 
godtagbar metod att upprätta en intervjulista, som kunde ligga till grund för intervjuerna och 
därmed vår undersökning. Som intervjuare vill man gärna skapa dialog och samtal på en så 
jämlik grund som möjligt, och här kommer de offentliga dokumenten in som en något fjär-
mande faktor. På grund av intervjusituationens karaktär skulle man kunna tänka sig att före-
komsten av offentliga dokument avskräcker eller möjligen skapar distans till frågorna. Det är 
inte omöjligt att offentliga dokument för den verksamhet man diskuterar, i viss mån skulle ge 
situationen en mera formell inramning, vilket inte vore önskvärt.  
 
Men det kan inte förnekas att de frågor som dokumenten bygger på skulle kunnat få en annan 
innebörd för våra respondenter om de studerat bibliotekets allmänna intentioner i det offentli-
ga dokument de hämtats ur, sitt språkliga sammanhang. Samtidigt vill vi hävda att de offentli-
ga styrdokument vi baserat intervjufrågorna på, i egenskap av just styrdokument, rimligen 
borde tåla olika slags läsningar och även att tolkas av flera utan att innebörden i stora drag går 
förlorad. Således bygger vår undersökning som helhet på två olika delmoment, intervjuanalys 
och källanalys. Dels har vi analyserat de offentliga styrdokumenten: avtalet, verksamhetsidén 
på hemsidan samt kvalitetsredovisningen, och dels har vi analyserat intervjuerna. Resultatet 
av dessa analyser jämförs sedan i slutdiskussionen, där vi slutligen ställer detta mot resultatet 
                                                                 
53 Se Bilaga 3. Intervjufrågelista. 
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av den Enkätundersökning som gjordes av Västerås stadsbiblioteks 2001 rörande bibliotekets 
service, öppettider och utbud. 
 
 
4.2 Avgränsningar inför intervjuundersökningen 
 
När det gällde att nå personer som var villiga att ställa upp på intervjuer, hade vi inledningsvis 
vissa problem. Eftersom ingen av oss har någon närmare anknytning till Västerås var vi 
tvungna att börja från intet. Vi diskuterade olika sätt. Att vända sig till Mälardalens Högskolas 
informationsavdelning för att nå studenter via anslagstavlor var en tanke. En annan var att 
sätta upp anslag på Västerås stadsbiblioteks anslagstavla för att vänta på att någon skulle höra 
av sig. Vi provade den idén, men fick bara ett svar från en man med något obskyra åsikter, 
varför vi beslöt oss för att försöka få kontakt direkt med besökarna på själva huvudbiblioteket. 
Vi hade inga direkta, uttalade kriterier uppsatta för vilken eller vilka typer av besökare vi ville 
ta kontakt med, vare sig vad gällde ålder, kön, nationalitet, eller andra kännetecken, utan va l-
de strövis ut personerna allteftersom de dök upp vid våra besök på biblioteket. En förhopp-
ning fanns dock att vi skulle nå personer med någon vana av att vistas eller gå på bibliotek i 
Västerås, eftersom syftet med intervjun var att fånga upp synpunkter rörande just Västerås 
stadsbibliotek.  
 
 
4.3 Respondenterna 
 
Samtliga respondenter i undersökningen är vuxna personer i varie rande åldrar. Vad gäller 
bakgrund skiljer det en hel del, inte minst beroende på åldern, men också ifråga om yrken och 
sysselsättningar.  
 
Sture, 75, var pensionerad adjunkt i språk. Anja och David var kring 40 år, båda periodvis 
verksamma som skogsarbetare för Stora Enso. Stina, drygt 20, studerade vid högskolan och 
beräknade vara klar om några år. Björn, runt 20, var för tillfället arbetslös och nyinflyttad i 
stan. Hanna, drygt 20, var sjukskriven. Ingela, 57, arbetade med senildementa inom åldrings-
vården. Hans, 55, och Torsten, 56, var båda sjukskrivna på grund av utbrändhet. Hans hade 
tidigare arbetat som lärare och Torsten hade varit verksam som projektledare och inom studie-
förbund. Sara, 18, gick fortfarande på gymnasiet. Maria, 53, arbetade som trafikledare ute i 
landet, men hade tidigare bland annat arbetat i restaurangbranschen. 
 
Sammantaget var de alla personer med mer eller mindre stark koppling till Västerås stadsbib-
liotek, fastän flertalet av respondenterna var vana biblioteksbesökare med regelbundna besök 
på Västerås stadsbibliotek, huvudbiblioteket.  
 
 
4.4 Intervjusituationen 
 
Mestadels befann vi oss på ovanvåningen, i avdelningen för skönlitteratur och musik, när vi 
tog kontakt med människor, men vi sökte också upp intervjupersoner på fackavdelningen, 
samt på entréplanet i anslutning till lånedisken. Det gällde att ta snabba beslut inför dessa ini-
tiativ, som föregicks av våra blickars frågande, respektive bekräftande sinsemellan, innan vi 
steg fram för att presentera oss och vårt ärende för den utvalda/utvalde. Det varierade från 
gång till gång vem av oss båda som tog kontakt med en presumtiv respondent.  
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Det hände ett par gånger att vi fick negativt resultat på vår undran om de var villiga att ställa 
upp på en intervju, men det var snarast undantag. Skälen de angav till att avböja handlade 
mest om att de var på väg i annat ärende, att de inte hade tid eller inte tyckte de hade något att 
säga. I det stora hela var det påfallande lätt att hitta personer som ville ställa upp för en inter-
vju. Vi ägnade tre dagar, en lördag och två vardagar i maj 2003 på Västerås stadsbibliotek, åt 
att försöka få till stånd användarintervjuer. 
 
Tre av de åtta intervjuerna gjordes med fler än en respondent. Det föll sig så på grund av att 
den av oss tilltänkta intervjupersonen i tre fall visade sig ha sällskap med sig inne på bibliote-
ket, som på så vis involverades i vårt möte och i tre av fallen efter tillfrågan otvunget ställde 
upp att delta i intervjuerna. Därför har vi ansett det som att vårt material består av 8 intervjuer 
med 11 respondenter.  
 
Intervjuerna ägde rum på skilda platser: Ett par gånger satt vi uppe på avdelningen för biogra-
fier, ett lite avsides rum med lugn atmosfär och få passerande som stör. Ett par gånger satt vi 
nere i bibliotekets café, en gång medan det var öppet och några gånger när det var stängt. Det 
ligger i anslutning till avdelningen med tidningsläsning, bara avgränsat av ett par högre hyllor, 
varför man ibland kunde känna sig lite ”avlyssnad” där.  En intervju genomfördes utomhus, 
på en öppen plats mellan domkyrkan och biblioteket. Det var intervjun med David och Anja, 
och valet av plats för intervjuandet berodde på att de hade småbarn som behövde röra på sig. 
En intervju, Stures, gjordes på fackavdelningen i nära anslutning till tidskriftsavdelningen, 
men trots en tyst atmosfär i den delen av biblioteket kändes det inte som om vi avlyssnades 
eller var till besvär för andra besökare som ville läsa. Kanske berodde det på att fackavdel-
ningen ligger i en kolossalt rymlig del av biblioteket med stora ytor. 
 
Intervjuerna varade olika lång tid, mellan 40 och 80 minuter. Vi hade först utarbetat en fråge-
lista innehållande allmänna frågor om biblioteksvanor, biblioteksbehov och intryck av servi-
cen på Västerås stadsbibliotek i stort. Sedan omarbetade vi denna frågelista till att handla om 
frågor som i första hand bygger på det avtal som finns mellan Västerås stadsbibliotek och 
Kultur- och fritidsnämnden samt bibliotekets verksamhetsidé. Till dessa frågor lade vi till en 
del allmänna från den första listan.54 Utifrån avtalet och verksamhetsidén kom vi på så vis in 
på mer principiella ämnen rörande bibliotekens service i allmänhet och Västerås stadsbiblio-
tek i synnerhet. Avtalet var till stor hjälp för intervjusituationen, eftersom det var något helt 
konkret att utgå från och referera till vid frågor om service, som annars lätt kan uppfattas 
otydligt och  svå rgripbart som begrepp.  
 
Vi spelade in intervjuerna på kassettband som nu förvaras i våra respektive hem. Efteråt 
renskrev vi varje intervju ordagrant. För det mesta löpte detta arbete utan problem. Det före-
kommer dock ställen vid avlyssningen som i efterhand är otydliga eller svåra att förstå, till 
exempel för att man kan anta att ord har tänkts men inte sagts, att man inte riktigt förstår in-
nebörden i ett svar/resonemang utifrån en ovanlig ordföljd (talspråk och skriftspråk är skilda 
saker), pauser som hakar upp tankegången eller av annan orsak. Vid transkriberingen har vi 
naturligtvis försökt tolka inspelningen som vi tror att de menat, men med vetskapen om att vi 
redan i själva transkriberingen tolkar ett material. 55 
 
Det faktum att vi inte avtalat tid med våra respondenter kan ha haft betydelse för själva utfö-
randet och intervjusituationen. Frågan är om den aspekten inte skulle kunna betyda ganska 
mycket för utfallets tendens, men i vårt fall i positiv bemärkelse. Kanske det skulle kunna 
                                                                 
54 Bilaga 3. Intervjufrågelista. 
55 Klein, Barbro (1990). Transkribering är en analytisk akt. RIG , nr 2, s.41 
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uppfattas som mer informellt att bli tillfrågad om att ställa upp på en intervju omedelbart, än 
om man kontaktas flera dagar eller veckor i förväg? Det är viktigt att försöka föreställa sig på 
vilket sätt man som respondent kan reagera i de båda olika fallen. Om det skulle kunna upple-
vas som mindre formellt respektive mindre informellt att tillfrågas i direkt anslutning till in-
tervjun, kan man fråga sig om det är samma slags svar man får i de båda fallen och kanske 
också vilken inverkan det har på kvaliteten, djupet, i intervjun. 
 
 
4.5 Källanalys 
 
Det källmaterial vi använder i den här undersökningen består framför allt av värderande källor 
som uttrycker mål och visioner, vilket gör dem framtidsorienterade och beskrivande. I syn-
nerhet avtalet mellan Kultur- och fritidsnämnden och Västerås stadsbibliotek är närmast att 
betrakta som bokstavlig order, i den meningen att dess syfte, att ställa upp mål och villkor för 
en offent lig verksamhet, har en direkt reglerande funktion.  
 
Beträffande verksamhetsidén för Västerås stadsbibliotek kan man däremot se en minskad grad 
av styrning; dess innehåll uttrycker visserligen mål och visioner från ansvariga tjänstemän på 
biblioteket, men det är inte ett dokument vars innehåll riktar sig till de verkställande i första 
hand, utan snarare en deklaration av målen för verksamheten riktad till användarna. Det är 
förvisso ett offentligt källmaterial vi utgår från även där, utlagt på  bibliotekets hemsida, men 
eftersom dess syfte snarast är informativt, är graden av formalisering lägre.  
När det gäller kvalitetsredovisningen är det snarare frågan om ett källmaterial av såväl norma-
tiv som kognitiv art. Dokumentets syfte är beskrivande och värderande på samma gång och 
riktar sig dels till personalen, dels till uppdragsgivaren, proAros (Västerås stad).  
 
Vårt källmaterial innehåller alltså dels strikta styrdokument, dels verksamhetsdokument av 
mera allmän informativ och organisatorisk art.  De är alla samtida, vilket man kan tycka bör 
underlätta tolkningen och förståelsen av budskapen i dem. Man kan hysa förhoppningar om 
att de tongångar och de budskap som uttrycks är igenkännbara. Man kan också hävda att det 
finns en risk i att man känner sig bekant med ett materials karaktär och uttryck. Texter vi upp-
fattar som enkla på grund av att till exempel språk och tidsanda känns igen av oss som uttol-
kare, skulle kunna löpa risken att inte granskas kritiskt. Det kritiska granskandet av en text vi 
känner igen, (kanske utan att ens reflektera över igenkännandet), löper faran att vi granskar 
det så att säga på rutin. Man måste därför försöka vara öppen inför tolkningen, och ha i min-
net att en eventuell hemmablindhet i den egna kulturen, de samtida språktrenderna och de 
samtida paradigmen är högst sannolik och kan ha konsekvenser för tolkningen. Vad vi särskilt 
vill fästa uppmärksamhet vid i vår källanalys är därför den semantiska stil som används i de 
utvalda dokumenten för vår undersökning. Med semantisk stil avses här tilltal, det vill säga 
val av ord, fraser och uttryck och hur vi tolkar innebörden i texten som helhet utifrån dessa 
delar. 
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4.5.1 Avtalet mellan Västerås stads kultur- och fritidsnämnd och Västerås 
stadsbibliotek. 
 
§1 – Omfattar uppdragets innehåll, omfattning och målgrupp. 
 
Bibliotekets åtagande omfattar: 
• Biblioteksverksamhet för alla medborgare i Västerås stad 
• Biblioteksverksamheten skall bedrivas i alla områden av staden 
• Informationstjänst (låntagarvägledning) 
• Utgivning av kommunal taltidning och tillhandahållande av inläsningstjänst  
• Läsfrämjande verksamhet i form av program och utställningar 
• Marknadsföring av bibliotekets tjänster 
• Boken-kommer service till funktionshindrade 
• Media på flykting- och invandrarspråk 
• Sidoåtaganden som medför intäkter är tillåtna om syftet överensstämmer med inrikt-

ningsmålen 
• Vård av de gamla boksamlingarna på huvudbiblioteket samt ansvar för visningar och in-

formation om samlingarna 
 
Vi kan se att målgruppen inte är liten, alla som bor i Västerås stad, utan undantag. Men vi 
kommer att se i andra paragrafen att man ändå riktar sig speciellt till några grupper, nämligen 
barn, ungdom och studerande. Informationstjänst, låntagarvägledning, kommer högt på listan. 
I tredje paragrafen kommer denna tjänst att preciseras på så vis att den skall ges av fackutbil-
dade bibliotekarier under hela öppettiden på huvudbiblioteket och under 75 % av öppettiden 
på filialerna. Den läsfrämjande verksamheten skall bedrivas i form av program och utställ-
ningar och under paragraf två betonas att dessa skall vara både för barn och vuxna. Att ut-
veckling av verksamheten ska ske utifrån brukarnas behov är en ganska vag och otydlig for-
mulering, då det ju är svårt att fastställa vilka brukarna och deras behov är. Att man är medve-
ten om detta visas under paragraf åtta där det fastställs att verksamhetsberättelse med kvali-
tetsuppföljning och ekonomisk redovisning, måluppfyllelse, utvärderingar och statistik rege l-
bundet skall företas. På så sätt visar man sin vilja och intention att arbeta med dessa svårgrip-
bara frågor. 
 
 
§2 – Omfattar mål och inriktning. 
 
Här betonas att verksamheten skall bedrivas i enlighet med bibliotekslagen och kultur- och 
fritidsnämndens vision om ”Det goda samhället” och ett antal målbilder. 
 
Visionen om ”Det goda samhället” ser ut så här :  
”I det goda samhället är vi alla behövda och synliga. Vi känner oss trygga i vår vardag och 
delaktiga i utvecklingen av samhället. Våra basbehov är tillgodosedda och alla har lika möj-
ligheter till självförverkligande, utifrån sina individuella förutsättningar. En stark framtidstro 
gör oss redo att möta dagens och morgondagens utmaningar. 
Det goda samhället genomsyras av en övergripande etik och utmärks av bildning, mångfald 
och tolerans. Det finns många naturliga mötesplatser för dialog och samspel mellan medbor-
garna. Samhället är ekologiskt hållbart och uppmuntrar skapande och kreativitet.” 
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De övergripande målbilderna är följande : 
• Att ge möjlighet till kulturell välfärd för Västerås alla invånare 
• Att främja en god kultur- och fritidsmiljö för barn och ungdom 
• Att utveckla verksamheter som förbättrar livsmiljön i staden och dess stadsdelar 
• Att vidga kulturens roll i samspel med andra samhällsområden för att stärka Västerås Mä-

larstadens attraktivitet och hållbara utveckling. 
 
 
Att ge möjlighet till kulturell välfärd för Västerås alla invånare. 
Detta innebär för bibliotekens del följande : att bibliotekets öppettider skall svara mot brukar-
nas behov. Att mediabeståndet skall hålla god kvalitet, aktualitet, allsidighet samt att motsvara 
medborgarnas behov. Att biblioteket skall ge service till grupper med läshinder och andra 
funktionshinder. Att ordna utställnings- och programverksamhet för såväl barn som vuxna. 
Att erbjuda databaserad informationssökning och Internet. Att erbjuda musiklitteratur och 
musikfonogram på huvudbiblioteket. Att erbjuda servicehusen depositionsbibliotek. Att ge 
medborgarna förutsättningar till studier inom ramen för livslångt lärande. 
 
Att främja en god kultur- och fritidsmiljö för barn och ungdom. 
 Det innebär bl a : verksamhet speciellt riktad till barn och ungdomar. Barn och ungdomar i 
förskola och skola erbjuds biblioteksservice, besök med bokpresentationer och biblioteksvis-
ningar. Samarbete med de olika skolnivåerna och fritidsgårdar för att göra biblioteken till na-
turliga mötesplatser.  
 
Att utveckla verksamheter som förbättrar livsmiljön i staden och dess stadsdelar. 
Biblioteken skall vara naturliga mötesplatser. De gamla boksamlingarna skall vårdas, visas 
och informeras om. Samarbete med det lokala föreningslivet och med boende i området. Hu-
vudbiblioteket skall ha en cafeteria. 
 
Att vidga kulturens roll i samspel med andra samhällsområden för att stärka Västerås Mälar-
stadens attraktivitet och hållbara utveckling. 
Det innebär bl a : aktiv samverkan med högskolebiblioteket. Mediebestånd och läsplatser för 
studerande och forskare. Samarbete och samverkan med övriga enheter inom proAros Kultur 
och andra externa parter. 
 
Kultur- och fritidsnämnden preciserar de mål och inriktningar som man ger biblioteket i upp-
drag att utföra. Men här återfinns de dunkla uttrycken ”brukarnas behov”, ”god kvalitet”, 
”medborgarnas behov”, begrepp som är så vaga att de blir till intet förpliktigande  
En liten parentes : Servicehusen får inte längre depositioner, en nyligen införd besparingsåt-
gärd. 
 
 
§3 – Omfattar begreppet kvalitet 
 
Följande kvalitetskriterier skall ligga till grund för verksamheten : 
• Andelen medier nyare än 2 år skall inte understiga 6,5 % av totala beståndet 
• Öppethållandet på huvudbiblioteket skall vara minst 54 timmar per vecka, något reduce-

rad tid juni-augusti, samt vara öppet kvällstid 
• Filialbibliotekens öppettider anpassas till respektive biblioteks karaktär och till områdets 

behov 
• Under 6 månader per år skall huvudbiblioteket ha söndagsöppet 
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• Låntagarvägledning av fackutbildade bibliotekarier skall ges under hela öppettiden på 
huvudbiblioteket och under 75% av öppettiden på filialerna 

• Bokbussen är bibliotekets mest flexibla enhet och dess verksamhet skall snabbt anpassas 
till nya eller ändrade behov 

 
Vi finner här de grundläggande kvalitetskriterierna för biblioteken i Västerås. När det gäller 
mediabeståndet är det endast aktualiteten på medierna man ger ett mått på. Den ”goda kvalite-
ten”, ”allsidigheten” och ”medborgarnas behov” som skall prägla mediabeståndet lämnar man 
över till tjänstemännen att fundera över. Kompetensen på låntagarvägledningen vill man fö r-
säkra genom att den skall utövas till 100 % av fackutbildade bibliotekarier på huvudbibliote-
ket och till 75% på filialerna. För övrigt handlar kvaliteten om öppettiderna, där man precise-
rar minimitiden (54 timmar per vecka) när det gäller huvudbiblioteket, medan filialerna får 
friare händer. 
 
 
§4 – Omfattar samarbete 
 
Biblioteket förbinder sig att samarbeta med övriga enheter inom proAros Kultur samt med 
förskola, grundskola, gymnasieskola och omsorg, studieförbund och föreningsliv. 
 
 
§5 och §6 – Omfattar ekonomi 
 
Här handlar det om ersättning från beställaren och hur denna betalas. 
 
 
§7 – Omfattar intäkter och avgifter 
 
Taxorna beslutas av biblioteket och proAros styrelse. Intäkterna tillfaller biblioteket. 
 
 
§8 – Omfattar redovisning, uppföljning, utvärdering 
 
Vid årets slut lämnas verksamhetsberättelse med kvalitetsuppföljning och ekonomisk redovis-
ning. I verksamhetsberättelsen skall måluppfyllelsen redovisas. Varje tertial skall statistik 
lämnas till staben. Biblioteket förbinder sig också att medverka i utvärderingar av verksamhe-
ten enligt nämndens beslut. 
 
 
De resterande paragraferna §9, §10 och §11 – Omfattar omförhandling, giltighetstid och 
överlåtelse. 
 
Avtalet56 mellan Västerås stadsbibliotek och proAros har, vilket vi redan nämnt, en direkt 
reglerande funktion, vilket språkbruket anger tydligt. I dokumentet, som är en uppställning 
med samtliga kvalitetskriterier som ska ligga till grund för verksamheten, samt åtaganden 
gällande biblioteket föreligger ingen tveksamhet i tonfallet. Det heter till exempel att  ”Verk-
samheten skall bedrivas…”, ”bibliotekets åtaganden omfattar…” och att ”följande kvalitets-
kriterier ska ligga till grund…”. Hela dokumentet, som inledningsvis beskrivs som en över-

                                                                 
56 Se Bilaga 1. Avtal. 
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enskommelse mellan nämnden (politikerna) och biblioteket (tjänstemännen), har en omiss-
kännlig myndighetskaraktär, utformat av uppdragsgivaren – nämnden – med uppdragsgiva-
rens fulla rätt att ta kommandot och ange färdriktning. I detta förhållande uppfattar vi att upp-
dragsgivaren är sändaren, och att mottagaren är den underordnade utföraren. Dialogen är un-
derförstådd, men framkommer inte tydligt i själva dokumentet. Detta förhållande känneteck-
nas av en tydlig institutionell prägel. Tilltalet är helt opersonligt, med officiell prägel avsett att 
adressera alla, som i ett tillkännagivande. Dokumentet omnämnes avslutningsvis som ”kon-
trakt --- i två exemplar”, där det framkommer att ”parterna tagit var sitt”.  
 
I dokumentet som anger riktlinjer för vad Västerås stadsbiblioteks åtaganden omfattar, står 
skrivet att verksamheten ska bedrivas i enlighet med bibliotekslagen och nämndens vision om 
”Det goda samhället” och dess fem målbilder57.  
 
Här märks en stark betoning på målbilderna med utgångspunkt i Västerås egen kommunalpo-
litiska miljö. Tätt följt av dessa målbilder anges deras respektive innebörd samt en rad riktlin-
jer för hur målbilderna ska realiseras. Karaktären på innehållet i punkterna varierar; en del av 
dessa punkter är tämligen vaga, andra ter sig som handfasta direktiv. Att utvecklingen av 
verksamheten ska ske ”utifrån brukarnas behov” kan till exempel ses som en ganska vag och 
otydlig formulering, då det ju är svårt att fastställa vilka dessa behov är. På samma sätt ut-
trycker man sig när man säger att en målbild är ”att vidga kulturens roll i samspel med andra 
samhällsområden…” Även om det sedan ges exempel på hur detta ska gå, till i samverkan 
med andra aktörer bland annat, så kan man fråga sig vad som avses med att ”vidga kulturens 
roll”. Kanske avses flera saker samtidigt, vilket är helt möjligt. Detta kan dock tyckas olämp-
ligt eftersom det försvårar förståelsen av innebörden, såväl för tjänsteman som allmänhet, när 
intentionen inte är klarare uttryckt. Det man vill är inte uppenbart. Kanske är risken för miss-
förstånd dock en omständighet som måste tas med i kalkylerna, varför framför allt en uppfö l-
jande granskning följer varje verksamhetsår, för att om möjligt säkerställa överensstämmelse 
mellan uppdrag och själva genomförandet. Vid paragraf åtta fastställs att verksamhetsberättel-
se med kvalitetsuppföljning och ekonomisk redovisning, måluppfyllelse, utvärderingar och 
statistik regelbundet ska företas. På så sätt garderar man sig delvis mot oklarheter, och visar 
därtill sin vilja att ta sig an dessa svårdefinierade frågor med full insyn.  
 
Men avtalet består långt ifrån enbart av oklarheter. Sammantaget ger Kultur- och fritidsnämn-
den i sitt avtal uttryck för relativt preciserade verksamhetsmål, som man ger biblioteket i upp-
drag att försöka uppnå. Här återfinns dock en rad svårmätbara uttryck som ”kulturell välfärd”, 
”god kultur- och fritidsmiljö”, ”livsmiljö”, ”vidga kulturens roll”, ”brukarnas behov”, ”god 
kvalitet”, ”medborgarnas behov” - uttryck som är lättare att skriva än att tolka i en praktisk 
verklighet. Talet om målbilderna faller därmed inte omedelbart på plats vid en genomläsning 
av avtalet. Ändå förtydligas en del genom de preciserande uppdragspunkter som medföljer 
varje målbild.  
 
Kanske kan man tala om en viss ambivalens i frågan om hur man lägger fram överenskom-
melsen, som snarast är att uppfatta som en beställning. Å ena sidan använder man sig av en 
rad av de mångtydiga, utslitna fraser man kan finna i texter rörande offentlig verksamhet, fra-
ser som egentligen inte säger särskilt mycket om en reell verklighet. Å andra sidan vill man 
försäkra sig om att verka redig och ger därför uttryck för en tyglad  handfasthet i sina tillägg. 
Det bestående intrycket blir dock att talet om en verklighet och talet om en vision krockar, 
vilket kan tyckas olyckligt då den bristande skärpan när det gäller visionen får konsekvenser 
för utförandet och tolkningen av beställningen. Krocken sker på bekostnad av verkligheten 
                                                                 
57 Se Bilaga 4. Inriktningsmål. 
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eftersom innehållet i avtalet, dess ordval, förefaller ha färgat av sig på verksamhetsidé och på 
diskussionen som kommer till uttryck i kvalitetsredovisningen, vilka utgör själva länkarna 
mot biblioteksanvändarna.  
 
Med en skev, otydlig innebörd i avtal och verksamhetsidé menar vi att verktygen i arbetet 
med att bemöta och tillgodose användarnas behov riskerar att bli sämre än nödvändigt, helt 
enkelt genom att bibliotekets personal ges ett otydligt uppdrag. I en överenskommelse som 
detta avtal, tror vi det är av största vikt att man skapar mening som står i nära förhållande till 
den verksamhet det är ägnat för, användarna. Det visionära talet om ”målbilder”, ”livsmiljö” 
och ”kulturens roller” skulle kunna uppfattas som ett sätt att frånsäga sig det ansvar kommu-
nen har att tydliggöra det politiska uppdraget som tjänstemännen ska utföra.  
 
Vår uppfattning vid analysen av avtalet är alltså den, att intentioner i avtalet skyms av ett 
splittrat intryck. Detta tror vi kan ha negativa effekter i den meningen att verksamhetens in-
riktning blir oklar, men också vems ansvaret är. De ramar som ges är framför allt den ekono-
miska ersättningen. Men avtalet sätter också upp en del ramar för verksamheten, till exempel i 
fråga om öppethållande i timmar, att låntagarvägledning av fackutbildade bibliotekarier skall 
ges under hela öppettiden på huvudbiblioteket och under 75% av öppettiden på filialerna, 
samt procentuell andel av nyare media. Därutöver är angivelserna mera godtyckliga till sitt 
slag. Med andra ord överlämnas en hel del åt uttolkaren. 
 
Vår tolkning av avtalet är att man vill att biblioteket ska uppnå väld igt mycket, och att Väs-
terås stad knyter stora förhoppningar till Västerås stadsbibliotek. ProAros vill med Västerås 
stadsbibliotek uppnå en verksamhet som tillfredsställer behov för alla medborgare i Västerås 
stad utifrån många olika aspekter. Häri ligger naturligtvis en konflikt, eftersom ambitionen att 
i så många avseenden ”svara mot brukarnas behov” som måluppfyllelse, är en utopi samtidigt 
som det är en demokratisk skyldighet för kommunen. En del av innehållet är ofrånkomligen 
kopplat till bibliotekslagen och måste nämnas i ett avtal av detta slag. Men hur man realiserar 
delmål är mera oklart. I paragrafen rörande kvalitet preciserar man de grundläggande kvali-
tetskriterierna för biblioteken i Västerås. ’Kvalitet’ ägnas ett eget avsnitt innehållande sex 
urvalskriterier. 
 
Värt att nämna är att inget av dessa tar upp ’personkontakten’ som kriterium för kvalitet. Där-
emot sägs att ” låntagarvägledning av fackutbildade bibliotekarier skall ges under hela öppet-
tiden på huvudbiblioteket och under 75% av öppettiden på filialerna”. Detta uppfattar vi som 
en betoning på bibliotekariens roll och vikten av kompetent, närvarande personal. När det 
gäller mediabeståndet är det endast aktualiteten på medierna man ger ett mått på. Den ”goda 
kvaliteten”, ”allsidigheten” och ”medborgarnas behov” som skall prägla mediabeståndet läm-
nar man över till tjänstemännen. Av de övriga fyra kriterierna handlar tre om bibliotekets öp-
pettider samt ett om bokbussens funktion. 
 
 
4.5.2 Verksamhetsidén 
 
Västerås stadsbibliotek presenterar sin verksamhetsidé på sin hemsida58. Under de tre rubri-
kerna Vi vill, Vi erbjuder och Så gör vi kan man ta del av bibliotekets vilja och intentioner. 

                                                                 
58 Västerås stadsbibliotek . http:// www.bibliotek.vasteras.se. Se Bilaga 2 
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De tre punkterna under Vi vill är extra poängterade med en ram runt texten: 
• att biblioteket ska vara ett centrum för kultur och information samt en känd och naturlig 

plats för västeråsarna att besöka. 
• medverka till att skapa läslust, vara ett verktyg i lärandet och bidra till ökat läsande. 
• att våra besökare ska bli nöjda och gärna finna något oförväntat positivt. 
 
Under rubriken Vi erbjuder återfinns följande text (med den fetstil som används i originalet) : 
 
”Stadsbiblioteket finns i alla delar av Västerås och är öppet och tillgängligt för alla. Här 
finns en stimulerande miljö med öppettider och verksamhet anpassade efter västeråsarnas 
behov. 
Biblioteket är ett centrum för kultur likaväl som ett centrum för lärande. Vi tillhandahåller 
litteratur och andra medier för upplevelser och förströelse samt för kunskap och studier. 
Biblioteket är också ett centrum för information. Det personliga mötet mellan personal och 
besökare ska präglas av förtroende och kompetens. Här finns också möjlighet att själv söka 
information i tryckta och digitala medier.  
   Vår kunskap om litteratur förmedlas på olika sätt: boktips och vägledning till enskilda be-
sökare, bokprat för olika grupper eller genom uppsökande verksamhet till människor som är 
förhindrade att besöka oss. 
   Stadsbiblioteket är en viktig mötesplats för kultur och samhällsdebatt. Här finns medier 
med ett brett spektrum av åsikter och ideologier. Med vår program- och utställningsverksam-
het är vi ett centrum för olika kulturuttryck och folkbildning. Genom sin historia förvaltar 
biblioteket en del av kulturarvet i Västerås”. 
 
Sist under rubriken Så gör vi: 
”En engagerad och kompetent personal ska hjälpa besökarna tillrätta. Arbetsorganisationen 
är decentraliserad och medarbetarna är ansvarstagande. 
Vi ska ha en öppen inställning till besökarnas önskemål. 
Här sker utveckling och förändring i samspel med omvärlden och utifrån västeråsarnas be-
hov. 
Samverkan med andra ska göra vårt resultat ännu bättre. Vi samarbetar med föreningar, 
institutioner, organisationer och enskilda. 
Vi ska arbeta särskilt aktivt för att främja och stimulera barns och ungdomars läsning”. 
 
Föredömlig enkelhet och åskådlighet tycker vi präglar Västerås stadsbiblioteks hemsida.  Hu-
vudtexten ligger centrerad i mitten med länkar i en spalt till vänster. Här verkar man ha utgått 
från en ganska ovan Internetanvändare och undvikit det myller av klickbara länkar som annars 
är ganska vanligt. Länkarnas rubriker är också tydliga och lättförståeliga. Man får de upplys-
ningar man kan önska och därtill några man inte tänkt på att önska – hemsidan får ett mycket 
gott betyg. Ett minus är dock att texten enbart är på svenska. 
 
Tillgänglighet heter en länk. Den talar om vilka bussar som stannar närmast stadsbiblioteket, 
med en länk till Västmanlands lokaltrafiks egen hemsida för busstider. Den talar om var när-
maste parkering finns om man kommer med bil. Vidare vilka ingångar som är lämpligast om 
man sitter i rullstol eller har rullator, vilka dörrar som har dörröppnare, var det finns hand i-
kapptoalett, vilka andra hjälpmedel som finns. En tydlig karta över Västerås visar var stads-
biblioteket och de olika stadsdelsbiblioteken ligger i staden. 
 
Ledord för biblioteket är Kunskap och fantasi. Biblioteket är ett Informationscentrum – 
klicka vidare för att komma till Barn- och ungdom, Fackbibliotek, Musik och Skönlitteratur. 
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Det är ett Kulturcentrum – länkar för vidare till Kommande program, Utställningar och Cafe-
teria. Det är ett Mediecentrum – klicka till Böcker på andra språk, Tidningar och tidskrifter, 
CD, CD-ROM, Ljudkassetter, Videokassetter, Noter samt till Låneregler. Länkar finns här 
också till Bokbuss, Boken kommer, Stiftsbibliotek och Västmanlandssamling och till de olika 
filialbiblioteken. 
 
 
Biblioteket presenterar sin Verksamhetsidé på en länk. Inom en ram uttalar man sin vilja :   
 
”att biblioteket ska vara ett centrum för kultur och information samt en känd och naturlig 
plats för västeråsarna att besöka. Att medverka till att skapa läslust, vara ett verktyg i läran-
det och bidra till ökat läsande. Att våra besökare ska bli nöjda och gärna finna något oför-
väntat positivt.” 
 
Här visar man vad man erbjuder och de ord man trycker extra på är öppenhet, tillgänglighet, 
kultur, lärande, information, vägledning, uppsökande verksamhet  och mötesplats för kultur 
och samhällsdebatt. Hur man gör för att uppnå önskat resultat redovisar man också och de ord 
man här poängterar är engagerad och kompetent personal, besökarnas önskemål, samverkan 
och sist talar man om att man ska arbeta särskilt aktivt för att främja och stimulera barns och 
ungdomars läsning. 
  
För en Student i Västerås finns en egen sida med länkar till högskolelitteratur, läsplatser, 
grupprum, arbetsplatser med datorer, informationsbroschyrer och tillgång till högskolans 
databaser. Man samarbetar med Mälardalens högskola, ett samarbete som först bedrevs i pro-
jektform, men som sedan ett par år är en fast verksamhet. 
 
Barn- och ungdomsbiblioteket har en egen sida med länkar sorterade under Informations-
centrum, Mediecentrum och Kulturcentrum. Under rubriken Informationscentrum presenteras 
t ex olika projekt som Bokskolan och Den röda språktråden och under Kulturcentrum hittar 
man de olika program och utställningar som är aktuella för och av unga. 
 
Det stora Musikbiblioteket har en innehållsrik sida, där dess gedigna utbud presenteras. Där 
kan man förutom det vanliga låna och läsa, även lyssna på lyssnarplatser och i musikbaren, en 
jukebox med nya skivor som byts regelbundet. Man tar emot demokassetter från lokala band 
och kan på så sätt hjälpa dessa att hitta nya lyssnare och få kontakt med konsertarrangörer. 
 
De sju stadsdelsbiblioteken har egna sidor där adress, e-postadress, telefonnummer, fax-
nummer och öppettider visas. Dessa har också egna sidor om tillgängligheten; allmänna 
kommunikationer, parkering, handikappanpassning. Länkar finns till program för barn, tid-
ningar och utställningar på det lokala biblioteket. 
 
Biblioteken i Västmanland redovisas också på en sida, folkbibliotek såväl som högskolebib-
liotek och gymnasiebibliotek. 
 
Våra länkar heter bibliotekets länksamling. De är sorterade dels alfabetiskt under Våra favo-
riter och dels under Ämneslänkar, som är ordnade efter bibliotekets signum. 
 
Verksamhetsidén, å sin sida, har ett helt annat mera direkt tilltal än avtalet. Kanske har textens 
innebörd här blivit tydligare, trots sin korthet, på grund av att mottagaren är en förmodad en-
skild individ som sökt kontakt med biblioteket, eller för att verksamhetsidén är bibliotekets 
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officiella ansikte utåt att granskas och bedömas utifrån sin kommunikativa förtjänst. Verk-
samhetsidén marknadsför biblioteket som en reklamtext på bibliotekets hemsida, om man så 
vill. Här är sändaren ”vi” och dokumentets syfte att presentera verksamhetens innehåll bok-
stavligen och bildligen. Personalen på Västerås stadsbibliotek står som avsändare med tydlig 
avsikt att skapa dialog, bland annat genom att delge allmänheten de ambitioner personalen vill 
att biblioteket lever upp till. Nu är graden av formalisering inte särskilt stor. Istället märks en 
medveten strävan att uttrycka sig mera personligt, med direkt tilltal genom att använda per-
sonligt pronomen, vi, och genom att använda fraser som beskriver persona lens förhoppningar 
om att Västerås stadsbibliotek ska ge besökarna ett rikare liv genom det utbud biblioteket er-
bjuder. Här verkar det som att personalen försöker undvika det formella för att komma ifrån 
ett ojämnt statusförhållande som kan finnas ”inbyggt” i det institutionella språkbruket. 
 
Språket är enkelt, och meningarna är korta utan direkt komplicerade ord eller fraser. Att man 
lägger ut verksamhetsidén direkt på sin hemsida kan också det ses som ett sätt att vilja närma 
sig sina tilltänkta besökare för att skapa kontakt. Personalen menar uppenbarligen att det är av 
intresse för allmänheten att få ta del av verksamhetens riktlinjer, om inte annat som ett sätt att 
upplysa om vilket utbud som erbjuds. ”Västeråsarna”, vilka står i tredje person plural är dock 
den mest preciserade adressaten i meddelandet, men även ”besökare” används, i tredje person 
singular/plural.  
 
Det som eventuellt skapar frågetecken vid läsning av texten är terminologin när det gäller 
bibliotekets olika funktioner. Här kommer vi in på områden som kanhända få personer utanför 
bibliotekets världar fäster större intresse kring, men som är av vikt ur medborgerlig synvinkel, 
något man tydligen tagit fasta på hos bibliotekspersonalen. I dokumentet fastslås, i enlighet 
med avtalet, att biblioteket är ett centrum för kultur likaväl som ett centrum för lärande.59 Bib-
lioteket är också ett centrum för information samt en mötesplats för kultur och samhällsdebatt. 
 
Det som starkt präglar utformningen av verksamhetsidéns text är naturligtvis den relation som 
finns mellan biblioteket, de ansvariga för biblioteket och biblioteksanvändarna. Man kan in-
flika att det i texten märks en stark tendens till dialog och inbjudan till delaktighet. Texten är 
formulerad så att man som läsare, och potentiell biblioteksanvändare, ska kunna vara delaktig 
i en påverkbar verksamhet. ”Vi vill att biblioteket ska vara ett centrum för kultur…” skriver 
man på hemsidan, som om det är en viktig målsättning, men en målsättning som på intet sätt 
har klart utstakade tillvägagångssätt utan snarast uppnås i samverkan med oss, det vill säga 
användarna. Denna öppna programförklaring skulle också kunna ses som en strävan efter lo-
kal förankring, byggd på meningsfulla funktioner som lärande, social administration m.m., det 
vill säga legitimitet i närsamhället. Det är dock uppenbart att man vill bjuda in till en gemen-
sam sak med progressiva förtecken. 
 
 
4.5.3 Kvalitetsredovisning för Västerås stadsbibliotek 2002 
 
Dokumentet innehållande kvalitetsredovisningen av verksamheten på Västerås Stadsbibliotek 
för 2002 har upprättats 2003-01-23, enligt direktiv i avtalet om en verksamhetsberättelse vid 
årets slut. Det består av 12 sidor text och utgår från de målbilder som ställts upp i avtalet. I 
kvalitetsredovisningen kallas dessa ’inriktningsmål’.  
 

                                                                 
59 Verksamhetsidé för Västerås stadsbibliotek. Se Bilaga 2.  
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Inriktningsmål 1: Att ge möjlighet till kulturell välfärd för Västerås alla invånare och handlar 
bland annat om öppettider, mediabestånd och utställnings- och programverksamhet. 
 
Enhetens mål är här att ha generösa öppettider som är anpassade efter brukarnas behov. På 
sina sju stadsdelsbibliotek, huvudbiblioteket och bokbussen har man öppet 315 timmar i 
veckan, fördelade på både dag- och kvällstid. Sex av stadsdelsbiblioteken, huvudbiblioteket 
och bokbussen har kvällsöppet efter klockan 18. Huvudbiblioteket hade under 2002 öppet 314 
dagar för allmänheten. 
 
Enhetens mål är också att brukarna ska ha högst 2 km till närmaste bibliotek eller hållplats för 
bokbuss. Samtliga bibliotek ligger centralt placerade i sina upptagningsområden, oftast i loka-
la centrumbildningar eller i skolor i närsamhället. De ligger också alla i markplan med buss-
hållplatser i nära anslutning och bra parkeringsmöjligheter, har automatiska dörröppnare för 
att underlätta tillgängligheten. 
 
Antalet besökare var under år 2002 totalt 1 002 582 personer. 
  
När det gäller mediabeståndet är enhetens mål att det skall vara väl utnyttjat, minst 8 % ska 
vara yngre än 2 år, att brukarna skall kunna påverka det och att man skall ha en öppenhet mot 
nya medier. Man har under året introducerat e-boken som man kan ladda ner till sin dator via 
bibliotekets hemsida. E-boksbeståndet rymmer ca 2-300 titlar. 
 
Ett av målen när det gäller mediabeståndet är att stadsdelsbiblioteken skall ha ett cirkulations-
tal på minst 4 utlån per media och år samt att bestånden där skall vara profilerade efter områ-
denas karaktär. Man skriver: ”Mediabeståndet ska hålla god kvalitet, vara aktuellt och allsi-
digt samt motsvara besökarnas behov”. Under 2003 börjar man arbeta efter en mediaplan. 
 
Enhetens delmål under Inriktningsmål 1 är även att stimulera till läsning och erbjuda kvalifi-
cerad informationstjänst genom att bibliotekarier vägleder besökarna, genom att erbjuda vis-
ningar för grupper, Internet och databaser, bra läsmiljöer i biblioteket och genom att samverka 
med föreningar och andra grupper. Man poängterar här att informationstjänsten tillhör kärn-
verksamheten och att aktivt förmedla litteratur och skapa kontakt är viktiga vardagsuppgifter. 
Genom skyltning och olika program vill man inspirera till läsning. 
 
Tillgänglighet för grupper med läshinder och andra funktionshinder är ett annat av målen un-
der Inriktningsmål 1. Här erbjuder enheten Boken-kommer-service till de kommuninvånare 
som har behov av det. Man ordnar också utbildning för läsombud inom omsorg/äldreomsorg. 
Under 2003 ska huvudbiblioteket skaffa datorutrustning med anpassade program för läshan-
dikappade. Stadsbibliotekets personal är med i nätverk som arbetar med dyslexi. 
 
Inriktningsmål 2 : Att främja en god kultur- och fritidsmiljö för barn och ungdom. 
 
Enhetens mål är att 100% av alla barn som går ut år 6 ska ha besökt biblioteket eller bokbus-
sen och fått bok- och biblioteksinformation av en bibliotekarie. Och att antalet aktiva låntaga-
re i åldersgruppen 13-15 år ska lägst vara en tredjedel av samtliga 13-15-åringar i kommunen. 
Detta vill man åstadkomma genom att erbjuda bokprat i grundskolan f-9, minst två besök för 
bibliotekskunskap mellan år 2 och år 9 samt alternativa och efterfrågade medier med särskild 
hänsyn tagen till tonåringar. Stadsbibliotekets personal arbetade under 2002 fram ett målpro-
gram för barnbiblioteksverksamheten, där en av utgångspunkterna har varit FN:s barnkonven-
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tion. Målen innebär också att verka för att utveckla samarbetet med förskola och skola samt 
fritidsgårdar. 
 
Inriktningsmål 3: Att utveckla verksamheter som förbättrar livsmiljön i staden och dess stads-
delar.  
 
Kultur- och fritidsnämnden vill att biblioteken skall vara en naturlig mötesplats, att biblioteket 
skall samverka med lokala aktörer och boende samt ordna program och utställningar. Enhe-
tens mål är minst en miljon årliga besökare, att erbjuda kaféverksamhet och trivsamma biblio-
teksmiljöer. För att åstadkomma detta håller man öppet för tidningsläsare vardagar från kl. 9 
vid huvudbiblioteket, har generöst öppethållande på bibliotekskaféet och genom kontinuerligt 
arbete med de publika miljöerna. Man kartlägger föreningar och söker aktivt nya samarbets-
partners inom föreningslivet när det gäller utställnings- och programverksamhet. När det gäll-
er denna verksamhet vill man också att 100% av förskolebarnen ska ha varit på något program 
under sina första sex år, man vill erbjuda 200 program för vuxna och visa minst 50 utställ-
ningar. 
 
Inriktningsmål 4: Att vidga kulturens roll i samspel med andra samhällsområden för att stär-
ka Västerås Mälarstadens attraktivitet och hållbara utveckling. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har som mål under denna punkt att skapa nya tillfällen eller pla t-
ser för stadens medborgare att komma i kontakt med litteratur och media i samarbete med 
externa parter. Bibliotekets mål är att under en treårsperiod, 2003-2005, driva ett projekt, Ge-
neratorn, ett experimentbibliotek. För ett år sedan, oktober 2002, öppnades Generatorn, ett 
bibliotek som vänder sig främst till de unga. Det är inte ett lånebibliotek utan erbjuder tid-
ningar, tidskrifter och Internet. I samarbete med externa parter ordnades också Bokens Dag. 
Man samverkar också på olika sätt med Mälardalens Högskola. 
 
Kvalitetsredovisningen är av naturliga skäl till stora delar överensstämmande med avtalets 
struktur och grundläggande värderingar, men presenterar respektive verksamhetsområde och 
inriktningsmål betydligt utförligare, mot bakgrund av det år det gäller, 2002. Här finner man 
en noggrann redogörelse för hur verksamheten bedrivits. Dessutom återfinns en del kommen-
tarer på några punkter av mer principiell karaktär. Där avtalet till exempel givit direktiv om 
att hur stor del av öppettiden som en bibliotekarie ska finnas tillhands för låntagarvägledning, 
preciseras i kvalitetsredovisningen hur man vill att denna låntagarvägledning ska se ut.  Även 
verksamhetsidéns huvuddrag citeras, vari man slår fast att Västerås stadsbibliotek är  
 
• möjligheternas bibliotek 
• mötesplats för kunskap och upplevelse 
• att biblioteket ska vara ett centrum för kultur och information samt en känd och naturlig 

plats för västeråsarna att besöka 
• biblioteket ska medverka till att skapa läslust, vara ett verktyg i lärandet och bidra till ökat 

läsande 
• att våra besökare ska bli nöjda och gärna finna något oväntat positivt 
 
I detta dokument riktar man sig från bibliotekets sida till sin uppdragsgivare, Kultur- och fri-
tidsnämnden, för att relativt detaljerat rapportera hur man genomfört sitt uppdrag. Texten är 
av officiell karaktär, med ett i huvudsak normativt syfte, vilket medför ett formellt, operson-
ligt tilltal. Dock kan man också hävda att dokumentet är av kognitiv art, med sina tillbaka-
blickar på det gångna årets verksamhet.  
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4.6 Tematisk analys av intervjuerna 
 
4.6.1 Biblioteket som informationscentrum 
 
Information kommer av latinets informatio, verbet informo som betyder utbilda, undervisa, 
egentligen ge form åt något. Ordet är en generell beteckning för det meningsfulla innehåll 
som överförs vid kommunikation i olika former. Sedd ur ett användarperspektiv kan informa-
tion sägas uppstå först när ett meddelande tolkas av mottagaren60. 
 
Själva begreppen information och informationscentrum har ingen enhetlig betydelse. I den 
analysmodell som Andersson och Skot-Hansen utarbetat i sin bok Det lokale bibliotek – afvik-
ling eller udvikling ligger information och kunskap i var sitt hörn av en kvadrat och utgör två 
av de fyra huvudfunktioner de anser att biblioteket har61. De överliggande cirklarna informa-
tionscentrum och lärocentrum överlappar inte bara dessa två områden utan också nä rliggande 
områden som folkbildning, utbildning, förvärvsutbildning, förvärvsliv, ekonomisk utveckling, 
och tangerar även cirklarna för kulturcentrum och mötesplats. Modellen visar att gränserna 
mellan de fyra huvudfunktionerna inte kan vara helt klara, men att skillnaderna mellan att 
tillägna sig kunskap och inhämta information ändå finns där. I praktiken är det dock svårt att 
skilja mellan det ena och det andra. Som Jochumsen och  Hvenegaard Rasmussen skriver: ”Är 
ett uppslag på femton rader om skötseln av hundens öron inhämtning av information eller 
kunskap?”62 
 
Under intervjuerna uppstod också direkt frågan vad vi menade med informationscentrum. 
Respondenterna lägger in olika betydelser i begreppet. Några menar att information ju är allt 
som står i bibliotekets böcker, och likställer i praktiken information med kunskap. Andra tän-
ker på samhällsinformation, nyhetsförmedling, konsumentupplysning eller information om 
evenemang och programutbud, i princip bibliotekets anslagstavla. Vi lät dem resonera kring 
vad ett informationscentrum för dem var och själva lägga in den betydelse de uppfattade att 
ordet innebär.  
 
Maria: - Det beror ju på vad man menar med informationscentrum. Man kan få veta här på 
biblioteket naturligtvis deras program och kanske eventuellt något annat dom kan ha lagt in 
här. Naturligtvis är ett bibliotek ett informationscentrum, eftersom du kan leta på, bland 
böckerna, information. Och du kan låna internet, gå in och titta och leta. Jag tycker inte att 
det är särskilt mycket informationscentrum om det handlar om annat än att man kan hitta 
information själv, alltså i böckerna. 
 
I Marias svar kan man se svårigheten att skilja mellan kunskap och information. För henne är 
information det böckerna förmedlar. Ordet informationscentrum knyter hon uppenbarligen 
mer till någon form av samhällsinformation, något utöver vad man själv kan söka i böcker 
eller på Internet. Kanske är det något sorts medborgarkontor hon har i tankarna? Bibliotekets 
eget programutbud är det enda hon kommer på som hon tycker har anknytning till informa-
tionscentral. 
 
För Stina är bibliotek det ställe i samhället dit man går för att få information. Hon menar att 
information även är upplysningar hämtade från bibliotekets anslagstavla och att just denna typ 
av information kan vara svår att hitta samlad på andra ställen i samhället. När det gäller att 
                                                                 
60 Nationalencyklopedin (2003). Information.  
61 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s.32. 
62 Jochumsen  & Hvenegaard Rasmussen 2000, s.38. 
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kontrollera fakta eller övrig informationssökning är det Internet hon refererar till som infor-
mationskälla 
 
Stina : - Jag stod och väntade häromdagen på att få mitt lånekort, så hajade jag till att det 
satt så väldigt mycket anslag om olika evenemang. Det är väl det jag är van vid från bibliotek. 
Man kan gå hit och hitta mycket information om andra evenemang, som kanske är svår att få 
tag i på andra ställen. 
 
Det märks för övrigt hos flera av våra respondenter, och inte bara hos de yngre, en tendens att 
koppla ihop informationscentrum med förekomsten av nätanslutna datorer i bibliotekslokalen, 
det vill säga Internet.  
 
Den äldste av våra respondenter däremot, Sture, menar enbart böcker och skriftliga media, 
när han pratar om information.  
Sture : - Ja, det betyder väldigt mycket som informationskälla och informationscentrum. Det 
finns ju möjlighet att få upp äldre litteratur ur arkiven, som inte står uppställda på hyllorna. 
Dom har ju stora arkiv här, så det är ju ett välförsett bibliotek, kan man säga.  
 
Som amatörforskare använder han flitigt äldre litteratur ur arkiven och tycker att det är en stor 
fördel att den finns tillgänglig på Västerås stadsbibliotek. Han utnyttjar bibliotekets datakata-
log när han söker böcker, men han använder aldrig Internet för informationssökningar.  
Sture :- Nej, jag tillhör den där lite äldre generationen som inte har blivit uppväxt med dator, 
så att man klara sig utan, tycker jag. 
 
Torsten tror att biblioteket har en funktion som informationscentrum för dem som inte har 
tillgång till olika medier i  hemmet, varken dagstidningar eller Internetuppkoppling. Själv har 
han TV, tidningar och Internet, vilket ger honom den information han behöver, säger han. 
Tydligen kopplar han huvudsakligen ordet information till nyhetsförmedling. Han tycker sig 
också se att biblioteket över tiden tappat den stora betydelse det förut haft för invandrare, i 
och med att många invandrarföreningar nu har egna lokaler och egna kulturcentrum 
 
Torsten:- Jag tror inte det för mig betyder så mycket som informationscentrum, undantaget 
en och annan föreläsning man kan bevista här. Men just att inhämta daglig eller veckatlig 
eller månatlig information, det tror jag inte jag använder biblioteket som.  
 
Ingela använder inte biblioteket för informationssökning, utan mest för sin nöjesläsning. Via 
sitt arbete och genom sina barn har hon tillgång till Internet, vilket gör henne oberoende av 
biblioteket för den informationssökning, som hon i praktiken tycks likställa med Internetan-
vändning. Men som det framkommer under punkten biblioteket som lärocentrum använde hon 
biblioteket en hel del under sin vårdutbildning, vilket ju kan sägas tangera informationsan-
vändning. 
 
Ingela:- Nej, jag går inte hit för att få information. Alltså, jag tror säkert det kan vara ett in-
formationscentrum, men för mig personligen har det inte varit det. På mitt arbete har vi dator 
och mina barn har det. Så då tar jag hjälp av dom, om det är någonting. Dom tar fram saker 
åt mig som jag vill ha. Dels för mitt arbete… men jag behöver aldrig gå hit för det. Men jag 
ser att dom sitter på Skiljebo63, till exempel, vid datorn…kommer in och vill använda den. Det 
är nästan alltid någon som sitter där. 
 
                                                                 
63 Skiljebo är ett stadsdelsbibliotek 
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Sara tycks mena all möjlig sorts information, när hon pratar om informationscentrum. Hon, 
Stina och Sture är de av våra respondenter som direkt och spontant pratar om den betydelse 
biblioteket har som informationscentrum för dem. För Sara är biblioteket den självklara plat-
sen dit man vänder sig för att få tag på tillförlitlig information. Men för henne är Internet, i 
motsats till Sture, en självklar informationskälla.  
 
Sara : - Ja, information är det i alla fall gott om. Nej, men det är ju hit man går om man vill få 
information, det är det absolut. Om man inte går till Internet, men det kan man göra här ock-
så. Så, pålitlig information, det är här verkligen.  
  
Björn och Hanna tyckte först inte alls att de använde biblioteket som informationscentrum. 
De hade Internet, deras primära informationskälla, hemma att söka information i. Men under 
intervjuns gång kom de på att de faktiskt fick reda på saker som hände i staden via biblioteket 
och att de använde fackbiblioteket för ämnen de var intresserade av. 
 
Hanna : - Informationscentrum, nej. 
Björn: - Ja, det är väl inte så mycket för information i och för sig vi går hit… Jag tror att 
man hittar ju lätt information här om vad som händer i staden och så. Och det är ju ganska 
viktigt. 
 
Hur viktigt biblioteket egentligen är för Hanna framgår när hon säger :- Biblioteket är ju alltid 
det första jag letar upp varje gång jag kommer till en ny stad så…Jag vill ju gå på ett större 
bibliotek egentligen. Jag skulle vilja bli inlåst på Kungliga Biblioteket nån natt. Eller två. En 
helg, kanske. 
 
Intressant, men inte överraskande, är den skillnad i betydelse respondenterna lägger i ordet 
information och varifrån man inhämtar den. Ju yngre respondenterna är ju öppnare är de för 
de olika källor informationen kan komma ifrån. Vi tycker oss se en linje från den äldste Sture, 
75 år, som nästan uteslutande syftar på arkiven och dess skriftliga material till den yngsta 
Sara, 18 år, som självklart använder sig av många olika källor, böcker, Internet och anslags-
tavlor. En tydlig tendens är också att man inte själv tycker sig använda biblioteket som infor-
mationscentrum, men tror att andra gör det. Informationscentrum är ett ord som inte tycks ha 
någon direkt personlig anknytning till våra respondenter, med undantag av Sture, Stina och 
Sara. 
 
 
4.6.2 Biblioteket som lärocentrum 
 
Folkbibliotekens funktion som lärocentrum har varit föremål för mycken diskussion under 
senare år. Kunskapslyftet, det problembaserade lärandet, den decentraliserade högskolan och 
satsningar på det livslånga lärandet har medfört stora förändringar och ökande krav på folk-
biblioteken.  
 
Rollen som lärocentrum ställer också nya krav på bibliotekens personal. En ny identitet läggs 
till de fyra huvudidentiteter Anders Örom påvisat. En pedagogisk identitet som på en del bib-
liotek resulterat i att man anställt lärare och knutit någon sorts ”öppen skola” till sin verksam-
het.  
 
Den nya tekniken och åtkomsten av nätbaserad information har också förändrat bibliotekens 
medier och arbetsmetoder. Samtidigt som kraven på att betjäna det formella utbildningssy-
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stemet ökat har många bibliotek fått minskade resurser och sparkrav. Detta är en ekvation som 
biblioteken har svårt för att få ihop. 
 
Skall bibliotek ha en möjlighet att fungera som lärocentrum krävs naturligtvis ett utvecklat 
samarbete med skolor på alla nivåer. I de fall stadsdelsbiblioteken ligger i skolor, som kombi-
nerade folk- och skolbibliotek, eller i nära anslutning till skolor, har dessa extra stora förut-
sättningar att bli naturliga lärocentrum. I avtalet mellan Kultur- och fritidsnämnden och Väs-
terås stadsbibliotek står också i § 2 under Mål och inriktning att biblioteket ska samarbeta 
med förskola, grundskola och gymnasieskola. Man ska också enligt avtalet aktivt samverka 
med högskolebiblioteket rörande studenternas medieförsörjning. På bibliotekets hemsida finns 
en egen sida för ”Student Västerås” med upplysningar om läsplatser, grupprum, arbetsplatser 
med dator, informationsbroschyrer, länk till högskolans litteratur och tillgång till högskolans 
databaser via studenternas egna lösenord. 
 
Uppfattar då våra respondenter biblioteket som lärocentrum? Att de som studerar, eller har 
gjort det, har lättare att se biblioteket som lärocentrum märkte vi snabbt. De har en direkt och 
personlig koppling till ordet lärocentrum, och kan se biblioteket i den rollen utan svårighet. 
Den frågan ledde ofta snabbt vidare till frågor om kontakten med personalen på biblioteket. 
Västerås stadsbibliotek poängterar i sin verksamhetsidé att informationstjänsten tillhör kärn-
verksamheten och att aktivt förmedla litteratur och skapa kontakt är viktiga vardagsuppgifter. 
Är detta något våra respondenter märker vid sina besök på biblioteket? 
 
Maria tycker att biblioteken har förutsättningar för att kunna vara naturliga lärocentrum. Det 
är här kunskapen, informationen, arkiven, de olika medierna finns, säger hon. Men hon tror att 
biblioteken är för litet utnyttjade. Allt det som finns samlat på biblioteken utnyttjas för dåligt 
och människor har för liten vana och kunskap att hitta i informationsmängden. Även om man 
har fått lära sig hur man använder de databaserade sökkatalogerna menar hon att man ofta 
behöver mer hjälp att hitta det man söker. 
 
Maria:- Jag tror att du skulle behöva någon som bara hade den funktionen, alltså som en lots 
eller någonting sånt där, som det inte alls var konstigt att fråga, som kunde hjälpa folk till 
rätta. Mer än dom som sitter vid diskarna, fast dom alltid är vänliga och försöker hjälpa till, 
det tycker jag. 
Fråga: Är det att dom sitter vid diskarna? Dom skulle vara ute och röra på sig? Vad skulle 
lotsen göra som dom inte gör? 
Maria: - Lots låter kanske larvigt, men värdinna eller värd, och gå runt. Och inte vara bakom 
en disk.[…] Nej, jag tror det skulle behövas mer hjälp. 
 
Maria menar att själva diskarna upplevs som avståndsskapande, att de bildar en barriär gent-
emot de besökande. Detta är också något man på många bibliotek uppmärksammat och tagit 
fasta på. Malmö stadsbibliotek t ex arbetar man med just denna fråga. - Här har vi stådiskar, 
där vi naturligt umgås med besökarna och nästa steg är inga diskar alls utan att all personal 
rör sig ute – floorwalking. Det gör det lättare för människor som inte är så vana vid att gå på 
bibliotek att ställa frågor, säger Gunilla Konradsson Mortin, chef för Malmö stadsbibliotek64. 
 
Men Maria tycker inte att personalen skapar kontakt eller söker kontakt, även om hon för det 
mesta har förtroende för personalens kompetens.  
Maria: - Nej, det tycker jag inte, utan det är upp till låntagarna att ta den kontakten. Men om 
man gör det får man alltid svar. 
                                                                 
64 Rågvik, Harry (2003). Malmö Stadsbibliotek: Besökaren alltid i centrum. DIK forum, nr 12, s. 12-13. 
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Men Maria efterlyser inte bara en lots som finns ute på golvet för vägledning, utan även en 
annan form av kommunikation från personalens sida, som skulle inspirera mera till läsning 
och leda in på nya läsupplevelser. Hon menar att det är viktigt att hålla fast vid den personliga 
kontakten, försåvitt Internet och sökandet via andra kanaler inte ska ta över personalens funk-
tion. Hon säger att böcker inte kan ersättas, men ser ändå en fara i att de ska bytas ut mot text 
i digital form i framtiden och att biblioteket då ska försvinna. En aktivare personal tycks för 
Maria vara en väg att gå för att motverka den utvecklingen, samtidigt som biblioteket i en tid 
av allt mer digitalisering behövs av sociala skäl. 
 
Stina, studerande i ämnen inom informationsteknik, är en mycket van biblioteksbesökare. 
Hon har dock inte lånat så länge på Västerås stadsbibliotek och refererar ofta mer till bibliotek 
i allmänhet under vår intervju. Hon påpekar att de studerande i första hand använder sig av sin 
skolas bibliotek för kurslitteratur, men att många använder stadsbibliotekets böcker som kom-
plettering när den egna skolans litteratur är utlånad och reservationskön där är lång. Det är 
först de senaste åren hon börjat använda stadsbibliotekets böcker som kurslitteratur och att 
sitta här och studera istället för på högskolan. Men ska hon använda olika databaser att söka i 
använder hon högskolans i första hand. För Stina är det personliga mötet med personalen 
mycket viktigt. Hon har en mycket positiv bild av personalen, som hon visserligen själv får 
söka kontakt med, men är övertygad ger henne all hjälp hon kan önska. 
 
Stina :- Ja, det är nästan en förutsättning. Är man inte van vid bibliotek kan det vara väldigt 
förvirrande att försöka hitta det man söker. Så det är väl en förutsättning för att det ska fun-
gera lätt och smidigt. Att det ska bli välbesökt, inte minst. Att dom finns tillgängliga hela ti-
den, att det alltid finns någon i informationsdisken, att det alltid finns någon i utlåningsdis-
ken. För måste man stå och vänta då…[…] Bibliotekarier över lag brukar jag uppleva som 
väldigt hjälpsamma, faktiskt. 
 
Sture  glider raskt förbi frågan om lärocentrum med orden - Lärande vet jag inte. För honom 
personligen fyller inte biblioteket den funktionen. Som pensionerad lärare anser han kanske 
tiden för lärande vara förbi. Ändå framgår det under intervjuns gång att han använder fram-
förallt bibliotekets arkiv för sin amatörforskning. Uppenbarligen ser han inte det som lärande. 
Kanske är lärande för honom snarast en fråga om att tillgodogöra sig baskunskaper i skolan 
samt de kunskaper som behövs för ett förvärvsliv. 
 
Hans möten med personalen är enbart mycket positiva och han känner stort förtroende för 
deras kompetens.  
Sture :- Alla är trevliga och serviceminded, hjälper till på alla möjliga sätt. Aktiva på så sätt 
att dom söker upp en är dom ju inte, utan man måste vända sig till deras arbetsplatser, vid 
disken häruppe t ex. Det är ju ganska naturligt för det strömmar ju igenom väldigt mycket folk  
här, så man måste ju markera att man behöver tillgång  vissa böcker eller sådär. 
 
Torsten har en bredare syn på ordet lärocentrum än Sture. 
- Ja. För vare sig nu kultur består av en konsert eller en utställning eller en föreläsning eller 
teater eller man kommer hit och läser en bok, så visst är det ett lärande, det tycker jag. Och 
bara det att människor möts blir så att säga ett centrum för lärande också, för dialogen ut-
vecklar vår kunskap på något sätt. 
 
När vi kommer in på personalen och personalkontakten säger Torsten :  
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- Jag tror det är en samhällsföreteelse; biblioteket har gått från att vara det gamla folkbild-
ningsbiblioteket där långivaren kände sina kunder personligen, till att ha blivit ett kulturellt 
snabbköp, där man sällan ser någon personal när man går och tittar i hyllorna och sen träf-
far man på dom vid utgångskassorna. Sen tror jag också att det är en samhällsföreteelse att 
man som servicepersonal närapå inte känner att det är man själv som ska ge service. Det är 
vi låntagare som ska ge service till dom, genom att ställa oss vid rätt disk och inte störa deras 
invanda rutiner. 
 
Hans, som intervjuades samtidigt med Torsten, säger apropå personalkontakten.  
– Lite kantigt kan det vara… Ibland känner jag det som ett tillrättavisande, deras bemötande. 
Det är inte ofta, men det förekommer så att jag har reagerat på det. Och så har dom en ten-
dens att bli upptagna i telefon väldigt länge och man får stå där och titta. Alltså jag är där 
och någon annan ringer, vem är då först egentligen? 
 
Att personalen aktivt skapar kontakt med besökarna är alltså något som varken Torsten eller 
Hans upplever. Torstens metafor om det kulturella snabbköpet är en ganska talande bild av 
bibliotekens utveckling, som han uppfattar det, med mindre personal och ökad automatik. 
Även Hans ger uttryck för en skepsis när det gäller bemötandet och initiativförmågan, men 
tycks inte ha reflekterat över det som Torsten. 
 
Torsten: - Inte mer än att man finns på plats i en informationsdisk, men det är ju inget aktivt 
kontaktsökande, det upplever jag inte!  
 
Men det framkommer också under intervjun att ingen av de två utnyttjar personalen för att 
hitta böcker. De vet bägge oftast vad de vill ha och var detta finns.  
Hans : - På det sättet är vi lätta kunder!  
Torsten: - Ja, kostnadseffektiva! 
Men trots det säger Torsten :- Det finns ingenting som kan ersätta mänsklig kontakt. Det 
tycker jag är en självklarhet. Det är absolut det bästa för upplevelsen, att någon bryr sig om 
att jag är här till exempel. 
 
Varken Anja eller David använde bibliotek under sin barndom och uppväxt. Men med sina 
egna små barn går de ofta hit och är måna om att biblioteket ska bli en självklar plats för dem. 
Men åtminstone Anja verkar inte sätta sig själv och sina biblioteksbesök i samband med 
lärande. Hon konstaterar att hon inte har kontakt med ”sådana som studerar”, varför hon inte 
heller känner till om de finner vad de behöver för sina studier på biblioteket. Uppenbarligen 
ger ’lärocenter’ Anja associationer till bibliotek förknippat med högre studier, i stil med högs-
kole- eller universitetsbibliotek.  
Anja: - Nej. Jag gick nästan aldrig på bibliotek, eller någon gång för att låna böcker, men 
inte nå mycket. 
David: - Men jag tror nu…Jag tror det är mer och mer ett riktigt kulturellt ställe för lära och 
studier. Det var mindre före Internet. Och jag tror det är bra nu. 
 
De lånar både böcker och tidskrifter och den information de söker gäller främst deras långre-
sor. Men de upplever inte personalen som aktivt kontaktskapande.  
Anja: - Nej. Dom tar inte kontakt med folk. Det har jag aldrig sett. Utan dom sitter…Om man 
behöver hjälp så får man gå dit eller stå och vänta på sin tur. Det var mer mänsklig kontakt 
kan man säga då, innan Internet kom.  
Anja ser här biblioteket som en del av samhället i stort. – Ja, men det är ju samma sak som 
hela samhället. Mänskligheten går ju åt det hållet. Jag menar, vi blir ju datorer snart! 
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Ingela lånar för privata bruk mest på sitt stadsdelsbibliotek Skiljebo, där man känner henne 
och ofta vet vad hon söker. Jämför hon Västerås stadsbibliotek med det ”egna” biblioteket 
Skiljebo upplever hon stora skillnader i servicen, framför allt när det gäller den personliga 
kontakten. Där får hon uppleva det som eftersträvas i verksamhetsplanen, att biblioteksperso-
nalen är aktiv i kontakten med låntagare.  
– Det kanske blir lite mer personligt när man går på ett litet bibliotek, för man lär ju känna 
dom lite grann. --- …dom vet nästan vad jag söker och sådär ibland.  
 
Men när hon däremot gick sin vårdutbildning ville hon gärna själv se vad som fanns inom 
hennes område och hade då verklig nytta av att själv söka litteratur. Begreppet ’biblioteket 
som lärocentrum’ fick en rent personlig betydelse för henne. 
Ingela: - När jag gick och utbildade mig gick jag ju ofta hit. Här fanns ju då allting. Så för 
mig har det varit jättebra. Då gick jag mycket mer här. För då ville jag oftast se vad dom 
hade. Istället för att beställa på Skiljebo då. Jag ville gärna se vad dom hade. 
 
För Sara, som går på gymnasiet, är skolan fortfarande ett naturligt centrum för lärande. Men i 
och med att hon började gymnasiet tillbringar hon mer tid i stadens centrum.  
 
Sara :- Då är man ju mycket här. Man hamnar ju här. Ja, eftersom jag går i skolan så är det 
där jag lär mig, liksom, men ja… Det finns ju mycket att lära sig här. Absolut. Och dom har 
ju ibland sånt där, föredrag, och sånt också.  
 
Inte heller Sara upplever att personalen är aktivt kontaktskapande. Hon behöver inte ofta 
hjälp, men när hon gör det är hon nöjd med den hon får. Hon anser att mötet med personalen 
är av stor betydelse, inte minst när man jämför med att själv söka information i en databas.  
Hon är här, liksom Maria, inne på vikten av att det finns någon som kan hjälpa till med att 
komma åt och ringa in den kunskap och den information som ju finns på biblioteket, men som 
inte alltid är så lätt att återfinna 
 
Sara :- Personal som kan, liksom, om böcker …För det är en helt annan sak än att söka på en 
dator. Då är det precis det ordet man skriver och då kan man liksom inte förklara närmare. 
En bibliotekarie kan så mycket mer och kan förklara runt det och fråga… 
 
Varken Hanna eller Björn ser sig själva i relation till biblioteket som lärocentrum. Det gäller 
för övrigt även biblioteket som informationscentrum och som kulturcentrum.  
De lånar ändå mycket böcker och Hanna karakteriserar sig som ”bokoman”.  
Hanna :– Min mamma brukade säga att jag borde få VIP-kort på biblioteket!  
Björn tycker också om att läsa, trots att han har lite lässvårigheter. De lånar bägge från både 
fack- och skönlitteraturavdelningarna.  
Björn: -Man kan ju hitta i princip vad som helst…Avdelningar för allting. Ger man sig bara 
den på det, så kan man hitta vad som helst. 
Hanna invänder då att hon finner många av fackböckerna föråldrade. Det tycker hon t ex gäll-
er böcker om sömnad, mönsterböcker.  
 
Björn och Hanna brukar inte ta kontakt med personalen och tycker inte att personalen tar kon-
takt med dom heller.  
Björn: - Dom är väl upptagna med sitt. Det finns ju alltid saker att göra på ett bibliotek. 
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Björns kommentar visar att han inte uppfattar vad Västerås stadsbibliotek poängterar är kärn-
verksamhet och viktiga vardagsuppgifter i sin verksamhetsidé, nämligen informationstjänsten 
och kontaktskapandet. Det är uppenbarligen andra saker han ser prioriteras.  
 
 
4.6.3 Biblioteket som kulturcentrum 
 
’Kulturcentrum’ är ett begrepp som våra respondenter tyckts uppfatta på olika sätt, vilket får 
anses förklarligt. Redan i begreppet ’kultur’ finner vi en uppsjö av resonemang kring betydel-
sen, och rikligt med bland annat etnologisk litteratur som tar upp begreppets diffusa innebörd. 
Enligt Billy Ehn och Orvar Löfgren existerar det hundratals olika definitioner av kulturbe-
greppet.65 Vi kan till exempel se ’kultur’ som form eller system (till exempel beteenden och 
språk), som kreativ process, som konstnärligt uttryck, som kollektivt medvetande, et cetera.  
Kort sagt är begreppets innebörd oerhört vid, vilket naturligtvis kan ha betydelse för hur våra 
informanter valt att svara på frågor rörande det här området i verksamheten på Västerås stads-
bibliotek.  
 
När vi ställde frågan: ”Tycker du/ni att Västerås stadsbibliotek är ett kulturcentrum?” i avsikt 
att få svar på hur låntagarna uppfattade sitt bibliotek ur en särskild aspekt,  fick vi följaktligen 
ganska olika, i flera fall otydliga svar, vilket man kanske skulle kunna tolka som att det finns 
en otydlighet redan i frågan. Att flera av informanterna reagerade direkt med att ställa motfrå-
gan ”Vad menar ni med kulturcentrum?” tolkar vi som ett uttryck för en allmänt rådande 
oklarhet kring begreppet, men inte enbart.  
 
Det till ’kultur’ närliggande begreppet ’kulturcentrum’ kan onekligen rymma mycket även 
det, men, menar vi, måste först och främst tolkas i sitt sammanhang, i talet om verksamheten 
på biblioteket. Ändå kan det vara viktigt att ha i bakhuvudet att det skulle kunna förhålla sig 
så att varje informant har flera tolkningar av begrepp som innehåller ’kultur’, tolkningar som 
länkas i varandra i en slags associativ tankebana. Vi kan kanske tänka oss kultur kopplat till 
en rad fysiska företeelser: Kultur- och bildningsnämnden, dess personal, konstverk, konstnä-
rer, design, biblioteket, vilka kläder en viss person bar i samband med en författarafton, upp-
levelser som förknippas med den scoutförening man tillhört… För en del är kultur de sköna 
konsterna, les beaux arts, för någon annan är kultur förknippat med ungdomar… Talet om 
’kulturcentrum’ blir med nödvändighet en diskussion i vid bemärkelse med utrymme för 
många definitioner. Med ambitionen att hålla oss så nära våra källor som möjligt undvek vi 
emellertid omskrivningar för de begrepp som ingick i målformuleringar och visioner.  
 
 
4.6.3.1 Kulturarrangör 
 
I samtliga citerade styrdokument för Västerås stadsbibliotek betonar man, i anslutning till 
målet och visionen om biblioteket som kulturcentrum, vikten av programverksamhet, utställ-
ningar, tillhandahållandet av litteratur och andra medier för upplevelser, förströelse och kun-
skapsinhämtande. Att samarbeta med föreningar, institutioner och enskilda är ett viktigt till-
vägagångssätt för att uppnå målen för verksamheten. Även caféverksamheten ses som bety-
delsefull för att skapa förutsättningar för att göra biblioteket till en naturlig mötesplats, och 
därmed också  kulturcentrum, för västeråsarna. Man kan, menar vi, tolka det som att inom 
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ramen för målet om att vara ett centrum för kultur, ryms ett antal olika funktioner. Denna 
mångfald vad gäller synen på biblioteket som kulturcentrum avspeglas också i intervjuerna. 
 
På frågan om hur informanterna ser på Västerås stadsbibliotek som ”kulturcentrum” möter vi 
relativt olika uppfattningar, några helt motsatta. Maria tycks likställa kulturcentrum med kul-
turarrangör, och menar att Västerås stadsbibliotek är ett viktigt kulturcentrum. För henne är 
verksamheten i form av utställningar, föredrag och program en viktig del, och hon uppskattar 
det utbud som Västerås stadsbibliotek erbjuder ifråga om detta. Hon brukar gå dit när det er-
bjuds föreläsningar som rör livsåskådningsfrågor eller det är någon särskild författare som 
hon gärna läser. Men i innebörden av kulturcentrum lägger hon också stark betoning på mö-
tesplatsfunktionen och exemplifierar med möjligheten till tidningsläsande. Hon lägger också 
en stark betoning vid biblioteket som en garant för mångfalden särskilt i fråga om olika intres-
seområden. Här kan man dra en parallell till Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen, vars 
undersökning visade på människors behov av  biblioteket som nationalsymbol och som sym-
bol för samhörighet. Trots att Maria inte nödvändigtvis använder sig av de tjänster som er-
bjuds – hon går själv aldrig hit för att sitta och läsa tidningar- så sätter hon ett stort värde i att 
möjligheten finns. Denna möjlighet är att likna vid en trygghetssymbol helt i linje med vad de 
danska författarna i Gör biblioteket en forskel uppfattar när det gäller föreställningar om bib-
lioteket i sin danska undersökning66. Kanske kan man här säga att Västerås stadsbibliotek 
framstår som en symbol för svensk kultur, ett svenskt kulturcentrum. 
 
Maria: - Dom har ju olika programverksamhet, föredrag och sådär, lite utställningar, lite 
olika ibland sådär. Och det är klart att det är ett viktigt kulturcentrum, ett bibliotek, det har 
jag alltid tyckt. Där kan man ju hitta då det man behöver, alltifrån knyppling till ja, jag vet 
inte vad. Men det är viktigt alltså. Många går hit och läser tidningar, sitter här och läser. 
Fråga: - Brukar du göra det? 
Maria: - Nej. Jag lånar kanske, någon tidning alltså om det är något fackämne jag är intres-
serad av, inte annars. 
 
Men om man likställer ett kulturcentrum med någon slags centrum för kultur med upplevelser 
av olika slag , med olika kulturers uttryck, kanske i form av olika konstnärliga uttryck, eller 
med olika etniska förtecken, så tycker Maria inte att Västerås stadsbibliotek har den funktio-
nen i någon vidare mening. Det tycks som om Maria i viss mån sammankopplar kulturcent-
rum i denna bemärkelse med ungdomskultur. Hon tror att CuLTUREN (ett kommunalt kul-
turprojekt för ungdomar inom ramen för stadsbibliotekets verksamhet) har försökt arbeta med 
en sådan målsättning, men är osäker på huruvida de har lyckats. Uppenbarligen får ’kultur-
centrum’ ännu en, mer specialiserad innebörd här, en innebörd som angränsar till kulturhus 
med egen skapande verksamhet, eller åtminstone med prov på sådan. Maria tycker inte det 
finns något direkt centrum för kultur med betoning på kulturaktiviteter. Hon nämner först 
Konserthuset med viss tveksamhet, men ångrar sig sedan.  
 
 
4.6.3.2 En mångkulturell knutpunkt 
 
I intervjun med David och Anja glider ämnet direkt in på cafét och hur det fungerar, dvs de 
tycks associera kulturcentrum till mötesplatsfunktionen i första hand. Att de inte tycker att 
Västerås stadsbibliotek är ett kulturcentrum, vilket framför allt Anja framhåller, beror på ca-
féet och att det är färre besökare där numera, något hon beklagar. Hon tycker det var öppet 
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mera förut, och då kom invandrare dit och fikade och läste tidningar i högre grad än nu, säger 
hon. För henne förefaller detta vara en försämring. David uppfattar det dock annorlunda. Han 
vill inte ha för mycket oväsen, för det stör besökarna som kommit för att sätta sig ner och 
läsa. Han tycker att det ligger en motsättning i kombinationen mötesplats och bibliotek. Helst 
vill han hålla dessa funktioner helt åtskilda. För David är det dessutom en viktig distinktion 
mellan tidningsläsande och läsning av facklitteratur. Det är olika sorters läsning som kräver 
helt olika sorters yttre förhållanden. Men han tillägger att det är likadant om man till exempel 
går på biograf: ”-Det är lite som en marknad”, underförstått att vi lever i ett bullrigare samhäl-
le rent generellt. 
 
Torsten är lite inne på samma linje som Anja vad gäller Västerås stadsbibliotek som kultur-
centrum för människor av många olika nationaliteter. Med förflutet som tjänsteman verksam 
med invandrarfrågor, ser han en stor förändring vad gäller biblioteket som mötesplats för in-
vandrare.  
 
Torsten: - Men däremot så vet ju jag att speciellt för invandrare, så har biblioteket här i Väs-
terås betytt oerhört mycket, just som informationscentral, närmast påminnande om den gamla 
kyrkbacken. Det var här man träffades, läste hemlandets tidningar. Det fanns ju tidigt ett litet 
kafé här, så man kunde få en kopp kaffe och sitta och prata. 
 
Enligt Torsten har det sedan 1990-talet successivt skett en stor förändring i hur invandrare 
från skilda länder använder framför allt huvudbiblioteket. För många, menar Torsten, har bib-
lioteket som stamlokus och kulturcentrum i bemärkelsen mångkulturell ”kyrkbacke” kommit 
att betyda allt mindre för människor från olika länder. Alltsedan 90-talet har flertalet invand-
rargrupper och invandrarföreningar startat egna verksamheter i egna lokaler, kanske rentav i 
egna byggnader. Som exempel nämner Torsten den muslimska invandrargruppen som har sitt 
muslimska kulturcentrum, syrianerna och deras syrianska kyrka samt den italienska förening-
en som håller till i egna lokaler. Enligt Torsten har Västerås stadsbibliotek därmed förlorat sin 
tidigare ställning som kulturcentrum i bemärkelsen centrum för många kulturer, till förmån 
för många separata kulturcentra i staden. 
 
 
4.6.3.3 Mediaförsörjning 
 
Ingela, som mest använder huvudbiblioteket för sitt arbetes skull, tycks uppfatta Västerås 
stadsbibliotek som ett kulturcentrum, men kanske mer för andras del än sin egen. Hon säger 
att hon ser att andra söker sig till biblioteket för att delta i programaktiviteter och läsa tidning-
ar eller stämma möte, men tillägger att så inte är fallet för henne själv. Hon går oftast till hu-
vudbiblioteket i sitt arbete, för att låna CD-skivor till det vårdboende för senildementa, där 
hon jobbar. För sin egen skull besöker hon sitt närmaste stadsdelbibliotek, Skiljebo. Dit går 
hon ofta för att låna böcker och få boktips. Hon anser att biblioteket betyder mycket för hen-
nes läsande. Det finns en önskan hos Ingela om att kunna gå på kulturarrangemang och före-
läsningar, men hon tycker sällan det passar med hennes tider. Men för musikinspelningars 
skull går hon ofta till Västerås stadsbibliotek. Att det går att beställa skivorna på Skiljebo, för 
att låna samtidigt som hon går till biblioteket för sin egen privata del, vet hon, men säger att 
hon helst vill låna dem direkt på stället för att få förslag och mer hjälp. Det är uppenbart att 
hon värdesätter den kompetens och hjälp som musikavdelningen erbjuder. Skivorna som hon 
lånar, används sedan bland annat i frågesport för de vårdboende patienter Ingela arbetar med. 
Att denna typ av tjänst möjligen skulle kunna betecknas som en del i ett kulturcentrums utbud 
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i form av dess mediaförsörjning, tycks inte förespegla henne. Kulturcentrum för hennes del 
verkar snarare handla om andra människors möten och publika arrangemang.  
 
Stina som är född i Eskilstuna och har regelbunden besöksvana från biblioteket där, är relativt 
ny som besökare på Västerås stadsbibliotek. Hennes intryck är att man kan gå dit och hitta 
mycket information om andra evenemang, som kanske är svårt att få tag på i samlad form på 
något annat ställe. Detta tycks också vara vad hon är van vid från andra bibliotek, och alltså 
något hon förväntar sig. Hennes förhållande till biblioteket och de tjänster man erbjuds där, 
framstår som självklara för Stina. Trots att hon inte är en inbiten besökare på just Västerås 
stadsbibliotek, verkar hon, kanske genom sin biblioteksvana från andra ställen, helt bekväm 
på Västerås stadsbibliotek, som om hon är förvissad om att biblioteket är något man kan lita 
på. 
 
Stina : -  Jag stod och väntade häromdagen på att få mitt lånekort, så hajade jag till att det 
satt väldigt mycket anslag om olika evenemang. Det var Mariakören, som tränade och såna 
saker. Det är väl det jag är van vid från bibliotek. Man kan gå hit och hitta mycket informa-
tion om andra evenemang, som kanske är svår att få tag på, på andra ställen.” 
 
Björn och Hanna, han arbetslös och hon sjukskriven, går till Västerås stadsbibliotek framför 
allt för att läsa och låna nya böcker. De är vana biblioteksanvändare. Hanna har lärt sig vilket 
signum hon ska leta efter  och läsningen är en viktig del i deras båda liv. Men att koppla till 
exempel mediautbudet till innebörden i kulturcentrum verkar inte förespegla dem. På frågan 
om de tycker  Västerås stadsbibliotek är ett kulturcentrum eller ej har de inte något direkt 
svar. Kanske uppfattar de ’kulturcentrum’ främst som ett ställe för den  kommunala informa-
tionen, som en slags anslagstavla.  
 
Björn: - Jag tror att man hittar ju lätt information här om vad som händer i stan o så. Och 
det är ju ganska viktigt.  
Hanna: - Vi har ju handlat några såna där cykelkartor över Västerås o sånt. 
 
Vid intervjun får man känslan av att kulturcentrum, det är kanske något för andra men inte så 
mycket för dem. Det verkar också som om det är underförstått att kulturcentrum ska utgöras 
av utåtriktad verksamhet. För Björn och Hanna, som går till Västerås stadsbibliotek framför-
allt för böckernas och läsningens skull, är böckerna biblioteket och det verkar de vara nöjda 
med. De går inte till biblioteket för att de söker upplevelser av annat slag, utan inriktar sig helt 
på läsningen. Alltså lämnar de programverksamheten därhän, kan man anta. Här botaniserar 
de bland tidningar, tidskrifter, fack- och skönlitteratur, för att låna hem och läsa. Följaktligen 
är det också just kring mediautbudet de har flest åsikter. Hanna tycker till exempel att det är 
dåligt att man inte har bröllopstidningar på biblioteket. 
 
Hanna : - Det är många människor som gifter sig, jämt, så det tycker jag är lite konstigt. 
 
Hanna tycker också att det saknas en del övrigt att önska vad gäller skönlittteraturen. Hon och 
pojkvännen Björn är båda väldigt intresserade av fantasylitteratur, men finner sällan vad de 
söker där. Deras favoritförfattare Margit Sandemo, finns inte heller på biblioteket. Därför sö-
ker de efter andra författare inom fantasy- och skräckgenren, men betonar att på biblioteket 
råder brist på denna typ av skönlitteratur.  
 
Fråga: - Har du några favoritförfattare som du söker, och som e…? 
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Hanna :- Ja, fast min favoritförfattare finns ju inte på biblioteket, men jag letar ju typ Poe och 
Lovecraft. 
 
Björn, som intresserar sig för asatro, tycker att biblioteket har ett dåligt utbud av tidskrifter. 
Han skulle önska att biblioteket kunde erbjuda Mimers källa, och tidningar som handlar om 
tatueringar, bland annat. För att få tag i den typ av böcker och de tidskrifter de saknar på bib-
lioteket, brukar Björn och Hanna istället gå på antikvariat och på specialbokhandlar i andra 
städer, bland annat i Stockholm. 
 
För Sture  som besöker biblioteket ett par gånger i veckan, och då gärna slår sig ner för att 
läsa facktidskrifter, har reduceringen av periodika varit riktigt kännbar. Bristen på medel för 
inköp av böcker och tidskrifter tycker han har varit det mest negativa på biblioteket under 
senare tid. Som inflyttad, uppvuxen i Västerbotten, saknar han Örnsköldsviks Allehanda och 
får nu hålla till godo med Västerbottenskuriren enbart. 
 
 
4.6.3.4 Generationsmönster i synen på ’kultur’ 
 
För Sara, som är många år yngre och går i gymnasiet är Västerås stadsbibliotek inte ett själv-
klart kulturcentrum. Hon ger uttryck för, i likhet med framför allt Björn, Hanna och Stina att 
hennes behov i fråga om ”kultur”, till stora delar tillfredsställs någon annanstans. Det finns en 
medvetenhet om arrangemang som erbjuds och att utställningar förekommer, men som kul-
turkonsument söker hon sig inte till Västerås stadsbibliotek. Återigen blir det aktuellt att fråga 
sig vad ’kultur’ innebär, vad Sara lägger för innebörd i ordet.  
Hos Björn, Hanna, Sara och Stina, vilka representerar den yngre generationen i vårt material, 
framkommer en något annorlunda tolkning av kulturcentrum än hos de övriga respondenterna, 
med undantag av Maria. Det tycks här som om det vore en generationsfråga beträffande synen 
på kultur och vad det kan sägas representera. Det är inte utan att man anar en viss avvikelse i 
synen på kulturcentrum mellan Sara och de verksamhetsansvariga för Västerås stadsbibliotek. 
För de yngre respondenterna förefaller kulturens centrum inte med självklarhet finnas på Väs-
terås stadsbibliotek, vilket skulle kunna ses som ett tecken på att man uppfattar kultur på olika 
sätt i olika åldrar. Kultur, den del av kulturutbudet som manifesteras och konsumeras av unga 
verkar inte har så stor plats i det allmänna utbudet på Västerås stadsbibliotek, om man ska ta 
de unga på orden.  
Kanske är Västerås stadsbibliotek som kulturcentrum framför allt tilltalande för äldre ålders-
grupper, eller möjligen den ålderskategori som finns starkast representerad bland personalen? 
Men det är också möjligt att uppfattningen om ett kulturcentrum bygger på betydligt mer all-
mänt spridda och vedertagna föreställningar om vad kultur och kulturcentrum kan vara.  
 
Fråga:- Men du ser det inte som ett kulturcentrum för din del i alla fall? 
Sara :- Nej. Inte för min del. 
Fråga:- Tror du att andra… tror du att det är kulturcentrum för nån annan, o så? 
Sara:- Det vet jag faktiskt inte. Det skulle det kunna vara. 
 
Det förefaller allmänt som om den unga generationens smak är sämre tillgodosedd, något som 
även gäller mediautbudet. Björn och Hanna, som saknar såväl skräck- och fantasyböcker som 
en del tidskrifter, menar dessutom att utbudet är lite inaktuellt. När vi kommer in på hur de 
väljer böcker och om de brukar ta intryck av skyltningen, säger Hanna att hon tycker det är 
märkligt hur de kan skylta med fackböcker med hobbyinriktning från 70-talet, för det tycker 
hon känns för föråldrat. 
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Hanna:- Jaa, sen… jag kan tycka det är lite för gamla böcker här. 
Fråga:- Tycker du det? 
Hanna :- Ja, om man ska till exempel böckerna om sy, hur man syr o sånt. Såhär, mönster på 
sjuttiotalskläder eller sextiotalskläder…det e ingenting som jag har… Om jag vill ha mönster, 
då vill jag ha nya mönster.  
 
När det gäller Sture , som är pensionär, är bilden den motsatta. För honom är Västerås stads-
bibliotek istället ett självklart kulturcentrum. Han menar att kultur är allting som finns på bib-
lioteket: skönlitteratur och facklitteratur, stiftsbiblioteket med sina gamla handlingar om man 
är intresserad av länets och stiftets historia – alla de sedvanliga tjänsterna i utbudet samman-
fattar han som tveklöst hemmahörande inom kulturområdet. 
 
Bland våra respondenter framstår Sture som den mest övertygade kulturkonsumenten. Väs-
terås stadsbiblioteks betydelse som kulturcentrum råder det enligt Sture ingen tvekan om. Han 
radar upp tillgång på olika medier och litteratur som den självklara förutsättningen för epitetet 
kulturcentrum. I detta skiljer han sig en hel del från flertalet av de andra respondenterna. Sture 
talar i hög grad om innehållet i verksamhetens utbud, med källorna i självklart fokus.  
 
Det perspektivet är långt ifrån lika tydligt hos alla. Istället kan man se en tendens hos framför 
allt de yngre att se mera till de yttre tjänsterna: tillgången till Internetanslutna datorer, till-
gängligheten och de mer sociala delarna av utbudet, som till exempel cafét. Sture är som pen-
sionär aktiv amatörforskare med god insikt i det lokala och regionala arkivbestånd som Väs-
terås stadsbibliotek förfogar över. Det är bland annat detta som är kultur, menar Sture, och 
framstår rentav som den i verksamheten mest initierade av de intervjuade besökarna, samti-
digt som han ger intryck av att ha ett vidare perspektiv på verksamhetens innehåll än de andra. 
Man skulle rentav kunna säga, att bland de intervjuade utmärker Sture sig genom att så väl 
veta vad han är ute efter och var han kan få tag i det. Han framstår som den mest målmedvet-
ne och insatte biblioteksbesökaren, även om flertalet av de andra också ger tydligt uttryck av 
att veta vad de är ute efter. Dessutom är han den av de intervjuade som har minst svårigheter 
att besvara våra frågor. Hos Sture märks ingen tveksamhet i svaren. De olika begreppen, kul-
tur, information, lärande, som i mer eller mindre utsträckning stöter på patrull hos flera av de 
andra utgör för Sture inga större frågetecken.  
 
När det gäller kulturarrangemangen tycks Sture vara en återkommande besökare. Han säger 
själv att han går på olika arrangemang eller utställningar tämligen ofta och att han brukar gå 
och lyssna på program i föreläsningssalen. Uppenbarligen är bibliotekets utbud i Stures smak, 
det vill säga i hans fall råder full överensstämmelse ifråga om kulturcentrum som målsättning 
och praktik. Här verkar det som om Sture, som användare på Västerås stadsbibliotek, passar 
in i den målsättning och den verksamhetsidé som personalen arbetar efter. Han känner till 
vilka tjänster som erbjuds, tilltalas av arrangemang som anordnas och ger inte uttryck för nå-
gon tveksamhet på frågan rörande Västerås stadsbibliotek som kulturcentrum. Han kan ta till 
sig koderna i fråga om språk och utbud, vilket skulle kunna tyda på att Sture besitter kunska-
per och kompetens som de i den yngre generationen saknar, men också att han har andra in-
tressen och behov på biblioteket än de yngre har. Möjligen kan man tala om de ungas behov 
som inte helt beaktade i det utbud man presenterar på Västerås stadsbibliotek.  
I vilket fall är det tydligt att de yngre respondenterna i vår undersökning inte uppfattar Väs-
terås stadsbibliotek som ett kulturcentrum för dem.  
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4.6.3.5 Kulturen och upplevelserna 
 
Att frågan om huruvida respondenterna uppfattar Västerås stadsbibliotek som kulturcentrum 
ger skilda svar, med stor diskrepans mellan de äldre och de yngre respondenterna, för oss till-
baka till kulturbegreppet och innebörden i begreppet kultur. Det förefaller oss som om det hos 
de yngre respondenterna finns en tendens att sammanföra kultur med upplevelser, och kanske 
sceniska uppträdanden, i högre grad än hos de äldre.  
 
Biblioteket uppfattas som böcker och en anslagstavla med upplysningar om vad som händer i 
stan under den närmaste tiden, men det är inte en plats man söker sig till för att ta del av ar-
rangemang, eftersom dessa förväntas vända sig till andra än ungdomar, alltså de som är äldre 
och/eller yngre. Alltså kan man misstänka att kultur, såsom de yngre uppfattar det, har ett 
annat innehåll och genererar andra reaktioner eller upplevelser än det kulturutbud som erbjuds 
på Västerås stadsbibliotek. Åtminstone förefaller förväntningar och den förutfattade meningen 
hos de yngre respondenterna se ut så.  
Sara : - Kultur?…Nja, det finns andra ställen i Västerås också. Jag kollar inte så mycket på 
utställningar o så, gör inte jag faktiskt. Ja, det brukar ju finnas utställningar, o det brukar 
finnas såna saker också, men det är inte hit jag går om jag letar kultur.  
 
Att biblioteket skulle förmedla upplevelser och uttryck av konstnärligt och kulturellt slag som 
riktar sig till henne, verkar överhuvudtaget inte föresväva henne. Denna uppfattning, som vi 
menar även kommer till uttryck i intervjuerna med Björn och Hanna, Maria och Stina och i 
viss mån även hos David och Anja, antyder ett glapp i kultursynen mellan Västerås stadsbib-
liotek och de yngre användarna. Alternativt skulle man kunna säga att Västerås stadsbibliotek 
är ett kulturcentrum för en del, men inte för alla. 
 
 
 
4.6.4 Biblioteket som mötesplats 
 
Västerås stadsbibliotek har omkring en miljon besökare per år, vilket inkluderar alla stads-
delsbiblioteken, bokbuss och huvudbiblioteket. Det är med andra ord många människor som 
vistas på biblioteken och sannolikt använder biblioteket som ett ställe för att mötas på. Men 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen talar också i Gör biblioteket en forskel? om bibliote-
ket som en mötesplats i meningen social inrättning i offentlig regi, i syfte att ta emot allmän-
heten för frågor av social karaktär, till exempel rörande social service. De definierar också 
mötesplatsfunktionen som ett ställe att vistas på, ett ”vaerested”, som en plattform och upp-
samlingsställe för att knyta kontakter och för att skapa förutsättningar för möten67.  
 
För Ingela är det emellertid inte frågan om att använda biblioteket som mötesplats i första 
hand. Hennes besök på biblioteket handlar i huvudsak om två saker: dels söker hon efter 
lämpliga musikinspelningar för att stimulera dementa patienter i det vårdboende hon arbetar 
på, dels letar hon efter bra skönlitteratur för sin egen privata läsning. Hon uppfattar därmed 
inte Västerås stadsbibliotek som en mötesplats för sin egen personliga del, men säger sig se 
att biblioteket fungerar som en mötesplats för andra. I hennes tolkning av mötesplats ryms 
kulturella arrangemang, tidningsläsning och cafébesök, men trots att hon säger att hon ofta har 
lust att gå dit,  passar det inte med tiderna eftersom det är ofta på kvällar eller luncher. 
 

                                                                 
67 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 33. 
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Stina går till biblioteket för att få lugn och ro, och för att slippa bli störd när hon studerar, 
eftersom hon förväntar sig att biblioteket ska vara tyst och lugnt. Hon beskriver hur hon upp-
fattar att hon förändras när hon kommer till biblioteket, blir tyst och timid, eftersom ”det sitter 
någonstans långt härinne”, som hon uttrycker det, att man inte ska prata på bibliotek. För 
henne är Västerås stadsbibliotek inte ett ställe där hon normalt sett tar kontakt med andra 
människor. Hon brukar gå dit för att söka avskildhet, för att få sitta ostörd i en lugn miljö och 
läsa eller studera. 
 
Fråga: - Tycker du att det här framstår som en naturlig mötesplats? 
Stina :  - Nej, bibliotek är inte ett ställe där jag skulle kontakta andra människor. Nej, jag blir 
lite tyst och timid, det är lite det här, man ska inte prata på bibliotek, det sitter någonstans 
långt härinne. Jag tror att jag brukar sitta i ett hörn för mig själv, möjligtvis gå till kafeterian 
och köpa en kopp kaffe och så går jag tillbaks. 
Fråga: - Om du tänker på biblioteket i Eskilstuna, stämmer ni träff på biblioteket där, använ-
der ni biblioteket där som mötesplats, där du är hemma? 
Stina :  - Nej. Inte om vi inte sitter några stycken och pluggar, fast då brukar vi ändå sprida ut 
oss, så kan vi ta en fikapaus ihop ibland. Så biblioteket går jag till för att jag vill ha lugn och 
ro, för att jag inte vill bli störd, för att för det mesta är det tyst och lugnt där. 
 
Hanna studsar till på frågan om Västerås stadsbibliotek är en mötesplats. I likhet med David, 
Stina och Sture tycker hon att biblioteket är till för ensam kontemplation och läsning.  
 
Fråga:- Hur ser ni på biblioteket som mötesplats? 
Hanna:- Mötesplats? 
Fråga:- Ja, är det ett ställe man stämmer träff  med nån eller så, ”vi kan fika på biblioteket”, 
eller ”då ses vi på biblioteket!”? 
Hanna:- Finns det café här? Det har jag missat!… Det är väl ingenting man stämmer träff 
så…Om man träffar någon vill man ju prata, och det ska ju va tyst här! (Skratt) 
Fråga:- Det står faktiskt att dom vill att det ska va en naturlig mötesplats för västeråsarna… 
Hanna:- Jamen jag är liksom sån att när jag kommer in på biblioteket då vill jag gå runt 
själv o i min egen lilla värld o leta böcker. Det är inte så bra att stämma träff med någon. 
 
Att man skulle välja biblioteket för att stämma möte förefaller helt otänkbart för Hanna. Det 
är tydligt att det finns många människor för vilka bibliotek kopplas samman med läsning och 
att dessa personer är helt inställda på att det är behovet att läsa som ska tillfredsställas och 
inget annat. Denna uppfattning finner vi hos flera av våra respondenter. Men enligt omvärlds-
analyser och lägesrapporter från Statens Kulturråd nyttjas biblioteken idag inte alls enbart 
eller kanske ens i första hand för läsningens skull. 
 
Enligt Folkbiblioteken 2002, statistikrapport rörande folkbiblioteken som presenteras årligen 
av Kulturrådet, framställs biblioteken som en viktig mötesplats, på många orter den enda of-
fentligt finansierade verksamheten som är öppen och tillgänglig68. En allmän trend som fram-
går av kartläggningen är att fler och fler besöker teatrar, museer, konserter, biografer. Likaså 
beskrivs biblioteken som viktiga mötesplatser, även om besöksstatistiken för folkbiblioteken 
visar en marginell minskning. Denna rapport tyder dock på att man lånar allt färre böcker, 
trots att människor besöker biblioteken i princip lika mycket som tidigare. Istället för att låna 
litteratur för att läsa i bokform/tryck söker människor sig till biblioteken för att utnyttja andra 
tjänster som erbjuds på våra offentliga bibliotek69. Man ser till exempel att utlåningen av AV-
                                                                 
68 Om världen 2003. (2003-10-15). Statens Kulturråd. s. 62. 
69 Ibid. 
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medier ökade med drygt 6 % under 2002, där kassettböckerna står för den stora ökningen med 
18 %70. 
 
Sture  är ännu ett exempel på biblioteksanvändare bland våra respondenter som inte stämmer 
in i den bild som mediernas lägesrapporter ger av biblioteken som tänkbar mötesplats. För 
Sture är biblioteket inte en plats för samtal och möten i första hand, enligt vad han själv säger. 
Han besöker biblioteket för att läsa, för att tränga lite djupare bakom verkligheten, som han 
uttrycker det. Inte heller i det avseendet kan Sture sägas vara representativ för 2002 års folk-
biblioteksstatistik, eftersom läsningen verkar bli alltmer omfattande bland kvinnor men går 
tillbaka bland män71. För Sture är det uppenbarligen så att läsandet i allmänhet spelar en vik-
tig roll i hans liv och att kvaliteten i läsandet är av stor betydelse. Han söker sig tydligen till 
biblioteket för att finna den litteratur han inte har hemma, och förutsätter en tyst miljö utan 
prat för att kunna koncentrera sig på det han läser. Biblioteket i form av en levande mötesplats 
har han inget uttalat behov av, och har kanske därmed inte heller med den funktionen i sin 
bild av biblioteket. 
 
Fråga: - Hur ser du på biblioteket som mötesplats? 
Sture : - Ja, jag vet inte, så mycket möten blir det väl inte, det blir väl mest att man sitter och 
läser (skratt). Det är klart att man stöter på bekanta här, men det blir ganska korta möten, 
man växlar några ord. 
Fråga: - Inte så att man bestämmer träff här? 
Sture : - Nej, det gör jag inte, nej. Jag vill ha lugn och ro (skratt) när jag läser. 
 
För Torstens  del är kopplingen mellan bibliotek och mötesplats inte självklar. Han talar om 
sannolika användarbeteenden hos andra, men detta att somliga besökare använder biblioteket 
som mötesplats gäller inte honom själv. Trots det kan man inte låta bli att inflika att ett av 
skälen för Torstens besök på biblioteket enligt hans egen utsago, är att han träffar sin vän 
Hans på biblioteket, en vana som han uppger varit viktig för dem bägge mot bakgrund av de-
ras sjukdomstillstånd, båda är utbrända. Det förefaller som om de själva inte uppfattar det som 
att deras möten är skäl nog för att se biblioteket som en mötesplats. Det kan tolkas som en 
benägenhet att inte se sig själv som representativ för ett allmänt biblioteksförfarande, eller 
kanske som ett tecken på en slags motsägelsefull, irrationell bild av det egna biblioteksanvän-
dandet. 
 
 
4.6.4.1 Den offentliga miljön 
 
Den mötesplats man på Västerås stadsbibliotek vill vara för västeråsarna inramas av yttre mil-
jöer. I vår studie har vi alltid befunnit oss på huvudbiblioteket då vi genomfört intervjuerna, 
varför det varit biblioteksbesöket i just denna byggnad som avses i frågan om hur den yttre 
miljön uppfattas av användarna.  
 
Inför intervjuerna bestämde vi oss för att ta med denna fråga mot bakgrund av att vi själva 
uppfattar den yttre miljön som en del i själva bemötandet av användarna. Vi anser att även 
den yttre miljön är en del i hur människor tilltalas. Vi har ingen avsikt att gå närmare in på 
arkitektoniska detaljer, inte heller att föra in den yttre miljön i ett större socialt och historiskt 
sammanhang. Vi ville med våra frågor om bibliotekets miljö få en bild av huruvida miljön 
motverkade bibliotekets syften, som användarna ser det, eller medverkade till att skapa förut-
                                                                 
70 Folkbiblioteken 2002. (2003-11-13). Statens Kulturråd. s. 7. 
71 Om världen 2003. (2003-10-15). Statens Kulturråd. s. 28. 
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sättningar. I synnerhet när det gäller den sociala funktion som mötesplatsen inbegriper, tycker 
vi att det finns anledning att fråga användarna hur de ser på den yttre biblioteksmiljö som mö-
ten är ämnade att äga rum i. Västerås stadsbibliotek inbjuder sina besökare till mänskliga mö-
ten via sin verksamhetsidé, men hur uppfattas detta i praktiken av bibliotekets användare? 
 
Hos flera av respondenterna märks vid intervjuerna även här en viss tveksamhet när det gäller 
svaren. Det finns till och med tecken hos en eller ett par av respondenterna som tyder på att 
intervjusvaren anpassas efter vad de tycks tro att vi vill höra. Särskilt i intervjun med Maria 
kan man undra om hon till en början verkligen uttrycker sin egen åsikt. Delvis kan det kanske 
bero på vårt sätt att ställa frågan. Det framgår att vi inte är enstämmigt övertygade om frågans 
relevans för studien. 
 
Fråga: - Jag vet inte om vi inte ska ta lite av dom här andra frågorna. Jag tänker på miljön när 
du kommer in här, hur känner du, hur uppfattar du miljön här i stadsbiblioteket, det som man 
känner spontant när man kommer in? 
Maria: - Lite tråkigt (skratt). Fast nu är jag ju så van vid diskarna som är där och folk som 
sitter där. Och jag tycker det här är så trist, den här serveringen, vad dom har för sorts ut-
bud, vad man kan fika här, det är så tråkigt. 
 
Maria börjar med att beskriva det hon uppfattar som negativt, men kommer sedan in på av-
delningen för skönlitteratur, där hon trivs, och därefter avdelningen för facklitteratur, som hon 
är mycket nöjd med. Och trots att hon tycker biblioteket har ett tråkigt café och att hela biblio-
teksbyggnaden är illa utnyttjad för sina ändamål (hon tar en outnyttjad terrass som exempel), 
så är hon verkligen mycket fäst vid biblioteket, ändå. Kanske har det mest att göra med själva 
vanan att besöka det, menar hon.  
 
Marias skepsis inledningsvis kan eventuellt te sig överdriven, och som ett sätt att hjälpa oss 
att ”leda in på rätt resultat”, men hon kommer senare in på hur tråkig och institutionell miljön 
är, vilket hon menar alienerar och avskräcker en del människor från att besöka biblioteket. I 
och med detta tangeras frågor som rör tillgänglighet, och allas rätt till biblioteket enligt lagen. 
 
Fråga: - Biblioteket ska ju vara till för alla, öppet för alla. Tycker du att det är det? 
Maria: - Det är ju så det borde vara, men jag tycker nog inte att det är så. Alltså, det är ju 
inte så att någon är utesluten. Men jag tror på grund av olika saker går vissa människor inte 
hit, fast dom kanske skulle göra det om det vore annorlunda. 
Fråga: - Vad beror det på, tror du då? 
Maria: - Jag tror att det är en främmande atmosfär. Det är som en institution. Jag vet inte 
hur jag ska… Titta er runt här. Vad ger det här för intryck? Som ett lasarett eller… Det är 
liksom inte… Jag vet inte hur man ska göra för att förändra det heller… Men … Ungdomsav-
delning kanske t ex. Lite yngre människor som jobbar… Jag vet inte… 
 
Även Anja är kritisk till den yttre miljön, men eftersom David i första hand betraktar biblio-
teket utifrån sitt användande, som är läsning, ser han på frågan utifrån en annan synpunkt. Här 
finner han plats för kontemplation, och jämför ett besök på biblioteket med ett besök i kyrkan 
eller ute i naturen. Men Anjas upplevelse är annorlunda. Hon efterlyser en ”varmare” miljö, 
och jämför med mötesplatser i andra länder, där man känner något av en öppnare atmosfär 
”redan i hur det är gjort”, som hon säger. För henne är den yttre miljön på Västerås stadsbib-
lioteks huvudbibliotek stelt svensk, med raka kanter och nya bord och stolar. 
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Anja: - Det är lite stelt på nå vis när man kommer in, jämfört…Som, när kafeterian är öppen 
och det e folk o sådär som sitter o läser tidningen, då känns det trevligt. Men ibland så känns 
det stelt, särskilt när cafét är stängt. 
Fråga: - Det saknas nånting? 
Anja: - Ja, det fattas… 
Fråga: - Vad skulle du önska? 
Anja: - (kort skratt) Det är kanske mänskligheten som saknas, jag vet inte… Att man känner 
att folk umgås o så… 
 
Både Anja och David beskriver hur de uppfattar att ett besök på bibliotek i allmänhet föränd-
rats mycket sedan datoriseringen tillkommit i så många avseenden. David uttrycker det som 
att allting har blivit mer mekaniskt, vilket han ser som en försämring. Anja håller med och 
tillägger:   
 
Anja: - Ja, men det är ju samma sak som hela samhället. Mänskligheten går ju åt det hållet. 
Jag menar, vi blir ju datorer snart. Så att…det är klart det känns, men det känns ju överallt. 
 
Torsten och Hans uttrycker snarast en slags nollställdhet inför frågan om hur den yttre miljön 
är utformad. De har inga särskilda förväntningar på biblioteket i det avseendet utan känner sig 
neutrala inför lokalen som sådan. Det är innehållet som drar, och det är framför allt för böck-
ernas skuld de går hit och det är mot bakgrund av denna funktion de har för vana att besöka 
Västerås stadsbibliotek först och främst. Detsamma gäller Sture, Hanna och Björn som alla 
går till biblioteket först och främst för att finna något nytt att läsa på egen hand och varken 
uppfattar biblioteket som en mötesplats eller en plats för samtal. I synnerhet Sture är mycket 
nöjd med den yttre miljön som han beskriver som trevlig, luftig och fin. 
 
 
4.6.5 Det oförväntat positiva 
 
I presentationen av Verksamhetsidén på bibliotekets hemsida läser vi att biblioteket ”vill att 
våra besökare ska bli nöjda och gärna finna något oförväntat positivt”. Denna förhoppning 
hos biblioteket poängteras på hemsidan, genom att texten presenteras inramad tillsammans 
med bibliotekets två andra huvudteser. Samma påstående återfinns även i Kvalitetsredovis-
ningen och anges där som en av flera ”grundläggande värderingar”, varför vi ansåg det moti-
verat att fråga våra respondenter om deras erfarenheter av ”det oförväntat positiva” i samband 
med biblioteksbesöket.  
 
Vår egen reaktion när vi läste igenom intentionerna första gången, var att det fanns något till-
talande i denna något okonventionella formulering och föresats. Icke desto mindre måste vi 
själva fråga oss vad frågan kunde tänkas betyda och syfta på i fråga om tjänster och verksam-
hetens utbud. Sannolikt är detta också något av själva avsikten bakom en formulering av det 
här slaget i en programförklaring av en offentlig verksamhet, med sina institutionaliserade 
normer och sitt formellare språkbruk. Genom att ställa det institutionaliserade på spel upp-
kommer nya infallsvinklar och genom att eftersträva oförväntat positiva erfarenheter kan man 
visa att man ställer sig välvillig till en mera okonventionell syn på biblioteket. Kanske vill 
Västerås stadsbibliotek med denna förhoppning försöka sudda ut gränser mellan det privata 
och det offentliga, och verka för ett större utrymme för besökarnas mångfaldiga behov. Ge-
nom att hysa denna förhoppning om ”det oförväntat positiva” vill man kanske understryka att 
möjligheten finns för användarna att ta biblioteket i anspråk på deras egna premisser. Hur det 
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än förhåller sig med detta, understryks viljan i påståendet genom att det starkt betonas i två av 
styrdokumenten.  
 
Dock kändes frågan om upplevelser av något oförväntat i biblioteksmiljön närmast konstrue-
rad. Reaktionerna vi mötte var i flertalet fall ganska frågande, vilket vi uppfattar som ett teck-
en på att respondenterna fann frågan lösryckt ur sitt sammanhang, utan givet samband till de 
funktioner som respondenterna själva kopplar till biblioteket i första hand. Vårt intryck var att 
flera av de intervjuade inte hade något spontant svar, men istället för att säga det, försökte de 
svara på ett sätt som skulle knyta ihop vår undersökning. De upplevelser av något oförväntat 
positivt som våra respondenter beskriver handlar i flera fall om sådant som kanske ändå får 
ses som högst rimliga förväntningar på ett folkbibliotek idag:  
 
Stina : - Ja, idag är jag mycket nöjd. Jag har varit här nu några timmar, suttit och läst serier, 
serieböcker. Det tycker jag är roligt, det brukar jag göra. Alltså, det är stort och luftigt, inte 
minst. Det är jättesnygg ordning i hyllorna. Jag blev jätteglad när jag gick upp här på andra 
våningen, till vuxenavdelningen, jättefint. […] Jag är ju som sagt van vid ett annat stadsbibli-
otek och där är det så rörigt och där hittar jag aldrig någonting och där brukar jag bara gå 
omkring och vara irriterad. Så här vart jag jätteglad, det var så bra uppställt, allting. Det är 
kanske inte en upplevelse utöver det vanliga, det kanske inte är det dom syftar på, men för mig 
kändes det så i alla fall. 
 
Frågan är om det är denna typ av oförväntat positiv upplevelse som verksamhetsidén avser. 
Det har vi svårt att tro. Den upplevelse Stina ger uttryck för, handlar om att bibliotekets ord-
ning skapar goda förutsättningar för att hon ska få ro att ägna sig åt att läsa ostört, något som 
faller inom ramen för sedvanliga förväntningar på ett bibliotek där förutsättningar för läsning i 
trivsam miljö är ett delmål, menar vi. Snarare visar det på fullständigt rimliga, eller möjligen 
lågt ställda förväntningar på ett biblioteksbesök sett mot biblioteksmålen. Å andra sidan ger 
ett par av respondenterna, till exempel David, uttryck för att det är ont om tystnad och läsro, 
eftersom hela samhället blivit bullrigare. För Stina som är ung student och som kanske ofta 
befinner sig i livliga miljöer, kanske förväntningarna på biblioteket inte skiljer sig nämnvärt 
från de hon har på andra offentliga miljöer. 
 
’Det oförväntat positiva’ blir intervjuernas kuggfråga. Maria ställer motfrågan om det ligger 
”mera i ett överraskningsfält”, men kan inte erinra sig ha upplevt att något oförutsett inträffat 
som gjort henne glatt överraskad. Sture däremot, drar sig till minnes ett par gånger som han 
fått tips om en bok som han inte kände till, relevant för det ämne han studerar, vilket gjort 
honom positivt överraskad. Likaså Hanna och Ingela beskriver sådana tillfällen då de fått tag i 
böcker som de inte visste fanns och känt sig extra nöjda över det. Sara säger att hon inte 
kommer på någon gång då hon upplevt något oförväntat positivt. I Anjas och Davids fall är 
det oförväntat positiva,  ”om det är någonting oförväntat”, som Anja säger, möjligtvis kopp-
lat till utställningar. 
 
Torsten, som själv benämner sig ’boklånare’, säger i intervjun att han aldrig gått från bibliote-
ket som boklånare missnöjd. Däremot har dåligt genomförda föreläsningsprogram fått honom 
på dåligt humör. På frågan om han upplevt något oförväntat positivt någon gång kan han dock 
inte påminna sig det. Det oförväntat positiva lyser med sin frånvaro, men däremot ger såväl 
Torsten som Hans uttryck för att de som låntagare har fått vad de förväntade sig. Här gör de 
en klar gräns mellan bibliotekets traditionella tillhandahållande av litteratur, och annan servi-
ce som erbjuds användarna.  För både Torsten och Hans är biblioteket först och främst en ut-
låningscentral, dit de som flitiga läsare går regelbundet. Läsningen tycks ta stor plats i deras 
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vardagsliv, och vad övrigt som erbjuds på biblioteket tycks de ha en mer avlägsen relation till. 
I synnerhet för Hans del framstår det oförväntat positiva som ganska oviktigt.  
 
Fråga: - Har besöken här inneburit att ni har upplevt något oförväntat positivt någon gång? 
Hans : - Nej alltså, jag hittar ju nya böcker. Om det är det som efterfrågas i det här, så visst 
upplever jag det. Men det är någonting som jag förväntar mig, att jag gör det ibland. Och 
ibland så hittar jag inte någonting. Men jag tycker det är bra att gå hit, liksom, det är skönt. 
 
Faktum är att ingen av respondenterna egentligen tycks ha upplevt något helt oförväntat posi-
tivt vid sina besök på Västerås stadsbibliotek De oförväntat positiva upplevelser man kommer 
att tänka på är tips om böcker man inte kände till, att man själv har hittat böcker man inte 
trodde fanns på biblioteket och att biblioteksböckerna varit uppställda i god ordning. Men är 
dessa saker så oförväntade? Är det inte vad man räknar med ska hända på ett bibliotek, att få 
boktips eller hjälp med att hitta böcker? Respondenternas svar i denna fråga kan tolkas på 
flera sätt. Kanske kan man diskutera om själva formuleringen, som hämtats ur Verksamhets-
idén, är helt lyckad, med tanke på hur den i nästan samtliga intervjuer stötte på visst motstånd. 
Respondenternas utsagor tyder på att det fanns en oförståelse hos de intervjuade inför talet om 
det oförväntat positiva i samband med bibliotekets verksamhet. Eller beror tveksamheten i 
svaren på att biblioteket i egenskap av institution trots allt inte inbjuder till spontanitet och 
upplevelser av oförväntat positivt slag? Vi tolkar det som att man från Västerås stadsbibliotek 
genom att uttrycka denna ambition vill bryta en seglivad föreställning om biblioteket som 
förutsägbar, offentlig institution, men tolkar respondenternas utsagor som en indikation på att 
ambitionen inte nått ända fram till användarna. Åtminstone inte ännu. Det som däremot står 
ställt utom tvivel i samtalet om upplevelser vid besök på Västerås stadsbibliotek, är att alla 
respondenter säger sig vara i stort sett nöjda efter ett besök på biblioteket. 
 
 
4.7 Analys av Enkätundersökningen 
 
Enkäten utfördes av Utredning & Statistik på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden hösten 
2001 för att få en uppfattning om användarnas syn på service och verksamhetsutbud. Den 
anpassades efter en enkät gjord 1995 för att kunna möjliggöra en jämförelse över tid. Ett par 
frågor i enkäten av 2001 fanns dock inte med 1995. Drygt 1 200 besökare svarade på enkäten, 
vilket var ca 500 färre än 1995. Enkäten genomfördes under två veckor hösten. Under mät-
veckorna var data/IT-rummet stängt p g a dataproblem, vilket troligtvis bidrog till ett lägre 
antal besökare än normalt. Trots att enkäten nu är två år gammal kan det vara intressant att ta 
del av resultatet och se de förändringar som skett från 1995 till 2001. Resultat blev följande, 
uppdelat i besöksvanor och öppettider, service, utbud och allmänna frågor. 
 
 
4.7.1 Besöksvanor och öppettider 
 
De flesta biblioteksbesöken genomfördes på eftermiddagen, 39 % av de tillfrågade svarade 
det. Andelen kvällsbesökare var under de två veckorna 12 %. Majoriteten av besöken gjordes 
på vardagarna och andelen helgbesök var sammanlagt (lördag och söndag) 11 %. Vid frågan 
om hur ofta man besökte biblioteket svarade 44 % att de går till biblioteket 1-3 ggr/månad. 
Något under 40 % svarade att de går 1-7 ggr/vecka. Över hälften av besökarna uppgav att de 
var där för att låna eller lämna tillbaka böcker eller annan media. 28 % av besöken syftade till 
dagstidnings- och tidskriftsläsning, medan en något mindre andel gick till biblioteket för stu-
dier eller utbildning. Vid jämförelse med samma fråga i enkäten 1995 framgår att både tid-
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ningsläsandet och studerandet minskat med 5 %. Men att söka fakta ökade däremot från 8 till 
16 %. Drygt 40 % uppgav att de besökt lånedisken. Var tredje besökte fackbiblioteket, vilket 
kan jämföras med 45 % 1995. Drygt var femte besökare läste dagstidningar, medan något 
färre besökte avdelningen för skönlitteratur.  
 
Frågan om vad som var viktigast när man besökte biblioteket fick i rangordning svaren : triv-
sam miljö, stort utbud böcker, fackutbildad personal, lätt att hitta och trevligt bemötande. 
Längre ner på listan kom nya böcker, läs- och studieplatser, utbudet av dagstidningar och 
tillgång till datorer. Majoriteten av besökarna ansåg att öppettiderna var bra. Men tendensen 
var att man var något mindre nöjd med helgernas öppettider. Var femte besökare ansåg att 
tiderna borde utökas på lördagskvällar. Detta gällde även tiderna på söndagskvällar, vilket är 
en ökning med 8 % från 1995. 
 
Intressant är att både tidningsläsandet och studerandet minskade med 5 %. Tidnings- och tid-
skriftsbeståndet har skurits ner de senaste åren i besparingssyfte, vilket vi kanske ser en effekt 
av här. Att studerandet minskade med fem procent kan möjligen högskolebiblioteket ha haft 
en viss inverkan på. Men som vi såg ökade andelen besökare som sökte fakta från 8 till 16 %. 
Detta faktasökande var kanske i studiesyfte vilket ju kan  ha påverkat siffrorna. Andelen som 
gick till biblioteket för studier eller utbildning var ändå ganska hög, ca 26 %. Markant är ock-
så minskningen av besöken till fackbiblioteket, från 45 % 1995 till ca 33% 2001.  
 
 
4.7.2 Service  
 
Endast en fjärdedel av besökarna tog kontakt med personalen när de var på biblioteket. När-
mare 70 % angav att de inte hade pratat med personalen. Besökarna fick betygsätta bibliote-
kets service utifrån några frågor. Skalan var femgradig med 1 som lägst och 5 som högst be-
tyg. För att kunna jämföra olika servicetyper med varandra räknades ett medelvärde ut för 
varje fråga. Högst medelvärde när det gällde personalens service fick delfrågan korrekt svar, 
tätt följd av trevligt bemötande. Något lägre betyg fick förmågan att ge snabb betjäning med 
medelvärdet 3,92, vilket ändå var en liten ökning från 1995. Även bibliotekets allmänna ser-
vice fick samma typ av frågor. Högst medelbetyg fick där övriga diskar tätt följd av lånedisk. 
Lägsta medelvärden fick datorer och väntetid. Störst ökning från 1995 uppvisade böck-
er/andra media.  
 
Anmärkningsvärt är här att så många som 70 % av besökarna inte pratade med personalen. 
Det kan betyda att man tycker att det är lätt att hitta det man vill ha och inte behöver hjälp.  
Lätt att hitta fick medelvärdet 3,79 på den femgradiga skalan, en liten ökning på 0,10 sedan 
1995. Men kom ändå ganska långt ner på ranglistan, på sjätte plats av tio delfrågor. Kontakten 
med besökarna är något man nu arbetar med. I ”Kvalitetsredovisning för biblioteksverksam-
heten” från januari 2003 skriver man: ”Att aktivt förmedla litteratur och skapa kontakt är vik-
tiga vardagsuppgifter”. Att korrekt svar och trevligt bemötande fick höga medelvärden är bra 
betyg. Snabb betjäning fick också högt medelvärde, om än något lägre än 1995. Både snabb 
betjäning och korrekt svar har höjt sina värden sedan 1995. Trevligt bemötande fanns inte 
med som delfråga 1995, vilket säger en del om hur serviceaspekten har utvecklats genom 
åren. 
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4.7.3 Utbud  
 
Drygt hälften av bibliotekets besökare kände inte 2001 till bibliotekets hemsida. Men sam-
manlagt 38 % av besökarna svarade ändå att de är inne på hemsidan minst enstaka gånger per 
år. Besökarna fick betygsätta även bibliotekets utbud via en femgradig skala. Dagstidningar 
och svensk skönlitteratur fick högst medelvärde. Sedan kom tidskrifter och ungdomsböcker. 
Lägst medelvärde fick spelfilm på video och böcker övriga språk. Men jämför man med 1995 
står ändå spelfilm på video för den största ökningen. 
 
Denna del av enkäten avslutades med en sammanfattande fråga hur man upplever huvudbibli-
otekets verksamhet i dess helhet. Drygt 50 % var nöjd och knappt 40 % ganska nöjd med 
verksamheten, alltså ca 90 %. Jämfört med 1995 har andelen nöjda besökare blivit något läg-
re, -8 %, medan de ganska nöjda ökat något.  
 
Man kan förmoda att fler nu känner till hemsidan, då man sedan februari 2002 använder ett 
Internetbaserat system för lånehantering, Book- it. Detta möjliggör att man hemifrån kan söka 
i bibliotekets katalog, låna om och reservera böcker. 
 
Omkring 90 % av besökarna var nöjda med bibliotekets verksamhet 2001. Fördelningen me l-
lan nöjda och ganska nöjda besökare har ändrats lite sedan 1995. Då var 59 % nöjda och 35 % 
ganska nöjda, tillsammans 94 %. 2001 var 51 % nöjda och 39 % ganska nöjda, vilket utgör 90 
% av de tillfrågade. Siffran för nöjda besökare har alltså sjunkit något mellan dessa år. 
 
 
4.7.4 Allmänna frågor  
 
För att få en bild av vilka som besökte biblioteket ställdes ett antal bakgrundsfrågor som rörde 
ålder, kön, skolnivå och sysselsättning.  
 
Medelålders utgjorde hälften av besökarna. Yngre medelålders, 25-44 år, utgjorde 28 % och 
äldre medelålders, 45-64 år, utgjorde 22 %. Övriga åldersgrupper, 15-19, 20-24, 65-, utgjorde 
ca 15 % vardera av besökarna. Undantaget gruppen 9-14 år, som utgjorde 3 %. Den största 
förändringen stod gruppen 15-19 år för, som 1995 utgjorde 26 %. Övriga åldersgrupper visar 
en svag ökning, den största ökningen stod gruppen 45-64 år för.  
 
Man jämförde också besökssiffrorna för de olika åldersgrupperna med siffrorna för totala an-
talet boende i Västerås i samma åldersgrupper. De yngre var överrepresenterade på huvudbib-
lioteket, bortsett från gruppen 9-14 år. De medelålders var däremot underrepresenterade, me-
dan pensionärerna var den grupp som hade bäst överensstämmelse mellan andel besökare och 
andel västeråsare över 65 år. En något högre andel kvinnor än män besökte huvudbiblioteket 
under de två mätveckorna. Denna skillnad mellan könen var nästan identisk med resultatet 
1995. Hälften av besökarna hade eftergymnasial utbildning, medan en tredjedel hade gymna-
sieexamen. Avgångsbetyg från grund- eller folkskola hade 11 %. Jämfört med 1995 hade be-
sökarna med eftergymnasial utbildning ökat med 8 %, medan de med gymnasial utbildning 
minskat med ungefär motsvarande andel. 
 
De med eftergymnasial utbildning var överrepresenterade på huvudbiblioteket. Andelen besö-
kare var nästan dubbelt så stor som totala andelen västeråsare med denna utbildning. Övriga 
utbildningsnivåer var underrepresenterade bland biblioteksbesökarna. De flesta besökare var 
studerande, 39 %. 29 % var förvärvsarbetande och 21 % var pensionärer. Siffrorna har ändrat 
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sig lite jämfört med 1995. Då var 46 % studerande, 26 % förvärvsarbetande och 18 % pensio-
närer. 
 
Att åldern 9-14 år är så liten jämfört med de andra, bara 3 %, är inte så konstigt som det först 
kan förefalla. Deras huvudsakliga användande av bibliotek sker, kan man förmoda, på stads-
delsbiblioteken i bostadsområdena och på skolbiblioteken. Däremot är siffrorna för gruppen 
15-19 år anmärkningsvärda. I denna grupp har besöken sjunkit med 11 %, från 26 till 15 % på 
dessa sex år. Men för denna grupp kan det ha haft betydelse att datorerna inte fungerade vid 
enkättillfället. Och gruppen är ändå överrepresenterad jämfört med totala antalet västeråsare i 
denna åldersgrupp. Noterbart är också att besökare med eftergymnasial utbildning ökat med 8 
%, medan de med gymnasial utbildning minskat med motsvarande. Kanske ser man här en 
effekt av Högskolans utbyggnad och konkurrens från dess bibliotek. 
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5. Diskussion och slutsatser  
 
Vårt första möte med Västerås stadsbibliotek ägde rum i april 2003, då vi träffade Eva Mats-
son, bibliotekarie på huvudbiblioteket och samordnare för bland annat personalen i lånedisken 
på huvudbiblioteket. Vi blev väl emottagna och fick en lång, intressant pratstund då Eva 
Matsson redogjorde för organisation och servicearbete på Västerås stadsbibliotek. Vi fick ett 
väldigt gott intryck av biblioteket som helhet, och vi blev imponerande av hur långt man 
kommit i sitt servicearbete. Därefter följde ytterligare fyra, fem besök på huvudbiblioteket i 
Västerås under försommaren, då vi genomförde intervjuerna. Vid dessa besök stärktes de po-
sitiva intryck vi inledningsvis fått av biblioteket.  
 
På Västerås stadsbibliotek har man vinnlagt sig om att diskutera servicefrågor bland de an-
ställda för att aktivt förbättra kvaliteten på tjänster. Enligt Eva Matsson diskuteras ofta policy-
frågor, exempelvis hur man ska bemöta låntagare, och ett flertal anställda har gått kurser i 
bibliotekspedagogik. Man har också diskuterat i tvärgrupper vad som händer när en besökare 
kommer in genom dörren, något som resulterat i en intern Synpunktskatalog. För lånediskens 
personal har man haft en temadag arrangerad av en servicekonsult. Sammantaget har vi ge-
nom dessa ansatser och våra egna besök på huvudbiblioteket i Västerås fått uppfattningen att 
man här bedriver ett mycket aktivt arbete för att ge en service med hög kvalitet. Bemötandet 
och kontakten med användarna förefaller utan tvekan vara av största betydelse i biblioteksar-
betet.  
 
 
5.1 Undersökningens syfte 
 
Inom ramen för denna undersökning har vi inriktat oss på att dels skapa oss en uppfattning av 
användarnas syn på servicen på Västerås stadsbibliotek och dels på de styrdokument som lig-
ger till grund för biblioteksverksamheten, för att slutligen kunna jämföra dessa båda resultat 
med varandra. Vårt syfte har varit att ta reda på om de båda delarna överensstämmer med var-
andra eller om det föreligger en påtaglig avvikelse mellan dem. Att jämföra de bärande grun-
derna för verksamheten, och dess inriktning, med hur verksamheten uppfattas av dem den är 
till för och brukas av, användarna, menar vi är av stor vikt för en skattefinansierad, offentlig 
verksamhet med demokratiuppdrag. Men det är inte bara en fråga om att granska makten för 
att kontrollera hur de folkvalda sköter sina uppdrag, utan minst lika mycket en fråga om att 
sätta användarna i blickpunkten för att utröna hur deras behov av bibliotekets tjänster bemöts 
och hur användarna förhåller sig till servicen i allmänhet och till biblioteket i stort. Vårt in-
tryck utifrån undersökningen är att dessa båda sistnämnda förhållanden hänger nära samman. 
Men innan vi går in på detta samband vill vi reflektera kring vad delarna i undersökningen 
säger oss. 
 
 
5.2 Respondenternas intryck av biblioteket   
 
Med hjälp av intervjuerna har vi undersökt hur våra respondenter ställer sig till de grundinten-
tioner för Västerås stadsbibliotek som slagits fast i verksamhetens styrdokument. En av hu-
vudfrågorna handlar om huruvida Västerås stadsbibliotek uppfattas som lärocentrum, kultur-
centrum, informationscentrum och mötesplats av västeråsarna. Denna fråga omfattar en stor 
del av denna undersökning eftersom den inbegriper huvudtankarna i Västerås stadsbiblioteks 
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verksamhetsidé samtidigt som vi menar att den riktar uppmärksamhet på bibliotekets funktion 
och betydelse för användarna.  
 
 
5.2.1 Kulturcentrum 
 
Inom ramen för målet om att vara ett centrum för kultur, ryms ett antal olika funktioner. Den-
na mångfald vad gäller synen på biblioteket avspeglas också i intervjuerna. Om vi börjar med 
’kulturcentrum’, så ser vi där att våra respondenter lägger in en rad olika betydelser i detta 
begrepp: mötesplats, kulturarrangör, mångkulturellt centrum, centrum för upplevelser med 
kulturell anknytning, centrum för ungdomskultur och som i Stures fall: centrum för bildning. 
Här ryms såväl användarnas egen aktivitet som initiativ från bibliotekets sida och man får 
uppfattningen att ett epitetet kulturcentrum skulle kunna betyda så mycket, att valet av detta 
uttryck som betecknande för en av bibliotekets främsta målsättningar är mindre lyckat. Det 
kan helt enkelt inte definieras på ett någorlunda enhetligt sätt, menar vi.  
 
Det som dessutom är slående i analysen av intervjuerna är de stora olikheter i synen på kultur 
och kulturcentrum som finns hos de yngre respektive äldre respondenterna. Sara är represen-
tativ för ett ungt synsätt i undersökningen, i det att hon inte går till Västerås stadsbibliotek för 
att ”leta efter kultur”, som hon själv uttrycker det. Kultur, och det som av dem förknippas med 
kulturbegreppet, är uppenbarligen något som de unga saknar på Västerås stadsbibliotek. Det 
är dock inte bara de yngre i undersökningen som ger uttryck för denna uppfattning. Även Ma-
ria, Anja och David säger sig sakna ett riktigt kulturcentrum i Västerås, ett centrum för kreati-
va kulturaktiviteter och kulturupplevelser.  
 
Men utmärkande för flertalet respondenter är uppfattningen att även om inte Västerås stads-
bibliotek är ett kulturcentrum för dem själva, så kan det eventuellt vara det för andra. Detta 
tycker vi är ett anmärkningsvärt resultat som förtjänar eftertanke. Naturligtvis kan resultatet 
tolkas på olika sätt. Men samstämmigheten i det tyder på ett stort avstånd mellan bibliotekets 
intentioner, bruket av biblioteket och respondenternas egna behov och önskemål vad gäller 
kulturell verksamhet. I detta avseende förefaller Västerås stadsbibliotek och användarna som 
vi mött stå långt ifrån varandra. I synnerhet de yngre respondenterna visar på en nära nog lik-
giltig attityd gentemot bibliotekets roll som kulturcentrum, utan större förväntningar på att de 
i detta fall ska bli tillgodosedda. Utifrån analysen finns det anledning att försöka tillgodose 
behoven hos de yngre bättre, i fråga om bibliotekets intentioner som kulturcentrum för alla. 
 
 
5.2.2 Mötesplatsen 
 
I intervjun med Anja och David, samt även med Torsten och Hans glider talet om kulturcent-
rum in på hur Västerås stadsbibliotek som mötesplats för invandrare förändrats under 1990-
talet. Från att ha varit ett viktigt kulturcentrum och mötesplats i staden för många invandrare, 
har Västerås stadsbibliotek förlorat den funktionen, sedan många invandrargrupper skapat 
sina egna mötesplatser. Detta ser åtminstone Anja som en försämring. Hon beskriver i positi-
va ordalag en tid då många människor av olika nationaliteter möttes i caféet, och gör jämfö-
relsen med hur hon uppfattar att caféet och hela biblioteket används idag, som om mötesplats-
funktionen mer eller mindre försvunnit.  
 
Det är tydligt att flera av våra respondenter uppskattar förekomsten av en fungerande mötes-
plats på biblioteket. Men det gäller inte alla. För David, Hanna, Stina, Maria och Sture, kan-
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ske de mest inbitna läsarna, föreligger det en konflikt mellan biblioteket som miljö för läsning 
och kontemplation  och biblioteket som mötesplats. Utifrån sina egna behov ser de ingen an-
ledning till att man ska använda biblioteket som mötesplats. I flera av intervjuerna spekulera-
de respondenterna kring möjligheten att andra kunde ha behov av att använda och se bibliote-
ket som mötesplats, men att de själva inte såg biblioteket som en mötesplats för dem. 
 
Stina, som i likhet med flera andra säger att hon går till biblioteket för att få lugn och ro, be-
skriver en attitydförändring som hon märkt hos sig själv när hon kommer till biblioteket. Hon 
säger att hon blir tyst och timid, och ser det själv som en följd av vad hon förväntar sig av 
biblioteket, att komma till en miljö där man inte ska prata för högt. Kanske är det mot bak-
grund av liknande förväntningar som Torsten och Hans inte heller säger sig se Västerås stads-
bibliotek som en mötesplats, trots att de två faktiskt stämmer träff just på biblioteket. Fastän 
de faktiskt använder biblioteket som mötesplats själva, så ser de uppenbarligen inte bibliote-
ket som en naturlig mötesplats i allmänhet.  
 
Man skulle kunna invända att med förväntningar av det slag som tycks vara mer eller mindre 
gemensamma hos våra respondenter ifråga om hur man är i biblioteksmiljön, samt hur deras 
användning av biblioteket ser ut, att hitta möjlighet till läsning och koncentration i en avskild 
miljö, förefaller mötesplatsfunktionen inte speciellt viktig för dem. Ingela talar om att andra 
kanske har det behovet, men inte hon, och vi ser likande resonemang hos Torsten. Sammanta-
get kommer frågan om mötesplatsen i intervjuerna mest att kretsa kring möten av privat ka-
raktär och då knappast i en direkt spontan mening. De möten som över huvud taget respon-
denterna tycks överväga är de avtalade. Att Västerås stadsbibliotek skulle fylla funktion som 
mötesplats i betydelsen ”kommunalt uppehållsrum”, är det inte tal om. Det är inte heller nå-
gon i intervjuerna som kommer in på mötesplatsfunktionen i form av Medborgarkontor eller 
anhalt för kommunens sociala service, som den diskuteras i Det lokale bibliotek – afvikling 
eller udvikling 72 samt i Gör biblioteket en forskel? 73  Respondenterna associerar uppenbarli-
gen inte den typen av möten och service med Västerås stadsbibliotek. Bibliotekets roll och 
betydelse som mötesplats för våra respondenter uppfattar vi mot bakgrund av detta som gans-
ka liten.  
 
 
5.2.3 Lärocentrum 
 
Folkbiblioteken växte fram ur folkrörelserna under andra hälften av 1800-talet i en tid då in-
dustrialiseringen i Sverige på allvar satte fart. De bärande idéerna, vari ”bildningstanken” 
ingick, hade sina förkunnare inom kyrkan och nykterheten bland annat, men emanerade 
främst ur den nya lönearbetarklassens fackliga och politiska behov74. Individens rätt, och 
verktygen för att värna den rätten i form av bildning och kunskap, blev centrala rättesnören 
för många. Här fick biblioteken en självklar funktion genom att tillhandahålla litteraturen. 
Idag kan vi på nytt se att biblioteken tar på sig en funktion som bro till bildning och livslångt 
lärande, kanske i högre grad än någonsin tidigare. Frågan är dock om allmänheten uppfattar 
bibliotekens ambitioner i detta avseende. Man får utgå ifrån att rollen som lärocentrum vuxit 
fram ur ett reellt behov, som sedan format biblioteksverksamheten, men ska man utgå från 
våra respondenter förefaller deras behov av lärocentrum uppfyllas på annan plats.  
 

                                                                 
72 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 14 
73 Jochumsen  & Hvenegaard Rasmussen 2000,  s.33 
74 Gustavsson, Bernt : Kunskap, makt demokrati ur  Bibliotek – mötesplats i tid och rum. En bok om demokrati . 
2000, s. 43 
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För Torsten, som är en av dem som läser mycket och även går på en del av de kulturarrange-
mang som erbjuds, är allt på biblioteket lärande. Han ser även möten med människor som 
lärande, eftersom han anser att vi lär oss nya saker genom att föra dialoger med andra männi-
skor. Han tycks med andra ord uppfatta Västerås stadsbibliotek som ett lärocentrum, men i 
detta är han ganska ensam. Flertalet  respondenterna tycks se Västerås stadsbibliotek som ett 
potentiellt lärocentrum, men att de själva inte använder det på det sättet. David tycker sig 
märka en förändring i bibliotekets funktion i riktning mot lärocentrum, något som han menar 
inte fanns tidigare, och som han ser positivt på. Ingela, Hanna och Björn går framför allt till 
biblioteket för läsningens och böckernas skull, men Ingela säger att biblioteket fungerade som 
lärocentrum för henne under hennes utbildningstid. Sara, som fortfarande går i gymnasiet, 
menar att det är skolan som är hennes lärocentrum. Biblioteket är snarare en plats för koncent-
ration. Maria efterlyser en pedagogisk lots på biblioteket för att ge det funktionen av lärocent-
rum. Förutsättningarna finns menar hon, men de är för dåligt utnyttjade på grund av männi-
skors behov av en professionell ledsagare i bibliotekets bestånd. För Stures del saknas inget 
beträffande källor och information, här finner han praktiskt taget allt han söker, men något 
lärocentrum tycker han inte biblioteket är. Kanske är det naturligt för honom, som pensione-
rad gymnasielärare, att se grundskola och gymnasium som lärocentra i första hand. Samman-
fattningsvis kan man konstatera att Västerås stadsbibliotek inte är ett utpräglat lärocentrum för 
respondenterna i undersökningen.   
 
 
5.2.4 Informationscentrum 
 
När det gäller synen på Västerås stadsbibliotek som informationscentrum finner vi, i likhet 
med synen på rollen som kulturcentrum, ett åldersrelaterat mönster. För flera respondenter, i 
synnerhet Maria, infinner sig svårigheten i att definiera skillnader mellan kunskap och infor-
mation. För henne är informationen framför allt det man hittar i böckerna. Men hennes reso-
nemang kommer också in på informationscentrum ur en social aspekt, som bevakning av 
samhällsinformation och nyhetsförmedling, alltså den funktion som Jochumsen och  Hvene-
gaard Rasmussen avser att en mötesplats bland annat ska kunna rymma.  
 
Men för Sara, Stina och Sture är det inget problem med att beteckna Västerås stadsbibliotek 
som informationscentrum. Framför allt tycks de uppfatta mångfalden av källor och källmate-
rial som de viktigaste förutsättningarna för ett informationscentrum. Men även tillgången till 
Internet och nätanslutna datorer kopplas ihop med begreppet. Det är framför allt bland de yng-
re vi ser denna tendens, men det skymtar fram även hos Ingela, som apropå hennes syn på 
biblioteket som informationscentrum, svarar att hon går hem till sina barn om hon behöver 
tillgång till Internet,.  
 
Såväl Torsten, Hans, Hanna och Björn som Ingela ger prov på en uppfattning som återfinns 
även i talet om kulturcentrum och mötesplatsen, nämligen att Västerås stadsbibliotek kanske 
är ett informationscentrum för andra, men inte för dem. Denna syn på hur bibliotekets inten-
tioner inte riktigt angår flera av respondenterna, ge r oss en inte helt oproblematisk bild av 
förhållandet till biblioteket. Kanske tyder det på svårighet i hur man vid intervjutillfället ska 
förhålla sig till begreppet informationscentrum, men det faktum att företeelsen upprepar sig 
genom intervjuerna i samband med att de olika intentionerna diskuteras, tyder kanske främst 
på att dessa intentioner som de uttrycks i styrdokumenten förefaller stå långt från responden-
ternas användande av och syn på biblioteket.  
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5.2.5 Det oförväntat positiva 
 
Mycket i respondenternas svar i intervjuerna som helhet, tyder på att synen på biblioteket 
kopplas till hur de själva använder det, föreställningar kring biblioteket som institution och  
till hur deras förväntningar på biblioteket ser ut. Mot bakgrund av det konstaterandet framstår 
därför Verksamhetsidéns förhoppning om upplevelser av oförväntat positivt slag som ett öve r-
raskningsmoment i syfte att skapa en förutsättningslös dialog.  
 
Men intervjusvaren tyder dock på att respondenternas upplevelser är av det förväntade slaget. 
I de flesta fallen finns en positiv inställning till bibliotekets service och de förväntningar man 
har blir ofta infriade, men de oförväntade positiva upplevelserna är inte så många. Detta får 
kanske ses som ännu ett tecken på att respondenterna inte uppfattat styrdokumentens visioner 
och inriktningsmål, samt att deras relationer till biblioteket delvis styrs av andra faktorer än de 
politiska direktiven för bibliotekets verksamhet.  
 
 
5.3 Intentioner på avstånd 
 
Ett tydligt drag i samtliga intervjuer är en benägenhet att inte se sig själv i relation till de upp-
ställda målen som verksamhetsidén omfattar. Vårt intryck är att respondenterna uppfattar må-
len och visionerna som mer eller mindre tomma ord, som inte riktats till dem själva.  Orden 
(tecknen) som används i vårt källmaterial (informationscentrum, lärocentrum, kulturcentrum 
och mötesplats) och som vi ställt frågor kring i intervjuerna, har ett budskap (mening) som 
våra informanter inte tycks kunna eller vilja se i en konkret verklighet relaterad till dem själ-
va. Detta förhållande framstår som ett främlingskap, eller en semantisk diskrepans, mellan de 
olika aktörernas språk, mellan intentioner i styrdokument och verksamhetsidé å ena sidan och 
användarnas intryck av biblioteksservicen å andra sidan.  
 
Detta konstaterande pekar på en avvikelse mellan källmaterial och intervjuutsagor som det är 
värt att fundera på, eftersom bibliotekets verksamhet trots allt förutsätter fungerande  kommu-
nikation med användarna. Mot bakgrund av att respondenterna i den här undersökningen i 
flera avseenden ställer sig oförstående och frågande till biblioteksintentionerna, vore det me-
ningsfullt, menar vi, att fråga sig hur användarna/västeråsarna i allmänhet uppfattar dessa in-
tentioner, och om de kan relatera dem till sina biblioteksbehov. 
 
Inte minst mot bakgrund av respondenternas utsagor ställer vi oss frågande till hur styrdoku-
mentens målbilder, som presenteras publikt på bibliotekets hemsida ska tolkas. Vår undersök-
ning visar, menar vi, att de ord och fraser med vilka man vill beskriva och förankra verksam-
heten på Västerås stadsbibliotek på intet sätt är självklara till sin innebörd. Med Ogdens och 
Richards semantiska trekant som modell, vilken kortfattat uttryckt illustrerar sambandet me l-
lan mening, referens och sanning, kan man tolka förhållandet mellan verksamhetsidén och 
verkligheten som lösryckta från varandra. Det vill säga, den innebörd exempelvis ordet ’kul-
turcentrum’, har för ansvariga inom personalen på biblioteket är långt ifrån samma som den 
har för många av bib lioteksanvändarna. Följaktligen kan man fråga sig hur bemötandet ifråga 
om hur bibliotekets tjänster kan tas i bruk uppfattas via verksamhetsidén, samt i sin förläng-
ning av biblioteksanvändare på Västerås stadsbibliotek. Naturligtvis gäller detta under förut-
sättning att verksamhetsidén är tänkt att genomsyra bibliotekets service och vara ”gränssnitt” 
mot besökarna i allmänhet, vilket vi utgår från. Det står emellertid klart att om intentionerna i 
verksamhetsidén är tänkta som utgångspunkt för servicearbetet, är dess innehåll inte i över-
ensstämmelse med respondenternas intryck av densamma. 
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5.4 Olika perspektiv 
 
Orsakerna till denna diskrepans i synen på bibliotekets betydelse och service kan alltså delvis 
förklaras i utförandet av styrdokumenten för Västerås stadsbibliotek, det vill säga hur de är 
formulerade. Styrdokumenten, menar vi, kan uppfattas som otydliga och svårtolkade genom 
sitt abstrakta språk, som uttrycker förhoppningar och visioner tämligen långt från en praktisk 
verklighet. Denna slutsats är i och för sig inte oväntad. Byråkratspråk har välkänt rykte om sig 
att vara såväl omständligt som svårtolkat.  
 
Ur användarperspektivet säger oss intervjuanalysen att våra användare rör sig i och uppfattar 
en annan sida av verkligheten än den som styrdokumenten förefaller handla om. Och kanske 
är det här förklaringen till problemet bakom uppkomsten av de båda perspektiven står att fin-
na. Det offentliga materialet handlar om en verklighet ”in  spe”, med stora inslag av visioner 
som formuleras i mer eller mindre odefinierbara fraser, varmed innebörden blir vag och delvis 
svår att förstå.  
 
Men vi ser också ett annat problem kopplat till hur avtalet beskriver uppdraget för Västerås 
stadsbibliotek. Det finns en skevhet i avtalet som vi, i viss mån, menar kan vara en orsak till 
varför avvikelsen uppstår. Att den roll och de funktioner som bibliotekets politiska ledning 
och bibliotekets personal vill att biblioteket ska ha för användarna, utifrån respondenterna 
bara stämmer överens till en del, menar vi kan bero på en bristande insikt hos personalen och 
uppdragsgivaren i synen på bibliotekets roller, på vilka funktioner och vilka behov biblioteket 
fyller för användarna, respektive användarnas egen uppfattning om saken. 
 
 
5.5 Anpassade förväntningar 
 
Respondenternas utsagor tyder på att användarna är nöjda med biblioteket i stor utsträckning 
och har en tilltro till bibliotekets möjligheter som institution. Denna uppfattning överens-
stämmer också med resultatet från bibliotekets egen Enkätundersökning, där omkring 90% 
säger sig var nöjda med bibliotekets verksamhet 2001. Men utsagorna tyder också på att de 
förväntningar man har på bibliotekets tjänster är lågt ställda och att dessa kan ha sänkts i takt 
med de senaste årens neddragningar inom offentlig verksamhet i  allmänhe t. Torsten och Anja 
ger uttryck för att de ser förändringar på folkbibliotek i allmänhet mot bakgrund av samhällets 
och omvärldens förändringar i stort. För Torsten, som tycker att biblioteket gått från det gam-
la folkbildningsbiblioteket till att ha blivit ett kulturellt snabbköp, förefaller förändringen på 
biblioteket helt symptomatisk. Hans intryck är dessutom att synen på service förändrats från 
att varit bibliotekets uppgift att förmedla, till att idag handla om användarens förmåga att ser-
va sig själv för att inte störa personalen. Anja säger att hon tycker att det gäller hela samhället, 
att ”det var mer mänsklig kontakt innan Internet kom” 
 
Ingen av våra respondenter tycks heller vara medveten om vilka ambitioner som ställts upp i 
styrdokumenten i fråga om informationstjänster och aktiv förmedling till besökarna. Man 
skulle till exempel kunna tänka sig att användarna kunde märka av ett aktivt, utåtriktat bemö-
tande i kontakten med personalen, men det finns inga tecken på detta hos de intervjuade. Det 
är uppenbart ett genomgående drag att man har förtroende för personalens kompetens, men 
samtidigt tycks de flesta respondenterna dra sig för att själva ta kontakt om det inte är verkligt 
nödvändigt. Att personalen skulle ta initiativ till kontakt är knappast något respondenterna 
förväntar sig. Huvudsakligen klarar man sina biblioteksbehov på egen hand, och kontakten 
med personalen verkar hos våra respondenter vara tämligen liten. Möjligen kan man här fråga 



 68 

sig om denna allmänna tendens kan bero på en underförstådd konsensus om hur man uppför 
sig på ett bibliotek. Kanske finns det en outtalad föreställning om att man ber om hjälp först 
när nöden verkligen kräver det? Vi tycker oss i intervjuerna se tecken som tyder på att re-
spondenterna klarar av det mesta på bib lioteket utan att behöva vända sig till personalen. 
Denna tendens till ”självbetjäning” kan man också hitta i svaren på bibliotekets enkätunder-
sökning. Enligt den undersökningen hade 70% av de som svarat (1200 personer) inte haft 
kontakt med någon bibliotekstjänsteman vid sitt besök på Västerås stadsbibliotek. Detta är ett 
förvånande resultat, tycker vi, mot bakgrund av intentionerna i styrdokumenten, men stämmer 
väl in på våra respondenters utsagor om att de haft föga kontakt med personalen.  
 
Vi menar att respondenternas lågt ställda förväntningar på biblioteket i fråga om tjänster och 
service hänger samman med det sätt som deras förväntningar på samhället i stort ser ut, snara-
re än på hurdana servicebehoven ser ut. Det faktum att många av respondenterna uttrycker 
tillfredsställelse över biblioteket i stort, måste inte vara en garanti för att ens behov av service 
är tillgodosedda. Vårt intryck i samband med intervjuerna är snarare det, att respondenternas 
individuella behov skiljer sig åt rätt markant, men att de lärt sig att hitta vad de behöver på 
egen hand, ibland litteratur via andra kanaler än biblioteket, och att deras krav på biblioteket 
sänkts och/eller anpassats i takt med att samhället och biblioteken förändrats.  
 
Om man blickar tillbaka mot den danska studien av Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 75 
och de tankar som låg till grund för den, att tränga ner i vardagen för bibliotekets brukare och 
deras förväntningar och föreställningar, ser man paralleller till vår undersökning, paralleller 
som pekar mot just förutfattade meningar och konsensus vad gäller föreställningar kring bib-
lioteket som institution. Det tycks oss som om förväntningar på biblioteket och hur service-
kvaliteten uppfattas i inte ringa grad hänger samman med hur föreställningen om biblioteket 
ser ut. Men det förefaller inte vara enbart via biblioteksverksamheten i sig som bilden av bib-
lioteket skapas, utan sannolikt på grundval av en rad yttre samhälleliga faktorer. Vi misstän-
ker att ett allmänt förekommande tal om och tecken på besparingar inom offentlig verksamhet 
kan ha bidragit till att man som användare sänker kraven. Men man får därför inte utesluta att 
det kan finnas en rad andra orsaker till förekomsten av det vi uppfattar som lågt ställda krav 
på bibliotekets service. Men att man som användare säger sig vara nöjd med bibliotekets ser-
vice och tjänster innebär som vi ser det ingen garanti för att verksamheten motsvarar brukar-
nas behov.  
 
 
5.6  Personalens betydelse för servicekvaliteten 
 
I Kvalitetsredovisningen för Västerås stadsbibliotek betonas att bibliotekets informationstjänst 
tillhör bibliotekets kärnverksamhet samt att förmedlandet av litteratur och att skapa kontakt 
med besökarna är viktiga vardagsuppgifter76. Även om den bild som tonar fram vid intervju-
erna av synen på personalen är övervägande ljus, finner vi dock att den inte riktigt stämmer 
med intentionerna i styrdokumentet.  
 
I synen på personalkontaktens betydelse för servicekvaliteten på Västerås stadsbibliotek är det 
i huvudsak två uppfattningar som präglar intervjuerna. Den första gäller respondenternas för-
troende för personalen. Flertalet har ett positivt intryck av kontakterna med personalen och 
flera respondenter talar sig varma för bibliotekariernas kompetens, men verkar inte uppfatta 
personalen som aktiv eller kontaktskapande gentemot användarna. Anja ger uttryck för detta, 
                                                                 
75 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 13 
76 Kvalitetsredovisning för Västerås stadsbibliotek för verksamhetsåret 2002, s.6 



 69 

och säger sig se det som en följd av digitaliseringen och samhällsutvecklingen i stort. Även 
Hans tycker sig ibland uppfatta en viss kantighet från personalen sida, och har vid tillfälle 
känt sig tillrättavisad. 
 
Den andra uppfattningen, som ligger på ett mer allmänt plan, består i att nästan samtliga re-
spondenter betonar möten med personalen såsom mycket värdefulla för servicens kvalitet. 
Stina uttrycker det som att det personliga mötet med personalen nästan är en förutsättning för 
att man ska hitta det man söker och för att det ska fungera lätt och smidigt. Torsten säger att 
det inte finns något som går upp mot det personliga mötet. Denna uppfattning tolkar vi som 
ett belägg för att användarna tycker att kontakten med personalen är av stor betydelse för ser-
vicekvaliteten på Västerås stadsbibliotek. Men det är väldigt tydligt att de inte automatiskt 
förväntar sig att de ska få uppleva dessa möten med personalen vid sina besök på biblioteket. 
 
Värt att nämna är Ingelas reflektioner i den här frågan. Med erfarenheter från såväl det stora 
huvudbiblioteket som det lilla Skiljebo är hennes syn på service intressant som jämförelse. I 
mångt och mycket är Ingela entydigt positiv i sin syn på Västerås stadsbibliotek. Hon har ing-
et övrigt att önska utifrån sina egna behov, vare sig som privatperson eller i tjänsten. Men det 
blir tydligt vid hennes jämförelser med ”hemmabiblioteket” Skiljebo, att hon upplever stora 
skillnader i servicen. Ingela säger sig bli bemött på Skiljebo som en redan etablerad låntagare 
med kända låntagarbehov och får där uppleva det som eftersträvas i Västerås stadsbiblioteks 
verksamhetsplan: att bibliotekarien/bibliotekspersonalen är aktiv i kontakten med låntagarna. 
Mot bakgrund av det måste man ju fråga sig om det är de yttre omständigheterna som fram-
kallar det positivare intrycket av personalkontakt på det mindre biblioteket? Skiljebo hör ju 
till samma organisation som huvudbiblioteket, varför samma intentioner gäller för de båda 
biblioteken. Ändå tycks det som om det stora huvudbibliotekets användare ser annorlunda på 
personalbemötandet. De är inte direkt negativa, men verkar på något sätt liknöjda, som om de 
inte förväntar sig någon särskild kontakt med personalen. 
 
 
5.7 Personkontakt som kvalitetsnorm 
 
Gunilla Konradsson Mortin, som citeras i uppsatsens inledning, betonar vikten av personkon-
takt med användarna. Hon går så långt som att beskriva detta som en kärnfråga för bibliote-
kens överlevnad. I hennes resonemang, som vi finner fruktbart för vår undersökning, ryms ett 
komplement till de tankegångar kring service vi funnit inom andra vetenskapliga discipliner. 
 
Tankeväckande i Gunilla Konradsson Mortins bild av biblioteksservicen, som vi uppfattar 
den, är att den omfattar såväl innehållet i tjänsterna, vad tjänsterna och servicen ytterst inbe-
griper, som det sätt som de levereras eller förmedlas på. Detta är den stora skillnaden, menar 
vi, ifråga om hur servicearbete på bibliotek och service inom andra näringar eller servicein-
rättningar ser ut. Denna skillnad kan kanske också vara nyckeln till själva serviceproblemati-
ken. Om man med vår tids nya marknadsekonomiska sätt att se på offentlig verksamhet ska 
inordna alla skattefinansierade områden i ett företagsekonomiskt paradigm, så som till exem-
pel Göran Widebäck beskriver som värdefullt, går man miste om värdet av halva tjänsten. Det 
vill säga att om även bibliotekstjänster ska värderas utifrån skapat värde i förhållande till in-
satta resurser, ”värde för pengar”77, som ett effektivitetsmått på vad de insatta resurserna gett 
tillbaka, torde man ha misstagit sig på vad bibliotekets tjänster enligt de politiska direktiven 
innefattar. Det företagsekonomiska synsätt som Widebäck använder sig av,  kan med andra 

                                                                 
77 Blomberg & Widebäck 1992, s. 13 
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ord inte anses applicerbart för tjänster av intellektuell art, dit vi räknar bibliotekens service 
och tjänster.  
 
Den service som användarna kan förvänta sig på ett Västerås stadsbibliotek vars intentioner är 
att vara informations-, läro-, kulturcentrum och mötesplats omfattas av personlig kompetens, 
trovärdighet och servicekänsla hos närvarande personal. Dessa kriterier kan inte skiljas från 
det som service på bibliotek i hög grad handlar om, förmedlandet av information, kunskaps-
källor och efterfrågade tjänster. Mötet utgör en del av förutsättningarna för tjänsten som ska 
uträttas för användarnas räkning, och i själva mötet ligger en stor del av servicekvaliteten. Tar 
man bort personkontakten försämras alltså bibliotekets service ur flera viktiga aspekter, mot 
bakgrund av de intentioner bib lioteket har, men också ur respondenternas synvinkel. Inom 
ramen för lärocentrum måste rimligtvis rymmas en pedagogiska aspekt, det vill säga någon 
form av ledning i lärandet, likväl som en ”lärjunge” eller elev. Ett kulturcentrum måste sanno-
likt innebära sammankomster med människors möten, intentionen om en mötesplats ställer 
krav på att det finns en passande miljö att mötas i, men också någon/några att möta. Informa-
tionscentrum däremot kan kanske förekomma i olika förmedlingsformer helt utan mänsklig 
direktkontakt. För flera av de yngre i vårt material har informationscentrum likställts med 
tillgång till Internet, vilket kan tolkas som att de inte behöver en professionell bibliotekarie för 
att hitta vad de söker. Men för andra likställs informationscentrum med kunskaps- och läro-
centrum, vilket man kan tycka ställer större krav på kompetent personal.  
 
Vid närmare eftertanke finner man att flertalet bibliotekstjänster inbegriper såväl personal 
som användare i samverkan. För att tillfredsställa ”brukarnas behov” måste bibliotekets per-
sonal följaktligen verka i samråd med brukarna direkt, om man vill följa lagen och ge alla  
samma service. Biblioteket skulle med andra ord vinna på att, i enlighet med Avtalet och 
Verksamhetsidén, sträva efter att möta sina användare genom att skapa direktkontakt i högre 
grad, anser vi. Denna strävan ser vi också som nödvändig mot bakgrund av vad biblioteksla-
gen säger om tillgänglighet till information och den nya tekniken.  
 
I bibliotekslagen understryks vikten av åtgärder som främjar tillgängligheten till databaser och 
nätverk inom biblioteksverksamheten. Men på samma gång påpekar regeringen risken för att 
informationsklyftor ökar i samhället med utvecklingen av IT och att det krävs insatser som 
ger alla medborgare möjlighet att använda IT .78 Man skulle också kunna uttrycka det som att 
den ökade tekniken i samhället, som på bibliotek bl.a. tar sig uttryck i OPAC och låneautoma-
ter, ökat tillgängligheten för en del besökare, men knappast för alla.  Det är här relevant att 
fråga sig om den lagstadgade tillgängliggörandet av information för alla är möjlig utan biblio-
tekspersonalens hjälp. 
 
 
5.8  Ekonomisk åtstramning och legitimitet 
 
Mot bakgrund av en allt kärvare ekonomisk situation alltsedan förra seklets sista decennier 
tvingas de kommunala  folkbiblioteken i allt högre grad legitimera sitt existensberättigande. 
Här menar vi, gör man ett viktigt val i fråga om vilket perspektiv man antar för att diskutera 
och analysera de lokala folkbibliotekens roll, funktion och värdera deras innehåll och verk-
samhet samt hur denna förmedlas och erbjuds. 
 

                                                                 
78 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 (1996), s.50. 
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Göran Widebäck talar i Biblioteket som serviceföretag om service på bibliotek utifrån ekono-
miska termer, i syfte att nå förnyelse och förbättrad service. Användarna ses sålunda som 
kunder och bibliotekets tjänster betraktas som varor. Effektiviteten och det värde man tillmä-
ter tjänsten är avhängigt av det värde ”man sätter in i tjänsten”, det vill säga det arbete man 
utför. Här är det fråga om bibliotekets service och verksamhet utifrån ekonomiska ordalag, 
men den kvalitativa diskussionen rörande varans eller tjänstens innehåll uteblir eller läggs 
åtminstone åt sidan som en mindre viktig aspekt. 
 
Man kan, som Bosse Jonsson i sin avhandling visar på att allt fler bibliotekschefer gör, låta 
efterfrågan styra framför allt inköp, vilket i besparingstider skulle kunna betecknas som en 
överlevnadsstrategi med syfte att passa in i ett större ekonomiskt sammanhang, där bibliote-
kets ambition är att visa resultat som kan räknas, och då helst på plussidan. På så vis förmår 
man sälla sig till de offentliga verksamheter som kan uppvisa vinnande koncept, som en 
kommunal verksamhet i en ekonomiskt försvarbar dager. Frågan om huruvida medlen är god-
tagbara eller ej kan man lägga åt sidan, om man utgår från att den kostnadseffektiva resultat-
räkningen bedömer huruvida målet är nått. 
 
I båda dessa fall förefaller ambitionen i mycket hög grad handla om anpassning till användar-
na för att säkerställa bibliotekets existensberättigande. I något som närmast tycks som en de-
sperat situation, framstår så kallad kostnadseffektiv låntagarservice vara det sista strået man 
griper, för att försäkra sig om fortsatt existens ännu en liten tid. Men talet om tillgänglighet, 
och vad som ska tillgängliggöras utifrån en bredare värderingsgrund, hamnar i bakgrunden. 
Dessutom förlorar man den aspekt som vi hos flertalet respondenter uppfattar som en hörnsten 
i servicen, det personliga mötets betydelse. Istället framstår det som att service i första hand 
handlar om att uppvisa önskvärd statistik, som vore det ett självändamål utan bakomliggande 
professionell avsikt.  
 
I det läget är diskussionen om bibliotekets servicekvalitet i dess helhet nödvändig. Det går 
inte att som Widebäck tala om bibliotekets tjänster som mätbara kapslar, där värdet på tjäns-
ten är hur många böcker som lånats ut, eller hur många som bokat dator under året eller hur 
många studenter från högskola/universitet som sökt hjälp hos biblioteket. Servicekvalitet på 
biblioteken måste konkretiseras och värderas utifrån helheten, och där ingår även mötet med 
personalen som ett viktigt kvalitetskriterium. Precis som Maria säger, tror vi att personalen 
behövs för att hjälpa användarna att ta reda vad de behöver. Detta är ingen nyhet i biblioteka-
riers vardag. Men dessutom behövs personalen för att lotsa och ledsaga en allmänhet med allt 
större skillnader i livsmönster, värderingar, kulturella skillnader, skillnader i språkhänseende, 
utbildningsnivå, barn och sjuka, etc.  
 
 
5.9  Folkbibliotekens framtidsval 
 
Utifrån de statistiska rön som Kulturrådet presenterat för 2002 och 2003 förefaller biblioteken 
i allt högre grad användas för andra tjänster än den traditionella litteraturförmedlingens och 
läsningens skull. Mot bakgrund av enkätundersökningen från 2001 tycks dock Västerås stads-
bibliotek fortfarande behålla sin ställning i det avseendet, då över hälften av besökarna kom 
för att låna eller lämna böcker eller andra media.  
 
Det framstår dock, mot bakgrund av diskrepansen mellan våra respondenters utsagor och de 
styrdokument vi analyserat, som att Västerås stadsbibliotek, i likhet med andra folkbibliotek, 
befinner sig starkt sökande efter sin roll i en föränderlig omvärld. Man verkar på en och sam-
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ma gång vilja kila in sig i glappet mellan det offentliga och privata i sin mötesplatsfunktion, 
man vill vara läroanstalt i tider av specialisering och snabba förändringar på arbetsmarknaden, 
man vill göra Västerås till en attraktiv stad genom att låta Västerås stadsbibliotek verka för att 
”vidga kulturens roll”, och man vill fungera som informationscentrum i en tid då så mycket 
av kommunikationen i samhället bygger på förmågan att söka och hitta rätt information.  
 
Att folkbiblioteken står inför stora utmaningar är knappast en överdrift. De stora förändringar 
som vårt samhälle och även stora delar av världen i övrigt genomgått under en historiskt sett 
mycket kort tid, leder ofrånkomligen till många nya valsituationer. Kanske handlar de val som 
gjorts beträffande folkbibliotekens funktion i samhället under det senaste decenniet till stor 
del om att inte förlora sitt existensberättigande och att inte tappa mark och medel inom offent-
lig verksamhet. Men de handlar naturligtvis också om att följa med samhället i dess utveck-
ling och skapa goda förutsättningar för användarna utifrån deras behov. Enligt vår åsikt är det 
sistnämnda att betrakta som grundläggande för legitimiteten. 
 
 
5.10 Slutsatser 
 
I vår problemformulering har vi ställt oss frågan om intentionerna i avtalet och Västerås 
stadsbiblioteks verksamhetsidé stämmer med de intervjuades intryck av biblioteksservicen. 
Vår slutsats blir att det råder brist på överensstämmelse mellan bibliotekets officiella intentio-
ner och respondenternas intryck av bibliotekets service. Dock finns det hos våra respondenter 
en positiv inställning till Västerås stadsbibliotek som helhet och ett starkt förtroende för per-
sonalens kompetens, som förstärker intrycket att respondenterna i huvudsak är nöjda med 
servicen på Västerås stadsbibliotek. Detta ser vi dock inte som en garant för att användarnas 
behov verkligen är tillgodosedda. I undersökningen betonar flertalet respondenter starkt vär-
det av det personliga mötet med personalen, samtidigt som de säger att det sällan äger rum. 
Resultatet av Enkätundersökningen bekräftar även detta. 
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6. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur användare uppfattar och åtnjuter de 
tjänster som erbjuds på ett folkbibliotek. Vad begreppet service betyder för användarna, hur 
de uppfattar denna service vid sina egna kontakter med biblioteket och i hur hög grad 
servicebegreppet är knutet till kontakt med personalen är frågor som vi ville försöka få svar 
på.   
Inom biblioteksvärlden har vi märkt stora skillnader i sättet att se på service och i synen på 
användarna. Vad som på det ena biblioteket är en självklar service kan på det andra vara en 
fullständig omöjlighet. Här finns ingen enhetlig syn på vad man som användare kan förvänta 
sig i servicehänseende. Den nya tekniken medför också den förändringar i synen på vad som 
är service. För en del användare kan till exempel datorer och utlåningsautomater ge bättre 
service, för andra kan det vara tvärtom. 
 
För att studera frågor kring service och tjänsteutbud valde vi ut ett enskilt studieobjekt för att 
studera ett biblioteks givna förutsättningar. Vi valde att studera frågorna utifrån ett användar-
perspektiv, då vi anser att detta perspektiv är mest intressant när det gäller servicearbete. Per-
sonalens arbete med servicefrågor togs inte alls upp i uppsatsen. Eftersom service och tjänste-
förmedling kan sägas vara produkter som tillkommer genom flera steg, valde vi att ställa an-
vändarnas utsagor mot de tjänster och den service ett bibliotek kan ge. 
Valet av  studieobjekt föll på Västerås stadsbibliotek, ett bibliotek som vi inte hade några an-
knytningar till och inte alls kände till i förväg.  
 
För vår undersökning har vi använt oss av två olika metoder. Den ena bygger på kvalitativ 
intervju för att belysa hur användare uppfattar servicearbetet i praktiken. Vi gjorde åtta, i snitt, 
entimmeslånga intervjuer med elva respondenter. I den andra metoddelen studerade vi de oli-
ka källor som styr verksamheten, d v s  avtalet mellan politikerna och tjänstemännen på bibli-
oteket, dess verksamhetsidé samt kvalitetsredovisning. Vi har också studerat bibliotekets egen 
enkätundersökning och dess hemsida. Analysen av dessa källor hade som syfte att jämföras 
med och sättas i relation till respondenternas utsagor för att på så sätt undersöka eventuell 
överensstämmelse eller avvikelse.  För att sätta oss in i de olika begrepp och teorier som be-
handlar tjänster och kvalitet studerade vi området utifrån olika vetenskapliga perspektiv. Av 
relevans för vår uppsats var också resonemang om folkbibliotekets roller och betydelse. 
 
Ett anmärkningsvärt drag vi noterade vid analysen av våra intervjuer var att våra respondenter 
överlag inte satte sig själva i relation till det utbud och de tjänster biblioteket erbjöd eller hade 
som målsättning att kunna erbjuda. Bibliotekets syn på sig självt som informationscentrum, 
lärocentrum, kulturcentrum och mötesplats fanns inte i någon speciell utsträckning i våra re-
spondenters uppfattning av biblioteket. Man hade inte heller någon klar uppfattning om vad 
som åsyftades med dessa funktionsbeteckningar på bibliotekets verksamhet. Något som också 
framkom under intervjuerna var att respondenterna hade ganska skilda uppfattningar om vad 
de olika begreppen egentligen stod för. Framförallt när det gällde synen på kultur och kultur-
centrum tyckte vi oss finna generationsskillnader.  Påfallande ofta trodde respondenterna ock-
så att biblioteket kunde ha de nämnda funktionerna för andra, men såg inte att det kunde ha 
det för dem själva. Själva orden informationscentrum, lärocentrum, kulturcentrum och mötes-
plats föreföll hindra respondenterna från att kunna se att biblioteket i realiteten i flera fall fyll-
de någon eller några av dessa funktioner. 
 
Detta förhållande, menar vi, visar på ett främlingsskap, en semantisk diskrepans mellan de 
olika aktörernas  språk, mellan intentioner i styrdokument och verksamhetsidé å ena sidan och 
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användarnas uppfattningar av biblioteksservicen å den andra. Orsakerna till denna diskrepans 
kan delvis förklaras genom styrdokumentens formulering, som vi anser kan uppfattas som 
otydliga, genom sitt abstrakta och visionära språk, fjärran en praktisk verklighet. Vi menar 
också att det finns en bristande insikt hos den politiska ledningen och bibliotekets personal i 
synen på bibliotekets roller, på vilka funktioner och behov det fyller för användarna, i relation 
till användarnas egen uppfattning om saken. 
 
I sin Verksamhetsidé betonar Västerås stadsbibliotek vikten av det personliga mötet mellan 
besökare och personal. I bibliotekets Kvalitetsredovisning poängteras att informationstjänsten 
tillhör kärnverksamheten samt att aktivt förmedla litteratur och att skapa kontakt är viktiga 
vardagsuppgifter. Trots dessa inriktningsmål upplevde ingen av våra respondenter att persona-
len aktivt tog kontakt med besökarna, utan att det var upp till användarna själva att ta den 
kontakten. Om man däremot gjorde det upplevde man att man fick den hjälp man begärde och 
hade också förtroende för personalens kompetens. I den låntagarenkät som gjordes hösten 
2001 uppger närmare 70 % av besökarna att de inte hade pratat med personalen vid sitt biblio-
teksbesök. Endast 26 % uppgav att de hade pratat med personalen för råd och information.(De 
saknade procenten gav inget svar). Av vår undersökning framgår att användarna är nöjda med 
bibliotekets service i stort. Utsagorna tyder dock också på att förväntningarna på biblioteket är 
lågt ställda och att dessa kan ha sänkts i takt med senare års neddragningar inom offentlig 
sektor. Därmed menar vi att tillfredsställelsen med biblioteksservicen inte kan tas som ett be-
lägg för att verksamheten motsvarar besökarnas behov. Vi anser vidare att tilltron till och 
uppskattningen av det personliga mötet med personalen samt avsaknaden av detta hänger 
samman med det sätt som respondenternas förväntningar på samhället ser ut i stort. Mötet 
utgör för flertalet respondenter en viktig del av biblioteksservicen och vi anser att det är i mö-
tet servicekvaliteten realiseras. 
 
I tider av ekonomisk åtstramning är risken stor att man ser bibliotekens utbud, service och 
verksamhet utifrån ekonomiska aspekter och med en önskan att uppvisa önskad statistik. Men 
vi anser att det är nödvändigt att föra diskussionen vidare om bibliotekets servicekvalitet i 
dess helhet samt att konkretisera och värdera den utifrån denna helhet. 
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Bilaga 1:2 
 
BILAGA 2 TILL ÖVERENSKOMMELSE 2003 MELLAN KULTUR- OCH FRITIDS-
NÄMNDEN OCH PROAROS KULTUR, BIBLIOTEK 
 
 
För åtaganden enligt denna överenskommelse erhåller biblioteket av nämnden för 2003 en 
ersättning av 40 8889 kkr. Av denna skall minst 3000 kkr användas för mediainköp och minst 
400 kkr till experimentbiblioteket i CuLTUREN. 
 
 
 
Verksamhetsnyckeltal för biblioteket enligt Kultur- och fritidsnämndens budget för 
2003 

 
 

 Budget 
2002 

Prognos 
2002 

Budget 
2003 

Prognos 
2004 

Prognos 
2005 

 
Bibliotek 
Antal lån  
Andel media nyare än 2 år, %  
 
 

 
 

1 200 000 
7,3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 100 000 
7,0 

 
 
 
 

 
 

1 200 000 
7,0 

 
 
 
 
 

 
 

1 200 000 
7,0 

 
 
 
 

 
 

1 250 000 
7,0 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågelista 
Frågor för att ringa in respondenten: namn, ålder, sysselsättning, ungefärlig besöksfrekvens på 
Västerås stadsbibliotek. 
 
Västerås stadsbibliotek ska enligt sin verksamhetsidé vara centrum för information, kul-
tur och lärande. 
- Hur mycket betyder stadsbiblioteket för dig som informationscentrum? 
- Hur mycket betyder stadsbiblioteket för dig som kulturcentrum? 
- Hur mycket betyder stadsbiblioteket för dig som lärocentrum? 
 
Det personliga mötet mellan besökare och personal ska präglas av förtroende och kom-
petens. 
- Vilka erfarenheter har du av möten med bibliotekspersonalen? 
- Inbegriper dessa möten förtroende och kompetens? 
- Behöver du hjälp av personalen för att hitta i biblioteket/få fram önskad information? 
- Brukar du börja med att söka själv eller frågar du först personalen? 
- Känner du att du får den hjälp du vill ha? 
- Är personalen viktig ur servicesynpunkt för dig? 
 
Läsfrämjande och lässtimulerande verksamhet. 
 -   Vad betyder stadsbiblioteket för ditt läsande och dina läsvanor? 
- Har stadsbiblioteket bra läsmiljöer? 
- Tycker du att personalen aktivt förmedlar litteratur? 
- Har du någon gång tagit del av program/arrangemang som handlat om boktips/läsande? 
 
Mötesplatsen. 
- Hur ser du på stadsbiblioteket som mötesplats? 
- Är stadsbiblioteket en naturlig mötesplats för dig? 
- Hur upplever du miljön när du kommer in i byggnaden? 
- Vilken avdelning besöker du mest? 
 
Det oförväntat positiva. 
-    Har du ibland vid ett besök på stadsbiblioteket upplevt något oförväntat positivt? 
- Känner du dig oftast nöjd som besökare på stadsbiblioteket? 
 
Allmänt. 
-    Använder du den datoriserade katalogen i biblioteket? 
- Har du tillgång till internetansluten dator hemma/på arbetet? 
- Använder du OPAC hemifrån? 
- Har du haft samma biblioteksvanor hela livet? 
-     Finns det någon eller några tjänster du saknar?  
- Tycker du att mediabeståndet motsvarar dina behov? 
- Upplever du att stadsbiblioteket inbjuder till samarbete med föreningar/enskilda? 
- Tycker du att man kan säga att stadsbiblioteket genom sin verksamhet och historia är ett 

centrum för olika kulturuttryck? 
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