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Abstract: In this Master´s thesis the image of the public library in the local 

press and in the eyes of the public is examined. The questions 
posed to examine this are: 
- What activities of the public library are described in the local 
press? 
- What activities does the public associate with the public library? 
- What functions and roles of the public library can be found in the 
articles and interviews and how are they expressed? 
- What opinions of the public library and hereto related activities 
can be found in the articles and interviews? 

 
This study is based on an analysis of 127 articles, published in 
Borås Tidning during a period of six months, and of interviews 
with 35 people from Sjuhäradsbygden. To analyse the articles and 
the interviews Marianne Andersson and Dorte Skot-Hansen´s 
model of roles for the library has been used. The model includes 
four roles for the library: the library as a cultural centre, a 
knowledge centre, an information centre and a social centre. The 
library also has a democratic role. These five roles all emerge 
both in the articles and in the interviews through the activities 
being described. 
 
Not many of the interviewees explicitly express the ideological 
value of the library, nonetheless they are convinced that the library 
fill an important function in society. To develop this view of the 
library we find it important that the libraries to a greater extent 
than at present inform people about their activities and relevance. 

 
 
Nyckelord: folkbibliotek, biblioteksroller, biblioteksfunktioner, lokalpress, 

dagstidningar, allmänheten 
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1. Inledning             
 
 

1.1 Val av ämne   
 
Under vår utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap har vår uppfattning och bild 
av biblioteket förändrats. När vi påbörjade utbildningen hade vi med oss erfarenheter från 
flera olika bibliotekstyper. Vi hade använt bibliotek både på vår fritid, för förströelse och 
information om specialintressen, och i våra studier, såväl i grundskolan som på gymnasie- och 
högskolenivå. Dessutom hade vi jobberfarenheter som biblioteksassistenter. Genom dessa 
erfarenheter hade vi viss insyn i biblioteket som institution, men bilden av biblioteket har 
fördjupats under utbildningen. Vi tror att den kommer att förändras ytterligare när vi börjar 
arbeta som bibliotekarier. Med detta som utgångspunkt är vi övertygade om att den bild av 
bibliotek som finns hos bibliotekarier inte är densamma som den som finns hos allmänheten. 
För att kunna ge god biblioteksservice tror vi att det är viktigt att känna till vad allmänheten 
förväntar sig och vill ha av biblioteket. Med kunskaper om allmänhetens uppfattningar kan 
biblioteket erbjuda de tjänster som efterfrågas och uppmärksamma de tjänster som 
allmänheten inte känner till. De här tankegångarna gjorde att vi blev intresserade av att ta reda 
på hur allmänheten uppfattar biblioteket. Vi har under våra studier inom kollegium 3, som 
behandlar relationen mellan bibliotek och användare/icke-användare, läst mycket om vad 
biblioteket kan och bör erbjuda allmänheten. Vi ställer oss frågorna: Är allmänheten 
medveten om bibliotekets olika verksamheter? Vad har de för bild av biblioteket? 
 
Inledningsvis, när vi funderade kring vårt uppsatsämne, var vi framför allt intresserade av att 
se vad allmänheten får veta om bibliotek i media, men vi blev även alltmer intresserade av att 
ta reda på hur allmänheten ser på bibliotek. Detta ledde till att vi beslutade oss för att 
undersöka bilden av biblioteket både i media, genom analys av artiklar i lokalpress1, och hos 
allmänheten, genom några intervjuer. Vi tror att det finns ett visst samspel mellan medias bild 
och allmänhetens uppfattning. Vad som lyfts fram i media tror vi kan påverka hur individen 
ser på och använder biblioteket. Vi tänker oss även att hur allmänheten uppfattar och 
använder biblioteket påverkar hur media framställer biblioteket. Därför anser vi det viktigt 
både att ta reda på hur biblioteket beskrivs i media och till vilken grad det överensstämmer 
med allmänhetens bild.  
 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Den senaste tidens utveckling inom informations- och kommunikationsteknik och den ökade 
tillgången till datorer med Internetuppkoppling i hemmen, gör säkert att många inte längre 
finner att biblioteket fyller en funktion i att ge tillgång till information. Biblioteken har också 
de senaste åren tvingats minska sin verksamhet p.g.a. besparingar, någo t som 
uppmärksammats i media. Är det framför allt besparingar som det skrivs om i samband med 

                                                 
1 Lokalpress likställer vi med landsortspress, vilken Hadenius och Weibull definierar som dagstidningar som ges 
ut utanför storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö samt har en utgivning av minst 3 nr/vecka. (Hadenius, 
Stig & Weibull, Lennart 2003. Massmedier : en bok om press, radio & TV, s. 85f.) 
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bibliotek? Hur påverkas i så fall bilden av biblioteket av rapporteringen kring ökade 
neddragningar på bibliotekspersonal och öppettider samt stängning av biblioteksfilialer? Kan 
allmänheten i lokaltidningen också läsa om verksamheten på det lokala biblioteket? Vilka 
verksamheter skrivs det om, vilka känner allmänheten till och vilka tycker de behövs? Tycker 
de överhuvudtaget att biblioteket behövs? Vet vi egentligen hur allmänheten ser på bibliotek? 
 
Det är lätt att döma andra efter sig själv och att med kunskap inom ett ämne förutsätta att 
andra borde veta och förstå det jag vet och förstår. Därför finns det en risk att, från 
bibliotekshåll, tro att folk i allmänhet vet mer om bibliotek än vad de gör. En konsekvens av 
det blir att den information man vill nå ut med blir missriktad och kanske felformulerad. Det 
finns en risk att man förväntar sig att alla skall förstå värdet av biblioteket och dess 
verksamhet utan att det förklaras eller motiveras. Därför behövs kunskap om vilken bild 
allmänheten har av biblioteket.  
 
Kunskap om hur allmänheten ser på biblioteket kan hjälpa till att visa på vilket sätt biblioteket 
behöver förändras. Trots att vi inte ifrågasätter att biblioteket har stor betydelse anser vi att 
verksamheten som bedrivs ständigt måste omvärderas och utvärderas. Detta behöver givetvis 
ske i samspel med allmänheten och kännedom om allmänhetens bild av biblioteket, dvs. 
uppfattningar kring vad biblioteket är och borde vara, kan underlätta kommunikationen 
mellan bibliotek och allmänhet.  
 
Vi har funderat kring vilka kanaler som är gemensamma för biblioteket och allmänheten och 
som skulle kunna bidra till en ökad förståelse dem emellan. En sådan kanal är den lokala 
tidningen, vilken vi också kommer att ta med i vår undersökning. Lokalpressen är ett av de 
medier som åtnjuter högst förtroende i Sverige och större delen av befolkning läser en 
dagstidning åtminstone någon gång i veckan. 2 Tidningen kan därför sägas vara gemensam för 
både bibliotekarier, användare och icke-användare. Bibliotekarier som läser tidningen får en 
uppfattning om vilken verksamhet som syns och intresserar och därmed når ut till 
allmänheten. Men är bilden som syns i dagstidningen densamma som finns hos allmänheten? 
Vi menar att det vore intressant för forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap, 
både att se vilken bild av folkbibliotek som framträder i dagspressen och vilken bild som finns 
hos allmänheten. En så liten undersökning som den vi har möjlighet att genomföra kan 
knappast uttala sig om vilken påverkan tidningen har på allmänhetens uppfattning om 
folkbiblioteket. Vi kan däremot få veta mer om hur dessa bilder liknar varandra. Vi kan också 
få veta mer om vad allmänheten anser att biblioteket är och vad de tycker att det borde vara. 
Den informationen kan hjälpa bibliotek att erbjuda det som önskas och informera mer om de 
tjänster som inte är bekanta för allmänheten. 
 
Vi har i vår uppsats valt att behandla bilden av folkbiblio tek i dagspress och hos allmänheten. 
Vi menar, som vi angivit ovan, att kunskap om allmänhetens uppfattning om bibliotek har stor 
betydelse för biblioteksverksamheten och därmed är en relevant forskningsfråga inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Vi har ett användarperspektiv på vår undersökning 
genom att vi i intervjuer söker såväl användares som icke-användares bild av biblioteket samt 
att vi gör våra artikelanalyser utifrån användaren/icke-användaren som läsare. 
 
 

                                                 
2 Hadenius & Weibull 2003, s. 438, 400.  
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1.3 Syfte och frågeställningar  
 
Vårt syfte är att ta reda på hur folkbibliotek och dess verksamhet beskrivs i lokalpressen och 
undersöka hur allmänheten uppfattar folkbiblioteket och dess verksamhet. De beskrivningar 
och uppfattningar vi får fram genom artikelanalyser och intervjuer vill vi jämföra och se på 
vilket sätt de sammanfaller och/eller skiljer sig åt.  
 
För att undersöka detta använder vi oss av följande frågeställningar: 
 
Vilka typer av folkbiblioteksverksamhet beskrivs i lokalpressen? 
 
Vilken verksamhet förknippar allmänheten med folkbibliotek?  
 
Vilka funktioner och roller hos folkbiblioteket kan återfinnas i artiklarna respektive i 
intervjuerna och hur kommer de där till uttryck?  
 
Vilka uppfattningar om folkbiblioteket och dess verksamhet beskrivs i artiklarna respektive i 
intervjuerna? 
 
För att besvara dessa frågor har vi bestämt oss för att göra en lokal studie. Vårt empiriska 
material kommer att bestå av artiklar från Borås Tidning och intervjuer med några invånare i 
tidningens spridningsområde. 
 
Vi kan, genom att se vilken verksamhet som uppmärksammas, få kunskap om vilka 
funktioner och roller som betonas i lokalpressen och hos allmänheten. Bibliotekets funktioner 
och roller kan givetvis också beskrivas direkt i text och intervju. Genom att studera 
uppfattningar, dvs. beskrivningar och värderande uttalanden, får vi fram en fördjupad bild av 
folkbibliotek som dessutom berättar om hur man ser på vad biblioteket borde/inte borde vara. 
 
Det finns en viss nyansskillnad mellan begreppen funktion och roll. Som vi ser det fyller t.ex. 
en utställning på ett bibliotek en kulturell funktion som leder till en kulturell roll hos 
biblioteket. På samma sätt föregås de övriga tre biblioteksrollerna (biblioteket som 
informationscenter, som kunskapscenter och som socialt center, vilka vi återkommer till i kap. 
4) av motsvarande funktioner. För vår del har denna skillnad ingen reell betydelse då vi enbart 
är intresserade av att åtskilja de olika rollerna. Vi ser funktionerna och rollerna som så nära 
sammanbundna att vi i vår uppsats närmast kan betraktas använda dem synonymt. Skillnaden 
i hur vi använder begreppen är mer språklig än innehållsmässig. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att endast undersöka beskrivningar av folkbibliotek, eftersom det är de som vänder 
sig till den breda allmänheten, och vi har därmed uteslutit bl.a. skolbibliotek och 
specialbibliotek. Där vi skriver bibliotek avser vi alltså folkbibliotek. Vi har avgränsat vår 
undersökning till Sjuhäradsbygden, dvs. kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Intervjuerna utfördes i Borås där vi intervjuade 35 
personer över 18 år. Vi ville ha respondenter över den åldern för att öka chanserna att de läste 
en dagstidning samt för att vi tror att de tydligare skiljer mellan folk- och skolbibliotek och att 
vi då lättare får fram deras bild av folkbiblioteket. Borås Tidning är regionens största 
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lokaltidning varför vi valt att undersöka artiklar i denna. Artiklarna vi valt att analysera är 
publicerade under en tidsperiod av sex månader (2003-08-01 - 2004-01-31). De behandlar 
Sjuhäradsbygden och är av reportagekaraktär, alltså inte ledare, debattartiklar eller annonser. 
Vi ville se vilken bild som målades upp i tidningen av bibliotekets funktion och roll genom att 
i första hand undersöka vilken verksamhet som lyftes fram. Vi var också intresserade av 
uttalade omdömen om biblioteket, då de är uppenbara för läsaren. Däremot har vi inte gjort en 
analys av vilka attityder som finns till biblioteket genom att studera t.ex. ordvalet i artiklarna. 
Urvalet av artiklar och intervjupersoner beskrivs mer utförligt i metodavsnittet (kap. 5). 
 
Vi tror att en avgränsning av studien till lokal nivå, förutom de rent praktiska fördelarna, ger 
större möjlighet att hitta eventuella samband mellan bilden av bibliotek i media och hos 
allmänheten. I och med avgränsningen är det troligare att våra respondenter läser samma 
tidning. De har också en starkare koppling till materialet i den lokala tidningen, eftersom det 
som händer i den närmaste omgivningen berör på ett annat sätt än det som beskrivs i en 
rikstäckande tidning.  
 
 

1.6 Uppsatsens disposition 
 
I det första kapitlet presenteras ämnesvalet för uppsatsen och en problembeskrivning görs. 
Därefter följer syfte och frågeställningar samt avgränsningar för studien.  
 
Kapitel 2 innehåller tidigare forskning och där presenteras studier som gjorts kring vad som 
skrivs om bibliotek i dagstidningar samt både hur allmänheten och biblioteksanvändare ser på 
och använder bibliotek. Kapitlet inleds med ett kort avsnitt om hur vi sökt vår litteratur. 
 
I kapitel 3 tecknas en bakgrund för vår studie genom att vi tar upp hur förhållandet mellan 
tidningar och läsare ser ut samt vilka folkbibliotekets uppgifter varit genom tiderna.  
 
I kapitel 4 presenteras Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens teori kring bibliotekets 
roller. Vi tar även upp hur vi ser på deras modell för bibliotekets roller och några tankar kring 
bibliotekets betydelse för demokratin. Slutligen förs ett kort resonemang kring den kulturella 
rollen samt information och kunskap. 
 
I metodavsnittet, kapitel 5, beskrivs tillvägagångssättet för vår studie. Vi går igenom olika 
aspekter på arbetet med tidningsartiklar och intervjuer, som urval, analys och olika former av 
påverkan. 
 
Kapitel 6 innehåller en presentation av resultaten från våra artikel- och intervjuanalyser. 
Resultaten har framkommit genom att vi analyserat vårt material utifrån Anderssons och 
Skot-Hansens modell och därmed ger vi svar på våra två första frågeställningar. 
 
I kapitel 7 analyserar och diskuterar vi vårt material och jämför med vad som framkommit i 
tidigare studier. Vi utgår dels ifrån de olika biblioteksrollerna och dels utifrån några teman vi 
kunnat utläsa ur vårt material, när vi undersöker vilka bilder som finns av biblioteket. I detta 
kapitel svarar vi på vår tredje och fjärde frågeställning. 
 
Kapitel 8 består av de slutsatser vi kommit fram till utifrån vår studie och uppsatsen avslutas 
med en sammanfattning i kapitel 9.  
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2. Tidigare forskning 
 
Här kommer vi i det första avsnittet att gå igenom hur vi sökt litteratur. I avsnittet som följer 
tar vi upp bilder av folkbibliotek som framkommit i dagspressen. Därefter tar vi upp vad 
biblioteksanvändare tänker kring folkbibliotek och hur de använder dem. Slutligen tittar vi på 
hur allmänheten (användare och icke-användare) ser på folkbibliotek. Vid denna genomgång 
kommer vi att göra vissa jämförelser med Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens 
roller för biblioteket och därför förklarar vi dem kort här. En utförligare beskrivning ges i 
teoriavsnittet (kap. 4). Andersson och Skot-Hansen ser fyra roller hos biblioteket, nämligen 
biblioteket som kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och socialt center. Med 
kunskapscenter menar de sådant som rör studier och bildning, t.ex. tillgång till kurslitteratur 
och studieplatser. Biblioteket som socialt center innefattar t.ex. biblioteket som en plats att 
vara på samt uppsökande verksamhet. Biblioteket som kultur- respektive informationscenter 
innefattar just bibliotekets betydelse för kultur och för informationsförmedling. 
 
 

2.1 Litteratursökningen 
 
Vår litteratur har vi främst sökt i LIBRIS, Voyager och Nordiskt BDI. LIBRIS och Voyager 
är bibliotekskataloger, den första innehåller referenser till material vid Sveriges 
forskningsbibliotek och den andra innehåller referenser till material från biblioteket vid 
Högskolan i Borås. I Nordiskt BDI kan referenser till nordisk litteratur inom biblioteks- och 
informationsvetenskap återfinnas. Termer som vi sökt på är ämnesord som folkbibliotek, 
användarundersökningar och användare. Sökningar har också gjorts på bibliotek med höger- 
och vänstertrunkering i kombination med olika former av följande ord: betydelse, 
uppfattning, attityd, bild, press, media, tidning, roll och funktion. Vi har även funnit 
material genom referenser i t.ex. magisteruppsatser som behandlat ett angränsande område 
samt genom tips från vår handledare. En del av tidigare kursers litteratur har vi kunnat 
använda. Vi har också sökt i databaserna LISA och ScienceDirect, men utan att finna något 
användbart för oss. Det beror till viss del på att vi begränsat oss till material som behandlar 
nordiska förhållanden. Detta har vi valt att göra därför att vår studie behandlar svenska 
förhållanden och de nordiska länderna är de som mest liknar Sverige. Metodlitteraturen har vi 
framför allt funnit genom referenserna i Göte Edströms Filter, raster och mönster.3 
 
Vi har sett att det material vi använt till stor del sammanfaller med vad som använts i tidigare 
arbeten. Det kan bero på att både vi och författarna till tidiga re arbeten sökt mycket litteratur 
genom andras referenser. På det här sättet blir forskningen till viss del likriktad. Samtidigt har 
vi även gjort andra typer av sökningar och inte funnit mycket nytt, utan ofta stött på materialet 
från referenserna. 
 
 

                                                 
3 Edström, Göte 2002. Filter, raster, mönster : litteraturguide i teori- och metodlitteratur för biblioteks- och 
informationsvetenskap och angränsande ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap. 
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2.2 Folkbibliotek i dagspressen 
 
I magisteruppsatsen Folkbiblioteket i dagspressen : en kvalitativ undersökning av de bilder av 
folkbibliotek som förmedlas genom artiklar i dagspressen4 från 1998 har Viktoria Lindstam 
undersökt bilder av folkbibliotek som återfinns i storstadspressen. Hon har kunnat identifiera 
fem olika bilder som, en eller flera, återkommer inom fyra ämnesområden. Bilderna är 
biblioteket som: 

- Kvalitetslitteraturens fiende 
- Allmänhetens tjänare 
- Skolans förlängda arm 
- Politikernas nickedocka  
- Informations- och kunskapscentral 

 
De artikelförfattare som, enligt Lindstams tolkning, beskriver biblioteket som 
kvalitetslitteraturens fiende, menar att biblioteket prioriterar fel. Istället för att köpa in, det 
artikelförfattarna kallar, kvalitetslitteratur, satsar biblioteket på kurs- och 
underhållningslitteratur samt teknisk utrustning.5 Artikelförfattarna med den här 
uppfattningen ser efterfrågestyrningen som något negativt. Följderna, menar någon, blir 
mindre kvalitetslitteratur på biblioteket samt svårigheter för småförlag och antikvariat att 
livnära sig då biblioteket inte handlar hos dem. Det talas också om biblioteket som ett slags 
gemensamt eller kollektivt minne som drabbas av svåra förluster när viktig litteratur inte köps 
in. Minnesluckor som senare inte kan repareras.6   
 
Den andra kategorin hör på många sätt samman med den första. När de båda återfinns i 
samma artikel framställs även bilden som allmänhetens tjänare vara negativ. Vanligare är 
ändå en positiv syn av att biblioteket vill ge god service åt alla. Man köper in det som 
efterfrågas och vill tillgodose alla grupper. Servicen är dock fokuserad på grupper och inte 
enskilda individer. Det krävs ett större intresse för att inköp skall kunna göras. Lindstam 
poängterar att bibliotekarierna inte förutsätter att det att inköpen styrs av efterfrågan med 
nödvändighet innebär att det blir böcker utan kvalitet.7 
 
Biblioteken beskrivs i den tredje bilden ha fått fler och fler uppgifter gentemot studerande, 
från grundskolan till högskolan. Bilden upplevs som negativ i kombination med den första då 
kurs- och skolböcker tar plats från kvalitetslitteratur. Anledningen till att biblioteket fått dessa 
uppgifter beskrivs också negativt, då de orsakas av nedskärningar i kommunerna.8 
 
Enligt den fjärde bilden tvingas biblioteket anpassa sin verksamhet efter politikers krav. För 
att öka antal besök och utlån måste inköp styras av efterfrågan, kanske med visst avkall på 
kvalitetskrav. Denna bild har alltså kopplingar till bilden av biblioteket som 
kvalitetslitteraturens fiende.9 
 

                                                 
4 Lindstam, Viktoria 1998.  Folkbiblioteket i dagspressen : en kvalitativ undersökning av de bilder av 
folkbibliotek som förmedlas genom artiklar i dagspressen. 
5 Lindstam 1998, s. 42. 
6 Lindstam 1998, s. 22. 
7 Lindstam 1998, s. 43. 
8 Lindstam 1998, s. 43f. 
9 Lindstam 1998, s. 44. 
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Slutligen ges bilden av biblioteket som informations- och kunskapscentral, något som 
relateras till ny teknisk utveckling. Uppgiften att ge tillgång till information lyfts fram och nya 
möjligheter till detta med anledning av att ny informationsteknologi diskuteras.10 
 
En av Lindstams inledande tankar var att tidningarnas läsare skulle påverkas av artiklar om 
bibliotek. I sin diskussion är hon emellertid av en annan uppfattning. Hon bedömer materialet 
vara så pass litet att det knappast uppmärksammats tillräckligt för att kunna påverka. Istället 
lyfter hon fram den egna erfarenheten som mest betydande för uppfattningen om bibliotek.  
 
De bilder Lindstam har kunnat utläsa ur tidningarna tror hon är mycket beroende av den 
rådande debatten, som i det här fallet en hel del kretsat kring kvalitetslitteratur. Hon tycker 
inte att dagspressen gett en tillräcklig bild av vad biblioteksverksamhet är. En anledning till 
detta, menar hon, kan vara typen av tidningar och artiklar hon valt, nämligen de som rör 
bibliotek i allmänhet och inte lokala specifika bibliotek och biblioteksverksamhet. Förutom att 
vi valt att också göra en intervjuundersökning är vårt val av artiklar ett av de sätt på vilka vår 
och Lindstams undersökningar skiljer sig åt. Två delundersökningar i ett begränsat 
geografiskt område ger givetvis helt andra förutsättningar än en undersökning som tar upp 
artiklar från tidningar som säljs i hela landet, men redan utan intervjuerna har vi en annan 
förankring hos allmänheten. Det beror dels på att Sveriges befolkning i första hand väljer att 
läsa en lokal tidning11 och dels på att de artiklar vi valt till största delen är lokalnyheter. 
Lindstams artiklar är hämtade från kultur- och debattsidorna 12 och läses därmed inte av en 
lika bred allmänhet13. Samtidigt är det i vårt artikelmaterial en ytligare bild som presenteras, 
då reportrarna inte på samma sätt är insatta i kultur- och biblioteksfrågor och inte heller 
skriver för en publik som har detta som specialintresse. 
 
I magisteruppsatsen ”Att synas är att finnas” : utbildningsbibliotekens synlighet i svensk 
dagspress 1996-1999, med tyngdpunkt på utbildningsbiblioteken som pedagogisk resurs14  
skriver Annelie Ekberg-Andersson och Annastina Kapla att dagspressen främst förmedlar 
traditionella bilder av utbildningsbibliotek. Rollen som t.ex. litteratur- och kulturförmedlare, 
som redan är etablerad bland allmänheten, är den som lyfts fram. Man gör sig alltså inte 
besvär att försöka nå ut med en förnyad bild. Ekberg-Andersson och Kapla menar att det dels 
kan bero på okunskap och dels på att journalisten, för att få läsare, väljer att skriva om det 
som är bekant för allmänheten och som därför lätt förstås.15 Författarna anser dessutom, precis 
som Lindstam, att materialet om bibliotek (utbildningsbibliotek i deras fall) är alltför litet för 
att kunna sägas påverka allmänhetens syn på dessa. Trots att uppsatsen inte berör 
folkbibliotek anser vi ovan nämnda resultat vara intressanta för vår undersökning. Sättet på 
vilket bilden av bibliotek förmedlas genom dagspressen är detsamma oavsett om det rör sig 
om utbildnings- eller folkbibliotek. 
 
 

                                                 
10 Lindstam 1998, s. 44. 
11 Hadenius & Weibull 2003, s. 403.  
12 Lindstam 1998, s. 6. 
13 Hadenius & Weibull 2003, s. 407-409. 
14 Ekberg-Andersson, Annelie & Kapla, Annastina 2000. ”Att synas är att finnas” : utbildningsbibliotekens 
synlighet i svensk dagspress 1996-1999, med tyngdpunkt på utbildningsbiblioteken som pedagogisk resurs. 
15 Ekberg-Andersson & Kapla 2000, s. 59. 
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2.3 Folkbibliotek hos användare 
 
I sin magisteruppsats ”Vi hade ett (sic!) gemenskap där” : Några användaruppfattningar om 
det lilla biblioteket16 har Sigrid Rönnlund, genom djupintervjuer gjorda 2003 med användare 
och tidigare användare i Söderhamns och Bollnäs kommuner, undersökt hur 
biblioteksbesökare ser på det lilla biblioteket. Resultatet av intervjuerna har Rönnlund dels 
relaterat till organisationsforskaren Peter Enströms uppgiftskategorier för bibliotek, som 
Enström till stora delar hämtat från biblioteksforskaren Anders Ørom, och dels har Rönnlund 
fenomenografiskt analyserat det för att få fram olika kategorier av egenskaper som ses som 
värdefulla för ett litet bibliotek. I sina intervjuer har Rönnlund funnit att biblioteket fyller 
funktioner som motsvarar Enströms folkbildningsidentitet, kulturförmedlarindentitet, 
fackkunskapsförmedlare  och katalogidentitet, att effektivt hitta det material som 
efterfrågas. När det gäller socialarbetaridentiteten, som enligt Enström innebär en strävan 
att även utanför bibliotekslokalerna uppfylla användarnas behov och även rymmer en 
närhetsaspekt, finns ingen uppsökande verksamhet vid något av biblioteken, men Rönnlund 
ser det som att närheten till användarna uppnås genom bibliotekens lilla storlek. De enda av 
Enströms identiteter som Rönnlund inte återfann i sitt intervjumaterial var 
informationsorganiserare , som innebär ”att analysera informationsbehov och organisera 
lokal informationsförmedling samt utforma lokala informationssystem”17, och 
kunskapsmäklare . Förklaringen till detta anser hon vara att små folkbibliotek ofta saknar 
utrustning och kompetens för att kunna fylla dessa funktioner. Utifrån sin fenomenografiska 
analys av intervjumaterialet har Rönnlund fastställt fyra ämneskategorier som är vanligt 
förekommande. Dessa är Närhet och tillgänglighet, Miljö och atmosfär, Service och 
bemötande  och Hanterbarhet och identifikation. Rönnlund genomför sin undersökning, 
precis som vi, på ett lokalt plan. Detta och att hon har gjort djupintervjuer gör att hon kunnat 
få fram en bild av specifika bibliotek. Samtidigt har hon utifrån sitt resultat och Enströms 
uppgiftskategorier kunnat se generella mönster i hur man uppfattar bibliotek. 
 
Klaz Arvidson har i sin magisteruppsats Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek : 
sedd genom en användarundersökning vid Alingsås huvudbibliotek redovisat resultatet från en 
enkätundersökning gjord 1994 bland 195 besökare, över 13 år, på Alingsås huvudbibliotek.18 
Undersökningen kan givetvis inte sägas vara representativ för dagens situation inte minst med 
tanke på Internets utveckling, men han finner i sitt material en del intressanta roller hos 
biblioteket som vi vill återknyta till i vår analys. Arvidson beskriver dessa roller med hjälp av 
termer hämtade från Inger Eide-Jensen, dåvarande chef för Göteborgs stadsbibliotek. Den 
allra mest framträdande var studiebiblioteket, som innefattar service till studenter på olika 
nivåer. Det kan handla om att låna ut och beställa böcker, tillhandahålla studieplatser och 
kopiator samt ge vägledning i att använda biblioteket i studier.19 Andra roller som biblioteket i 
Alingsås hade gentemot besökarna var lånebiblioteket och en roll som serviceproducerande 
institution. Det förstnämnda innebär att biblioteket tillhandahåller litteratur av olika slag samt 
ger möjlighet att söka efter litteratur, t.ex. genom bibliotekskatalogen. Biblioteket som 
serviceproducerande handlar om bokuppsättning, reservationer, fjärrlån osv. Arvidson tar upp 
ytterligare två roller, biblioteket som samhällets vardagsrum och biblioteket som 
informationscentral och kunskapsbank. Den senare handlar om att biblioteket 
                                                 
16 Rönnlund, Sigrid 2003. ”Vi hade ett gemenskap där”: Några användaruppfattningar om det lilla biblioteket .  
17 Enström, Peter 1995. Folkbibliotek i förändring. Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet, s. 210f. 
18 Arvidson, Klaz 1995. Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek : sedd genom en 
användarundersökning vid Alingsås huvudbibliotek.  
19 Arvidson 1995, s. 18, 60. 
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tillhandahåller och lagrar information och den förra om att biblioteket är ett öppet officiellt 
rum som bl.a. kan användas som mötesplats.20  
 
Gudrún Thórsteinsdóttir och Ulla Arvidsson var, som doktorander i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Göteborgs universitet, med i projektet Bibliotek i förändring. Inom 
detta projekt genomfördes under våren 1997 en enkätundersökning bland användare på 16 
svenska folkbibliotek. Denna enkätundersökning beskrivs i artikeln ”Folkbibliotekets roller 
och dess användare”21 som publicerats i Svensk biblioteksforskning. Genom undersökningen 
söker Thórsteinsdóttir och Arvidsson svar på vilka uppgifter som användarna ser som 
bibliotekets viktigaste och vilka användarna anser biblioteket vara till för. När det gäller 
bibliotekets uppgifter har respondenterna fått åtta olika roller för biblioteket att välja mellan 
och uppmanades även att föreslå en viktig uppgift för biblioteket. Användarna ansåg att 
bibliotekets viktigaste roll är att stödja den formella utbildningen, därefter kom 
barnverksamhet och biblioteket som samhällets vardagsrum.22 Thórsteinsdóttir och Arvidsson 
påpekar att studien inte innehöll någon fråga om bibliotekets roll som förmedlare av 
skönlitteratur även om det är en klassisk biblioteksroll som troligen ännu är den viktigaste 
rollen för många människor. Rollen som förmedlare av skönlitteratur ha r uteslutits därför att 
de ville se vilka andra roller som användare anser viktiga för biblioteket.23  Det visade sig 
vara bibliotekets roll för den formella utbildningen som sattes främst, vilket innebär att det är 
Anderssons och Skot-Hansens biblioteksroll kunskapscenter som betonas mest. Biblioteket 
som kulturcenter hamnar däremot långt ned på listan, medan den sociala funktionen (i form av 
biblioteket som samhällets vardagsrum) placerar sig högt.24  
 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen har gjort en undersökning om 
relationer mellan befolkning, folkbibliotek och vardagsliv, som de redovisar i Gør biblioteket 
en forskel? 25. När det gäller bilden av folkbibliotek och dess roller menar de att det finns 
många uppfattningar, men få som tar sin utgångspunkt hos användarna. Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussen intervjuar både användare och icke-användare i sin undersökning. 
Flest av de intervjuade associerar bibliotek till utlån av böcker, men kopplingen till 
folkbildningstanken och fri tillgång till information finns också representerad. Några 
förknippar biblioteket med kulturell verksamhet, olika typer av medier (förutom böcker) och 
en del lyfter fram biblioteket som mötesplats. En intressant fråga som ingått i intervjuerna 
handlar om att nämna platser eller institutioner som biblioteket skulle kunna liknas vid. 
Svaren var kopplade till antingen kultur, t.ex. museer, kunskap, t.ex. skola och bokhandel, 
offentliga kontor (som ger olika typer av samhällsinformation), t.ex. socialkontor eller 
sociala mötesplatser, t.ex. dagcenter. En skillnad mellan dessa exempel och bibliotek, 
betonar Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen, är att man på biblioteket inte behöver ett så 
specifikt ärende och att man kan uträtta flera saker där.26 Biblioteket ses även som något som 
är till för alla på en frivillig basis. Det finns en bild av biblioteket både som en nationell 
symbol och som något som är med och etablerar den lokala identiteten. 27 Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussen har velat kartlägga hur de intervjuade, utifrån sina olika livsstilar, 
använder biblioteket. Svaren de fått, både när det gäller vilka institutioner biblioteket kan 
                                                 
20 Arvidson 1995, s. 60f. 
21 Thórsteinsdóttir, Gudrún & Arvidsson, Ulla 1999. Folkbibliotekets roller och dess användare: en undersökning 
som speglar användares åsikter på sext on svenska folkbibliotek. 
22 Thórsteinsdóttir och Arvidsson 1999, s. 17. 
23 Thórsteinsdóttir och Arvidsson 1999, s. 19. 
24 Thórsteinsdóttir och Arvidsson 1999, s. 17. 
25 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel? 
26 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 25.  
27 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 29ff. 
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liknas vid och i övriga intervjufrågor, representerar tillsammans alla de fyra roller som 
Andersson och Skot-Hansen ställt upp i sin modell. Vi kommer inte i vår undersökning att 
försöka se vad respondenternas olika sätt att se på biblioteket beror på. Inte heller vill vi 
koppla samman bilden av biblioteket med individens livsstil och därför har vår undersökning 
inte så stora likheter med Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens. Trots olikheterna är det 
givetvis ändå intressant att se vilka bilder av biblioteket de funnit hos sina intervjupersoner. 
 
Linda Bergström och Gun Ring har i sin magisteruppsats Sex kvinnliga pensionärers 
användning av och syn på folkbiblioteket och dess olika roller28 förutom att undersöka bilden 
av biblioteket, studerat eventuell påverkan av respondenternas livsstilar. Det kommer vi inte 
att gå in närmare på här. Vi koncentrerar oss istället på vilka bilder som kommer fram och hur 
de passar in i Anderssons och Skot-Hansens modell, som använts i uppsatsen. En av 
frågeställningarna är just hur de intervjuade pensionärerna ser på biblioteket och dess olika 
roller. För att ta reda på detta har Bergström och Ring dels intervjuat om biblioteksvanor och 
upplevelse av biblioteket, men också direkt frågat respondenterna vilka av de fyra rollerna 
biblioteket har för dem. På den direkta frågan är det bara två som menar att biblioteket inte 
uppfyller alla funktionerna, däremot är det olika vilken som betonas mest. Bergström och 
Ring konstaterar i sin diskussion att individens syn på och användning av biblioteket påverkas 
av vad det finns för kunskap om vad biblioteket kan erbjuda. Detta bekräftar vår uppfattning 
att det är betydelsefullt att känna till bibliotekets verksamheter för att fullt ut utnyttja dess 
service. Bergströms och Rings undersökning skiljer sig från vår och flera andras genom att 
respondenterna själva har fått definiera vad bibliotekets olika roller innebär. Utifrån sin egen 
tolkning har de sedan svarat på om biblioteket uppfyller dessa funktioner. 
 
Ytterligare en magisteruppsats utgår ifrån respondenternas egna tolkningar av Anderssons och 
Skot-Hansens biblioteksroller. Uppsatsen heter Vad gör egentligen besökarna på biblioteket? 
En användarundersökning på Filipstads Bergslags Bibliotek29 och är gjord av Sandra 
Eriksson och Eva Hveem. Eriksson och Hveem har gjort en enkätundersökning bland 
biblioteksbesökare för att få veta vad de gör på biblioteket och hur de ser på bibliotekets 
funktioner. Resultatet de får liknar resultaten från flera andra undersökningar. Det är vad 
författarna kallar de traditionella biblioteksaktiviteterna som tar mest utrymme, dvs. låna och 
lämna böcker och andra medier samt läsa tidningar och tidskrifter.30 Andra aktiviteter i form 
av olika arrangemang samt olika typer av bekvämligheter visas ett förvånansvärt lågt 
intresse.31 Eftersom också de har använt sig av Anderssons och Skot-Hansens modell, väljer 
de att fråga om bibliotekets funktioner utifrån denna i sina enkäter. Biblioteksbesökarna får i 
en fråga välja vad som stämmer bäst in på deras syn på biblioteket: biblioteket som en 
mötesplats, studieplats, kulturinstitution/förmedlare av kultur eller informationscenter. 
Ett litet förtydligande har gjorts efter varje funktion. Biblioteket som mötesplats beskrivs som 
en plats dit man går för att träffa folk och vara social, studieplats som dit man går för att lösa 
uppgifter och studera, kulturinstitution som dit man går för kulturella upplevelser och 
informationscenter dit man går för att söka information. Utifrån dessa korta definitioner har 
besökarna givetvis gjort egna tolkningar. Störst andel ansåg att biblioteket i första hand är 
informationscenter eller kulturinstitution, men alla fyra rollerna valdes. Det framgår inte i 

                                                 
28 Bergström, Linda & Ring, Gun 2003. Sex kvinnliga pensionärers användning av och syn på folkbiblioteket och 
dess olika roller: med utgångspunkt från deras individuella livsstilar.  
29 Eriksson, Sandra & Hveem, Eva 2003. Vad gör egentligen besökarna på biblioteket? En 
användarundersökning på Filipstads Bergslags Bibliotek. 
30 Eriksson & Hveem 2003, s. 54. 
31 Eriksson & Hveem 2003, s. 46-51. 
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undersökningen vad besökarna lägger in för betydelse i de olika funktionerna.32 
Uppsatsförfattarna reflekterar själva över möjligheten till olika tolkningar när det gäller en 
grupp som lyft fram biblioteket som informationscenter och samtidigt betonat flera tjänster 
som författarna vill placera in under kultur, nämligen låna och läsa skönlitteratur och 
tidningar samt gå på författarbesök. En förklaring, som Eriksson och Hveem då lyfter fram, är 
just att synen på vad som är information respektive kultur kan skilja sig åt.33 I det här fallet 
vill vi också lägga till att det inte är nödvändigt att man valt sin egen användning av 
biblioteket som den som är det man tycker stämmer bäst in på vad biblioteket är. Det kan vara 
så, som Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen skriver, att om man inte använder biblioteket 
som informationscenter betyder det inte att man inte ser det som en viktig roll för 
biblioteket.34 Således kan man använda biblioteket på ett sätt, men tycka att det har en annan 
funktion som är viktigare. 
 
En skillnad mellan Erikssons och Hveems arbete och vårt är att de är intresserade av att se 
vilken funktion som upplevs viktigast, medan vi vill se vilka funktioner som ryms i bilden av 
biblioteket. När uppsatsförfattarna kommenterar att den sociala funktionen inte är så 
framträdande betyder det bara att få valt den som bibliotekets viktigaste funktion. Med tanke 
på vad biblioteket främst stått för genom historien, först folkbildning och senare kultur, är det 
inte märkligt att så få väljer den sociala funktionen som viktigast. Kunskapsfunktionen är inte 
heller den framträdande i Erikssons och Hveems undersökning. Det kan emellertid bero på 
den snäva definitionen av biblioteket som en studieplats.  
  
 

2.4 Folkbibliotek hos allmänheten 
 
Ragnar Andreas Audunson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i 
Oslo, skriver i boken Det siviliserte informasjonssamfunn35 om hur allmänheten (dvs. både 
användare och icke-användare), politikerna och bibliotekarierna ser på biblioteken. När 
allmänheten gjorde en prioritering av bibliotekets olika tjänster hamnade tjänster för elever i 
den formella utbildningen högst. Näst viktigast var förmedling av god fritidsläsning, på tredje 
plats kom att biblioteket skall vara ett redskap för livslångt lärande, på fjärde förmedling av 
litteratur till barn och på femte plats kom förmedling av samhällsinformation. 36 Audunson 
sammanfattar sina resultat som att biblioteket förknippas med utbildning, livslångt lärande, 
förmedling av fritidsläsning och i allt större utsträckning även med IT. Det kan alltså 
konstateras att biblioteket kopplas samman med funktioner som diskuteras mycket i 
samhällsdebatten. Samtidigt bör det påpekas att respondenterna fått fasta svarsalternativ att 
välja mellan, svaren har således blivit styrda. Jämförs resultaten av allmänhetens svar med 
bibliotekariernas framgår att allmänheten betonar bibliotekets instrumentella roll, medan en 
stor andel av bibliotekarierna poängterar bibliotekets funktion för demokrati och jämlikhet.  
 

                                                 
32 Eriksson & Hveem 2003, s. 52. 
33 Eriksson & Hveem 2003, s. 60. 
34 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 39. 
35 Audunson, Ragnar Andreas 2001. Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og 
bibliotekarenes bilder. 
36 Audunson 2001, s. 214. 



 16 

I en undersökning som gjordes bland drygt 1000 16-75-åringar över hela landet i slutet av 
1990-talet har Bibliotekstjänst (BTJ)37 velat få svar på bl.a. frågan om inställningen till 
biblioteket. Rapporten Spelar biblioteket någon roll? 38 av Annelien van der Tang och Olof 
Thorén sammanfattar undersökningens resultat. För att få svar på hur biblioteket uppfattas har 
man låtit respondenterna betygsätta 20 påståenden om biblioteket. Ett högt betyg betyder att 
man håller med om att biblioteket gör eller är vad som påstås medan ett lågt betyg betyder att 
man inte håller med. Det finns inga begränsningar för hur många påståenden man får hålla 
med om. Flest instämmer i att biblioteket är ett stöd för studerande samt verkar läsfrämjande 
för barn. Många ser också biblioteket som lättillgängligt med ett varierat utbud och som 
förmedlare av kunskap och kultur. Biblioteket som bidragande till en demokratisk utveckling 
kommer däremot långt ned på listan, liksom biblioteket som en motkraft till kommersialism. 
Ännu färre ser biblioteket som en viktig mötesplats. Man håller heller inte i någon större 
utsträckning med om att biblioteket ligger väl framme med ny IT-teknik eller är 
framtidsorienterat.39 Författarna utgår i sin analys från tre funktioner hos folkbiblioteket: 
informations- och kunskapsfunktion, kulturfunktion samt social funktion. Dessa tre 
funktioner anser författarna vara etablerade och man vill se i hur stor utsträckning de 
uppfattas av allmänheten. Undersökningen visar, anser rapportens författare, att man 
uppskattar såväl bibliotekets informations- och kunskapsinriktade verksamhet som 
kulturverksamhet (gäller framför allt lån av skönlitteratur), medan bibliotekets sociala 
verksamheter och funktion inte utnyttjas eller uppfattas i samma utsträckning. Som kritik mot 
rapporten kan framföras att det inte tydligt redovisas vilka påståenden som räknas till den 
sociala funktionen. Biblioteket som mötesplats hör uppenbart hemma här, men gör så även 
t.ex. påståendena om biblioteket som främjande för demokrati och som framtidsorienterat? En 
skillnad som syns mellan besökare och icke-besökare är att de senare överlag ger biblioteket 
och dess verksamhet ett lägre betyg. Detta, menar vi, kan givetvis både bero på en sämre 
kännedom om biblioteket och på negativa personliga erfarenheter, som lett till att man inte 
längre vänder sig till biblioteket. 
 
 

                                                 
37 Ett kunskapsföretag som säljer och utvecklar produkter, tjänster och teknik inom medie - och 
informationsområdet. De flesta bibliotek i Sverige använder sig av företagets tjänster. 
38 Tang, Annelien van der & Thorén, Olof 1998. Spelar biblioteket någon roll? Rapport av BTJ / TEMO-
undersökning om fritidsvanor och bibliotek .  
39 Tang & Thorén 1998, s. 15. 
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3. Bakgrund 
 
Här tar vi upp hur förhållandet mellan läsaren och dagspressen ser ut i Sverige samt en kort 
redogörelse för hur folkbibliotekets roller förändrats genom tiderna. 
 

3.1 Dagspressen 
 
Dagspressen har ett starkt fäste i Sverige, vilket vi kan se på de höga läsarsiffrorna. År 2002 
läste över 90 % av svenskarna någon gång i veckan en dagstidning och andelen som en vanlig 
vardag brukade läsa en tidning var 85 %. Den dagstidning som främst läses är den lokala 
morgontidningen. Många väljer att läsa den tidning som läses av andra i omgivningen, vilket 
gör att tidningen kan fylla en funktion som ett lokalt nätverk. Den lokala morgontidningens 
läsare värdesätter den lokala förankringen. 40 Detta är något dagstidningarna satsat mer på då 
man under de senaste åren varit tvungen att möta konkurrens från andra medier. Det har visat 
sig vara en god satsning och lokalpressens upplaga har hållit sig relativt stabil.41 Den svenska 
dagspressen utmärker sig internationellt genom sin stora spridning, men också genom att 
läsningen i stort sett inte är beroende av socialgruppstillhörighet vilket ofta är fallet 
utomlands.42 En viss betydelse har det dock vilket vi skall se nu när vi beskriver icke-läsare, 
för även om lokalpressen läses av flertalet finns det givetvis också många som inte alls läser 
tidningen. Vi skall ta upp några faktorer som kan påverka detta. Anders Lithner från 
Dagspresskollegiet43 har analyserat siffror för icke- läsning och kommit fram till följande 
gemensamma drag. Grupper som saknar integration, resurser och stabila vanor har större 
tendens att vara icke- läsare. Nyinflyttade, politiskt ointresserade, invandrare och arbetslösa 
räknas till dem som saknar integration. Arbetslösa räknas även till dem som saknar resurser 
tillsammans med låginkomsttagare och arbetare (till skillnad från tjänstemän). Att bo i 
lägenhet kan handla om sämre resurser, men också om en fas i livet innan stabila vanor 
skapats. I denna sista kategori hamnar också 15-29-åringar, ensamstående och studerande. 
Dessa som listats är alltså de som läser tidningen minst och kategorierna har gjorts för att 
kunna se ett orsakssammanhang. Självklart kan fler faktorer finnas och många som passar in 
under någon av grupperna läser dagstidningar regelbundet, men det är i de här grupperna vi 
återfinner flest icke- läsare. De grupper som saknar alla tre ”kriterierna” är de som läser 
morgontidningar i allra minst utsträckning. 44 
 
För att kunna avgöra hur relationen mellan människor och media ser ut talar professorerna 
Stig Hadenius, journalistik, och Lennart Weibull, massmedieforskning, om tre huvudaspekter 
att ta hänsyn till. Den första berör exponering av medier, dvs. hur ofta och hur många tar del 
av mediet. Den andra aspekten handlar om användning av mediets innehåll, dvs. vad skrivs i 
t.ex. tidningen och vad väljer läsaren att faktiskt läsa. Den sista aspekten gäller värdering av 
t.ex. tidningens trovärdighet i det den skriver.45  
 

                                                 
40 Hadenius & Weibull 2003, s. 400 ff. 
41 Hadenius & Weibull 2003, s. 129f., 92f. 
42 Hadenius & Weibull 2003, s. 130, 401. 
43 Dagspresskollegiet är ett forskningsprogram inom Institutionen för journalistik och masskommunikation vid 
Göteborgs universitet där forskning om dagspress och dess relation till både användare och andra medier 
bedrivs. (Om Dagspresskollegiet 2000, Tryckt: 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet, s. 241f.) 
44 Lithner, Anders 2000. Alla läser tidningen. Nästan., s. 107ff.  
45 Hadenius & Weibull 2003, s. 393. 
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När det gäller exponering och vår undersökning kan vi se att Borås Tidning finns i 75 % av 
hushållen i Borås kommun och i 60 % av hushållen i hela tidningens spridningsområde. 
Antalet lösnummer som säljs är 900 (av totalt 53 000).46  
 
För att ta reda på användningen av mediet kan vi se på undersökningar som gjorts av vad som 
läses i dagstidningen. Där visar det sig att lokalnyheter röner störst intresse. Det som läses i 
minst utsträckning är ledare och kommentarer samt kulturartiklar.47 Det är dessutom framför 
allt i storstadspressen som ledare och kulturartiklar läses. Ingela Wadbring, då forskare kring 
medieanvändning vid Göteborgs universitet, och Weibull menar att skillnaderna dels beror på 
materialet i tidningarna och dels på människornas olika livsstilar i stad och landsort.48 
Lokalnyheter tillhör emellertid det mest lästa materialet i både stads- och landsortpress, men 
det läses i något högre utsträckning i landsortspressen. 49 Det något mindre intresset i 
storstadspressen tänker vi oss kan bero på att lokalnyheterna i dessa tidningar endast 
behandlar storstadsområdet, medan många läsare bor utanför den regionen. En del av våra 
artiklar bör genom sitt innehåll sägas vara kulturartiklar. De flesta är dock förmodligen inte 
publicerade på kultursidorna utan bland lokalnyheterna, vilket kan bidra till att de ändå läses 
av relativt många. Weibull talar om primärläsning och tillvalsläsning. Det får illustreras med 
hjälp av en trappa där de lokala nyheterna utgör det första steget. De är en bas i läsandet 
oavsett livsstil, kön och särskilt intresse.50 SOM-undersökningen51 från 1996 visar att 90 % av 
dagstidningsläsarna läser mycket eller ganska mycket av de lokala nyheterna. Det kan 
jämföras med läsning om olyckor och brott som kommer närmast efter och som 75 % läser 
mycket eller ganska mycket av. 52 Längre upp i trappan kommer man till den mer 
intresseinriktade tillvalsläsningen och då spelar såväl utbildningsnivå som kön och ålder en 
roll för valet. Artiklar som finns representerade där läses av färre men mer noggrant än 
primärläsningen. 53 Vi kan alltså i vårt urval, som till största delen består av material publicerat 
på lokalsidorna, räkna med en god procent läsare, men som läser artiklarna mer översiktligt.  
 
För att slutligen se hur materialet värderas kan vi vända oss till en undersökning från 
Göteborgs universitet från 2002 som visar att Sveriges Television, Sveriges Radio och 
lokalpressen är de medier som har högst förtroende hos allmänheten. Ungefär 70 % av 
befolkningen har stort eller ganska stort förtroende för respektive medium. Man skiljer 
emellertid på vilket område de olika medierna är bra på. När det gäller t.ex. TV anses mediet 
vara bra på underhållning, utrikesnyheter och sport. Lokalpressen har framför allt högt 
förtroende när det gäller lokalnyheter, rapportering om olyckor och brott samt kultur. Ofta är 
förtroendet högre hos dem som använder mediet, men den lokala morgonpressen åtnjuter högt 
förtroende hos både läsare och icke- läsare.54   
 

                                                 
46 Öjmertz,  Jan. Borås Tidning.  
47 Hadenius & Weibull 2003, s. 407-409. 
48 Wadbring, Ingela & Weibull, Lennart 1997. Tidningsläsande och livsstilar,  s. 185ff. 
49 Wadbring & Weibull 1997, s. 190. 
50 Hadenius & Weibull 2003, s. 409-411. Wadbring & Weibull 1997, s. 200. 
51 SOM står för Samhälle Opinion Massmedia och är ett institut vid Göteborgs universitet. Rikstäckande 
frågeundersökningar görs med jämna mellanrum och i den från 1996 deltog 2 800 personer i åldrarna 15-80 år. 
(Holmberg, Sören & Weibull, Lennart 1997. Förord, s. 5.) 
52 Wadbring & Weibull 1997, s. 188. 
53 Hadenius & Weibull 2003, s. 409-411. Wadbring & Weibull 1997, s. 200. 
54 Hadenius & Weibull 2003, s. 438f. 
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3.2 Folkbibliotekets roller i ett historiskt perspektiv 
 
Ingrid Atlestam, Madeleine Bergmark och Eva Halász, verksamma vid olika bibliotek, skriver 
att fram till 1949 års betänkande Folk- och skolbibliotek (SOU 1949: 28) var det framför allt 
bibliotekets roll som bidragande till bildning och folkuppfostran som dominerade.55 
Detsamma menar medarbetarna i folkbiblioteksutredningen, som gjordes i början av 1980-
talet. En anledning till att det var just den rollen som betonades anser de vara folkbibliotekens 
koppling till socken- och folkrörelsebiblioteken.  56 De senare växte fram under början av 
1900-talet och uppstod inom nykterhets- arbetar-, bonde- och frikyrkorörelserna. Biblioteken 
växte fram som ett led i strävan mot att ge nya samhällsgrupper möjlighet att delta i och ta 
ansvar för samhällets utveckling.57 Folkbiblioteksutredningen från 1982 tar även upp att 
folkrörelsernas folkbildningstankar bidrog till bibliotekets bildningsfunktion. 58 När det gäller 
sockenbiblioteken återger Atlestam, Bergmark och Halász ett utdrag ur folkskolestadgan från 
1842 där det står att prästerna skall uppmuntra inrättandet och användandet av dessa bibliotek 
”för underhållande av de i skolan förvärvade kunskaperna och synnerligen till befrämjande av 
en sann kristelig bildning”. Syftet med sockenbiblioteken var alltså, såsom Atlestam, 
Bergmark och Halász skriver, kunskapsmässig och moralisk folkuppfostran. 
Sockenbibliotekens betydelse minskade starkt i slutet av 1800-talet eftersom deras bokbestånd 
inte motsvarade efterfrågan på politisk och ideologisk litteratur och inte köpte in den nya 
kontroversiella skönlitteraturen. 59 I slutet av 1950-talet hade även folkrörelsebiblioteken i 
princip avvecklats p.g.a. att de inte räckte till för de nya biblioteksservicebehoven som 
uppstod genom allt större krav på utbildning.60 
 
Om vi återgår till 1949 års betänkande så skriver Atlestam, Bergmark och Halász vidare att 
betänkandet i jämförelse med tidigare skrivelser i högre grad betonar bibliotekets betydelse 
för demokratin.61 Redan 1911 framförde emellertid Valfrid Palmgren, bibliotekarie vid 
Kungliga Biblioteket, i en statlig utredning att den nya typen av bibliotek, folkbiblioteken, 
skulle vara kommunala, allmänna och offentliga och att de borde ge samma service till alla 
medborgare utan hänsyn till stånd, klass eller ålder.62 En demokratisk aspekt på 
biblioteksverksamheten har alltså funnits med länge. Tanken om att biblioteket kan fylla en 
demokratisk funktion syns både från bibliotekshåll t.ex. hos Palmgren och i utsatta 
samhällsgruppers arbete med att skapa egna bibliotek (se folkrörelsebiblioteken i ovanstående 
stycke).  
 
I betänkandet från 1949 står det vidare att folkbiblioteket skall ställa böcker, tidskrifter, 
tidningar, kartor, bilder, film och grammofonskivor till medborgarnas förfogande. Materialet 
skall motsvara medborgarnas behov samtidigt som hänsyn tas till konstnärliga krav. 
Biblioteket skall verka för att så många som möjligt kommer i kontakt med de värden som 
biblioteket representerar och samverka med skolor, universitet, museer, folkbildande 

                                                 
55 Atlestam, Ingrid, Bergmark, Madeleine & Halász, Eva 1997. Fullbokat: folkbibliotekens historia i Göteborg 
1862-1997, s. 30. 
56 Folkbiblioteksutredningen 1982. Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från 
folkbiblioteksutredningen , s. 17. 
57 Atlestam, Bergmark & Halász 1997, s. 18f. 
58 Folkbiblioteksutredningen 1982, s. 17. 
59 Atlestam, Bergmark & Halász 1997, s. 17f. 
60 Atlestam, Bergmark & Halász 1997, s. 30. 
61 Atlestam, Bergmark & Halász 1997, s. 30. 
62 Nilsson, Sven 1999. Kulturens vägar, s. 201, 204f. 
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organisationer och föreningar.63 Vi tror att detta betänkande och den positiva ekonomiska 
utvecklingen efter andra världskriget kan tänkas ha bidragit till att bibliotekets verksamhet 
blev allt bredare och att biblioteket därmed fick flera olika funktioner. Verksamheten fortsatte 
att utökas. Åke Åberg, tidigare lektor vid Högskolan i Borås, beskriver hur biblioteket, genom 
filialer, bokbussar och andra typer av uppsökande verksamheter arbetade för att nå allt fler 
människor. Som vi ser det kom bibliotekets sociala roll att utvecklas genom denna typ av 
verksamhet och Åberg själv skriver att verksamheten ibland kom att gränsa till socialvård.64 
Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap, skriver om hur bibliotekets verksamhet fortsatte 
breddas under 1960- och 1970-talen genom satsningar på barn- och ungdomsverksamhet och 
allmänkultur. Nilsson lyfter fram Stockholms stads biblioteksutredning från 1972 som en bra 
bild av hur man under 1970-talet såg på bibliotekets uppgifter. I den betonas att biblioteket 
bör vara kulturcentra, resurscentra, stadsdelscentra samt bedriva uppsökande verksamhet. 
Resurscentra betyder att biblioteket skall ha material och lokaler för både studier och estetiska 
upplevelser samt förströelse. Biblioteken som stadsdelscentra innebär att de skall vara platser 
som med tillgång till många olika typer av medier bidrar till aktuell kultur- och 
samhällsdebatt och dessutom är platser som det är naturligt att söka sig till. Vidare skall 
föreningar och olika grupper i viss utsträckning få tillgång till lokaler, material och 
experthjälp.65  
 
Även i 1984 års betänkande Folkbibliotek i Sverige beskrivs folkbiblioteken som att de bör 
fylla flera olika funktioner. De sägs vara viktiga för kulturen, skall stimulera till 
kunskapssökande, ha ett allsidigt mediebestånd och arbeta målmedvetet för att nå ut till allt 
fler.66 Under 1980-talet pågick en debatt om bibliotekets huvudsakliga funktioner. Man kom 
ofta att ställa information mot kultur och såg det som svårt att låta båda funktionerna 
innefattas i verksamheten. 67 Bibliotekslagen, som har antagits av Sveriges riksdag och trädde i 
kraft 1 januari 1997, innefattar emellertid båda funktionerna. Det framgår där att alla 
medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek ”till främjande av intresse för läsning och 
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt”. 68  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att folkbiblioteket med tiden fått allt fler roller. Från att ha 
varit en verksamhet med kunskap och bildning i fokus har biblioteket idag fått uppgifter som 
gäller både en kunskapsroll, informationsroll, kulturell roll och social roll.  
 
 

                                                 
63 Folk- och skolbibliotek , 1949, s. 43.  
64 Åberg, Åke 1982. Folkbibliotekens historia intill 1960-talet, s. 79f. 
65 Nilsson 1999, s. 207-209. 
66 Folkbibliotek i Sverige 1984, s. 38. 
67 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek - afvikling eller udvikling, s. 12f. 
68 Bibliotekslag 1996. 
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4. Teori 
 
I följande kapitel kommer vi att beskriva den modell för bibliotekets roller som vi använder 
oss av i vår analys. Vi tar även upp en demokratisk roll för biblioteket samt för en diskussion 
kring modellens förtjänster och begränsningar.  
 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen publicerade 1994 en rapport som behandlar det 
lokala biblioteket, dess verksamhet och betydelse. Rapporten behandlar danska förhållanden 
och är ett resultat av ett samarbete mellan Danmarks Biblioteksskole och Udviklingscenter for 
folkeoplysning og voksenundervisning. Man ville studera hur synligt och välförankrat 
biblioteket var i närsamhället samt skapa en diskussion kring bibliotekets roll.69 Under 1980-
talet fördes i hela Norden en debatt inom biblioteksområdet rörande bibliotekets roll. Då 
ställdes biblioteket som informationscentral mot biblioteket som kulturförmedlare. Man 
trodde att biblioteket var på väg mot ett paradigmskifte där det helt skulle övergå till att bli en 
informationscentral. Vi förstår Andersson och Skot-Hansen så att de anser att en debatt av den 
här typen ställer fel fråga. Man kan i en debatt inte avgöra om biblioteket skall vara en 
informationscentral eller ett kulturcenter eftersom det inte kan bestämmas generellt, utan 
måste göras i samspel med den lokala omgivningen. Den ena rollen behöver inte heller 
utesluta den andra. Dessutom anser Andersson och Skot-Hansen att man i debatten förbisett 
bibliotekets roll som kunskapscenter och dess sociala roll. Andersson och Skot-Hansen menar 
att dessa fyra övergripande roller hos biblioteket kan samexistera. De fyra rollerna 
framkommer i deras modell70 nedan. Modellen har de använt för att analysera vilken profil de 
undersökta biblioteken har valt gentemot närsamhället.71 De fyra rollerna hos biblioteket kan 
härledas till en, i bibliotekssammanhang, etablerad uppfattning om tre funktioner hos 
biblioteket. Dessa är en informations- och kunskapsfunktion, en kulturfunktion samt en social 
funktion. Dessa tre funktioner ryms inom de fyra roller Andersson och Skot-Hansen tecknar i 
sin modell. Att Andersson och Skot-Hansen har fyra roller innebär att de, i förhållande till den 
etablerade uppfattningen, skiljer på vad som rör kunskap och information. 
 

                                                 
69 Center for Kulturpolitiske Studier, 2004-02-16. 
70 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 18. 
71 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 12-17. 
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Fig. 1 Modell för analys av det lokala bibliotekets profil. 
 
 
Bibliotekets fyra roller innebär enligt Andersson och Skot-Hansen: 
 
Kulturcenter – Biblioteket som ramme om kulturel og kunstnerisk oplevelse og udfoldelse 
(utveckling, vår övers.), herunder arrangementer, udstillinger, værksteder, mødelokaler, 
øverum mm. 
 
Videnscenter – Biblioteket som ramme om uddandelse (utbildning, vår övers.) og oplysning 
([folk]bildning, vår övers.), herunder studiefaciliteter, målrettet biblioteksorientering og –
søgning mm.  
 
Informationscenter – Biblioteket som ramme om information til såvel offentligheden som 
den målrettede bruger, herunder referenceservice, samfundsinformation, samfundsregistrant, 
erhvervsservice (informationsservice för näringslivet, vår övers.), turistservice mm. 
 
Socialcenter – Biblioteket som ramme om hverdagens sociale liv, herunder værested, 
rådgivning, opsøgende virksomhed i forhold til udsatte grupper, lydavis, tilbud til institutioner 
mm.72 
 

                                                 
72 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19. 
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Vi kommer att tala om de fyra rollerna som kulturcenter, kunskapscenter, 
informationscenter och socialt center. Andersson och Skot-Hansen påpekar att modellen 
inte skall ses som statisk utan att modellen kan röra sig kring en mittaxel: ”sådan at 
biblioteket kan stille information til rådighed for kulturområdet eller viden til kvalificering af 
hverdagslivet”.73 Vi kommer i vår analys inte att se på vilka de olika rollerna riktar sig mot 
och vad de leder till. Istället kommer vi att använda oss av en mycket förenklad version av 
modellen, där vi placerar in vårt material utifrån de fyra biblioteksrollerna. Andersson och 
Skot-Hansen skriver att rollerna inte skall ses som isolerade från varandra, vilket också syns i 
modellens överlappande cirklar.74 En verksamhet som sträcker sig över flera av bibliotekets 
roller anser vi vara förmedling av barnlitteratur. Berättelserna ger kultur, men också kunskap i 
färdigheten att läsa. Det kan samtidigt ha en social dimension, genom att barnen gemensamt 
går till biblioteket med skolan och kanske diskuterar böckerna efteråt. Trots att indelningen 
inte är helt entydig tycker vi att modellen erbjuder ett bra sätt att strukturera upp bibliotekets 
verksamhetsområden. Därför vill vi använda den som analysverktyg till både våra artiklar och 
intervjuer. När vi placerar in uttalanden om bibliotek i modellen försöker vi se 
huvudfunktionen för den beskrivna verksamheten. Vårt exempel ovan om barnlitteratur 
hamnar då under biblioteket som kulturcenter. En del uttalanden kan vi komma att placera in i 
flera kategorier, t.ex. då det talas om litteratur som redskap för barnens språkutveckling. Detta 
eftersom vi tycker att man inte kan bortse från den kulturella aspekten samtidigt som målet 
med verksamheten är att bidra till kunskap. När det gäller biblioteket som socialt center 
placerar vi här in det som Andersson och Skot-Hansen kallar för biblioteket som servicecenter 
och mötesplats, verkstad samt butik. Verksamheter som ingår i biblioteket som servicecenter 
och mötesplats är t.ex. möjligheten att kopiera, faxa, använda ordbehandlare, låna/hyra lokal 
och möjlighet att fika. Biblioteket som verkstad erbjuder t.ex. möjlighet att spela dataspel. 
Biblioteket som butik innebär att man kan köpa t.ex. vykort, bokmärken och utgallrade 
böcker.75 Under biblioteket som socialt center ingår dessutom, som syns i definitionen ovan, 
samverkan med olika institutioner, uppsökande verksamhet och möjligheten till rådgivning.76 
Det senare innebär att det finns t.ex. en advokat på biblioteket någon timme i veckan som man 
kan få juridiska råd av. 77 Bibliotekets sociala roll har stor spännvidd. Det handlar både om 
biblioteket som mötesplats i bokstavlig mening, dvs. där man träffar andra människor över en 
fika, för att spela spel osv., och om den typ av service som nämnts ovan. 
 
Förutom de fyra rollerna finns andra viktiga aspekter av bibliotekets verksamhet. Vi ser hos 
biblioteket även en demokratisk roll. Vi har tidigare sett att Palmgren redan 1911 såg 
biblioteket som en institution som skulle ge samma service till alla medborgare utan hänsyn 
till stånd, klass eller ålder.78 Att den demokratiska tanken fortfarande är aktuell kan vi se 
genom att Svensk Biblioteksförening i sitt handlingsprogram har skrivit in att de skall verka 
för att tydliggöra bibliotekets betydelse för demokratin. 79 Den demokratiska rollen kan inte 
sägas vara på samma nivå som de övriga och utgör därmed inte en femte cirkel i modellen, 
istället ser vi den som övergripande. Rollen baseras på en tanke att biblioteket skall vara till 
för alla, ge alla tillgång till information och på det sättet främja den demokratiska 
utvecklingen. Bibliotekets demokratiska roll kommer till uttryck inom var och en av 
Anderssons och Skot-Hansens biblioteksroller genom att man förmedlar information och 
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kultur samt bidrar till kunskap och är ett socialt center på ett sätt som gör det tillgängligt för 
alla. Exempelvis fyller gratis utlån av en skönlitterär bok både en kulturell och en demokratisk 
funktion.  
 
Allt vårt material kan inte härledas till någon viss biblioteksroll, men ger ändå information om 
vilken bild av biblioteket som finns. För att kunna redovisa vårt material har vi därför, 
förutom Anderssons och Skot-Hansens biblioteksroller, skapat ytterligare kategorier. Dessa är 
Lokal, Ekonomi, Organisation/Hela verksamheten, Miljö och Övrigt. De nya kategorierna 
skall inte ses som egentliga analysverktyg utan som en hjälp att disponera redovisningen av 
vårt material.  
 
Vi har funnit Anderssons och Skot-Hansens modell användbar eftersom den är tillräckligt 
specifik för att kunna urskilja olika roller hos biblioteket och samtidigt tillräckligt allmän för 
att rymma alla typer av biblioteksverksamhet. Andra uppdelningar av bibliotekets verksamhet 
som vi funderat på att använda har varit alltför specifika. När det gäller biblioteksrollerna i 
modellen har vi bara funnit det nödvändigt att lägga till den demokratiska rollen. Detta har vi 
inte behövt göra för att en verksamhet faller utanför de fyra andra rollerna, utan för att en del 
verksamheter även har en demokratisk dimension. De övriga kategorierna vi skapat är till för 
material som inte direkt gäller en verksamhet. Därför kan de inte sägas tillhöra det vi 
kartlägger med hjälp av modellen och skall alltså inte heller kunna placeras in i denna. Vi ser 
det därför inte som en brist hos modellen att den inte kan inrymma allt vårt material. Vi har 
ändå sett två problem med modellens uppdelningar som vi nedan vill diskutera närmare. 
 
Det första problemet rör bibliotekets kulturella roll. Som vi ser det är den rollen mycket bred 
och spänner över många verksamheter. Kanske vore det därför bra att försöka dela upp 
kulturkategorin i mindre sektorer för att få en mer nyanserad bild av bibliotekets roller. I vårt 
material är biblioteket som kulturcenter mycket framträdande främst genom att bibliotek ofta 
kopplats samman med skönlitteratur både i våra artiklar och i våra intervjuer. Vi har funderat 
på om detta ger en rättvisande bild eftersom vi inte kan veta att våra respondenter och läsarna 
till de artiklar vi analyserat verkligen kopplar samman böcker med kultur. När böcker nämns 
handlar det ofta om den praktiska servicen att t.ex. kunna låna och läsa på plats. Möjligen 
vore det då bättre att även använda den kategori Arvidson använder i sin magisteruppsats, 
nämligen biblioteket som lånebibliotek. Den rollen innefattar servicen att tillhandahålla 
litteratur samt göra den sökbar.80 Vi har trots allt valt att inte använda oss av den kategorin 
eftersom det är svårt att veta vad som avses (service eller kultur eller bådadera) när böcker 
nämns.   
 
Det andra problemet gäller uppdelningen av kunskap och information. Många som talar om 
bibliotekets funktioner håller samman kunskap och info rmation i en funktion, som exempel 
kan nämnas att BTJ och Lindstam har gjort så i sina undersökningar. Fördelen med detta är att 
man vid en eventuell sortering utifrån dessa funktioner slipper arbetet med att försöka skilja 
på vad som skall placeras inom information och kunskap och då i förlängningen vad som är 
information och vad som är kunskap. Under våra studier och i arbetet med vårt 
uppsatsmaterial har vi sett att det kan vara mycket svårt att skilja information och kunskap åt. 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen pekar på att frågan om information och kunskap är en 
central frågeställning i facklitteraturen för biblioteksområdet. De skriver också, vilket 
överensstämmer med vår erfarenhet, att det i praktiken är svårt att skilja mellan information 
och kunskap.81 Vi tror ändå att det finns en poäng i att göra denna uppdelning. Inte minst 
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därför att med en mer detaljerad uppdelning av bibliotekets funktioner så kan man vid 
användandet av modellen tydligare se hur t.ex. uppfattningar om bibliotek fördelar sig. 
Vidare, när det gäller problemet med att skilja på information och kunskap, är det uppenbart 
att även om man gjort klart för sig själv vad man avser med information och med kunskap så 
kvarstår problemet med att man inte vet vad andra människor menar med samma begrepp. 
Indelningen i de olika kategorierna kommer således att till viss del grunda sig på hur vi 
uppfattar vårt artikel- och intervjumaterial. Information har vi valt att definiera som 
avgränsade faktaupplysningar, t.ex. invånarantalet i Belgien. När informationssökningen blir 
mer komplex och man istället t.ex. läser en hel bok i ett ämne, ser vi det som något som ger 
kunskap. 
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5. Metod 
 
I metodavsnittet går vi igenom hur urval och analys av artiklar skett, samt olika aspekter 
angående urval och genomförande av intervjuer.     
 
  

5.1 Artiklarna 
 
De 127 artiklar som vi analyserat har vi hämtat från Borås Tidning, där de varit publicerade 
någon gång mellan 2003-08-01 och 2004-01-31. Vi har funnit artiklarna genom sökning i 
fulltextdatabasen Mediearkivet, där artiklar från bl.a. Borås Tidning finns tillgängliga. Vi 
använde söktermen bibliotek med både vänster- och högertrunkering. Detta för att få med 
såväl bibliotek som folkbibliotek samt artiklar med böjda former av ordet bibliotek. 
Vänstertrunkeringen gjorde att vi också fick fram material som behandlade olika typer av 
bibliotek, t.ex. skolbibliotek eller specialbibliotek. I en del artiklar omnämndes dessa enbart 
som bibliotek, men av sammanhanget framgick det att det inte var folkbibliotek som avsågs. 
De artiklarna valde vi bort då vi endast var intresserade av folkbibliotek. Andra urvalskriterier 
vi utgått ifrån är att artiklarna skulle vara lokalnyheter och alltså beröra någon av 
kommunerna i Sjuhäradsbygden: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo 
eller Ulricehamn. Även artiklar om bibliotek på annan ort kan bidra till en bild av biblioteket, 
men en sådan artikel läses inte i samma utsträckning som lokalnyheterna.82  
 
På grund av den begränsade tiden för vår undersökning har vårt artikelmaterial kommit att 
omfatta tidningsartiklar från en period av sex månader. Vi har således inte fått med de 
variationer i materialet som kan finnas under ett helt år. Det halvår vi valt att undersöka 
sträcker sig från augusti månad till och med januari månad. Eftersom Nallens dag firas på 
många bibliotek i slutet av oktober skrevs några av våra artiklar med anledning av detta. 
Nallens dag blir då en anledning att ta upp ämnet bibliotek, men sådana anledningar finns 
även under andra perioder av året (exempelvis världsboksdagen i april). Antalet artiklar som 
tar upp projekt med koppling mellan skola och bibliotek bör dock vara fler när skolorna inte 
har lov och alltså kan vi tänkas ha fler sådana artiklar i förhållande till hela artikelmaterialet 
än om vi använt oss av ett material som omfattar ett helt år. Skillnaden bör dock inte vara stor 
och inverkar förmodligen inte nämnvärt på resultatet. Även om vi begränsat vårt material till 
ett halvår så omfattar det 127 artiklar som behandlar folkbibliotek på skilda sätt och därmed 
anser vi oss ha tillgång till ett material som ger uttryck för många olika 
biblioteksverksamheter. 
 
Vi har enbart valt artiklar av reportagekaraktär och har därmed uteslutit recensioner, ledare 
och företagsredovisningar, eftersom de främst läses av specialintresserade. Den här typen av 
artiklar läses inte i samma höga utsträckning som lokalt material, vilket vi tagit upp under 
avsnittet 3.1 om dagspressen. Vi har inte heller tagit med krönikor, reflektioner och 
debattartiklar, trots att de kan intressera många läsare. Dessa har vi valt bort för att de är 
skrivna utifrån en personlig övertygelse/åsikt. Vi tror inte att den här typen av artiklar har 
samma tyngd för läsaren som nyhetsmaterialet, även om det senare givetvis också kan 
innehålla subjektiva inslag. 
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Vi har inte haft några kriterier för att bibliotekets verksamhet skall vara beskriven. För att 
artikeln skulle ingå i vårt urval, har det räckt att biblioteket är nämnt, dock inte enbart i en 
bildtext. Vi försökte först välja artiklar som tydligare behandlade bibliotek. Det visade sig 
dock vara svårt att sätta upp en gräns för hur mycket biblioteket måste nämnas och därför har 
vi valt att ta med allt material. En annan anledning till så generösa kriterier är att vi tänkte att 
även ett litet omnämnande kan visa en bild av biblioteket. En artikel som har biblioteket som 
huvudämne blir kanske inte läst av lika många, något som Ekberg-Andersson och Kapla 
påpekar i sin magisteruppsats. De menar att läsning av en sådan artikel kräver ett 
specialintresse och därför snarare är tillvalsläsning än primärläsning. 83 Genom våra kriterier 
tror vi att vi har fått med artiklar som läses av flertalet. 
 
Vi har inte använt oss av någon speciell textanalytisk metod i analysen av artiklarna. Vi 
försökte tänka oss in i läsarens situation och ville placera in artiklarna i Anderssons och Skot-
Hansens modell utifrån den bild av biblioteket som tydligt framgick. Det kan dock vara svårt 
att avgöra vad som är tydligt för läsaren. Att överhuvudtaget försöka förstå tidningstexten på 
samma sätt som läsaren är en mycket svår uppgift. Läsarna utgörs av många olika personer, 
alla tillhörande skilda kontexter, vilket gör att de uppfattar texten på olika sätt. Dessutom är vi 
som utfört undersökningen mer insatta i ämnet än vad genomsnittsläsaren är. Det finns då en 
risk att vi genom våra kunskaper tenderat att göra andra tolkningar än vad en läsare med andra 
kunskaper skulle ha gjort. Vi tror oss ändå att ha kunnat utläsa från tidningsartiklarna vilka 
funktioner hos biblioteket som uppmärksammades mest och från våra intervjuer (se nedan) 
både vilka funktioner som ansågs viktigast och vilka som tydligast förknippades med 
biblioteket. Vi finner det framför allt intressant att se mångfalden av bilder som förknippas 
med biblioteket, men vill även visa vilka bilder som återkommer hos flera respondenter 
respektive i flera artiklar. Därför kommer det till viss att framgå i vår resultatredovisning och 
analys hur vanligt förekommande de olika bilderna varit i vårt material, även om vi inte kan 
göra anspråk på att ge en representativ bild av de uppfattningar som finns. 
 
Allt artikel- och intervjumaterial har inte låtit sig sorteras in i någon av Anderssons och Skot-
Hansens fyra biblioteksroller, men var ändå värdefullt för att få en heltäckande bild av hur 
folkbiblioteket beskrevs. Sådant material kan vara beskrivningar av biblioteket mer som plats 
än som verksamhet, t.ex. olika typer av intryck när det gäller lokalen, bemötandet och 
atmosfären. Dessa aspekter ville vi också ha med, dock har vi behandlat dem utanför 
Anderssons och Skot-Hansens modell. 
 
 

5.2 Intervjuerna 
 
Här tar vi upp olika aspekter på intervjun som metod. Däribland hur utformningen av 
intervjufrågor och hur intervjusituationen kan påverka svaren, samt betydelsen av urval.  
  
 

5.3.1 Urval  
 
Vi har utfört 35 korta intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna gjordes med 19 kvinnor och 
16 män i åldrarna 18-78 år. Ingen av kvinnorna vi intervjuat är född på 1940-talet, i övrigt 
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finns det både män och kvinnor från varje decennium från 1920-talet till och med 1980-talet. 
Dock finns en viss övervikt av födda på 1950- och 1960-talen, både när det gäller männen och 
kvinnorna. Urvalet av respondenter gjordes utifrån vad Jan Trost, fil.dr. och professor i 
sociologi, kallar bekvämlighetsurval. 84 Det innebar för vår del att vi utförde intervjuer med 
människor som befann sig på stan, i Borås, vid den tidpunkt vi bestämt för vår datainsamling. 
Vi intervjuade enbart de som kom från Sjuhäradsbygden, eftersom vi ville att vårt 
intervjumaterial och vårt artikelmaterial skulle ha en gemensam kontext. Vi eftersträvade en 
spridning i ålder och kön på våra intervjupersoner, inte för att kunna dra några generella 
slutsatser, utan för att täcka in så många biblioteksbilder som möjligt. Vi valde att intervjua 
vid två tillfällen utanför kontorstid, en vardagkväll och en lördagsförmiddag, och vid ett 
tillfälle på dagtid. Innan intervjuundersökningen fick vi tipset att intervjua var femte person. 
På så sätt skulle vi få ett bra urval och risken för att våra personliga omdömen påverkade valet 
av intervjupersoner borde minska. Vi bestämde oss för att endast räkna de personer som 
genom våra tidigare urvalskriterier var aktuella. Det visade sig inte vara helt lätt att i full 
utsträckning tillämpa detta, men genom att försöka intervjua var femte person över 18 år som 
kom förbi, fick vi ändå ett redskap för hur vi skulle välja personer att fråga. De flesta 
tillfrågade ställde upp som respondenter. Det bortfall som ändå skedde, upplevde vi bero på 
framför allt stress eller svårighet att förstå svenska.  
 
Urvalet kan inte sägas vara representativt för Sjuhäradsbygden, eftersom det inte täcker in 
t.ex. alla utbildningsnivåer, inkomstnivåer och etniska tillhörigheter. Framför allt finns dessa 
inte med i rätt proportioner i förhållande till alla invånare i Sjuhäradsbygden. Vi antar också 
att Borås kommun är överrepresenterad. Vi kan inte veta säkert eftersom vi i intervjuerna 
endast frågade om respondenterna bodde i Sjuhäradsbygden, men eftersom intervjuerna 
utfördes i Borås verkar det troligt att de flesta av våra respondenter är bosatta inom den 
kommunen. Urvalet behöver emellertid inte vara representativt, eftersom vårt syfte inte är att 
visa vilka som har en viss bild av biblioteket utan att visa vilka bilder som finns.  
 
 

5.3.2 Standardisering 
 
Trost tar upp betydelsen av standardisering av intervjuerna för jämförelse av det insamlade 
materialet. En hög standardisering ger så lika intervjusituationer som möjligt för de olika 
respondenterna och svaren blir då möjliga att behandla likvärdigt och kan jämföras. För en 
hög standardisering skall samma frågor ställas i samma ordning och under liknande 
omständigheter. Det finns dock alltid faktorer hos respondenten som inte kan påverkas, såsom 
humör, stress, intresse osv.  85 För att kunna nå den bild av biblioteket som varje respondent 
har, ville vi ha möjlighet att utveckla våra frågor samt ställa följdfrågor, något som 
kännetecknar låg standardisering. Något som ytterligare påverkar standardiseringsgraden är 
att vi gjorde ungefär hälften av intervjuerna var. Det betyder att intervjusituationerna även 
påverkades av vem av oss som utförde intervjun. Vi tror att det har varit en tillgång. Eftersom 
vi är olika som personer och därmed bemötte respondenterna på olika sätt, fick vi kanske fram 
fler bilder av biblioteket än vi annars skulle ha fått. Trots att vi i huvudsak ställde samma 
frågor i samma ordning till våra respondenter kan vi alltså inte säga att våra intervjuer har en 
hög grad av standardisering. Detta är inte heller nödvändigt fö r vårt syfte. Vi har inte främst 
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velat göra en jämförelse mellan intervjuerna utan har behandlat varje enskild intervju i 
förhållande till Anderssons och Skot-Hansens modell.  
 
 

5.3.3 Påverkan mellan intervjuare och respondent 
 
Genom att respondenterna fick veta att vi studerar vid Högskolan i Borås och att 
undersökningen handlade om bibliotek var det relativt lätt för dem att sluta sig till att vi 
utbildar oss inom biblioteksområdet och därmed ökade risken att de anpassade sina svar efter 
vad de trodde att blivande bibliotekarier vill höra.86 Eftersom vi dagligen sysslar med 
biblioteksområdet använder vi termer och begrepp som blivit självklara för oss, men som är 
svårförståeliga för andra. Detta ville vi vara uppmärksamma på och försökte undvika den 
typen av språkbruk i intervjuerna. Genom att vi genomförde intervjuerna ansikte mot ansikte 
var vi medvetna om att det fanns en större risk att vi påverkade svaren än vid både 
telefonintervju och postenkät. Hur det faktum att vi är relativt unga och kvinnor påverkade 
intervjuerna, tycker vi är svårt att spekulera i. Vi föreställde oss att det skulle kunna finnas en 
risk att undersökningen inte togs på lika stort allvar, som om en äldre och mer erfaren person 
genomförde den. För att undvika detta ville vi vara noga med att hålla vår roll som forskare. 
Vi försökte därför att hålla en viss distans och vara tydliga med att vi tyckte att det var en 
relevant undersökning. Trost tar upp vikten av tilltro till sig själv och för detta tror vi att det 
även behövs en tilltro till undersökningen. 87  
 
Genom att vi utförde en intervjuundersökning där vi sökte upp respondenterna och mötte dem 
personligen tror vi oss ha fått en högre svarsfrekvens än vad vi skulle ha fått vid 
telefonintervju eller postenkät, något som vi finner stöd för i Forskningshandboken skriven av 
Martyn Denscombe, professor i social forskning. 88  Dessutom blev det lättare för oss och 
respondenterna att förstå varandra, eftersom det fanns möjlighet för respondenterna att 
utveckla sina svar och vid behov få frågorna förklarade. En annan fördel med vår 
undersökningsmetod var att vi kunde välja respondenter efter behov. Vad vi menar är att när 
vi t.ex. såg att det började bli övervägande kvinnor som valt att delta, kunde vi i fortsättningen 
främst vända oss till män. Den typ av undersökning som skulle kunna ge oss en ännu bättre 
bild av hur respondenten ser på biblioteket är djupintervjuer. Då dessa är betydligt mer 
tidskrävande skulle antalet intervjuade sjunka drastiskt och vi hade förlorat den bredd vi ville 
få fram. Eftersom vi genomförde intervjuerna i möte med respondenterna hade vi möjlighet 
att registrera även icke-verbala uttryck, såsom kroppsspråk och tonfall. Vi studerade inte och 
förde inte anteckningar över dessa, men tror att de kan ha påverkat hur vi upplevde svaret. 
Om vi tolkat de icke-verbala uttrycken rätt ser vi det som en tillgång för förståelsen, dock 
finns en risk att vi missförstått. Vi tror ändå att det varit övervägande positivt att möta 
respondenterna och att risken för missförstånd minskat i och med att vi reflekterat över 
påverkan i intervjusituationen.  
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5.3.4 Intervjuformens påverkan  
 
För att dokumentera våra intervjuer valde vi att för hand anteckna respondenternas svar. Det 
finns naturligtvis både för- och nackdelar med denna metod, men vi ansåg fördelarna 
överväga nackdelarna. Den metod som vi främst såg som ett alternativ var att använda 
bandspelare. En bandad intervju skulle göra att vi fick med allt intervjupersonen sade, med 
den exakta ordalydelsen och vi skulle då kunna använda oss av fler direkta citat. Samtidigt 
kan det uppstå tekniska problem med en bandspelare som är svåra att åtgärda med en gång. 
(Om pennan man antecknar med slutar fungera är det bara att ta fram en ny.) När man lyssnar 
på en bandupptagning är det inte säkert att man kan höra allt som respondenten säger eftersom 
bandspelaren även tar upp alla ljud runt omkring. Då vi valt att göra våra intervjuer på stan 
där det finns mycket kringljud blev bandspelare ett mindre lämpligt alternativ för vår 
dokumentation. Dessutom kan en bandspelare ha en avskräckande effekt för den som 
tillfrågas om att bli intervjuad, något som Mats Ekholm och Anders Fransson, båda 
professorer i pedagogik, tar upp.89 Det upplevs ofta enklare att tala med någon som skriver i 
ett block än med någon som håller fram en bandspelare. Att föra anteckningar har dock 
naturligtvis sina begränsningar. Framför allt genom att det tar längre tid att skriva än att tala 
och det därför blir svårt att få med allt som intervjupersonen säger. Man hinner helt enkelt inte 
skriva ned allt ordagrant, vilket ökar risken att man som intervjuare gör ett urval redan i 
intervjusituationen då man bestämmer vad man skall anteckna. Dessutom uppfattar 
intervjuaren, som Ekholm och Fransson skriver, respondentens svar först genom en 
tolkningsprocess.90 I tolkningsprocessen påverkar vår bakgrund, våra förväntningar och våra 
förkunskaper hur vi uppfattar vad respondenten säger.91 I tolkningsprocessen förändras 
respondentens svar och som vi ser det förändras svaret ytterligare när intervjuaren bestämmer 
vad han/hon skall anteckna. Denna tolkningsprocess sker naturligtvis oavsett om man 
använder bandspelare eller om intervjun dokumenteras skriftligt, men om den skriftliga 
dokumentationen görs under intervjun blir tidsbrist (svårt att hinna med att anteckna) en större 
påverkansfaktor i tolkningen av intervjumaterialet. Vid skriftlig dokumentation av intervjun 
reduceras intervjumaterialet redan under intervjun och en stor del av tolkningen sker under 
intervjun. Ytterligare en begränsning med skriftlig dokumentation är att när man under en 
intervju för anteckningar måste man koncentrera sig på två saker samtidigt, både att lyssna 
och skriva. Detta kan innebära att det är svårare att hinna tänka ut följdfrågor än om man 
använder sig av bandspela re. En annan negativ faktor som Trost tar upp i sin bok Kvalitativa 
intervjuer är att intervjuarens antecknande kan vara störande på det sättet att intervjuaren 
nästan hela tiden är upptagen med att anteckna och att respondenten funderar över varför 
frågeställaren antecknade allt som sades nyligen men inte skriver ned något av det som vi nu 
samtalar kring. 92 För oss övervägde ändå fördelarna med att föra anteckningar och vi valde 
denna dokumentationsmetod för våra intervjuer. Det valet har inneburit att vi bara kunnat 
använda citat i vår resultatredovisning de gånger vi antecknat respondentens egna ord. Vi kan 
självklart inte garantera exaktheten på samma sätt som vid en bandupptagning, men då vi 
använt oss av citat bedömer vi våra anteckningar vara tillräckligt tillförlitliga. Citaten har vi 
nyttjat främst då vi vill visa på värdeladdade uttryck där formuleringen har stor betydelse och 
kanske också ligger till grund för vår tolkning. 
 

                                                 
89 Ekholm & Fransson 1992, s. 58. 
90 Ekholm & Fransson 1992, s. 17. 
91 Ekholm & Fransson 1992, s. 54. 
92 Trost, Jan 1993. Kvalitativa intervjuer, s. 29f. 
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För att nå våra respondenter valde vi att gå ut på stan vid tre olika tillfällen och på tre olika 
platser. Vi utförde våra intervjuer i en galleria på shoppingområdet Knalleland utanför Borås 
centrum, i en mindre galleria belägen i centrum och ute på torget i Borås centrum. Den första 
intervjun genomfördes en lördagsförmiddag och de följande under en vardagskväll och en 
vardagseftermiddag. Genom att variera platserna och tidpunkterna ville vi öka chanserna att 
nå olika grupper av människor. Centrum upplevde vi som ett naturligt val eftersom det där 
finns mycket folk i rörelse och Knalleland är ett populärt mål för både boråsare och 
sjuhäradsbor.  
 
Våra respondenter kom ofta i sällskap med andra. Ibland gjorde intervjupersonernas sällskap 
något annat medan frågorna ställdes, medan de andra gånger närvarade under intervjun. Bo 
Wärneryd pekar i sin bok Att fråga, utgiven av Statistiska centralbyrån, på problemet med att 
begränsa intervjun till respondenten. 93 Under några av våra intervjuer kom de som var i 
sällskap med respondenten med inlägg under intervjun. Detta kan ha påverkat respondenten 
att ge ett svar som han/hon inte skulle ha kommit på själv. Närvaron av andra personer kan 
även bidra till anpassning av svaren i förhållande till dessa personer.  
 
 

5.3.5 Utformande av intervjufrågor 
 
Genom att läsa metodböcker kring intervjuer och enkäter samt genom att studera 
intervjufrågor i olika magisteruppsatser fick vi inspiration, råd och tips till utformandet av 
våra intervjufrågor. Vi funderade kring möjligheterna med en kombination av frågor som 
hade fasta svarsalternativ och frågor med öppna svar. Wärneryd skriver dock om öppna frågor 
att de är det enda sättet på vilket man kan komma åt vad som är relevant för respondenten. 94 
För att då i möjligaste mån få fram respondenternas personliga tankar kring folkbibliotek kom 
intervjufrågorna att till en övervägande del bestå av öppna frågor. Vi ställde flera frågor som 
syftade till att ringa in vad respondenterna visste om bibliotekets verksamhet och dess service 
(se bilaga, fråga 1, 2, 3 och 8). Vi var också intresserade av att undersöka vad respondenterna 
ville förändra med biblioteket, för att få veta både vad man ansåg att biblioteket borde hjälpa 
till med och vad man var missnöjd med samt något om bibliotekets begränsningar (se bilaga, 
fråga 5a och 9). Genom att fråga om vilka bibliotekets främsta uppgifter är och vad det kan 
finnas för anledningar att använda biblioteket tänkte vi oss kunna få fram något om 
respondenternas tankar kring varför biblioteket skall finnas (se bilaga, fråga 4 och 5b). Vi 
ställde också frågor som rör Borås Tidning för att få veta om respondenterna läste denna och 
om de i så fall sett vad som skrivits om bibliotek. På så sätt ville vi få veta om respondenterna 
grundade sin bild av biblioteket på något de läst (se bilaga, fråga 6 och 7). För att få veta 
något om respondenternas biblioteksvana och se om den påverkade bilden av biblioteket, 
valde vi att fråga om respondenterna besökte ett bibliotek mer än en gång om året (se bilaga, 
fråga 11). Vi utformade intervjufrågorna efter att vi läst och börjat analysera våra artiklar, 
något som vi dock inte tror påverkade hur vi valde att formulera våra frågor. Däremot var det 
en fördel att ha läst artiklarna innan vi intervjuade, då vi kunde känna igen det respondenterna 
berättade att de läst i Borås Tidning. 
 
Inför våra intervjuer genomförde vi fyra provintervjuer för att se hur våra frågor fungerade 
och hur lång tid en intervju tog. Efter provintervjuerna uteslöt vi ett par frågor, eftersom vi 

                                                 
93 Wärneryd, Bo 1990a. Introduktion, s. 14. 
94 Wärneryd, Bo 1990b. Utformningen av svarsalternativ, s. 102. 
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ansåg att de inte tillförde något eller att de var för tidskrävande. Några frågor omformulerade 
vi för att de lättare skulle ge de svar vi sökte och vi lade till en fråga för att få fram i vilken 
utsträckning respondenterna använde sig av bibliotek. Att ta hänsyn till intervjuns tidsaspekt 
var viktigt, eftersom vi skulle utföra våra intervjuer på stan och intervjupersonerna befann sig 
där i annat syfte än att bli intervjuade. Är intervjun lång ökar risken att personerna blir 
stressade och att deras intresse för frågorna avtar. Våra intervjuer tog ungefär tio minuter att 
genomföra och vi tror därmed inte att de var så långa att respondenterna blev stressade. 
 
Ekholm och Fransson pekar på vikten av att presentera sin undersökning på ett bra sätt så att 
intervjupersonen förstår syftet med undersökningen och så att missförstånd undviks.95 Vi 
berättade för våra respondenter bl.a. att vår undersökning handlade om folkbibliotek. Några 
ställde sig frågande till vilken typ av bibliotek det var, men de flesta ställde inga frågor. Det 
kan naturligtvis vara så att de ändå inte förstod vilken typ av bibliotek som vi avsåg, men 
samtidigt får begreppet anses så pass allmänt att vi utgår ifrån att de vet vad vi avser. Det går 
dock inte att på något sätt garantera att respondenternas svar enbart kommer att handla om 
folkbibliotek. Vad de förknippar med bibliotek och vad man kan göra där kan t.ex. grunda sig 
på minnen från skolbibliotek. Genom att i presentationen av intervjun poängtera att 
undersökningen behandlade folkbibliotek har vi emellertid försökt undvika detta. 
 
Vid intervjuerna följde vi vårt frågeformulär tämligen ordagrant, men, som vi tidigare skrivit, 
ville vi ha möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt utveckla och följa upp respondenternas 
svar. Detta var en möjlighet vi inte alltid utnyttjade då vi under intervjuerna kunde uppleva en 
viss stress över att ta upp respondenternas tid. De gånger vi ställde flest följdfrågor var de 
gånger vi kände oss minst stressade, dvs. de gånger respondenten verkade mest intresserad av 
ämnet. Det betyder i så fall att vi fått de mest utvecklade svaren från dem som har ett intresse 
för bibliotek. Vi ställde oftast också följdfrågor när vi inte förstod vad respondenten menade 
och förklarade frågorna om respondenten inte förstod vad vi menade. 
 

                                                 
95 Ekholm & Fransson 1992, s. 18. 
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6. Presentation av resultatet 
 
Nedan följer redovisningen av vårt empiriska material. Därmed får vi också svar på våra 
första två frågeställningar om vilka typer av folkbiblioteksverksamhet som beskrivs i 
lokalpressen och vilken verksamhet allmänheten förknippar med folkbibliotek. Vi har valt att 
disponera kapitlet och vårt material först och främst efter Anderssons och Skot-Hansens fyra 
biblioteksroller. Som vi tidigare skrivit kan inte allt material härledas till en roll hos 
biblioteket och därför behövs ytterligare kategorier. De kommer att behandlas annorlunda än 
biblioteksrollerna, på vilket sätt återkommer vi till.  
 
Eftersom vi, genom att placera in vårt material under olika biblioteksroller, kan sägas göra en 
analys redan här, vill vi börja med att redogöra för några övergripande riktlinjer för 
inplaceringarna. Vår avsikt är även att inne i texten förklara med exempel där grunden till 
indelningarna behöver utvecklas. 
 
Till biblioteket som kulturcenter har vi inordnat biblioteksverksamhet kopplad till musik, 
konst och utställningar, teater och arrangemang. Andersson och Skot-Hansen placerar in 
arrangemang under den här biblioteksrollen, eftersom det är något som bidrar till upplevelse 
och utveckling. Vi finner dessutom indelningen naturlig då alla arrangemang i vårt material 
har kulturella inslag i form av bokläsning, musikinslag, utställningar el. dyl. Vi har under 
kulturcenter också placerat allt som rör skönlitteratur, såväl böcker som sagostunder och 
författarbesök.  
 
Gränsen mellan kunskap och information är ofta svår att avgöra. Vi har valt att, när det gäller 
specifika uppgifter, placera in utsagan under informationscenter, medan det som gäller mer 
omfattande fakta hamnar under kunskap. Ibland är det svårt att avgöra vilken typ våra 
respondenter avser. Under informationscenter placerar vi även större sökningar än bara efter 
specifika uppgifter, om det gäller samhällsinformation. Biblioteket som kunskapscenter 
beskrivs av Andersson och Skot-Hansen som en ram kring utbildning och bildning. Därför har 
vi inom kunskapscenter placerat sådant som har med utbildning att göra, både formell 
utbildning och egna studier. Sökande efter korta uppgifter, som vi placerat inom 
informationskategorin, kan också behövas vid studier, vilket åter visar på svårigheten i att 
dela upp information och kunskap. 
 
Under biblioteket som socialt center finns många mindre kategorier, vilka vi till viss del tagit 
upp i vårt teorikapitel. Här ingår biblioteket som servicecenter, butik, verkstad och 
mötesplats. Samverkan med olika institutioner, uppsökande verksamhet, verksamhet riktad till 
grupper med särskilda behov och rådgivning är också en del av biblioteket som socialt center. 
 
 

6.1 Artiklarna 
 
Under detta stycke redovisas endast vårt artikelmaterial. En förteckning över alla artiklar vi 
använt finns i slutet av uppsatsen och där står också en kod vid varje referens. Dessa koder 
består av första bokstaven i den månad artikeln publicerades och ett nummer för att ordna alla 
artiklar vi använt i den månaden. Koderna har underlättat vårt analysarbete eftersom vi enkelt 
kunnat återfinna rätt artikel. Vi har valt att också i följande text hänvisa till artiklarna genom 
dessa koder, då vi tror att det förenklar läsningen. De kategorier vi har för artiklarna förutom 
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de fyra biblioteksrollerna är Lokal, Ekonomi och Organisation/Hela verksamheten. Som vi 
tidigare skrivit kan dessa kategorier inte jämställas med biblioteksrollerna. Däremot ger de oss 
möjlighet att redovisa allt vårt material, vilket vi vill göra för att visa på bredden i vad som 
skrivs om bibliotek. Det blir då även tydligt vad respondenterna kan ha läst om.  
 
 

6.1.1 Kulturcenter 
 
De artiklar som vi anser lyfter fram bibliotekets kulturella roll tar upp många olika former av 
kulturyttringar. De behandlar bl.a. skönlitteratur, konstutställningar, musik och teater.  
 
Som vi ser det gör innehållet i en del artiklar att biblioteket kopplas samman med kultur 
generellt. Denna koppling framträder, t.ex. när biblioteket omnämns i samband med 
planeringen av kommunens kulturprogram (S4), den kommunala kultursektorn och/eller med 
kulturpolitik (A4, S1, S5, N14, D17). Exempelvis kan det stå ”…kultursektorn kommer att 
bestå av biblioteket och…” (S1). I en artikel framkommer bibliotekets koppling till kultur när 
det i en tidningsartikel berättas om hur en skola ordnat en kulturkväll som de genomförde i 
biblioteket (N18). Vidare berättas det i en artikel om att Statens kulturråd redovisat 
bibliotekens utlåningsstatistik och i samband med det uttalar sig kommunens kulturchef om 
utlåningen. Omnämnandet av kulturrådet och uttalandet av kulturchefen bidrar, enligt vår 
mening, till en koppling av biblioteket till kultur (D17). Statens kulturråd nämns även i 
samband med att det lämnat ett projektbidrag till ett bibliotek som för de medlen bl.a. skall 
göra inköp av många olika medier (J5). I ett reportage berättas om planerna för ett nytt 
kulturhus och att biblioteket kommer att vara en del av det (S15). En annan artikel berättar om 
ett bibliotek som satsar på en ny kulturinstitution, i form av ett virtuellt lokalmuseum (S3). I 
ett annat reportage har journalisten intervjuat en ny bildningschef och det framgår att den nya 
chefen även skall ansvara för kulturen och då har ansvar för biblioteket (N6).  
 
Andra artiklar tar upp bibliotek i samband med mer specifika former av kultur, däribland finns 
de som tar upp olika typer av musikarrangemang som hållits på bibliotek. Ibland är musiken 
huvudinnehållet i artiklarna (O22, O24, N19), medan det ett par gånger handlar om 
konstvernissage där musik har framförts (A6, D6). Ett par artiklar omnämner musiken mycket 
kort. En är enbart en kort pålysning om ett kommande musikevenemang (A7) och en nämner 
endast att biblioteket satsar på barnverksamheten bl.a. genom musikstunder för barn (D17). 

 
Ett flertal artiklar nämner konst, hantverk och/eller utställningar. Drygt hälften av dessa 
beskriver kommande eller pågående utställningar av konst och hantverk (A5, A6, S11, S16, 
S17, S23, O1, O2, O26, D6, J15, J12). I ett par artiklar berättas om olika utställare och där 
nämns att deras verk kommer att ställas ut på biblioteket (O8, D19, J4). En artikel pålyser 
endast kort att en vykortsutställning kommer att finnas på biblioteket, artikeln handlar i övrigt 
inte om konst eller bibliotek (N23). I en artikel skrivs om vilket hus som vunnit i en 
pepparkakshustävling (J11). Att det pågått en utställning nämns inte i artikeln, men vi utgår 
ifrån att läsaren av artikeln tänker sig att husen funnits utställda på biblioteket och vi räknar 
det då som en utställning. I en artikeltext nämns att biblioteket satsar på utställningar för barn 
(D17) och i en annan liten artikel står det helt kort att ett nytt konstverk som skall finnas i 
biblioteket har invigts (N5). 
 
Att bibliotek sammankopplas med litteratur blir tydligt i en artikel om en jazzkonsert där det 
står: ”På söndag är det inte bara bokälskare som kan gå till Göta bibliotek” (N19). Bilden av 
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att bibliotek och böcker hör ihop förstärks ytterligare när det framkommer att vinsterna i en 
tipspromenad för barn, som biblioteket anordnat, är böcker (S7) och att ett projektbidrag bl.a. 
skall användas till bokinköp (J5). Böcker blir även framträdande när det berättas att det på en 
förskola finns bokpåsar från biblioteket (J15) och att en privatperson bär hem många kassar 
med böcker från biblioteket (N16). Ett par artiklar tar upp medier som liknar böcker, 
nämligen e-böcker (J7) och videoböcker (S13). Dessutom talar man i några artiklar om 
biblioteket som en plats att låna böcker på (J17, J2, J22, S14, D17, N9). Det står då om både 
ökad utlåning (D17) och minskad utlåning och minskad läsning (N9). Ett par artiklar 
beskriver läsning och i en av dem framgår det att biblioteket är med och arrangerar 
sagoläsning i skolan. Det framhålls att om barnen lyssnar till och läser sagor bidrar det till en 
vana att läsa böcker (N22). Den andra berättar om aktiviteter under barnboksveckan. En 
bibliotekarie delade då ut en katalog med nyutkomna barn- och ungdomsböcker till eleverna 
och eleverna har en läsdagbok att skriva in böcker de läst i (N8). Ett reportage berättar om ett 
litteraturprojekt som bedrivs på en förskola i samarbete med biblioteket. I projektet har 
litteraturen en viktig funktion för att bidra till barnens språkutveckling (O18).  
 
Bilden av biblioteket som sammanbundet med kultur, genom att behandla litteratur, böcker 
och läsning, anser vi framkomma även genom artiklar som tar upp sagostunder (S13, O3, 
N22, N13, N11, D1, D17) och författarbesök (O5, N 8, J24, J23, J16, J5). Författarbesöken är 
både sådana som riktar sig främst till vuxna (O5, J16, J24) och de som ordnats för barn och 
ungdomar (N8, J23). Den ena artikeln återger ett författarbesök på Stadsbiblioteket dit 
skolelever kommit för att lyssna och ställa frågor. Det är barnboksveckan som pågår och 
författarbesök görs även på skolor (N8). I den andra artikeln skrivs det allmänt om vad som 
sker inom ramen för en särskild satsning på kultur för ungdomar och ett kommande 
författarbesök pålyses (J23). En artikel berättar inte om något författarbesök som varit, men 
det nämns att det projektbidrag som ett bibliotek har fått bl.a. skall användas för att finansiera 
författarbesök (J5). 
 
I ett fåtal artiklar framkommer bibliotekets koppling till kultur genom att det handlar om 
teater på bibliotek. I en är det en teatergrupp som spelar upp en föreställning (D3). I en annan 
berättas det att biblioteket satsar på barnverksamheten bl.a. genom barnteater (D17) och i ett 
par artiklar handlar det om en dramatiserad saga (N10) och en enkel berättarteater med musik 
(O16). 
 
Några artiklar tar upp kulturella arrangemang som biblioteket anordnar och som är av tillfällig 
art. Flera av dessa handlar om hur biblioteken firar Nallens dag (O27, O25, O23, O21, O19). I 
en artikel berättas om att biblioteket ordnat aktiviteter för barn under höstlovet (O20) och en 
handlar om en grupp skolelever som får följa med biblioteksassistenten på en tur i 
”trollskogen” (N11). Detta sista lilla arrangemang varken beskrivs utförligt eller verkar vara 
speciellt omfattande. Arrangemangen i de andra artiklarna beskriver större satsningar, öppna 
för allmänheten eller för speciellt inbjudna.  
 
Sedan finns det ett litet antal artiklar där bilden av att bibliotek och kultur hör ihop 
framkommer genom att artiklar beskriver vad Andersson och Skot-Hansen kallar kulturell 
verkstad. Det innebär att biblioteket ställer material och/eller sakkunnig person till förfogande 
och att den som använder sig av den kulturella verkstaden själv är aktiv. De artiklar som 
beskriver denna typ av verksamhet handlar om att biblioteket ordnar skrivkurser (J5), 
skrivarläger (A3) och ord- eller bildverkstad (N3). 
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6.1.2 Kunskapscenter 
 
Av vårt artikelmaterial är det drygt 20 artiklar som vi har placerat inom kunskapscenter. Av 
dessa är det flera som handlar om föreläsningar, där ämnena varierar från Carl Michael 
Bellman till miljöfrågor och dödsstraff (J16, J18, J24, O15, O7, S20, S22). I en artikel om ett 
biblioteks föreläsningsserie framkommer en tydlig koppling mellan bibliotek och folkbildning 
när den intervjuade bibliotekarien säger: ”- Biblioteket har en folkbildande funktion.”(S4). En 
annan artikel handlar om att Hörselskadades Riksförbund informerar på biblioteket om olika 
hjälpmedel och underlättande förändringar som kan göras i hem och på arbetsplats (O12). 
Informationen håller på i tre timmar, så vi drar slutsatsen att den inte genomförs i 
föreläsningsform. De som lyssnar får däremot kunskap om detta område, vilket är 
anledningen till att artikeln finns med här. 
 
En annan typ av verksamhet som vi har placerat in under kunskap är kurser som biblioteket 
ger. Vi har dock endast en artikel med ett faktiskt sådant exempel (J14). I den artikeln 
beskrivs en kurs för frivilliga sagoberättare på förskolor. De får på kursen råd och tips på bra 
böcker. En annan artikel tar upp kurser, fast som något som kan komma (J5). Artikeln handlar 
om vad stadsbiblioteket gör för de finsktalande, där ett förslag på framtida aktivitet är att ge 
en kurs i Internetanvändning. Ett par av våra artiklar handlar om en utställning om skogen och 
dess framtidsutsikter (O4, O6, O11). Utställningen riktar sig framför allt till skolungdomar. 
Detta och utställningens, enligt artiklarna, undervisande innehåll gör att vi väljer att placera 
dem under kunskap. Alla tre artiklarna beskriver utställningen. Den första artikeln talar om att 
utställningen skall kunna ses på biblioteket, vilket inte skedde då montrarna var för stora. De 
följande två artiklarna talar istället om att utställningen skulle ha ägt rum på biblioteket, men 
inte fick plats. 
 
Ett par artiklar handlar om olika språkprojekt där biblioteket finns med som en 
samarbetspartner till t.ex. skolan. I en artikel betonas språkets nytta för såväl sociala 
sammanhang, huruvida barnet får vara med och leka eller ej, som i lärosituationer, hur väl 
barnet kan ta till sig det skolan vill förmedla (O18). I den andra artikeln nämns språkprojektet 
i samband med satsning på integration (J10). Vi tänker oss att språket även är en kunskap i sig 
och därför blir artiklarna placerade här. Därför har vi också slutligen med en artikel som bara 
mycket kort nämner ett språkprojekt som biblioteket har, utan att utveckla projektets 
förtjänster (N12).  
 
Ett par andra artiklar fokuserar på litteraturens betydelse för språkutvecklingen. Den ena 
handlar om en sagovecka där barnbibliotekarien på det aktuella biblioteket talar om vikten av 
att läsa med sina barn (N22). Det ger barnen bättre förutsättningar när det gäller att lära sig 
läsa och skriva. Den andra artikeln handlar om att det är en nedgång i bokläsningen där 
kulturchefen framför allt oroar sig för en sämre språkutveckling hos barn som läser lite (N9). 
Trots att dessa två artiklar betonar litteraturen vill vi även placera dem under kunskap. Vi 
tycker att det tydligt framgår att biblioteket genom att tillhandahålla litteratur bidrar till 
kunskap.  
 
En artikel sätter mycket direkt samman biblioteket med kunskap (D12). Föreståndaren för en 
fritidsgård i anslutning till bibliotek säger, inför ett hot om besparingar, att om inte biblioteket 
får finnas kvar kommer ungdomarna att få sämre kunskaper och därmed inte heller klara sig 
lika bra i skolan. En artikel handlar om att skaffa kunskap om hästskötsel, något som föranlett 
många turer till biblioteket (J19).  
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Ett par artiklar tar upp ett kunskapsgivande informationsprojekt. Den ena beskriver ett projekt 
med att bygga upp en virtuell informationsportal kallad biblioseum (S3). Här skall all 
information om kommunen kunna nås. Det gäller inte bara samhällsinformation utan även 
historiska fakta, vilket gör att vi placerat artikeln både under informations- och 
kunskapscenter. Artikeln återfinns även under kulturcenter eftersom biblioséet kallas 
kulturinstitution. Den andra artikeln nämner också projektet med biblioséet, men förklarar det 
inte närmare (S10). Istället är det arbetet med att framställa frågor till ett dataspel som är i 
fokus. Biblioteket nämns i klartext endast så att projektledaren från Barnens bibliotek har en 
samordnande funktion. Dataspelet skall vara uppbyggt på frågor om lokala omgivningarna 
och lokalhistoria. Eftersom det därmed ger lokalkunskap får artikeln sin plats här.  
 
 

6.1.3 Informationscenter 
 
Sambandet mellan bibliotek och information framkommer i ett tiotal artiklar. I en artikel står 
det att biblioteket har datorer som används flitigt, bl.a. för att hämta information (J22). En 
annan artikel porträtterar en man och där lyfts biblioteket fram som en plats där man kan ägna 
sig åt historiska efterforskningar med hjälp av mikrofilmade kyrkböcker (N1). Enligt vårt sätt 
att se det får biblioteket då ha rollen av informationsförmedlare, eftersom det tillhandahåller 
historiskt material. Samma tankegångar gör att vi här placerar en artikel som berättar att det 
på biblioteket finns möjlighet att släktforska (O21). De flesta av artiklarna visar mer på 
biblioteket som en plats där man kan få samhällsinformation och där aktuella samhällsfrågor 
tas upp. Hälften av dessa handlar om att det på biblioteket har hållits politikerkafé eller 
politikerkvällar där politiker har diskuterat med allmänheten och svarat på deras frågor (D8, 
D4, J20, J3). En artikel behandlar en EMU-debatt som hållits på biblioteket. Av vad som 
framgår av artikeln är det två politiker som har debatterat för- och nackdelar med medlemskap 
i EMU och allmänheten har endast varit åhörare (S2). Vidare står det i en artikeltext om att ett 
bibliotek skall skapa en virtuell mötesplats där man skall kunna få information om samhället 
med hjälp av databaser och nätverk (S15). Även i en tidigare artikel om samma bibliotek 
framgår det att biblioteket med hjälp av den nya virtuella mötesplatsen vill samla 
samhällsinformation från många olika källor (S3). I en artikel framgår att biblioteket under 
sommaren till viss del fungerat som turistbyrå: ” …vi har haft många turister, som sökt 
information på biblioteket. Varje dag har bibliotekets personal fått hjälpa många turister.” 
(O13).   
 
 

6.1.4 Socialt center 
 
I några artiklar framkommer bilden av biblioteket som en mötesplats. Det är dock inte ofta 
som det uttrycks tydligt att biblioteket kan fylla en sådan funktion, men i dessa fall anser vi att 
det är tillräckligt uttalat. En del av artiklarna handlar helt eller delvis om politikerkafé på 
biblioteket. Framför allt i en av texterna uttrycks att detta är en möjlighet för 
kommuninvånarna och politikerna att träffa varandra, detta enligt den intervjuade politikern 
(J20). I en annan artikel lyfter en politiker fram svårigheterna med att uttrycka sina åsikter till 
politiker som man upplever stort avstånd till och som man inte känner (D8). Vi tycker att man 
av sammanhanget förstår att han menar att politikerkafé är ett sätt att komma tillrätta med ett 
sådant problem. Övriga artiklar om politikerkafé (D4, J3) nämner inte mötesplatsfunktionen, 
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men vi har valt att placera alla politikerkaféer här. En av dessa sista tar dessutom upp 
babykafé (J3), tillsammans med ytterligare en artikel (N13). De inte mer än stort sett nämner 
verksamheten, men eftersom vi anser det allmänt känt att syftet med babykafé är att möta 
andra föräldrar och barn har vi valt att placera dem här. En annan artikel nämner att det finns 
servering på biblioteket i samband med ett större arrangemang (O21). Vi anser att eftersom 
platser med möjlighet att fika allmänt ses som mötesplatser bör artikeln placeras här. 
  
En service som finns inom biblioteket som socialt center är den som riktar sig till olika 
grupper med särskilda behov, som t.ex. de som har läs- och skrivsvårigheter, personer med 
annat modersmål än svenska och de som är rörelsehindrade. En av artikeltexterna som 
behandlar detta tar upp att biblioteket tillhandahåller medier på minoritetsspråk (J5). Ett par 
andra nämner bibliotekets språkutvecklande arbete för invandrare (N12, J10). En annan 
artikel, som tar upp betydelsen av att barn med annat modersmål än svenska lyssnar och läser 
böcker på sitt eget modersmål, handlar om en sagovecka som biblioteket är med och 
arrangerar (N22). En artikel handlar om e-böcker och där berättas även att det finns e-
ljudböcker, som är en kombination av talbok och e-bok. En bibliotekarie förklarar att man kan 
följa med i boken samtidigt som man hör boken. När e- ljudboken beskrivs så tror vi att 
läsaren uppfattar den som ett stöd för de som har läs- och skrivsvårigheter och därför är 
artikeln placerad här (J7). Även ett par andra artiklar tar upp läs- och skrivsvårigheter genom 
att tala om hjälpmedel som kan underlätta för dem som tycker att det är svårt att läsa och 
skriva (S13, J22). En av dessa artiklar nämner även att biblioteket har haft försök med 
sagostunder för döva och hörselskadade barn, samt att det där finns videoböcker på 
teckenspråk (S13).  
 
Rådgivning är en annan typ av service som finns inom biblioteket som socialt center. I vårt 
artikelmaterial finns ett par artiklar där det framgår att det på biblioteket har funnits en 
sakkunnig, inom något annat område än biblioteks- och informationsvetenskap, som 
allmänheten har kunnat vända sig till för att få hjälp. I den ena artikeln handlar det om en 
konsumentrådgivare som finns några timmar i veckan på biblioteket (J21). I den andra har det 
hållits ett arrangemang med trädgårdsinriktning och då har allmänheten bl.a. kunnat få hjälp 
med sortbestämning av äpplen, val av växter och trädgårdsplanering (S6). 
 
Ett par andra artiklar har Nallens dag som huvudtema. I dem berättas det om att Årets Nalle 
har sålts under dagen (O25, O27) och om populär försäljning av utgallrade böcker (O21). 
Försäljning, dvs. biblioteket som butik, är något som även det återfinns inom biblioteket som 
socialt center. 
 
En annan grupp av artiklar inom socialt center är de som handlar om bibliotekets samverkan 
med andra aktörer, som t.ex. skolor, museer och musikföreningar. För att artiklarna skall 
hamna här har vi ställt som krav att samverkan/samarbetet skall stå utskrivet i artikeltexten. 
Av en text kan man förstå att ett samarbete ligger bakom det som beskrivs. Vi tänker dock att 
det skall stå utskrivet för att läsaren verkligen skall uppfatta att biblioteket samverkar med 
andra aktörer. Artiklarna tar bl.a. upp samverkan med förskolor, skolor eller fritidsgårdar 
(O18, N22, N8, J15, J10). Ett exempel kan hämtas ur en artikel om barnboksveckan. ”1999 
byggde man upp ett kontaktnät mellan lärare, bibiotekarier (sic!) och författare som vill öka 
läsförståelsen.” (N8). Ett par andra artiklar berättar om utställningar och talar om att de är ett 
resultat av samverkan med ett museum (O26, J12). I en artikel nämns att musikarrangemanget 
på biblioteket är ett resultat av samverkan mellan biblioteket och olika typer av 
musikföreningar (N19). En annan artikel uppehåller sig kring pensionärer som kommer till 



 39 

förskolor och läser sagor för barnen. Där nämns att sagoläsarna gått en kurs som biblioteket 
ordnat för dem (J14). 
 
I några av artiklarna kan vi läsa om olika typer av utrustning som kan finnas på ett bibliotek. 
Hälften av dem tar bl.a. upp Internet (A2, J22, O21). En artikel berättar om datorutrustningen 
som en hjälp för att släktforska och om den nya lättmanövrerade barndatorn där barnen kan 
spela CD-ROM (O21). Ett par artiklar tar upp allmän användning av datorer (J22, D18). I en 
artikel handlar det om utrustning som hjälper dem med läs- och skrivsvårigheter (S13). En 
sista artikel talar om möjligheten att läsa mikrofilm på biblioteket (N1). 
 
 

6.1.5 Lokal  
 
Några artiklar handlar allmänt om bibliotekets lokaler och om biblioteket som lokal. En 
artikel visar uppfattningar om två biblioteks lokaler, ett upplevs rörigt av en låntagare och ett 
annat upplevs inbjudande av en anställd. Den anställde talar också om det egna bibliotekets 
fördelar med ett bra läge mitt i centrum (D17). En artikel nämner att bibliotekets 
handikappanpassning testats (D11) och ett par talar om biblioteket endast av anledningen att 
dess öppettider också bestämmer galleriets öppettider (S8, J1). I tre fall (S7, S12, N21) 
beskrivs händelser på biblioteket som mycket lätt skulle kunna förläggas någon annanstans. I 
ett fall (S7) finns det pris att hämta där för en tipsrunda som trädgårdsföreningen ordnat, ett 
bibliotek har en kondoleansbok efter mordet på Anna Lindh, liknande böcker finns i andra 
kommuner på kommunhus eller liknande, och det tredje fallet talar om att det är möjligt att 
rösta på ortens lucia på biblioteket, något som också kan göras på en mack, en skola och en 
livsmedelsaffär. Här ser vi alltså en bild av biblioteket som bara en lokal, som lätt kan ersättas 
med en annan. En artikel (O14) talar om biblioteket endast som potentiell granne till 
högskolebiblioteket om detta väljer att flytta. 
 
Andra artiklar tar upp olika problem med bibliotekets lokaler. En artikel berättar om 
vattenskador på ett bibliotek (A1), medan en annan beskriver problem med hög ljudnivå 
(N15). Ett par kortare artiklar handlar uteslutande om klotter, skadegörelse och inbrott som ett 
bibliotek utsatts för (N4, D14). En följande artikel handlar om politikernas åtgärder för att 
bl.a. lösa de problem biblioteket haft (D15). En artikel beskriver flera brott som begåtts och 
däribland ett inbrottsförsök på ett bibliotek (D20). Slutligen beskrivs i en artikel vilka 
problem som finns i ett biblioteks lokaler. Det gäller bl.a. ventilationsproblem, avsaknad av 
handikappanpassning och för lite plats (S21). 
 
En annan grupp av artiklar är de som handlar om ombyggnad eller flytt av bibliotek. Nästan 
hälften av dem behandlar debatten kring Hässlehus där politikerna ville spara pengar genom 
att flytta verksamheten, i form av fritidsgård och bibliotek, till andra lokaler (J8, J10, J13, 
D13, D16). Ett par artiklar handlar om utredningen kring biblioteket i Svenljunga och dess 
flytt eller eventuella ombyggnad (D5, S21). Ett par andra artiklar handlar om förslag på att ha 
folkbiblioteket och skolbiblioteket i samma lokaler (N2, N7). I den ena kan vi emellertid läsa 
att förslaget ej går att genomföra (N7). I en artikel uttrycks en önskan om ett kulturhus i 
kommunen där biblioteket skall ingå (S14). En annan artikel beskriver hur en arkitekt tänker 
sig att kulturhuset i samma kommun skall se ut (S15). De återstående artiklarna beskriver en 
ombyggnad av ett bibliotek (J17) respektive en upprustning av en husfasad till en byggnad där 
bl.a. biblioteket ingår (O9). 
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Ett par av våra artiklar (S18, S9, N24) hänvisar till biblioteket endast som en allmänt känd 
plats. Artiklarna handlar om försenad busstrafik, en marsch till förmån fö r cancerforskning 
samt en misshandel. I inget av fallen har biblioteket någon annan betydelse än att det svarar 
på frågan var något sker. Vi tycker att det ger intressant information såtillvida att biblioteket 
ses som en plats som kan användas som riktmärke. Den som pekar ut en händelse genom att 
säga att det var utanför biblioteket, räknar med att den som läser vet var biblioteket ligger. På 
det sättet kan vi se att man ser biblioteket som en etablerad del i samhället. Vi tror självklart 
inte att man räknar med att alla vet var biblioteket finns, men tillräckligt många för att det 
skall fungera som en beskrivning av var något skett.  
 
Fler bilder än dem av biblioteket som en allmänt känd plats och utbytbar lokal, anser vi inte 
att vi kan finna i detta material. Vi kommer därför inte vidare att ta upp det i vår analys, 
förutom då det handlar om vad våra respondenter läst om i Borås Tidning. 
 
 

6.1.6 Ekonomi  
 
Ett tjugotal artiklar berör ekonomi på olika sätt (N7, S14, A8, A4, O21, O17, N25, N20, N17, 
N15, N9, D17, D16, D13, D12, D7, D2, J13, J10, J9, J8). En av dem handlar om en satsning 
på ett kulturhus som man skulle vilja bygga om pengar fanns (S14). En handlar om ett förslag 
på flytt av biblioteket till samma lokaler som skolbiblioteket, något som det dock ej finns 
pengar till (N7). En beskriver den oro som finns hos personal när det gäller risk för 
besparingar (N15). Övriga behandlar olika former av besparingar: sparförslag, genomförda 
besparingar och dessutom besparingar som inte blivit av. Framför allt gäller förslagen att dra 
ned på personal, öppettider, bokinköp samt att byta lokal för att minska utgifterna. Det skall 
också nämnas att några av artiklarna uppehåller sig kring samma debatt, nämligen den om 
nedläggning av Hässlehus och flytt av bl.a. biblioteksverksamheten där (J8, J9, J10, J13, D7, 
D12, D13, D16). 
 
Några av våra respondenter har uppmärksammat artiklar om besparingar, i övrigt finner vi 
ingenting i den här kategorin som vi kommer att behandla i analysen. 
 
 

6.1.7 Organisation/Hela verksamheten 
 
Vad som hänförts till denna kategori är artiklar där antingen bibliotekets organisation eller 
biblioteket som helhet, med hela dess verksamhet innefattad, tas upp. Det kan handla om en 
ny kulturchef eller att någon går till biblioteket. Ett tiotal artik lar återfinns i denna grupp, av 
dessa handlar de flesta om bibliotekets organisering eller plats i den övergripande 
organisationen (kommunen). I en artikel är organiseringen av kulturen och biblioteken 
huvudämnet (A4). I en annan talas det om organiseringen av kultursektorn dit biblioteken 
kopplas (S1). Kommunens sparförslag behandlas i en artikel och där refereras till vad staden 
bestämt kring bibliotek, något som även det berör bibliotekets organisation (D7). En 
artikeltext tar upp en eventuell sammanslagning av folkbiblioteket och skolbiblioteket (J6). I 
en lång intervju med två kommunpolitiker angående kulturpolitik nämns arbetsplatsbibliotek 
och att man inte är för privatisering av bibliotek, vilket vi anser att man som läsare kopplar till 
organiseringen av biblioteksverksamheten (N14). Även när det i en artikel berättas om en ny 
bildningschef som blir ansvarig för biblioteken anser vi det vara en typ av nyhetsinformation 
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som läsaren förbinder med bibliotekets organisation (N6). Sjöbodagarna med olika aktiviteter 
i stadsdelen Sjöbo är ämnet för en annan artikel där det står att biblioteket är med och 
representerar Kultur och Fritid (S5). Vi ser det som att detta för läsaren visar på att biblioteket 
är en del av det kommunala området Kultur och Fritid och har av den anledningen placerat 
artikeln här. I ytterligare en artikel kopplas biblioteket samman med Kultur och Fritid när det 
får en länk på en hemsida under denna rubrik (O28).       
 
Ett par artiklar tar upp biblioteket som en helhet (O10, D9, S19). Biblioteket nämns där på 
följande sätt: ”Jag kommer hit för att handla lite mat och gå på biblioteket.”(O10) och ”fler 
och fler hittar till biblioteket” (D9). Det senare sägs i samband med att man skriver om ökad 
välfärd. Biblioteket är inte huvudämnet för artiklarna och det står inte mer om biblioteket än 
vad som skrivits i citaten. Utifrån detta anser vi att det är biblioteket med hela dess 
verksamhet som avses och att läsaren också uppfattar det så. En artikel beskriver hela 
bibliotekets verksamhet, framför allt barnbiblioteket, ur ett historiskt perspektiv (N12). En 
viss jämförelse med dagens verksamhet förekommer och därför har vi valt att placera den här.  
 
Materialet som vi tar upp här under Organisation/Hela verksamheter kommer vi inte att 
behandla i vår analys. Ett undantag är den artikel som tar upp biblioteket i samband med ökad 
välfärd. Den kommer vi tillbaka till i avsnitt 7.2.3 Värderande uttalanden. 
 
 

6.2 Intervjuerna 
 
Här presenteras resultatet från våra 35 intervjuer. Även när vi presenterar intervjumaterialet 
har vi kategorier utöver biblioteksrollerna. Dessa är Miljö och Övrigt. Uttalanden som 
återfinns i de kategorierna kommer att analyseras i avsnitt 7.2 Uppfattningar om 
folkbiblioteket. 
 
Någon utförligare beskrivning av våra intervjupersoner kommer vi inte att ge. Vi är, som vi 
tidigare skrivit, inte intresserade av att dra några slutsatser av respondenternas olika bilder av 
biblioteket som utgår ifrån deras personliga egenskaper eller förutsättningar. Vi vill här därför 
endast lyfta fram några få fakta om respondenterna som har viss betydelse i vår analys. De 
allra flesta av våra respondenter läser Borås Tidning. Några säger att de läser den delvis eller 
ibland och endast en svarar ”Nej, ytterst sällan”. Åtta av dem vi intervjuat kallar vi icke-
besökare då de inte kommer till ett bibliotek mer än en gång om året. Övriga besöker 
biblioteket mer än en gång om året, men två tycker inte att deras besök är biblioteksrelaterade. 
En av dem går på utställningar och den andra kommer till biblioteket för att hämta sina 
kompisar. Vi vill här påpeka att det går att använda biblioteket utan att besöka det, t.ex. lånar 
två av våra respondenter genom sina hustrur.  
 
 

6.2.1 Kulturcenter  
 
De allra flesta av våra respondenter kommer, inte överraskande, att tänka på böcker när de hör 
ordet bibliotek. De svarar med ord som böcker, gamla klassiker, skönlitteratur, barnböcker 
eller olika genrer och en respondent svarar läsa. Bara fyra av de vi intervjuat nämner inte 
böcker, läsa eller låna. När det gäller vad man kan göra på biblioteket blir svaren återigen ofta 
relaterade till böcker. Det kan handla både om att läsa, låna, titta i och hitta böcker. Några 
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respondenter säger att man kan sitta och läsa på biblioteket. Vi har förstått dem så att de talar 
om att läsa skönlitteratur. En annan möjlighet är givetvis att de menar att man kan studera på 
biblioteket, vilket skulle innebära att placeringen istället borde bli på kunskapscenter. Flera 
personer menar att biblioteket är till hjälp i olika situationer som rör böcker. Ett par tar upp 
förtjänsten med att kunna se boken utan att betala, antingen man vill ta reda på om den är 
något att köpa eller man bara vill läsa den. Flera tar upp att biblioteket kan vara till hjälp när 
det gäller att hitta en speciell bok. En person tar också upp att böcker och tidningar som är 
svåra att få tag på kan nås genom biblioteket, där de kan beställas. De flesta av våra 
respondenter anser bibliotekets viktigaste uppgift vara kopplad till kultur. Det kan gälla 
tillgången till litteratur, främst skönlitteratur, tillgången med många och annorlunda böcker, 
att det skall finnas nya böcker och flera exemplar av nya böcker så att många kan låna, att 
biblioteket skall ha ”bra böcker med kvalitet”, ”serva oss med bra böcker” och ge 
underhållning genom ”lämplig litteratur”. Det kan också gälla utlån av böcker och en 
respondent tar upp uppgiften att låna ut till alla människor som den viktigaste. En annan av 
respondenterna menar att den främsta uppgiften är att se till att okända författare når ut. 
 
Drygt hälften av våra respondenter börjar med att beskriva bibliotek som en plats med mycket 
böcker eller en plats där man kan låna böcker. En person säger t.o.m. att det enda han vet om 
bibliotek är att man kan låna böcker där. Biblioteket beskrivs också som en plats för den som 
vill läsa något särskilt och någon säger att personalen skaffar hem böckerna om de inte finns 
där. Någon använder värderande ord i sin beskrivning, biblioteket är ett ”underbart rum med 
massa böcker”. Många av våra respondenter lyfter också fram intresse för läsning och böcker 
samt tillgången till böcker och andra typer av medier som en anledning att använda bibliotek. 
En respondent menar att det kan vara roligare med böcker än med Internet och att man därför 
använder biblioteket. Likadant är det många som ger som anledning att inte använda 
biblioteket att man själv har eller köper de böcker man vill ha, de billiga pocketböckerna 
beskrivs som en konkurrent till biblioteket, eller att det kan finnas ett ointresse för böcker och 
läsning. En menar också att det på biblioteket finns ett litet utbud av litteratur på andra språk 
än svenska och att det då är en anledning att inte använda biblioteket. Samma person påpekar 
att om man är analfabet eller dyslektiker så kanske man undviker biblioteket (vilket vi tolkar 
som att respondenten menar att man gör därför att biblioteket domineras av skriftliga medier). 
 
Förutom böcker nämns andra typer av medier som man kan låna eller nyttja på plats. Exempel 
på dessa är serietidningar, kassettböcker, taltidningar, talböcker, noter, video, CD-skivor och 
kassettband, dataspel, t.ex. lärospel för barn. Det som respondenterna mest känner till eller 
mest lyfter fram är just utbudet på ett eller annat sätt, både när de vill beskriva vad biblioteket 
är och när de säger vad man kan göra på biblioteket. Utbudet var också något som en del 
respondenter hade flest synpunkter på när vi bad dem fundera över vad de vill förändra med 
biblioteket. Ett brett utbud har många lyft fram som viktigt och en önskar att biblioteket skall 
ha ett större utbud, även om hon tycker att det är bra nu kan det bli bättre. En vill ha nyare 
litteratur på svenska men kanske framför allt på modersmålet persiska samt nyare filmer, en 
vill ha modernare CD-ROM med fler för språk samt ett bredare utbud av DVD med musik 
och en vill ha fler CD-böcker. Slutligen efterlyser en respondent att utbudet skall gälla mer än 
böcker. Biblioteket skall vara ett kulturcenter med bl.a. utställningar, i större utsträckning än 
vad det är idag. Den typen av arrangemang nämns inte av så många, men några tar upp 
utställningar, sagostunder och teater. Det senare förknippas emellertid med bibliotek främst 
för att Borås stadsbibliotek finns i ett kulturhus som det bl.a. delar med teatern. Någon 
nämner att det är en plats att ta med barnen till och att det för dem finns sagostund, böcker 
samt leksaker.  
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Tre påståenden hos våra respondenter rör kultur i allmänhet. En respondent anser bibliotekets 
viktigaste uppgift vara att bevara kultur genom att ha kvar gamla böcker, en annan att 
underhålla människor och en tredje att ge alla tillgång till kultur genom utlån och då inte bara 
böcker. En respondent säger att biblioteket är en plats för den som är intresserad av kultur. 
Ytterligare två respondenter kommer att tänka på kultur när de hör bibliotek.  
 
Några av våra respondenter har i Borås Tidning läst om något som handlar om kultur. En 
respondent säger att Borås Tidning inte har skrivit mycket om bibliotek, men att det stod 
något om debutantpris och om kulturnatten. En annan säger att tidningen ofta skriver om 
biblioteket och då t.ex. om invigningar och utställningar, samt om teatern (syftar på 
Stadsteatern som finns i samma hus som Stadsbiblioteket). En tredje person säger att det stått 
om biblioteket, men hon vet inte vad. Sedan säger hon att det står om olika arrangemang. En 
fjärde intervjuperson är osäker, men tror att tidningen skrivit om barn och läsning.  
 
 

6.2.2 Kunskapscenter  
 
Utbildning och hög utbildning förknippar några respondenter med bibliotek. Vi har placerat 
dessa uttalanden här eftersom biblioteket som kunskapscenter innefattar att vara en ram runt 
bl.a. utbildning. Vi är medvetna om att betydelsen blir mycket annorlunda om respondenten 
kommit att tänka på hög utbildning för att han t.ex. uppfattar biblioteket vara till för dem som 
studerat vid universitet eller högskola. Andra tankar om biblioteket som vi placerat in under 
kunskap är att man kan hämta eller söka kunskap, lyssna på föredrag samt läsa/låna 
facklitteratur och tidskrifter. Flera respondenter menar att biblioteket kan vara till hjälp i 
samband med studier, både när det gäller fakta till olika arbeten och uppgifter eller som en 
plats att studera på. Biblioteket kan också fungera som kunskapscenter i relation till 
privatlivet. Det kan vi se hos några respondenter, som använt biblioteket för att förkovra sig 
inom ett specialintresse. En person berättade t.ex. om att hon studerat färglära genom att låna 
hem böcker från biblioteket och ordna sin egen kurs. 
 
En annan verksamhet som ett par personer nämner är den som har med läsfrämjande 
verksamhet för barn att göra. De båda menar att biblioteket kan vara till hjälp för barnen att 
träna läsning respektive lära sig läsa och få tillgång till litteratur. Barnen får på biblioteket 
dessutom lära sig slå upp saker enligt en respondent. Samma person värderar barnens 
lästräning genom att lägga till: ”det är nyttigt”. En respondent tar upp att biblioteket kan få 
folk att läsa och menar även att det verkar för (eller skall verka för) att folk skall läsa det som 
är bra. Ytterligare en säger att bibliotekets främsta uppgift är att främja läsning.  
 
Några av respondenterna tycker att folkbildning är bibliotekets främsta uppgift, det kan gälla 
kontakten med skönlitteratur samt att biblioteket skall se till att folk lär sig läsa eller 
utbildning och tillgång till fakta. En respondent menar att då biblioteket finansieras med 
skattepengar skall något ges i utbyte och, enligt honom, skall det vara utbildning och fakta. 
Ytterligare några är inne på samma tankebanor, men benämner det inte folkbildning utan 
säger att biblioteket skall utbilda eller allmänbilda.  
 
Flera av våra respondenter använder ordet kunskap i sin beskrivning av biblioteket. 
Biblioteket är t.ex. en kunskapskälla, ett kunskapscenter eller en plats där man kan få 
kunskap. En respondent talar om kunskap på ett sätt som gör att hennes påstående även skulle 
kunna placeras in under kultur. Hon menar att man kan hitta kunskap och få förståelse genom 
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att läsa en bok och kunna känna igen sig där. Ytterligare ett uttalande som är svårplacerat ges 
av en respondent som i samband med bibliotek tänker på utveckling, att utvecklas som 
människa. Vi tänker oss att den utvecklingen kan gälla flera olika områden och att biblioteket 
kan bidra till den genom alla sina funktioner. Att vi valt att placera uttalandet här beror på att 
vi tror att individen, oavsett om det sker genom kultur eller information, utvecklas genom 
utökad kunskap. 
 
 

6.2.3 Informationscenter 
 
De allra flesta av våra respondenter nämner information på något sätt i samband med 
bibliotek. Det gäller tidningsläsning, släktforskning, katalogsökning eller 
informationssökning. Läsning av dagstidningar samt släktforskning menar vi är sätt att 
inhämta information varför placeringen blir denna. Dagstidningarna ger samhällsinformation 
och släktforskningen ger svar på frågor om specifika personer. När det gäller tidningsläsning 
nämns även att det finns tillgång till utländska dagstidningar och att man kan läsa hemortens 
tidning även på en annan orts bibliotek.  
 
Annat som tas upp är att man på biblioteket kan göra ”nästan allt ifråga om faktasökning”, att 
biblioteket är en ”central punkt för all information” eller att man kan få upplysningar där och 
”information och hjälp”. På biblioteket kan man leta och finna information och fakta, det 
finns ”alla typer av böcker och alla typer av fakta”. Internet lyfts fram som en anledning till 
att inte använda biblioteket. Några menar att genom Internet kan man få tag på vad man vill 
ha och inte behöver komma till biblioteket. En del av dessa säger uttryckligen att Internet ger 
information eller fakta istället för biblioteket och därför placerar vi dessa uttalanden här.  
 
Situationer där våra respondenter tänker att biblioteket kan vara till hjälp är ofta förknippade 
med att leta fakta på olika sätt, några nämner facktidningar, fackböcker eller speciella lexikon 
och uppslagsverk. En ger ett mycket konkret exempel som handlar om att om man behöver 
laga sin bil kan man hitta böcker om det på biblioteket. En talar om att man på biblioteket kan 
få hjälp att hämta speciell information som inte kan fås någon annanstans och en annan om att 
biblioteket kan hjälpa till med att söka källor. En intervjuperson preciserar 
informationssökningen (och talar då om sin egen informationssökning) till att den kan gälla 
information som behövs i arbetslivet. Andra exempel på vad informationen skall användas till 
kan vara korsordslösning eller ren nyfikenhet, men de flesta talar allmänt om att leta reda på 
information. En talar om informationsintag. Vi vet inte om respondenten talar om information 
i en specifik fråga eller om det handlar om att på ett bredare sätt öka sitt vetande. I det senare 
fallet borde placeringen istället bli under kunskapscenter. 
 
Även bibliotekets främsta uppgift handlar, enligt flera respondenter, om att ge information på 
olika sätt (t.ex. via Internet och böcker), att vara behjälplig vid informationssökningen och 
kunna guida i informationsflödet samt att kunna få fram den information personen behöver – 
allt skall finnas eller kunna ordnas. Biblioteket skall också, enligt en respondent, ”vara 
uppdaterad på all litteratur och kunskapskällor”. 
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6.2.4 Socialt center  
 
Ungefär en tredjedel av våra respondenter förknippar biblioteket med någon service. Det kan 
handla om lånemöjligheten (t.o.m. av paraply!), servicen att få boktips av en bibliotekarie, 
bokbussar – även om respondenten inte tror att de finns längre - samt att det biblioteket 
erbjuder är gratis. Några av dem som nämner det sista menar att det är viktigt att biblioteket 
ger möjlighet att läsa även för den som inte har råd eller tycker att det är för dyrt att köpa 
böcker. På det här sättet betonas främst att biblioteket, genom kostnadsfri service, kan 
användas av alla. Vi har därför valt att placera in påståendena här även om det också handlar 
om böcker och därför skulle kunna placeras under kultur. Andra som tar upp förtjänster med 
gratis service nämner att det är billigare att använda sig av bibliotekets mediebestånd än att 
själv köpa dessa medier eller talar om att man på biblioteket får tillgång till vad man inte har 
själv och att alla då får samma möjligheter. Flera av våra respondenters uttalanden handlar om 
att biblioteket kan användas av alla. En vill, när hon skall förklara för någon vad biblioteket 
är, ta reda på den individens behov för att sedan kunna tala om att det finns på biblioteket. En 
annan respondent antyder att det finns litteratur att få om man säger vad man är intresserad av. 
En person betonar att biblioteket är ett ställe för alla och en annan att det där finns något bra 
för alla. En person nämner som en anledning till att använda biblioteket möjligheten att få råd 
och tips av en person. Respondenten uttalar sig inte om vad dessa råd och tips gäller, det 
skulle kunna vara tips om böcker, men kan även gälla konsumentrådgivning.  
 
Möjligheten att låna schackspel placerar vi också under socialt center, liksom verksamheter 
som kan knytas till biblioteket som servicecenter, butik, verkstad och mötesplats. Biblioteket 
som servicecenter syns i en mer praktisk typ av service, kopplad till den utrustning som finns 
att tillgå på biblioteket. Våra respondenter nämner t.ex. möjligheten att kopiera, använda 
mikrofiche och använda datorer, både som ordbehandlare och för att gå ut på Internet. 
Biblioteket som butik kommer fram då en av respondenterna talar om att man kan köpa 
böcker på biblioteket. Biblioteket som verkstad, en kategori hos Andersson och Skot-Hansen 
som vi ser som en del av rollen socialt center, innehåller möjligheten att på biblioteket spela 
dataspel, vilket nämns av en respondent. Biblioteket som mötesplats syns hos dem som tar 
upp tillgången till kafé på biblioteket. Några talar om att det idag inte finns, men efterlyser 
kaffeautomat eller kafeteria. En vill dessutom ha en kafeteria där man får sitta och läsa och 
menar att biblioteket då blir mer till för ungdomar. Flera respondenter säger uttryckligen att 
biblioteket kan vara en mötesplats, samlingsplats eller ett bra ställe att träffas. En säger att 
biblioteket är en mötesplats för likasinnade, en tyst samhörighet uppstår.  
 
Verksamhet som riktar sig till grupper med särskilda behov placeras också under socialt 
center. Bokbussarna är ett sådant exempel, som nämns av ett par respondenter. En man tycker 
att bokbussarna skall tas bort. Han menar att det är pengaförstörelse, eftersom de få han sett 
låna på bussarna lika gärna kunde åka in till biblioteket. En grupp med särskilt behov är de 
som tillhör ett minoritetsspråk. När en respondent nämnt att det på biblioteket finns olika 
språk placerar vi därför in det påståendet här.  
 
En synpunkt på förändring på biblioteket rör en ny typ av service, som vi också anser hör 
hemma under socialt center. Respondenten vill att man på biblioteket skall kunna få kuvert för 
att posta böckerna när de skall lämnas istället för att behöva ta sig till biblioteket. Vid frågan 
om han läst något i Borås Tidning svarar en intervjuperson att det för länge sedan stod om 
Särlaskolan och Zarahs bibliotek – en mötesplats. I början av intervjun fick intervjupersonen 
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reda på att vår undersökning gällde folkbibliotek och alltså inte skolbibliotek. Utsagan talar 
dock om att intervjupersonen sett något som behandlade bibliotek och vi tar därför med den.  
 
 

6.2.5 Miljö  
 
Här har vi placerat uttalanden som beskriver bibliotekets atmosfär eller lokaler. Flera av 
respondenter talar t.ex. om biblioteket som en tyst plats eller en plats där man kan få vila och 
lugn och ro. Några beskriver atmosfären eller lokalen med ord som lugn, stillhet och värme 
eller fint och trevligt. Någon kallar biblioteket en oas dit man kan gå och koppla av. En 
intervjuperson menar att man, eftersom det skall var tyst på biblioteket, inte går dit om man är 
med kompisar, för då vill man prata. Samma person säger halvt på skämt att det är för många 
gamla där. Andra utlåtanden om miljön och atmosfären är tråkigt, stort, varmt, lättillgängligt 
och mysigt. En person säger att det är ”som att komma in i en annan värld” att komma till 
biblioteket. Biblioteket omnämns som ett ställe med möjlighet till nya upptäckter, ett ställe 
som tränar i eget tänkande genom upplevelser man kan hitta där och en ”positiv institution 
som öppnar möjligheter”. En respondent anser en viktig uppgift för biblioteket vara att bevara 
boken, så att den inte försvinner p.g.a. ny teknik och nya apparater. De senare kan vara bra, 
men han tycker att det är trevligare med böcker och han tycker att det är en av bibliotekets 
uppgifter att skapa en trevlig miljö. Flera tar också upp miljön i samband med vad man skulle 
vilja förändrades på biblioteket. En vill ha mer soffor och en myshörna, en annan ett mer 
avskilt och tyst rum att kunna läsa i, en tycker att det bibliotek hon besöker behöver en 
uppfräschning. En säger att bibliotek skall vara ljusa och luftiga, en att de skall vara lugnare 
och en att det skall vara lugnt där, men roligare. Två personer har synpunkter på SAB-
systemet och hylluppsättningen. En vill ta bort ”de kemiska formlerna” och en ändra på 
hyllsystemet och hur man söker upp böckerna och några har kommenterat att det är svårt att 
hitta. En annan kommenterar att biblioteket är bra som det är, men det får inte förändras till att 
bli stökigt med lek och störande ljud. Två respondenter har i Borås Tidning läst artiklar som 
handlar om bibliotekslokaler. En respondent berättar att tidningen skrivit om Svenljunga 
bibliotek och då om biblioteket skall flytta in i nya lokaler eller om det gamla biblioteket skall 
byggas om. En annan intervjuperson är osäker, men tror att tidningen skrivit om ombyggnad 
av ett bibliotek. 
 
En del tar upp saker som har med personalen att göra, att persona len är tillmötesgående, ger 
ett trevligt bemötande eller är snäll som inte straffar med böter trots försening. Några har 
önskemål om förändringar hos personalen. En vill att de skall vara trevligare och bemöta alla 
lika. Personalen skall ta hänsyn till besökarnas önskemål, poängterar en annan, men menar att 
detta till viss del redan sker. En av respondenterna vill ändra personalens arbetssituation så att 
de slipper vara så stressade och hinner vara personliga. Med det menar hon bl.a. att de skall 
hinna gå med till hyllan istället för att bara ge anvisningar. De skall ”inte bara koda böcker”. 
 
En person vill lägga till att hon inte hittar på Borås stadsbibliotek, istället trivs hon på små 
bibliotek även om det förstås finns bättre resurser på ett stort. En annan kommentar sades lite 
på skämt och handlade om att Borås stadsbibliotek borde skaffa en ny papegoja. Det har 
tidigare på barnavdelningen funnits en levande papegoja. 
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6.2.6 Övrigt  
 
Här återfinns ämnen som inte framkommit så ofta och därför inte utgör ett tillräckligt 
omfattande material för att beskrivas under egna rubriker.  
 
En respondent förknippar biblioteket med inbundna läderböcker i många våningar, som ett 
rökrumsbibliotek men rökfritt, medan en annan tänker på sin barndom och därmed också det 
lilla biblioteket hemmavid som var en glädjekälla. För en respondent förbinds biblioteket med 
en vän som arbetar där.  
 
Vid frågan om hur man skulle beskriva biblioteket för den oinvigde svarar en respondent att 
alla vet vad ett bibliotek är och ansåg därfö r också att en beskrivning var överflödig. Några 
beskriver biblioteket genom att berätta var det ligger, bredvid kyrkan eller i kulturhuset. En 
annan menar att biblioteket måste upplevas och ytterligare en beskriver genom en uppmaning 
att gå dit och titta och inte vara rädd för att ställa frågor till personalen. En person uttrycker att 
biblioteket är ”värt ett besök”. Flera ger allmänt positiva kommentarer som att biblioteket är 
bra, att det behövs och inte får läggas ned. Två respondenter säger att man på biblioteket kan 
göra ”hur mycket som helst!” respektive ”man kan göra mycket”. En annan säger att 
biblioteket är en plats där man kan finna saker man inte var beredd på. Hon tänker då t.ex. på 
att man när man går från biblioteket kan ha en bok med sig man inte visste fanns. En 
respondent talar om att det är enkelt att använda biblioteket och en om att man kan komma till 
biblioteket för att fördriva tiden. Flera tycker att biblioteket inte behöver förändras. Några 
tillägger att det fungerar bra som det gör eller att utbudet är bra. En säger att de bibliotek hon 
besöker är bra. En annan kommentar är att biblioteket skall vara som det är, som det alltid har 
varit. Några förslag på förändringar gäller att biblioteket bör sätta in förebyggande åtgärder 
för att förhindra kostsamma stölder samt att biblioteket bör satsa mer på att nå ut till sin 
omgivning, eftersom det är viktigt att biblioteket visar att det finns. En respondent säger att 
det finns en klyfta mellan folk och bibliotek. En man tar upp att biblioteket är dåligt på att 
marknadsföra sig och därför har ett outnyttjat utbud.  
 
Det finns hos flera av respondenterna en tanke att biblioteksbesök är en vana som grundläggs 
tidigt. En respondent vill trycka på vikten av att ta med barnen till biblioteket så att de lär sig. 
Ytterligare en respondent uttrycker en önskan att hon velat lära sig att gå dit från början. Hon 
menar att det är en vana som följer med uppväxten och nu blir det inte av. En man som inte 
besöker biblioteket menar att han inte behöver gå dit eftersom hans hustru förser honom med 
det han vill ha från biblioteket. Andra anledningar till att inte använda biblioteket kan sägas 
handla om tillgänglighet, tidsbrist och brist på kunskap. Om man kommer till biblioteket eller 
inte kan bero på kommunikationsmöjligheter och hur långt man har till biblioteket. En 
intervjuperson tror att handikapp kan vara en anledning till att man inte använder biblioteket. 
En annan intervjuperson menar att hela proceduren med att ta sig till biblioteket, registrera 
sig, leta och lämna tillbaka är jobbig. Ytterligare en person kommer in på att det är jobbigt att 
använda biblioteket p.g.a. att man måste lämna tillbaka boken och ”hela biten med krav”. 
Några respondenter tar upp att det kan saknas tid att ta sig till biblioteket och det är svårt att 
lämna tillbaka böckerna i tid. En av dessa beskriver det dessutom som jobbigt att gå och 
lämna tillbaka böckerna och att det är lättare att köpa dem. En annan viktig orsak kan 
slutligen vara okunskap om biblioteket, dess utbud och vad man kan göra där. En respondent 
menar att biblioteket kan vara en skrämmande miljö där böckerna utgör ett hot eftersom man 
upplever det som högintellektuellt och något man inte är en del av, men att detta grundar sig i 
okunskap. En annan person lyfter fram de som flyttar till Sverige från andra länder och menar 
att de inte får information om biblioteket och att eftersom de inte förstår språket så använder 
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de inte biblioteket. Ett par av våra respondenter ger inga anledningar för att inte använda 
biblioteket och en svarar helt enkelt att en anledning kan vara att man inte har någon 
användning för biblioteket.  
 
Övriga synpunkter är att biblioteket har en viktig uppgift i att ha generösa öppettider och vara 
tillgängligt samt bistå med kunnig personal. En person är nöjd med att man på bibliotek 
skärper lånereglerna och att det kostar om man inte sköter sig. En av våra respondenter, som 
besöker biblioteket mer än en gång om året, kan inte alls komma på någon situation där 
biblioteket kan hjälpa. Ett par av våra respondenter har inget svar på frågan om vilka 
bibliotekets viktigaste uppgifter är.  
 
Några respondenter minns artiklar i Borås Tidning som har handlat om biblioteket i Fristad. 
En intervjuperson som bor i Fristad säger att tidningen skrivit att det går bra för biblioteket i 
Fristad. En annan intervjuperson säger, i samband med en senare intervjufråga, att hon läst om 
ökad utlåning på biblioteket i Fristad. En tredje säger att han läst om Fristad bibliotek i en 
artikel som tog upp öppettider och personalneddragningar. Han menar att det inte var en 
positiv artikel då den handlade om besparingar. En annan respondent tar upp att tidningen 
skrivit lite om nedläggningar av mindre bibliotek. 
 
 



 49 

7. Analys och diskussion av materialet 
 
Vi har nu kommit till den del som skall besvara våra två sista frågeställningar. Här kommer vi 
att göra jämförelser mellan vad som framkommit i artiklarna respektive i intervjuerna samt 
koppla resultatet från vår undersökning till tidigare forskning.  
 
Det finns olikheter i vårt empiriska material, eftersom det består av både intervjuer och 
artiklar. Skillnaderna beror framför allt på att intervjumaterialet har vi själva varit med och 
påverkat med de frågor vi valt att ställa. Samtidigt har valet av öppna frågor minskat den 
påverkan. Vårt artikelmaterial är av en annan typ, men därmed inte sagt att de båda inte kan 
jämföras. När vi drar slutsatser kring likheter och skillnader mellan de bilder av biblioteket 
som kommer fram, tar vi hänsyn till vilken typ av material det handlar om. Vi har velat 
undersöka både allmänhetens uppfattningar om bibliotek och vad lokalpressen skriver om 
bibliotek. Det är dock svårt att säga var gränsen går mellan allmänhetens och tidningens bild 
av bibliotek. Som vi ser det finns det ett samspel som visar sig dels i att journalisterna skriver 
om det som allmänheten faktiskt gör på biblioteket och dels i att de skriver för att få läsare, 
dvs. det är viktigt att det intresserar allmänheten och till viss del består av sådant allmänheten 
känner till och kan anknyta till.  
 
Vi har i vår metoddel reflekterat något över den tolkningsprocess som står emellan 
respondenternas svar och vår uppfattning av deras svar. Vi säger där att det faktum att vi för 
anteckningar under intervjuerna gör att vi tidigt tolkar svaret eftersom vi till viss mån måste 
begränsa det vi antecknar. När vi så analyserar vårt material tillkommer ytterligare en 
tolkningsprocess. För att undersöka vilka bilder av folkbiblioteket som finns hos allmänheten 
har vi ställt olika frågor som får fram vad som förknippas med biblioteket. När vi nu använt 
Anderssons och Skot-Hansens modell för att sortera in de företeelser som kommit fram, har vi 
eventuellt gjort val som våra respondenter inte skulle känna igen sig i. Många respondenter 
har t.ex. sagt att man på biblioteket kan läsa dagstidningar. Vi har då valt att placera in det 
under biblioteket som informationscenter eftersom vi anser att man läser för att få 
upplysningar och samhällsinformation. Resultatet blir att vi anser den respondenten ha en bild 
av biblioteket som informationscenter. Respondenten själv kan emellertid se 
tidningsläsningen snarast som ett tidsfördriv eller nöje. De som nämnt att man kan sitta och 
studera på biblioteket tänker kanske inte alls som vi att biblioteket då blir ett kunskapscenter, 
utan ser bara de praktiska förutsättningarna: lugnt, plats att sitta, gratis. Uttalanden som gäller 
böcker har vi placerat in under biblioteket som kulturcenter, men det är inte säkert att 
respondenten ser på bokläsning som kultur. T.ex. har respondenterna hos Eriksson och 
Hveem, trots att de ser böcker som det viktigaste, inte valt att se biblioteket som 
kulturinstitution. 96 Det kan också finnas stora nyansskillnader i uttalanden som vi placerar i 
samma kategori. Om en respondent säger att man på biblioteket kan läsa böcker och en annan 
säger att biblioteket har en viktig uppgift i att främja kulturen ingår båda i biblioteket som 
kulturcenter. Nyansskillnader av den typen har vi velat lyfta fram i analysen eftersom de har 
betydelse för djupet i bilderna som respondenterna bär på. Vi hoppas givetvis också att vi i 
möjligaste mån uppfattat respondenternas svar så som de menat dem. När det gäller våra 
indelningar i stort och vårt användande av modellen i det arbetet, tror vi att de ger goda 
förutsättningar för att få fram hur respondenterna ser på biblioteket. Vi tror till och med att vi 
får veta mer om deras verkliga bild än om vi hade frågat om de olika rollerna och på så sätt 
först medvetandegjort dem.  

                                                 
96 Eriksson & Hveem 2003, s. 52. 
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Det är inte bara i analysen av intervjuerna vi gör tolkningar utan också i vår artikelanalys. 
Analysen av artiklarna innehåller en tolkningsprocess mindre, eftersom artiklarna är ett 
material som är färdigt för tolkning. Texten finns redan och är inte beroende av vad vi hinner 
anteckna. En annan skillnad är att vi inte har möjlighet att ställa följdfrågor till 
artikelförfattaren när vi inte förstår. Eftersom vi vill tolka artiklarna utifrån läsarens 
perspektiv tycker vi emellertid inte att detta innebär något problem. Det är för vår del 
viktigare att vi i vår tolkning får fram hur texten uppfattas än vad artikelförfattaren menat med 
den. 
 
 

7.1 Roller hos folkbiblioteket 
 
Vi har, både i vårt artikel- och intervjumaterial, funnit bilder av biblioteket som stämmer 
överens med alla de fyra roller Andersson och Skot-Hansen tillskriver biblioteket. Det hade vi 
också förväntat oss. Skillnaden mellan artiklarna och intervjuerna hade vi föreställt oss skulle 
ligga i vilken typ av verksamhet som lyftes fram. Fortfarande så att alla biblioteksrollerna 
skulle kunna återfinnas men att vi i intervjuerna skulle få en bild som innefattade den mest 
vanliga biblioteksanvändningen samt arrangemangen medan tidningen skulle lyfta fram något 
mer speciella arrangemang och olika typer av läsprojekt. Den kännedom om biblioteket som 
vi kunde se i våra intervjuer var mindre än vi trott. Det var den mest grundläggande 
biblioteksservicen som lyftes fram och olika arrangemang nämndes inte i någon större 
utsträckning. Artiklarna motsvarade i högre grad våra förväntningar även om vi också fann 
material vi inte väntat oss. 
 
Här följer ett avsnitt för varje biblioteksroll där vi redogör för hur vi kunnat utläsa denna i 
artiklar och intervjuer. Vi vill härmed söka svaret på vår tredje frågeställning: 
 
Vilka funktioner och roller hos folkbiblioteket kan återfinnas i artiklarna respektive i 
intervjuerna och hur kommer de till uttryck där? 
 
 

7.1.1 Kulturcenter 
 
Biblioteket som kulturcenter är den roll som är mest framträdande både i vårt artikelmaterial 
och i vårt intervjumaterial. Något som i hög utsträckning kopplas till biblioteket, både i 
tidningsartiklarna och i våra intervjuer, är böcker. Böcker har vi kopplat till kulturrollen 
eftersom vi uppfattar det som att det i de flesta fall handlar om skönlitteratur. I artiklarna 
framgår det oftast av sammanhanget om det är fack- eller skönlitteratur som avses. I 
intervjuerna talas det ibland om böcker i allmänhet, det finns då en risk att vi missuppfattat 
vilken typ av litteratur det handlar om och således borde eventuellt en del av de uttalanden om 
böcker som vi kopplat till kulturrollen ha placerats inom biblioteket som kunskapscenter. Den 
starka kopplingen mellan bibliotek och böcker har tidigare framkommit i vår resultatdel (se 
avsnitt 6.1.1 och 6.2.1), och eftersom den är så framträdande både i artikel- och 
intervjumaterialet vill vi betona den även här. Det kan också vara intressant att lyfta fram att 
det hos flera respondenter genom ordval och tonfall framkom att kopplingen mellan bibliotek 
och böcker var alldeles självklar för dem.  
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Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen har i sin undersökning kommit fram till att de flesta 
av de intervjuade associerar bibliotek till utlån av böcker. Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen menar att det inte är särskilt överraskande, men att det visar att det finns en 
förhållandevis enhetlig bild av vad biblioteket är. En bild som inte påverkas i någon större 
utsträckning av kön, ålder, utbildning, inkomst och biblioteksanvändning. Genomgående har 
det visat sig att det är utlåningen av böcker som utgör biblioteket som företeelse för 
intervjupersonerna.97 Vi kan i vår undersökning, liksom Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen, se att biblioteket i mycket hög utsträckning förknippas med böcker. När våra 
respondenter fick nämna tre saker som de kom att tänka på när de hörde ordet bibliotek tog de 
allra flesta upp böcker. Flera gånger handlade det om utlån av böcker medan de andra gånger 
endast har sagt ”böcker”. Vi förmodar att det då även inbegriper att man kan läsa och låna 
böckerna. Även när vi studerat vårt artikelmaterial har många av de artiklar vi placerat in 
under biblioteket som kulturcenter på något sätt tagit upp böcker. I Audunsons undersökning 
framkom att allmänheten ansåg att bibliotekets näst viktigaste tjänst var förmedling av god 
fritidsläsning. 98 Här framkommer en bild av biblioteket som litteraturförmedlare, vilken även 
den får ses som starkt kopplad till böcker eftersom en stor del av bibliotekets litteratur består 
av böcker. Bilden av biblioteket som en plats med böcker och för bokintresserade framträder 
alltså förutom i vår undersökning även i dessa båda undersökningar.  
 
En av våra intervjufrågor handlade om anledningar som kan finnas att inte använda bibliotek. 
Svaren där gav några olika bilder av biblioteket som till viss del återfinns även på andra 
ställen i intervjuerna. Dels kunde vi se att biblioteket sågs som bokförmedlare. Om individen 
har tillräckligt mycket pengar för att själv köpa de böcker som önskas behövs inte biblioteket. 
Likaså beskrevs de billiga pocketböckerna konkurrera med biblioteket, eftersom fler har råd 
att köpa dem och då inte behöver gå till biblioteket. En annan anledning till att inte använda 
biblioteket ansågs vara att det är för besvärligt att lämna tillbaka böckerna. Återigen är det 
alltså boklån som är huvudsaken. Den här bilden är nog en av de mer vanligt förekommande. 
Lindstams magisteruppsats rymmer bilder som fokuserar på litteraturen, nämligen de båda 
som rör kvalitetslitteratur.99 De användarundersökningar vi presenterat samt vår egen 
intervjuundersökning visar att biblioteket främst ses som förmedlare av litteratur och att det är 
den uppgiften som anses viktigast och används mest. En respondent menar att Internet kan 
vara en anledning att inte använda biblioteket (vad det säger om biblioteket återkommer vi 
till), men då det är roligare med böcker kanske det används ändå. Det biblioteket erbjuder, 
kommer i det här fallet alltså uteslutande från böcker och ingen omkringliggande service 
nämns. 
 
Kopplingen mellan böcker och bibliotek är således mycket stark och vi förstår än bättre hur 
framträdande skönlitteraturen är för bibliotekets kulturella roll när vi ser resultaten från 
Thórsteinsdóttirs och Arvidssons undersökning. De har valt att inte ta med bibliotekets 
uppgift som förmedlare av skönlitteratur i några av frågorna, vilket vi tror är anledningen till 
att kulturrollen uppmärksammas så lite av användarna i deras undersökning. 100 För vår del 
kvarstår emellertid problemet vi nämnde i kapitlets inledning, nämligen att vi inte kan vara 
säkra på att respondenterna kopplar samman böcker med kultur. 
 
Sagostunder på biblioteket är något som inte nämns så ofta, men de finns med i ungefär 
samma utsträckning både i vårt artikel- och intervjumaterial. Annars är olika typer av 

                                                 
97 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 24. 
98 Audunson 2001, s. 214. 
99 Lindstam 1998, s. 42f. 
100 Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 19.  
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arrangemang något som främst förekommer i våra tidningsartiklar. Författarbesök och 
teaterföreställningar på biblioteket nämns uteslutande i artikelmaterialet, medan utställningar 
även omnämns av någon enstaka respondent. En av respondenterna berättar att han besöker 
utställningar på biblioteket, men att han inte ser utställningar som en egentlig uppgift för 
biblioteket. Konserter och musikstunder beskrivs även de endast i vårt tidningsmaterial. Att 
olika arrangemang beskrivs i tidningsartiklarna kan förklaras med att artiklar i dagstidningar 
oftast tar upp något som hänt eller som kommer att hända. Den ständigt pågående 
verksamheten beskrivs inte lika ofta. Arrangemang tas emellertid nästan inte alls upp av våra 
respondenter. Möjligen beror det på hur vi formulerat våra intervjufrågor. Om vi hade frågat 
efter vad som händer på biblioteket så hade kanske fler saker av arrangemangskaraktär 
kommit fram. Eller nämns inte händelser med arrangemangskaraktär därför att man inte 
känner till dem? De flesta av våra respondenter är dock biblioteksbesökare och skulle av den 
anledningen kunna tänkas ha god kännedom om vad som händer på biblioteket. Dessutom är 
det just händelser av arrangemangskaraktär som tidningar till stor del skriver om. Eftersom 
många arrangemang uppmärksammas i Borås Tidning och nästan alla våra respondenter läser 
tidningen tänker vi att olika arrangemang borde nämnas i större utsträckning i intervjuerna. 
Det visade sig dock att våra intervjupersoner överlag hade svårt att komma ihåg om och i så 
fall vad Borås Tidning hade skrivit om bibliotek. Vi tänker oss att vad man minns efter att ha 
läst igenom en tidning till stor del beror på vad man är intresserad av. Eriksson och Hveem 
kom i sin undersökning fram till att intresset för arrangemang är litet. I en fråga där 
respondenterna svarade på vilket arrangemang som är viktigast fyllde mer än 50 % i 
alternativet "inget av ovanstående" utan att lämna något eget alternativ.101 Kanske är det detta 
låga intresse som avspeglar sig i vår undersökning.  
 
I intervjuerna framkommer överlag den praktiska servicen i större utsträckning än i 
tidningsartiklarna. Ett exempel är att möjligheten att låna CD-skivor och video ofta omnämns 
i intervjuerna, men knappt omtalas i tidningsartiklarna. I detta fall kan det kanske vara så att 
denna typ av service anses så självklar att det inte tas upp samma utsträckning i artiklarna. En 
annan typ av praktisk användning som kommer fram i intervjuerna är att man på biblioteket 
har möjlighet att titta på en bok för att bestämma om man skall köpa den eller inte i 
bokhandeln.  
 
En av våra respondenter anser att en av bibliotekets viktigaste uppgifter är att bevara kultur 
genom att ha kvar gamla böcker. Detta kan kopplas till den tanke som Nils Gunnar Nilsson, 
dåvarande kulturredaktör på Sydsvenska Dagbladet, framför i en artikel som Lindstam 
studerat i sin undersökning. Han menar, i artikeln som handlar om inköpsförfarandet på 
bibliotek, att biblioteket bör fungera som ett kollektivt minne. Något som tidigare varit ett 
ideal och som bör fortsätta för att inte minnesluckor skall uppstå.102 Den amerikanske 
professorn Patrick Wilson, tidigare verksam inom biblioteks- och informationsvetenskap, för 
fram tanken att biblioteket genom att ge tillgång till stora mängder information, och som vi 
ser det på så sätt utgöra ett kollektivt minne, fyller en funktion även för dem som inte 
använder biblioteket. De anser att det är bra att biblioteket finns i fall de skulle behöva 
använda det. De kan också vara hjälpta av att andra använder biblioteket i olika syften på 
samma sätt som de kan ha nytta av att någon annan går en viss utbildning. 103 Om biblioteket 
köper in böcker för att täcka in så mycket litteratur som möjligt och fungera som ett kollektivt 
minne kan det samtidigt bidra till att okända författare når ut. Något som en av våra 
respondenter ansåg vara en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Den tanken kan vi också 
                                                 
101 Eriksson & Hveem 2003, s. 46-48, 63. 
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103 Wilson, Patrick 1977. Public Knowledge, Private Ignorance, s. 83f. 
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koppla till vad Peter Luthersson, då Svenska Dagbladets kulturchef, säger i en artikel som 
Lindstam tar upp. Luthersson menar att biblioteket har ett ansvar gentemot antikvariat och 
småförlag. 104 I de här fallen är biblioteket inte främst, eller åtminstone inte bara, till för 
användarna. Biblioteket skall sprida litteraturen också för marknadens och författarnas skull.   
 
Vi har i vårt artikelmaterial sett att en stor del av innehållet kan kopplas till biblioteket som 
kulturcenter. Ekberg-Andersson och Kapla har i sin undersökning om utbildningsbibliotekens 
synlighet i dagspressen kommit fram till att det till stor del är den traditionella bilden av 
biblioteket som litteratur- och kulturförmedlare som förmedlas.105 Deras undersökning gällde 
utbildningsbibliotek under åren 1996 till 1999, men deras resultat liknar ändå de tendenser 
som vi ser i vår undersökning. Både hos dem och i vår undersökning är det en stor del av 
materialet som fokuserar på saker som kan hänföras till biblioteket som kulturcenter. Även i 
BTJ:s undersökning framkommer det att många ser biblioteket som förmedlare av kultur.106 I 
Erikssons och Hveems undersökning ser 33 % av biblioteksbesökarna främst på biblioteket 
som en kulturinstitution. Det kan jämföras med biblioteket som informationscenter som 
valdes av flest och fick 38 %.107  
 
 

7.1.2 Kunskapscenter 
 
En aspekt på biblioteket som kunskapscenter är biblioteket som pedagogisk resurs. Det är en 
funktion som det har talats mycket om i samband med de senare årens framväxt av 
informationssamhället och utbildningens ökande betydelse. Att biblioteket utgör en 
pedagogisk resurs kan ha flera olika betydelser. I Ekberg-Anderssons och Kaplas uppsats 
framgår att det dels kan vara biblioteket som en plats där man kan söka sig fram till 
information på egen hand och dels att det kan betyda att biblioteket ordnar undervisning i 
informationssökning och är en aktiv informationsförmedlare.108 Biblioteket som pedagogisk 
resurs ser vi som en funktion vilken ryms inom alla de fyra roller som Andersson och Skot-
Hansen ställer upp i sin modell, men som i vårt material tydligast framkommit i samband med 
biblioteket som kunskapscenter. Både i vårt artikelmaterial och intervjumaterial kan vi finna 
synen på biblioteket både som en passiv kunskapskälla och som en aktiv kunskapsförmedlare. 
Vi menar att biblioteket beskrivs som en passiv kunskapskälla när det som framkommer är att 
det på biblioteket finns informationskällor att använda, men att man som besökare själv måste 
vara aktiv för att få fram vad man söker. Biblioteket som en aktiv kunskapsförmedlare 
framkommer, anser vi, t.ex. när det i artiklarna berättas om olika typer av föreläsningar som 
hållits på biblioteket, litteraturprojekt som biblioteket bedriver eller deltar i och om kurser 
som biblioteket anordnar. Vi ser även biblioteket som aktivt när respondenterna sagt att 
biblioteket ger information, till skillnad från när de säger att det på biblioteket finns 
information, då vi anser att det framkommer en bild av biblioteket som en passiv 
kunskapskälla.  
 
I intervjuerna framkommer att ett par av respondenterna anser att bibliotekets främsta uppgift 
är folkbildning, utbildning och att bidra till allmänbildning. Saker som i mångt liknar varandra 
och som till viss del kan uppnås genom att biblioteket finns. De kräver dock aktiva insatser 
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för att komma så många som möjligt till godo. En intervjuperson säger att en anledning till att 
använda biblioteket kan vara att ”barnen skall lära sig läsa och slå upp”. Är det något som 
man förväntar sig att barnen lär genom att komma till biblioteket och vistas där, eller 
förväntar man sig att bibliotekspersonalen skall lära barnen detta? Flera av våra respondenter 
har använt ordet kunskap för att beskriva biblioteket (för en person som inte vet vad ett 
bibliotek är). De har då uttryckt sig som att det finns kunskap på biblioteket. Även i samband 
med andra frågor framkommer synen att biblioteket har information och/eller att det där finns 
kunskap. Frågan vi ställer oss är om de som givit dessa svar endast ser biblioteket som en 
plats där man kan hämta kunskap eller om de även ser biblioteket som en aktiv 
kunskapsförmedlare.  
 
Att biblioteket är en plats för studier är en uppfattning som framkommer i flera av våra 
intervjuer, men som inte alls lyfts fram i artiklarna som vi studerat. BTJ:s undersökning från 
slutet av 1990-talet visar att när de som besvarat undersökningen fått betygsätta olika 
påståenden om biblioteket så instämmer flest i att biblioteket är ett stöd för studerande samt 
verkar läsfrämjande för barn. Det visar sig även att många ser biblioteket som förmedlare av 
kunskap.109 Både Rönnlund och Audunson finner även de att biblioteket förknippas med 
utbildning.110 Thórsteinsdóttir och Arvidsson finner att biblioteksanvändarna anser 
bibliotekets viktigaste uppgift vara att stödja den formella utbildningen. Thórsteinsdóttir och 
Arvidsson föreslår två orsaker till att bibliotekets roll för den formella utbildningen rankas 
högst i undersökningen. Den första är att det är en avspegling av diskussionen i samhället där 
det läggs stor vikt vid utbildning. Den andra orsaken är att det kärva ekonomiska läget gör att 
fler använder sig av bibliotekets tjänster som är gratis, t.ex. lån av kursböcker. 111 I Lindstams 
undersökning kring folkbibliotek i dagspressen beskrivs biblioteken i bilden av biblioteket 
som skolans förlängda arm ha fått fler och fler uppgifter gentemot studerande.112 Det står 
således klart att biblioteket anses fylla en funktion i samband med studier. Att detta inte 
kommer fram i tidningsartiklarna kan bl.a. bero på att även denna funktion blivit självklar och 
att det är något som ständigt pågår och därför inte är så intressant att skriva om.  
 
Några artiklar i Borås Tidning har tagit upp olika språk- och litteraturprojekt. Flera av dessa 
bygger på samverkan mellan biblioteket och skolan. Olika typer av samverkan och språk- och 
litteraturprojekt nämns inte ofta i våra intervjuer. Det kan naturligtvis bero på hur vi ställt våra 
frågor, men det visar att det inte är något som man i första hand kopplar samman med 
biblioteket. En respondent kände till att biblioteket ordnat med boklådor till dagis och ett par 
nämner att biblioteket kan ha en läsfrämjande uppgift för barn. Det är alltså inte många 
intervjupersoner som nämner någon målgrupp för bibliotekets verksamhet överhuvudtaget. 
Om det tas upp så är det just barn som de talar om. I Thórsteinsdóttirs och Arvidssons 
undersökning ville bara knappt hälften av respondenterna prioritera en målgrupp framför en 
annan. De som svarade prioriterade barn högst och därefter gymnasister och 
grundskoleelever.113 En annan fråga visade att användarna såg barnverksamheten som 
bibliotekets näst viktigaste uppgift.114 I BTJ:s undersökning hamnade påståendet att 
biblioteket främjar barns läsning på andra plats.115 I undersökningen gjord av Audunson 
hamnade förmedling av litteratur till barn på fjärde plats när allmänheten gjorde en 
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prioritering av bibliotekets olika tjänster. Audunson anser att placeringen är överraskande och 
visar på resultaten i två andra undersökningar där barnverksamhet värderats högre.116 
Thórsteinsdóttirs och Arvidssons, BTJ:s och Audunsons undersökningar skiljer sig från vår på 
så sätt att det är en värdering av givna alternativ som gjorts. Vi har inte givit fasta 
svarsalternativ och vår intervjuundersökning omfattar mycket färre personer än deras 
enkätundersökningar. Vad som ändå kan vara nämnvärt att notera är att när verksamhet för 
barn inte har aktualiserats (genom att få det som alternativ) så har den inte spontant nämnts i 
någon större utsträckning. Det verkar alltså inte vara något som man i första hand förknippar 
med bibliotek. Det finns emellertid många faktorer som kan ha påverkat denna tendens som vi 
tycker oss se. Kanske intervjuade vi inte så många småbarnsföräldrar. Vi förmodar att 
personer som själva har små barn i större utsträckning är medvetna om vad biblioteket 
erbjuder för barn och därmed lyfter fram det i större utsträckning än de som inte har barn. 
Sammanfattningsvis kan sägas att om verksamhet riktad till en särskild målgrupp tas upp, så 
är det främst barn och vad som görs för dem som nämns. Att det är barnverksamhet som 
aktualiseras kan tänkas bero på att barn är en grupp som många är medvetna om och som en 
stor del av bibliotekets verksamhet riktar sig till. Det är också synligt för besökaren att 
biblioteket riktar verksamhet mot barn då flertalet bibliotek har en särskild avdelning för barn. 
 
 

7.1.3 Informationscenter 
 
Vi ser en uppfattning hos våra respondenter att biblioteket inte behövs på samma sätt nu när 
Internet finns. Internet jämställs alltså med biblioteket. Vilka är då likheterna dem emellan? 
Vi tror att det handlar om det några av respondenterna uttryckligen säger, nämligen att 
Internet ger information och fakta. Det är alltså så man även ser på biblioteket. Också i 
Lindstams uppsats kommer sådana tankar fram. Den bild hon har kallat biblioteket som 
informations- och kunskapsportal handlar visserligen främst om IT och upphovsrätten, men 
två synpunkter som kan jämföras med våra respondenters framkommer. En tanke är att 
biblioteket inte kommer att vara speciellt välbesökt då det finns tillgång till information via 
Internet på andra platser. Den synpunkten besvaras med att biblioteket kommer att fortsätta 
vara eftersökt bl.a. för sina samlingars och sin miljös skull, vilket vi kanske kan jämföra med 
tanken hos en respondent att böcker är roligare än Internet. Biblioteket kommer också 
fortsättningsvis att behövas, inte för att informationen bara finns där utan för att personalen 
har kompetensen att guida besökaren rätt bland mängderna av information. 117 Den tanken 
utrycks inte tydligt hos våra respondenter när det gäller information på Internet, men flera tar i 
andra sammanhang upp just den här typen av biblioteksservice. 
 
En av våra respondenter sade att biblioteket kan hjälpa till att guida i informationsflödet. 
Ytterligare några tog upp att biblioteket skall ha kunskap om olika källor och hjälpa till att 
söka information. Detta är en uppgift som inom biblioteksvärlden ibland setts som räddningen 
för framtidens bibliotek. Eftersom man i dagens samhälle kan få tillgång till information på så 
många andra sätt än genom biblioteket har det antytts att det i framtiden inte behövs några 
bibliotek. Informationsutbudet ökar dock hela tiden och det behövs de som kan bistå med 
ledning i informationsflödet. Att ge den vägledningen ses då och då som bibliotekens framtida 
huvuduppgift och anledningen till att biblioteken skall finnas kvar. Möjligheten att få 
vägledning är något som några av våra respondenter nämner, men inget som lyfts fram i 
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tidningsartiklarna. Att respondenterna tar upp detta kan möjligen bero på att IT, och då ibland 
även bibliotekets funktion i informationssamhället, diskuterades mycket för några år sedan 
och att det bidragit till en ökad medvetenhet hos allmänheten. Att vi i tidningsartiklarna inte 
funnit något om att biblioteket kan bistå med orienteringshjälp i informationsflödet kan bero 
på att det under det senaste året inte förts någon allmän livligare debatt kring IT. Vad 
Lindstam skriver om att bilden av biblioteket som informations- och kunskapscentral relateras 
till ny teknisk utveckling och att uppgiften att ge tillgång till information lyfts fram och 
diskuteras med anledning av ny informationsteknologi styrker detta antagande.118 
 
Att biblioteket ger olika typer av samhällsinformation genom bl.a. politiker- och debattkvällar 
är något som främst framkommer i vårt artikelmaterial. Kanske är respondenterna inte i någon 
högre utsträckning medvetna om att detta anordnas på biblioteket. Det kan också vara så, som 
Erikssons och Hveems undersökning antyder, att intresset för politikerkvällar är lågt.119 Hos 
Audunson kom förmedling av samhällsinformation på femte plats, av tio, när allmänheten 
gjorde en prioritering av bibliotekets olika tjänster.120 I BTJ:s undersökning hamnar 
påståendet att biblioteket sprider viktig samhällsinformation på fjortonde plats medan 
påståendet att biblioteket är ett viktigt lokalt informationscenter kommer på tionde plats av 
20.121 Informationsrollen är alltså inte särskilt framträdande varken i Audunsons eller BTJ:s 
undersökning. I vårt material visade det sig att endast ett fåtal artiklar tog upp sådant som hör 
ihop med biblioteket som informationscenter, medan i princip alla respondenter nämnde 
information. Att information kopplas till bibliotek kan vi också se i Erikssons och Hveems 
undersökning där användarna ser på biblioteket främst som informationscenter.122 
 
 

7.1.4 Socialt center 
 
Bergström och Ring har funnit att bibliotekets roll som socialt center blir allt viktigare och i 
Thórsteinsdóttirs och Arvidssons undersökning placerar sig den sociala rollen högt, vilket vi 
finner anmärkningsvärt eftersom den i andra undersökningar brukar hamna mycket lägre.123  I 
BTJ:s undersökning framkommer det t.ex. att mycket få ser biblioteket som en viktig 
mötesplats.124  Inte heller i vårt material är mötesplatsfunktionen särskilt framträdande. Någon 
respondent nämner att biblioteket är en mötesplats för likasinnade och att man känner en tyst 
samhörighet, men det är inte många som nämner just mötesplatsfunktionen. Biblioteket som 
socialt center innefattar dock mer än att vara en mötesplats och räknas även de andra sakerna 
in så är det ganska många som tar upp biblioteket sett som socialt center. I några artiklar 
framkommer direkt och indirekt att biblioteket fungerar som en mötesplats för väljare och 
politiker, men det är endast i en artikel som mötesplatsfunktionen uttryckligen nämns. 
Däremot behandlar artiklarna oftare än intervjupersonerna både bibliotekets service för 
grupper med särskilda behov och bibliotekets samverkan med andra aktörer. Att biblioteket 
ger tillgång till olika typer av utrustning, som t.ex. datorer och släktforskningsmaterial 
kommer till uttryck i ungefär samma utsträckning i både artiklar och intervjuer. Annan service 
och rådgivning nämns däremot mer frekvent i intervjuerna än i artiklarna.  
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Bergström och Ring skriver i sin sammanfattning att de vid en jämförelse med vad andra 
forskare skriver så har en gemensam nämnare trätt fram, nämligen att bibliotekets roll som 
socialt center blir allt viktigare. Vi finner det dock oklart vilka forskare som de stödjer sig på. 
I sin egen undersökning har de sett att biblioteket som en lokal mötesplats är viktigt för 
pensionärerna som de intervjuat.125 Vad vi ser i vårt material är ändå att bibliotekets roll som 
socialt center inte är särskilt framträdande och att mötesplatsfunktionen, som är en del av vad 
som ryms inom biblioteket som socialt center, inte ofta nämns uttryckligen vare sig i 
artiklarna eller i intervjuerna. I Audunsons undersökning ser endast tre procent av 
allmänheten bibliotekets mötesplatsfunktion som främsta anledningen att satsa på bibliotek.126 
I BTJ:s undersökning är det så få som håller med om att biblioteket är en viktig mötesplats för 
människor att det påståendet hamnar sist av 20 olika påståenden om biblioteket.127 Hos 
Eriksson och Hveem väljer endast ungefär tio procent av besökarna biblioteket som en 
mötesplats, som det påstående som bäst beskriver deras syn på biblioteket.128 Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussen visar däremot att för personer i en av de fyra olika livsstilarna, som 
de undersökt, har biblioteket som mötesplats en betydande roll. Ytterligare en livsstil 
använder sig mycket av biblioteket som socialt center, dock med betoning på andra aspekter 
än just mötesplatsfunktionen. 129 I Audunsons samt Erikssons och Hveems undersökningar var 
det den viktigaste anledningen till att satsa på bibliotek respektive den roll som bäst beskrev 
respondentens syn på biblioteket som skulle anges. Det är då inte så konstigt om 
mötesplatsfunktionen hamnar långt ned eftersom den huvudsakliga anledningen att besöka 
biblioteket för de flesta är en annan än att möta andra människor. Det behöver dock inte 
betyda att man inte uppskattar möjligheten att träffa människor, men man ser det kanske mer 
som en extra bonus. 
 
 

7.1.5 Demokratifrämjande 
 
Många av våra respondenter betonar tillgången till litteratur och information som något av det 
viktigaste hos biblioteket. I andra intervjuuttalanden framgår det att ett par av bibliotekets 
viktigaste uppgifter är att låna ut böcker till alla människor och att ge alla tillgång till kultur. 
Dessa uttalanden rymmer en demokratiaspekt, vilken länge funnits som en grund för 
biblioteksarbetet. Grunden för bildandet av folkrörelsebiblioteken under början av 1900-talet 
var att ge alla, och då även de lägre samhällsklasserna, möjlighet att utbilda sig på egen hand, 
genom att ställa litteratur till förfogande.130 Att vara till för alla är en tanke som även 
Palmgren, då bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket, poängterade i en statlig utredning 1911 
genom att påpeka att biblioteken skulle vara kommunala, allmänna och offentliga och att de 
borde ge samma service till alla medborgare utan hänsyn till stånd, klass eller ålder.131 Även 
idag är tankarna om bibliotekets demokratiska roll levande bland bibliotekarier, vilket Per G. 
Jönssons magisteruppsats från 1999 visar. Han har undersökt bibliotekariers ideologiska 
utgångspunkter och kommit fram till att sju av de 16 bibliotekarier han intervjuat har 

                                                 
125 Bergstöm & Ring 2003, s. 66. 
126 Audunson 2001, s. 216. 
127 Tang & Thorén 1998, s. 15. 
128 Eriksson & Hveem 2003, s. 52. 
129 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 129. 
130 Åberg 1982, s. 58ff. 
131 Nilsson 1999, s. 201, 204f. 



 58 

demokratifunktionen som ideologisk bas.132 Även i Audunsons undersökning framkommer 
det att en stor andel av bibliotekarierna poängterar bibliotekets funktion för demokrati och 
jämlikhet. Det var för dem den viktigaste, bland fem olika anledningar att satsa på 
folkbibliotek. För allmänheten, var däremot anledningen ”biblioteket främjar demokrati och 
jämlikhet” näst minst viktig. 133 Även i BTJ:s undersökning framkommer att det bland 
allmänheten inte är många som ser eller värdesätter bibliotekets demokratifunktion. Det är 
endast ett fåtal som instämmer i att biblioteket bidrar till en demokratisk utveckling. Det visar 
sig genom att påståendet ”Biblioteket bidrar till demokratins utveckling” hamnar först på 
femtonde plats av totalt 20.134 I Jochumsens och Hvenegaard Rasmussens undersökning ses 
biblioteket bl.a. som något som är till för alla. Det konstateras även att några av 
intervjupersonerna förknippar biblioteket med fri tillgång till information. En av de 
intervjuade säger att han tror att utan bibliotek skulle klasskillnaderna på det mentala området 
bli mycket större.135 Även i våra intervjuer är det relativt många som lyft fram att biblioteket 
är viktigt för att ge alla tillgång till kultur och information. Många påtalar också att det 
biblioteket ger är gratis och några lyfter fram vikten av att det är så för att alla skall få samma 
möjligheter. En avgörande betydelse för om bibliotekets roll för demokratin kommer fram är 
hur frågorna formuleras och tolkas. I våra egna intervjuer har vi ansett t.ex. ”Att låna ut 
böcker till alla” som ett uttryck för den demokratiska tanken. I BTJ:s undersökning är det 
däremot påståendet ”Biblioteket bidrar till demokratins utveckling” som allmänheten har fått 
ta ställning till. Vad som egentligen avses med detta uttryck kan vara svårt att veta och man 
håller kanske därför inte med om påståendet även om man tycker att det är viktigt att 
biblioteket lånar ut böcker till alla.  
 
En av våra respondenter associerar bibliotek till hög utbildning. Vi har, som nämnts, placerat 
in det uttalandet under kunskapscenter, men vill också kommentera det här. Eftersom 
respondenten inte har utvecklat svaret närmare blir det svårt att veta om vi gjort en korrekt 
inplacering. Kunskapscenter är en ram runt utbildning och respondenten kanske menar att 
biblioteket hjälper till så att man kan skaffa sig hög utbildning. Det kan också vara så att 
respondenten menar att biblioteket främst används av dem som har hög utbildning. En sådan 
syn på biblioteket kan vara en kraftig barriär till att använda biblioteket om man själv inte har 
någon högre utbildning. På det sättet blir inte biblioteket till för alla och därmed fyller det inte 
sin demokratiska funktion.  
 
I vårt undersökningsmaterial framkommer således demokratitanken i intervjuerna med 
allmänheten, men den syns knappast i vårt artikelmaterial. En artikel som handlar om att 
biblioteksmuseet i Borås har fått en ny avdelning om barnverksamhet tar dock även upp att 
bibliotekets historia är nära förknippad med bl.a. demokrati (N12). I en annan artikel berättas 
det att biblioteket ”startade med sina föreläsningar när kommunen arbetade mycket med 
demokratifrågan” (S4). Att bibliotekets roll för demokratin inte framkommer i så många 
artiklar tror vi kan tänkas hänga samman med att man i lokalnyheterna främst skriver om 
händelser eller gör reportage om lokala företeelser och att man i sådana sammanhang inte tar 
upp ideologiska diskussioner.  
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7.2 Några teman om folkbiblioteket 
 
Innan vi påbörjade arbetet med våra artiklar och intervjuer var vi övertygade om att vi skulle 
få fram bilder som inte kunde återföras till vare sig kultur-, kunskaps-, informations- eller 
socialt center. Vi tänkte oss att många av våra respondenter skulle beskriva biblioteket med 
hjälp av dess miljö. Även i tidningsartiklarna väntade vi oss miljöbeskrivningar av olika slag. 
Särskilt tänkte vi oss att det att biblioteket traditionellt sett skall vara en tyst plats skulle 
komma fram tydligt. Vi tänkte oss också att den senaste tidens kärva ekonomi i kommunerna, 
med besparingar som följd, skulle kommenteras i både artiklar och intervjuer. Det visade sig 
att det i tidningen skrivits en del, men våra respondenter tog inte upp mycket kring bibliotek 
och besparingar. Däremot stämde våra tankar om att det skulle framkomma bilder av 
biblioteket relaterade till miljön där samt att det skulle framkomma bilder som inte kan 
redovisas inom de olika rollerna. Vi har därför valt att i följande avsnitt istället ordna och 
analysera bilderna efter olika teman. De teman vi valt är: Miljö, Kvalitet, Värderande 
uttalanden, Besökare eller icke-besökare, Marknadsföring och Borås Tidning. På det viset vill 
vi svara på vår fjärde frågeställning: 
 
Vilka uppfattningar om folkbiblioteket och dess verksamhet beskrivs i artiklarna 
respektive i intervjuerna? 
 
Denna frågeställning besvaras även till viss del där vi behandlar de olika biblioteksrollerna, 
eftersom uppfattningarna vi funnit givetvis kan handla om kultur, information osv. Här har vi, 
som nämnts, analyserat uppfattningar kring det som inte berör specifika roller utan t.ex. hela 
verksamheten eller miljön på biblioteket. Det finns ett undantag, nämligen det som gäller 
kvaliteten. I det fallet kan vi se uppfattningar som berör både skönlitteratur (kultur) och 
facklitteratur (information eller kunskap). Vi har dock valt att presentera det som rör kvalitet i 
ett gemensamt avsnitt, då vi tycker att det blir tydligare.  
 
 

7.2.1 Miljö 
 
I våra intervjuer finns det gott om kommentarer som handlar om biblioteksmiljön och tystnad 
är något som flera av våra respondenter förknippar med bibliotek. Det syns tydligt i 
intervjuerna och en del respondenter tar upp tystnaden redan i frågan om vad man först 
kommer att tänka på när man hör bibliotek. I våra intervjuer kan vi se fyra bilder kopplade till 
tystnaden på bibliotek. Två bilder säger att det är tyst på biblioteket, den ena bilden beskriver 
det negativt och den andra positivt. De respondenter som känner att tystnaden är negativ har 
uttryckt det med att det är tråkigt på biblioteket och att det inte finns möjlighet att samtala där. 
De som ser tystnaden som positiv talar om att biblioteket ger vila, är en oas, att man kommer 
bort från all stress och att det är skönt med lugnt och ro. De två andra bilderna talar om att det 
inte längre är tyst på biblioteket. Även här finns en uppdelning på positivt och negativt. Där 
det ses som positivt påtalas att biblioteket numera kan vara en mötesplats då reglerna inte 
längre är så stränga och det ges möjlighet att prata med varandra. Där det ses som negativt tar 
man upp vikten av att biblioteket skall vara en tyst plats och att alla skall efterfölja och 
respektera detta. Det får inte bli lek och stoj på biblioteket. 
 
I våra artiklar är det däremot ont om kommentarer om biblioteksmiljön. Ingen artikel nämner 
tystnad och endast en artikel tar egentligen upp uppfattningar om hur miljön på biblioteket är. 
Stadsbiblioteket beskrivs av en låntagare på Fristad bibliotek som rörigt och för stort. Hon 
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föredrar det mindre biblioteket i Fristad. I samma artikel lyfter en anställd i Fristad fram 
biblioteket som inbjudande. Av våra 127 artiklar som nämner bibliotek är det alltså endast en 
som på något sätt tar upp miljön.  
 
Uppfattningen att biblioteket är rörigt kan vi återfinna hos en respondent som menar att det är 
svårt att hitta på biblioteket. Det finns också några respondenter som skulle vilja förändra 
hyllsystemet. Vi antar att det innebär att de tycker att det är svårt att hitta som det är nu. 
Synen på biblioteket som för stort syns också hos en del av våra respondenter. Biblioteket kan 
av några upplevas som tråkigt och varmt. Både stort och varmt har här en negativ betydelse, 
men några ser också möjligheterna med de större resurser som följer med ett större bibliotek. 
Rönnlund har i sin magisteruppsats, som vi tidigare hänvisat till, funnit att bibliotekets storlek 
är av betydelse när det gäller uppfattningen om tystnaden. Ett stort bibliotek som dessutom 
skall vara tyst ger en större känsla av högtidlighet och är kanske också mer skrämmande. Det 
mindre biblioteket upplevs inte på det här sättet även om det är tyst. Flera har emellertid 
uppfattningen att det blir för stökigt på deras små närbibliotek. Vidare talar Rönnlund om att 
flera av hennes informanter, liksom några av våra, föredrar det lilla biblioteket med sin 
intimitet framför det stora som verkar mer kravfyllt, samtidigt som man ser möjligheterna 
med det stora bibliotekets resurser.136  
 
Flera respondenter har gett kommentarer som talar om biblioteket som inbjudande, liksom i 
tidigare nämnda artikel, t.ex. genom att säga att det är mysigt och fint och att personalen är 
trevlig och kunnig. Några som inte redan upplever biblioteket så här vill genomföra 
förändringar så att det blir just så, både vad gäller miljö och personal. När det gäller miljön på 
biblioteket kan vi hos våra respondenter återfinna en bild där biblioteket nästan blir lite 
magiskt. Att komma till bib lioteket är som att "komma in i en annan värld" och biblioteket 
beskrivs av en person, vilket vi tidigare nämnt, som en oas. Hos några kan denna stämning 
ligga hos böckerna i sig. En respondent anser att biblioteket har en uppgift i att ha en trevlig 
miljö och att böckerna är en del av denna. Annat som kan bidra till en speciell stämning och 
känsla för biblioteket är den typen av något udda inslag som papegojan på Borås 
stadsbiblioteks barnavdelning utgjort. Det verkar ha varit populärt hos en av våra 
respondenter som, om än på skämt, önskar en ny papegoja till biblioteket. 
 
 

7.2.2 Kvalitet 
 
I Lindstams magisteruppsats om hur folkbiblioteket framställs i dagspressen har hon kunnat 
se två bilder som är kopplade till tanken om kvalitetslitteratur. I det material hon undersökte 
för sin uppsats fanns en debatt kring just detta, där en av tidningarnas kulturredaktörer själv 
hade flera inlägg. 137 I debatten syns dels bilden av biblioteket som kvalitetslitteraturens 
fiende. Skribenterna som förmedlar den bilden tycker att kvalitetslitteratur får för liten plats 
på bibliotek. Vad kvalitetslitteratur är definieras inte, men framställs bl.a. som smal litteratur 
med liten efterfrågan. Den andra bilden är den av biblioteket som allmänhetens tjänare. De 
med denna uppfattning menar att biblioteket skall ge det som efterfrågas och inte försöka 
styra användarnas läsning. 138 Vi har i vårt artikelmaterial inte funnit något som antyder vilken 
typ av böcker som biblioteket skall eller inte skall ha. Den debatt som är synlig i Lindstams 
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material förekommer alltså inte alls i våra artiklar. Däremot kommer begreppet kvalitet fram i 
några av våra intervjuer. Det mest tydliga är en bild av att biblioteket skall ha god litteratur 
och verka för att den litteraturen läses. Vad som är god litteratur definieras inte av alla, men 
en ger exempel med böcker som vunnit Augustpriset. En man är inte förtjust i böcker med 
tecknade serier på bibliotek, men godkänner några som har korrekta historiska detaljer. 
Samme man menar mycket bestämt att det skall vara gamla klassiker på biblioteket och ”inget 
tjafs”. Det skall heller inte vara någon ”modern fjant” som väljer. I intervjuerna framkommer 
också ett förtroende för bibliotekariekåren och deras val av inköp. En respondent menar att 
det på biblioteket skall finnas och finns kvalitetslitteratur, ”det är ju experter som köper”. 
Förtroendet för personalens kompetens syns även i andra sammanhang och uttrycks t.ex. med 
att det på biblioteket finns kunnig personal. Kvalitetsaspekten syns främst när det gäller 
skönlitteratur, skönlitteraturen kan beskrivas som bra eller lämplig. För en del är nya böcker, 
både när det gäller skön- och facklitteratur, detsamma som bra böcker. Vi kan inte vara helt 
säkra på att alla de som talar om bra böcker kopplar det till frågan om kvalitet. Om en bok 
upplevs som bra eller inte kan ju bero på högst personliga uppfattningar. En respondent säger 
att personalen skall ta hänsyn till vad besökarna har för önskemål. Vi tolkar detta som att 
böcker som besökare vill låna skall köpas in oavsett kvalitetsaspekt. Respondenten visar ett 
förtroende för personalen då hon menar att de känner av vad som behövs.  
 
Vi finner alltså något annorlunda bilder än hos Lindstam, vilket givetvis kan ha sin förklaring 
i att hon funnit sina bilder i ett artikelmaterial och vi i ett intervjumaterial. De båda bilder hon 
har funnit i sitt material menar att kvalitetslitteraturen inte köps in i så stor utsträckning på 
biblioteket, men är oense om huruvida det är som det skall (med begränsade resurser är det 
bättre att köpa in det folk efterfrågar) eller borde ändras (de resurser som finns borde 
användas för att säkra ett brett bestånd, om det blir urvattnat kan förlusterna inte repareras). I 
våra intervjuer kan vi även se uppfattningen att biblioteket har god litteratur. Vi kan se detta i 
bl.a. påståendet ovan om att det är experter som köper böckerna. Det finns ett förtroende att 
man på biblioteket skall finna bra böcker och korrekta fakta. Den information man behöver 
skall bibliotekarien kunna ordna fram och på biblioteket kan man få kunskap och information 
säger några av våra respondenter. 
 
 

7.2.3 Värderande uttalanden 
 
Vi har, som vi skrivit i vårt metodavsnitt, valt att inte göra en textanalys i den bemärkelsen att 
vi analyserar ordval i artiklar och intervjuer. Ibland framgår det dock mycket tydligt en positiv 
eller negativ inställning till biblioteket vilket givetvis också får betydelse för vilken bild som 
ges av biblioteket. Sådan inställning kan synas dels i ordval och dels i vad man lyfter fram om 
biblioteket. Vi vill betona att vi i intervjuerna inte frågat efter värderande åsikter. Många av 
de positiva synpunkterna har kommit då vi frågat respondenterna om det finns något mer de 
vill tillägga. Även om de kan ha känt att vi förväntade oss en positiv inställning till bibliotek 
har vi alltså inte direkt frågat efter den. Vi diskuterar nedan de värderande åsikter som 
framkommit.  
 
Negativa utlåtanden om biblioteket är inte speciellt vanliga, varken i vårt artikel- eller 
intervjumaterial. Några respondenter tycker att det är tråkigt på biblioteket och en respondent 
kritiserar en verksamhet, bokbussarna, som han tycker borde läggas ned, men säger inget 
negativt om biblioteket som helhet. Vi märker dock att långt ifrån alla är intresserade av 
bibliotek och ändå är de positiva, vilket vi kommer tillbaka till. Några uttrycker negativa 
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uppfattningar om personalen eller deras arbetssituation. En upplever att hon inte får så bra 
hjälp som hon velat ha för att personalen är stressad och en vill att personalen skall vara 
trevlig och bemöta alla lika, vilket vi förmodar att hon menar att de inte gör nu.  
 
I flera av våra respondenters uttalanden kan vi se en allmänt positiv bild av biblioteket. Vi kan 
egentligen se två bilder ur de positiva utlåtandena. Den första finns hos vissa där 
användningen av eller kunskapen om biblioteket inte motsvarar en så positiv bild. Deras 
positiva inställning verkar mer bottna i att så ”skall” man tycka. Vi kan illustrera detta med 
hjälp av en respondent som själv sällan besöker ett bibliotek. Hon hade velat lära sig redan 
som liten, så att den vanan satt kvar. Hon ser alltså biblioteksbesök som en god vana och 
något bra, även om det nu är sent att börja med det. Samtidigt har hon inget att säga om vad 
som borde förändras på biblioteket, eftersom hon säger att hon inte är intresserad. Hon verkar 
snarast önska att hon från barndomen fått ett intresse för biblioteket och inte bara en vana. 
Några andra kan inte säga mycket om biblioteket och dess verksamhet, men lägger ändå till 
att biblioteket är bra. En man som själv besöker ett bibliotek ungefär två gånger om året 
menar att en anledning att inte använda biblioteket är att man är lat. Han visar med detta, 
anser vi, att biblioteket är något man har nytta av att besöka, eftersom lathet inte kan sägas 
vara ett tungt vägande skäl. Flera säger, även då de själva inte besöker bibliotek årligen, att 
det inte finns några egentliga anledningar att inte använda biblioteket. Alla de här typerna av 
kommentarer visar, menar vi, att det finns en positiv bild av biblioteket som egentligen inte är 
grundad på något konkret, åtminstone inget som respondenterna uttalar. Ett liknande resultat 
går att finna i en undersökning i Härlanda gjord av Åsa Brissman och Linda Brudal. 139 De har 
i sin magisteruppsats gjort en enkätundersökning bland både användare och icke-användare 
och menar med de senare de som aldrig besöker kommunens bibliotek.140 På frågan om det är 
viktigt för respondenten att det lokala biblioteket finns svarar 43 % av icke-användarna ja. 
Brissman och Brudal menar att det kan betyda att det finns en positiv attityd därför att man ser 
att biblioteket kan vara bra för andra även om man själv inte är intresserad.141 Thórsteinsdóttir 
och Arvidsson presenterar undersökningsmaterial som visar just att personer som inte själva 
använder biblioteket ändå kan se det som en betydelsefull institution för samhället.142 Hos 
våra respondenter har vi dessutom sett en attityd som innebär att biblioteket även kan vara bra 
för dem och att de upplever det tråkigt att de inte är mer intresserade. 
 
Den andra typen av positiv bild ges av några som även använder biblioteket. Exempel på detta 
är beskrivningen av biblioteket som ett ”underbart rum”, ”värt ett besök” eller en ”positiv 
institution som öppnar möjligheter”. Några ger uttryck för uppfattningen att biblioteket har en 
bred verksamhet, att man kan göra mycket där. Några talar om att man på biblioteket har 
möjlighet att upptäcka nya saker och utvecklas som människa. Bibliotekets roll i människors 
utveckling kopplas både till upplevelser på biblioteket och till böckerna man kan finna där, 
t.ex. menar någon att man genom att läsa en skönlitterär bok kan få förståelse för andra och att 
man genom upplevelserna lär sig tänka själv. Inställningen att biblioteken inte får läggas ned 
och att det är viktigt att läsa böcker kommer också fram. Även här syns tanken att 
biblioteksbesök är en god vana som behöver grundläggas tidigt. I den här bilden kan vi också 
ta in en syn på biblioteket som något stabilt som egentligen inte förändras. En respondent 
menar att biblioteket inte behöver förändras utan skall vara ”som det är, som det alltid har 
varit”. För respondenten är detta något positivt, även om vi kan fråga oss hur man tänker sig 

                                                 
139 Brissman, Åsa & Brudal, Linda 2001. Soffliggare i samhällets vardagsrum : En undersökning angående 
nyttjandet av Munkebäcks bibliotek i Göteborg.  
140 Brissman & Brudal 2001, s. 19. 
141 Brissman & Brudal 2001, s. 38. 
142 Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 21.  
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att en allmän institution skall låta bli att förändras. Historien lär oss att det krävs en viss 
anpassning efter omvärlden. Vi kan se på sockenbiblioteken som vi skriver om i avsnitt 3.2. 
De förlorade i betydelse när de inte förnyade sitt bokbestånd. Likadant försvann 
folkrörelsebiblioteken mer och mer när de inte kunde svara mot de nya behoven av service 
mot utbildningen. Biblioteket måste utvecklas i samspel med behov och efterfrågan. 
Anledningen till att vår respondent ändå säger att biblioteket skall vara som det alltid har varit 
är väl närmast uttryck för att biblioteken är något som det är viktigt att bevara. 
 
Vi kan se att få respondenter har förslag på hur biblioteket skall förändras. De idéer som 
kommer fram berör praktiska frågor, t.ex. hylluppställningen, den direkta miljön på 
biblioteket, synpunkter på vad pengarna skall användas till eller önskan om ett större utbud. 
Man har även några tankar om hur personalen bör vara. En respondent föreslår en utökad 
service, ingen egentlig ny service bara ett enklare sätt att lämna tillbaka böcker. Endast en 
respondent går lite längre och önskar att biblioteket skall vara ett kulturcenter med mer än 
bara böcker.  
  
Den positiva synen på biblioteket är givetvis glädjande och vi vet att man i 
användarundersökningar oftast får ett mycket positivt resultat där besökarna är nöjda med sitt 
bibliotek. Detta kan vi läsa om bl.a. hos Thórsteinsdóttir och Arvidsson, men de antyder också 
att en anledning till så nöjda besökare kan bero på låga förväntningar på biblioteket.143 Vi tror 
att det mycket väl kan stämma. Den verksamhet som våra respondenter framför allt beskriver 
är mycket enkel och handlar om utlån av böcker. Samtidigt finns det exempel på mycket stora 
krav på bibliotek och personal där man säger att man skall kunna hitta all information och att 
personalen skall vara uppdaterad på allt när det gäller litteratur och kunskapskällor. De allra 
flesta nöjer sig dock med mindre och visar heller ingen kunskap om eller intresse för olika 
arrangemang.  
 
I våra artiklar finns det inte på samma sätt positiva utlåtanden om biblioteket, vilket vi int e 
heller förväntat oss av nyhetsartiklar. Flera artiklar som beskriver verksamheten på ett 
bibliotek gör det på ett positivt sätt, men utan egentliga värderande ord eller med 
kommentarer som rör hela biblioteksväsendet. Det finns några undantag. I en artikel beskrivs 
biblioteket ha en omfattande verksamhet, vilket måste räknas som ett erkännande. Vikten av 
att det finns bibliotek även i närmiljön lyfts fram i några artiklar. Endast en journalist 
uttrycker själv en uppfattning och det handlar då om att det aktuella biblioteket upplevs 
”mycket trivsamt och personligt” (D17).  
 
I artiklarna framkommer inga förslag på förändringar på biblioteket. Det som syns är när 
verksamheter lägger ned och personalens önskemål att få medel för att kunna upprätthålla och 
utveckla verksamheten. I en artikel beskrivs en strävan att nå högre välfärd i en stadsdel i 
Borås. För att beskriva att det händer saker i positiv riktning sägs bl.a. i en intervju att fler och 
fler hittar till biblioteket. Det troligaste utifrån sammanhanget tycker vi är att man hoppas att 
detta är något som i förlängningen kommer att ge effekt och bidra till ökad välfärd. 
Biblioteket beskrivs i artiklarna med en slags självklarhet. Dess plats i samhället är given och 
tidningens uppgift är att berätta när det händer något särskilt på biblioteket, inte att motivera 
dess existens. Här har det givetvis också stor betydelse vilken typ av material vi valt. Om vi 
tagit med debattartiklar, ledare och kåserier hade vi antagligen fått betydligt mer värdeladdade 
uttalanden om biblioteket. 
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7.2.4 Besökare eller icke-besökare 
 
I Lindstams magisteruppsats kan vi läsa om en debatt där bibliotekens ideal diskuteras. 
Biblioteket sägs ha lämnat uppdraget att vara vårt kollektiva minne till förmån för en strävan 
att öka antalet besök.144 Sådana övergripande diskussioner är det ont om i vårt artikelmaterial. 
Några få uttalanden gäller generellt för biblioteksväsendet, men det allra mesta handlar om 
enskilda bibliotek och särskilda verksamheter. Detta kan vara en konsekvens av vårt lokala 
material. Rikstäckande material tar inte på samma sätt upp det enskilda biblioteket. Lindstam 
har valt artiklar främst från kultur- och debattsidor145, medan vi främst valt lokalnyheter. 
Vi märker också att flera av våra respondenter utgår ifrån ett verkligt specifikt bibliotek i sina 
beskrivningar. Det kan vara det bibliotek de besöker nu eller det bibliotek de brukade besöka 
när de växte upp. Det märks t.ex. hos några respondenter som beskriver biblioteket genom att 
säga var Borås stadsbibliotek ligger. Givetvis kan vi genom våra frågor ha styrt 
respondenternas tankar till ett verkligt bibliotek, inte minst när vi ber dem berätta vad man 
kan göra på biblioteket. Konsekvensen av det konkreta tänkandet är att svaren i intervjuerna 
inte så ofta blir allmänt diskuterande. Vi tror att det kan ha viss betydelse vilken erfarenhet 
man har av bibliotek när det gäller förmågan att diskutera biblioteksfrågor lite mer 
övergripande. Vi tycker oss kunna se att större erfarenhet av bibliotek gör att det är lättare att 
tänka på biblioteket som ett koncept där alla enskilda bibliotek är inkluderade. Samma 
tendens kan vi se i Audunsons undersökning där allmänheten framför allt lyfter fram praktisk 
service hos biblioteket medan bibliotekarierna menar att bibliotekets viktigaste uppgift 
handlar om att främja demokratiska värden. 146  Med större erfarenhet menar vi erfarenhet från 
flera olika bibliotek då även en flitig biblioteksbesökare kan ha liten erfarenhet om han/hon 
bara besöker samma bibliotek. Med mindre erfarenhet tar man till det kanske enda bibliotek 
man känner till och drar slutsatser utifrån det, så som flera av våra respondenter gjort. Vi 
tänker oss att detta betyder att varje enskilt bibliotek har en viktig uppgift i att föra fram vad 
biblioteket i stort är och i att hjälpa till att vidga bilden av bibliotek hos individerna.  
 
I en intervjufråga bad vi respondenterna berätta vad de ville förändra med biblioteket. Flera av 
dem tyckte att de inte hade tillräcklig kunskap för att kunna komma med något förslag, då de 
sällan besöker biblioteket. Några av dem besöker biblioteket mindre än en gång om året, 
resterande anser sig inte heller vara ofta på biblioteket och en av dem brukar gå dit med sina 
barn, men inte för egen räkning. Många upplevde dessutom att deras kunskaper om bibliotek 
inte var tillräckliga för att kunna svara på några frågor överhuvudtaget. Efter att vi förklarat 
att det inte var nödvändigt med omfattande kännedom ställde ändå de flesta upp. Bara en var 
även efter intervjun övertygad om att hans svar inte kunde ge något. Han hade velat besöka 
biblioteket och sedan komma tillbaka och svara på våra frågor. Hos en intervjuperson stötte vi 
på det motsatta problemet. Han tyckte att han hade alltför god insyn i biblioteksvärlden, då 
han sedan många år var gift med en bibliotekarie. Vi tycker att inställningen hos våra 
respondenter, att de har för liten kunskap om biblioteket, visar att de trots allt tror mer om 
biblioteket än det de känner till.  
 
Vi har tidigare tagit upp att flera respondenter inte ser något behov av förändringar utan att 
biblioteket är bra som det är. Av dessa finns både de som besöker biblioteket flera gånger om 
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året, någon ett tiotal gånger, och de som i stort sett aldrig går dit. De som svarat med förslag 
på förändringar besöker, med ett undantag, biblioteket mer än en gång om året. Många av 
dem som inte besökte biblioteket mer än en gång om året tyckte ändå att biblioteket var bra 
som det var, att det inte behövdes några förändringar. I BTJ:s undersökning kom man däremot 
fram till att de som inte besöker biblioteket (dvs. under det senaste året inte varit på ett 
bibliotek) i regel gav det lägre betyg än de som besöker biblioteket.147 Vi förmodar att 
skillnaden till största delen beror på metodvalet. I BTJ:s undersökning har respondenterna fått 
värdera biblioteket utifrån färdiga påståenden om biblioteket. Detta har gjorts genom en 
anonym enkätundersökning. Att föra fram negativ kritik var svårare för våra respondenter dels 
för att de var tvungna att formulera den själva (inte bara ge ett lägre betyg) och dels för att de 
var tvungna att framföra den till oss.  
 
 

7.2.5 Marknadsföring 
 
Vi har tidigare talat om att många av våra respondenter anser sig veta för lite om biblioteket. 
De lyfter också fram att för dålig kunskap om biblioteket kan vara en anledning att inte 
besöka det. Om man inte vet vad biblioteket erbjuder i form av utbud och tjänster går man 
inte heller dit. Detta är något som Arvidson tar upp i sin magisteruppsats. Han menar att 
människors krav på biblioteket ställs olika t.ex. med olika medvetenhet om bibliotekets 
möjligheter att hjälpa.148 Även Bergström och Ring ser en koppling mellan 
biblioteksanvändande och medvetenhet. De betonar dock att det inte är den enda faktorn som 
spelar in. Deras respondenter är medvetna om resurser som de kunde vara hjälpta av, men har 
inte viljan att använda dem. 149 Ett bibliotek kan också kännas skrämmande och främmande. 
Vi har tidigare nämnt detta i samband med miljön på bibliotek. Bl. a. Rönnlund tar upp att ett 
stort bibliotek kan upplevas alltför högtidligt, vilket kan göra besökaren obekväm. 150 Även 
detta, att uppleva det obekanta som ett hot, har enligt en av våra respondenter sin grund i 
okunskap. Flera respondenter tar upp betydelsen av att biblioteket marknadsför sig. Något 
som vi tolkar som att man anser att kunskapen hos folk behöver ökas. Några av 
respondenterna tycker att allt annat är bra på biblioteket, bara man når ut. Biblioteket behöver 
visa att det finns och överbrygga klyftan mellan folk och bibliotek. Tecken på att ett bibliotek 
har nått ut är, enligt en respondent, många utlån. En annan talar om att biblioteket behöver 
marknadsföra sig, då det har ett stort utbud som är outnyttjat. Dessa sista uttalanden visar att 
man menar att biblioteket framför allt skall marknadsföra sitt mediebestånd.  
 
Det finns också en annan uppfattning hos våra intervjupersoner. En man vill inte alls beskriva 
biblioteket, eftersom ”alla vet vad ett bibliotek är”. Hans mening är kanske ändå inte att 
kunskaperna om biblioteket inte kan bli bättre, men i grunden är biblioteket något väletablerat 
som alla känner till. 
 
Genom marknadsföring tror våra respondenter att biblioteket får fler besökare. I Brissmans 
och Brudals undersökning frågar de om respondenterna tror sig använda biblioteket mer om 
de fick veta mer om vad det kan erbjuda. Över hälften av både användare och icke-användare 
svarar att de inte vet, men hela 17 % av icke-användarna och 29 % av användarna svarar ja.151 
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Den tanken, att biblioteket har något att erbjuda som man skulle använda om man kände till 
det, tycker vi oss finna även hos våra intervjupersoner. En respondent säger både att 
biblioteket skall marknadsföra sig för att göra sitt stora utbud känt och att han själv inte 
använder biblioteket. Vi tolkar det som att han möjligen tänker att han skulle kunna ha glädje 
av biblioteket om han visste mer. Fler respondenter som ger uttryck för det är den kvinna som 
önskade att hon tidigt fått med sig vanan att gå till biblioteket. 
 
 

7.2.6 Borås Tidning 
 
De allra flesta av våra respondenter läser Borås Tidning mer eller mindre regelbundet och en 
knapp tredjedel minns att det stått något om bibliotek den senaste tiden. Uppfattningen bland 
respondenterna, med ett tydligt undantag, är att det inte skrivs mycket om bibliotek. Det är på 
inget sätt en märklig uppfattning. Vi har tidigare nämnt att mycket få av våra artiklar handlar 
uteslutande om bibliotek. Det som förvånade oss är emellertid att så få svarade med att det 
brukar stå om vad som händer på biblioteket. Människors uppfattning om biblioteket kan 
givetvis även vara påverkad av sådant de läst i tidningen och inte minns. Vi vill ändå sluta oss 
till Lindstams uppfattning, att faktorerna som påverkar användarens bild mer tydligt är 
kopplade till den egna erfarenheten än till vad man läser om bibliotek.152 Detta inte minst för 
att så få kan erinra sig vad tidningen skrivit. 
 
Av rollerna är det framför allt biblioteket som kulturcenter som kommer fram i de artiklar 
respondenterna tar upp. Tidningen har där skrivit om olika arrangemang, om kulturnatten, 
utställningar, nedläggningar av bibliotek eller barn och läsning. Alla dessa ämnen, förutom 
kulturnatten, finns representerade i vårt material. En respondent nämner en social funktion, 
nämligen mötesplats. Det handlar om ett skolbibliotek och vi gjorde från början av 
intervjuerna klart att det enbart var folkbibliotek vi ville veta synpunkterna om. Möjligen 
verkade vår fråga om vad som skrivits i Borås Tidning mer generell eller så skiljer inte 
intervjupersonen på de båda bibliotekstyperna. 
 
Fyra respondenter nämner artiklar som handlar om ett lokalt bibliotek, Fristad eller 
Svenljunga. De handlar om att biblioteket skall byta lokaler, att det går bra för biblioteket, att 
utlåningen ökar eller att bibliotekets öppettider minskar och att det dras ned på personalen. 
Två av intervjupersonerna vet vi har anknytning till dessa platser och vår tolkning är att det 
som handlar om närområdet dels intresserar mer för läsning och dels stannar bättre i minnet. 
En av respondenterna säger att anledningen till att hon läst och minns är just att hon bor i 
Fristad. Vi kan i den här teorin luta oss mot bl.a. Hadenius och Weibull som skriver att 
nyheter från den närmaste omgivningen är det som allra mest lockar till läsning.153 Det som är 
nära intresserar alltså och vi tycker oss kunna ana att det är anledningen att Fristad bibliotek 
stannat i minnet även hos de andra två. En av dessa visar inget större intresse för 
biblioteksverksamhet och använder inte biblioteket mer än för att se på utställningar, ändå har 
han funnit artikeln om Fristad bibliotek läsvärd - kanske just för att den är lokal. Övriga 
ämnen som nämnts är ombyggnad av bibliotek eller nedläggningar av små bibliotek.  
 
Artiklarna om bibliotek i Fristad och Svenljunga har vi med i vår analys. Artikeln om Fristad 
bibliotek var till största delen en positiv beskrivning av verksamheten varför vi är lite osäkra 

                                                 
152 Lindstam 1998, s. 46. 
153 Hadenius & Weibull 2003, s. 407. 



 67 

om det var den som åsyftades hos alla våra respondenter. En har nämnt att det handlade mest 
om besparingar. Det nämndes bara något i den artikel vi tänker på. Övriga artiklar har vi 
antingen inte kunnat identifiera eller också är de för generella.  
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8. Slutsatser 
 
Inför vårt uppsatsarbete frågade vi oss bl.a. hur medveten allmänheten är om bibliotekets 
verksamheter och vilken verksamhet som uppmärksammas i lokalpressen. Ser man det som 
att biblioteket kan fylla många olika funktioner och vad förknippas i första hand med 
bibliotek? Införandet av informationstekniken på biblioteken och den allmänna 
uppmärksamheten kring de förändringar tekniken medfört på flera områden i samhället, 
gjorde att vi funderade över om bibliotek nu mest förknippas med datorer och information. På 
samma sätt tänkte vi oss att de många besparingar som genomförts på bibliotek under de 
senare åren, kunde ha gjort att allmänheten i stor utsträckning förknippar bibliotek med 
nedläggning och minskade resurser. Informationstillgången genom Internet i kombination 
med besparingar inom olika samhällsområden gjorde att vi kunde tänka oss att det skulle 
framkomma åsikter hos våra intervjupersoner att biblioteket inte längre behövs.  
 
Den bild av biblioteket som vi har kunnat utläsa ur vårt material är totalt sett mycket bred. De 
flesta av bibliotekets verksamheter beskrivs och vi har därmed kunnat se en bild av biblioteket 
både som kultur-, kunskaps-, informations- och socialt center. Dessutom framkommer en 
demokratisk roll hos biblioteket framför allt i intervjumaterialet, men även i artiklarna. I 
undersökningen i stort kommer alltså alla biblioteksrollerna fram och i varje enskild intervju 
har vi oftast kunnat se en bild av biblioteket som omfattar minst två av biblioteksrollerna. Det 
är emellertid stor skillnad på djupet i bilderna, många respondenter har en instrumentell syn 
på biblioteket medan andra har en mer ideologisk syn. Vilken verksamhet som tas upp i 
intervjuerna respektive artiklarna skiljer sig något. I tidningen uppmärksammas arrangemang, 
t.ex. olika språkprojekt och föreläsningar, i större utsträckning än i intervjuerna. 
Intervjupersonerna förknippar framför allt biblioteket med olika medier och praktisk service. 
Därmed anser vi att man inte får allmänhetens bild av biblioteket genom att läsa vad tidningen 
skriver om bibliotek. Av samma anledning tror vi inte heller att allmänheten hämtar sin bild 
av biblioteket från tidningen. Många visar sig dessutom ha svårt att komma ihåg om det 
överhuvudtaget skrivits något om bibliotek i tidningen. 
 
Fastän det skett många besparingar och många av de tidningsartiklar som vi studerat haft 
besparingar på kultur och bibliotek som ämne, var det endast ett par intervjupersoner som tog 
upp detta. Biblioteket förknippas i vårt material inte i någon större utsträckning med 
informationsteknologi, mer än att tillgången till datorer och Internet nämns av några 
intervjupersoner och i några artiklar. Det finns också några respondenter som ser Internet som 
en konkurrent till biblioteket, eftersom man där kan få tillgång till information. Trots detta ser 
vi, varken i artiklarna eller i intervjuerna, uppfattningen att biblioteket inte längre skulle 
behövas. Snarare kan vi se en oreflekterat positiv syn på biblioteket.  
 
Denna oreflekterat positiva syn på biblioteket kan bero på för liten kunskap om biblioteket. 
Något som några av våra respondenter tar upp är behovet av mer information om vad 
biblioteket erbjuder. Det framkommer att de anser sig själva ha för liten kunskap om 
biblioteket, både för att de inte har informerat sig tillräckligt och för att biblioteket inte har 
talat om att det finns och vad som finns där i tillräcklig utsträckning. Inställningen, hos våra 
respondenter, att de har för liten kunskap, tyder på att de i alla fall tror att biblioteket omfattar 
mer än vad de känner till.  
 
Vad är det då som allmänheten inte känner till och som behöver uppmärksammas och 
informeras om? Det är givetvis svårt att svara på när det är så olika vad och hur mycket varje 
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enskild person vet om biblioteket. Det behövs både mer omfattande och mer djupgående 
studier för att få en mer heltäckande bild av vad som är bekant för de flesta och hur 
omfattande kunskaper de har. Vår undersökning kan ändå ge en liten fingervisning om vad 
allmänheten känner till och vad som uppmärksammas i lokalpressen, vilket redovisats ovan. 
Utifrån de resultaten kan vi se att en del av bibliotekets verksamhet är ouppmärksammad. Vi 
frågar oss dock om biblioteket bör sträva endast efter att göra all sin verksamhet känd, man 
kanske också bör arbeta för att föra ut kunskap om tanken med bibliotek.  
 
I vår problembeskrivning skrev vi om att biblioteket, genom kunskap om allmänhetens syn på 
vad biblioteket borde vara, kan utveckla sin verksamhet. Det vi fann i vårt resultat var att de 
allra flesta av våra respondenter var nöjda med biblioteket som det var. De få förslag till 
förändringar som kom fram var av mycket praktisk karaktär, så även de uppgifter man ansåg 
vara bibliotekets viktigaste. Vi har sett, hos Thórsteinsdóttir och Arvidsson, att en möjlig 
förklaring till att biblioteksbesökare är så nöjda med biblioteket kan vara låga 
förväntningar.154 Den som har låga förväntningar på en verksamhet kan inte ställa tillräckligt 
utmanande och utvecklande krav. Det betyder inte att man inte skall ta reda på vad 
allmänheten förväntar sig och vill ha av biblioteket, men att bara ha en service som är 
efterfrågestyrd kan riskera att urvattna verksamheten.  
 
Vi ser därför två uppdrag för biblioteken. Vi tror först och främst att det är av stor betydelse 
för bibliotekens framtid att nå ut med en mer ideologisk syn på biblioteken och dess 
verksamhet. För en sådan syn behövs kunskap om tanken bakom biblioteksverksamheten. 
Likställs biblioteket endast med dess medier eller en viss typ av service är det lätt att tro att 
biblioteket inte längre fyller en funktion när medierna eller servicen blivit inaktuell. Vi har 
sett att det hos våra respondenter finns ett förtroende för biblioteket och en syn att biblioteket 
är något bra och nödvändigt. Men så länge den uppfattningen inte har en grund i djupare 
värden hos biblioteket tror vi att den lätt kan ändras.  
 
Det andra uppdraget är att utveckla bibliotekets verksamhet med utgångspunkt i de behov som 
finns i den lokala kontexten. Som vi skrivit anser vi inte att bibliotekets verksamhet endast 
skall vara styrd av efterfrågan. Därmed vill vi inte säga att verksamheten inte skall vara styrd 
av omgivningens behov, då detta är två olika saker. Efterfrågan motsvarar bara den del av 
omgivningens behov som denna tror att biblioteket kan fylla. Biblioteket bör, anser vi, svara 
mot mer av omgivningens behov än bara efterfrågan. För att ta reda på vilka behov som finns 
och för att öka förståelsen behöver man lära känna sin omgivning.  
 
Vi tror att ett led i att lära känna sin omgivning kan vara att bli medveten om vilken bild av 
biblioteket som finns hos allmänheten. Vi har, genom vår undersökning, visat en del om hur 
allmänheten tänker om bibliotek, något vi tror underlättar för både hur man marknadsför och 
utvecklar biblioteket. Vi svarar emellertid inte på hur den marknadsföringen bäst läggs upp 
eller vilken typ av verksamhet biblioteket bör satsa på. Det föreslår vi istället som ämnen till 
nya studier.  
 
Ett annat möjligt ämne att studera är det som handlar om biblioteket som aktiv eller passiv 
kunskapsförmedlare. Dessa båda synsätt kunde vi urskilja där vi i vår uppsats analyserar 
biblioteket som kunskapscenter. Vi menar att det skulle vara intressant att fördjupa sig i vilket 
av synsätten som är vanligast samt undersöka vad det innebär för biblioteket som pedagogisk 
resurs. 

                                                 
154 Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 21. 
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9. Sammanfattning 
 
Utgångspunkten för vår uppsats är vår föreställning att biblioteksanställda och allmänheten 
ser på bibliotek på olika sätt samt att det finns en bristande kunskap hos biblioteksanställda 
om hur allmänheten ser på bibliotek. Med en djupare kunskap tror vi att man bättre kan 
utveckla bibliotekets verksamhet i samspel med allmänhetens behov. Något som påverkar 
både allmänhetens bild av bib lioteket och biblioteksanställdas kunskap om vad som når ut till 
allmänheten, är det som skrivs i lokalpressen. Syftet med vår uppsats är därför att undersöka 
vilken bild av folkbiblioteket som finns i lokalpressen och hos allmänheten. Detta görs genom 
intervju- och artikelanalys där vi använder oss av följande frågeställningar: 
 
Vilka typer av folkbiblioteksverksamhet beskrivs i lokalpressen? 
 
Vilken verksamhet förknippar allmänheten med folkbibliotek?  
 
Vilka funktioner och roller hos folkbiblioteket kan återfinnas i artiklarna respektive i 
intervjuerna och hur kommer de där till uttryck?  
 
Vilka uppfattningar om folkbiblioteket och dess verksamhet beskrivs i artiklarna respektive i 
intervjuerna? 
 
För att analysera vilka typer av bilder som framkommer utgår vi ifrån fem roller för 
biblioteket. Fyra av dem återfinns hos Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen och består 
av biblioteket som kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och socialt center. Den 
femte består av en demokratisk roll, som vi ser som överordnad dessa fyra.  
 
Vårt material består av 127 artiklar i Borås Tidning, publicerade mellan 2003-08-01 och 
2004-01-31, och 35 intervjuer med invånare över 18 år i Sjuhäradsbygden, dvs. i någon av 
kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
Artiklarna är av reportagekaraktär, alltså inte ledare, debattartiklar eller annonser. Biblioteket, 
ej skol- eller specialbibliotek, nämns i texten, men dess verksamhet är inte alltid beskriven. 
Analysen av artiklarna utgår ifrån läsarens perspektiv och försöker inte få fram författarens 
intentioner. Respondenterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att vi 
intervjuade personer som fanns på stan vid intervjutillfället. Respondenterna fick svara på ett 
tiotal öppna frågor. Deras svar och artikelmaterialet analyseras utifrån de fem 
biblioteksrollerna. Alla fem rollerna kunde återfinnas. 
 
Kulturcenter: Denna roll syns i artiklarna genom både skönlitteratur och olika arrangemang 
och i intervjuerna främst genom olika uppgifter hos biblioteket kopplade till skönlitteratur. 
 
Kunskapscenter: I artiklarna lyfts t.ex. föreläsningar på biblioteket samt olika språkprojekt 
fram. I intervjuerna nämns bekvämligheter, som studieplatser, samt tillgång till facklitteratur. 
 
Informationscenter: Information nämns inte i så stor utsträckning i vårt artikelmaterial, men 
tas någon gång upp i samband med Internet, släktforskning och politikerkvällar. Flertalet 
respondenter kopplar samman bibliotek med information, t.ex. genom att nämna 
tidningsläsning eller att man på biblioteket kan finna information.  
 



 71 

Socialt center: En del artiklar tar upp samverkan mellan bibliotek och annan institution, 
service till grupper med särskilda behov och biblioteket som mötesplats. I intervjuerna nämns 
ofta servicen som biblioteket ger, t.ex. gratis tillgång till olika medier.  
 
Demokratifrämjande: Någon enstaka artikel kopplar samman bibliotek med demokrati. I 
intervjuerna kommer aspekten fram genom att ett par respondenter talar om att alla får samma 
möjligheter genom biblioteket.  
 
Det återfinns även bilder som inte kan hänföras till någon av biblioteksrollerna. Dessa 
presenteras istället utifrån olika teman. 
 
Miljö: Biblioteket som en tyst plats återfinns i intervjuerna, men inte i artiklarna. 
Biblioteksmiljön och bemötandet på biblioteket har betydelse för hur respondenterna tänker 
om biblioteket. 
 
Kvalitet: Det finns, i våra intervjuer, en bild av att det på biblioteket skall förekomma en viss 
kvalitetskontroll. Personalen anses kompetent att avgöra vad som skall köpas in. Det 
framkommer även att biblioteket skall ta hänsyn till vad som efterfrågas oavsett kvalitets-
aspekt. I artiklarna finner vi ingen uppfattning om vad som skall styra inköp på bibliotek. 
 
Värderande uttalanden: Många av våra respondenter uttalar sig positivt om biblioteket, utan 
att ha någon större kunskap om vare sig biblioteket eller dess verksamhet. De negativa 
uppfattningar som syns rör främst bemötandet från personalen. I artiklarna finns det få 
värderande uttalanden. 
 
Besökare eller icke-besökare: Vid en jämförelse av våra respondenters biblioteksvanor kan vi 
se att endast de som är biblioteksbesökare har förslag på förändringar. Vi ser också att de har 
bättre möjligheter att mer övergripande diskutera bibliotek. 
 
Marknadsföring: En del av våra respondenter anser att biblioteket är för dåligt på att 
marknadsföra sig.    
 
Borås Tidning: Få av våra respondenter minns om Borås Tidning skrivit något om bibliotek 
och vad det i så fall handlat om. De exempel som lyfts fram rör ekonomi, lokalbyte och ett 
specifikt biblioteks verksamhet. 
 
Våra slutsatser är att det finns en bred bild av biblioteket, både i artiklar och i intervjuer, på så 
vis att alla biblioteksroller kan återfinnas. Det är dessutom så att djupet i bilderna hos våra 
respondenter varierar mycket, många har en instrumentell syn på biblioteket medan andra har 
en mer ideologisk syn. Även om alla biblioteksroller kommer fram i såväl artiklar som 
intervjuer är det inte samma verksamhet som beskrivs. Därför anser vi inte att allmänhetens 
och lokalpressens bild av biblioteket är densamma. Inte heller kan vi se en direkt påverkan 
mellan allmänhetens bild och vad som skrivs i tidningen. Trots informationsteknikens 
utveckling, ekonomiska svårigheter för biblioteken och liten kunskap om biblioteket hos 
allmänheten framkommer inte åsikten att biblioteket inte behövs. Tvärtom är det flera 
respondenter och någon artikel som lyfter fram vikten av bibliotek. Slutligen ser vi två 
uppdrag för biblioteket. Det ena är att bättre marknadsföra sin verksamhet och framför allt nå 
ut med tanken bakom biblioteket. Det andra är att själv utveckla verksamhet utifrån de lokala 
behoven och inte endast styras av efterfrågan. Detta eftersom allmänheten har för liten 
kunskap och för låga förväntningar för att kunna ställa tillräckligt höga krav på verksamheten. 
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Artikelförteckning 
 
A1 2003-08-18 Fukten förstör konsten. Av: Inger Melin. 
A2 2003-08-20 "Snabba på bredbandsutbyggnaden".  
A3 2003-08-20 Läger med lust, lek och ord. Av: Hanna Grahn Strömbom. 
A4 2003-08-22 Är kulturen i Borås riktigt frisk. Av: Hanna Grahn Strömbom. 
A5 2003-08-23 Vernissage i det fria. Av: Inger Melin.  
A6 2003-08-23 Bildkonstnär på Galleri Odinslund. Av: Anne Engstöm.  
A7 2003-08-29 Blueskvällar drar igång  
A8 2003-08-31 Sandhultbudget ska omfördelas. Av: Anne Engstöm. 
 
S1 2003-09-01 Kulturchef och rektorer sparas in. Av: Karin Samuelsson.  
S2 2003-09-01 Klent intresse för EMU-debatt. Av: Ingela Gustavsson. 
S3 2003-09-04 Bidrag blir grunden till lokalmuseum. Av: Eva Hildebrand. 
S4 2003-09-05 Mångskiftande kultur under höstdagar i Kind. Av: Eva Hildebrand. 
S5 2003-09-06 Solig inledning på Sjöbodagarna. Av: Hannah Larsson.  
S6 2003-09-07 Grönt, skönt och mycket folk. Av: Eva Hildebrand. 
S7 2003-09-07 Tipspromenad.  
S8 2003-09-08 Överlidagrupp på Galleriet.  
S9 2003-09-09 Skarp kritik mot Västtrafik.  
S10 2003-09-10 Dataspel ska spegla kulturarv. Av: Magnus Josefsson. 
S11 2003-09-11 Tre små grisar bas för konsten. Av: Anette Börjesson.  
S12 2003-09-12 Kondoleanser från Sjuhärad. Av: Ebon Karlsson. 
S13 2003-09-13 bildskatten föreningsnytt.  
S14 2003-09-13 Karl-Göran Ekstener(c), kommunalråd: - Visst finns ett nytt hus för kultur i 
kommunens vision.  
S15 2003-09-13 Kulturernas korsväg. Av: Eva Hildebrand.  
S16 2003-09-13 Knyppeldynans vänner firar idag. Av: Anne Engström. 
S17 2003-09-14 Konstnär som går i pappas fotspår. Av: Anne Engström. 
S18 2003-09-20 Hälsomarsch för livet i Bollebygd. Av: Anne Engström. 
S19 2003-09-21 Bibliotekets Tullen-filial öppnar i dag. 
S20 2003-09-22 Annorlunda syn på Heliga Birgitta. Av: Magnus Sandelin. 
S21 2003-09-27 Plats för ett nytt bibliotek. Av: Eva Hildebrand. 
S22 2003-09-29 Döden - ett dyrbart straff. Av: Marie Haglund. 
S23 2003-09-30 Bastabinne på Sjöbo. 
 
O1 2003-10-01 Bastabinne på Sjöbo. 
O2 2003-10-02 Bastabinne på Sjöbo bibliotek.  
O3 2003-10-03 Kulturhelg för barnen.  
O4 2003-10-03 Levande skog tema för utställning.  
O5 2003-10-07 Missbrukare blev författare. Av Marie Haglund. 
O6 2003-10-07 Utställning med förhinder.  
O7 2003-10-09 Västergötland under tusen år.  
O8 2003-10-11 Med mer tid för konsten. Av: Inger Melin. 
O9 2003-10-11 Stora planer för Sjöbo torg. Av: Anne Bengtsson. 
O10 2003-10-11 Linnea Jonsson: - Jag bor här på Sjöbo, …  
O11 2003-10-11 Svårt få tak över skogsutställning. Av: Ingela Gustavsson. 
O12 2003-10-12 Hörselskadade håller informationsdag.  
O13 2003-10-13 Het turistönskan att få napp i Kind. Av: Eva Hildebrand. 
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O14 2003-10-14 Konstmuseet kan flyttas ut Konstmuseet kan få ge vika för en satsning på 
ungdomsprojekt i Kulturhuset. Av: Inger Melin  
O15 2003-10-16 "Miljödebatten på tok för lam". Av: Ingela Gustavsson. 
O16 2003-10-17 Spännande sagostund för de minsta.  
O17 2003-10-17 Utskott vill ha bibliotekarie åter. Av: Inger Dahlin-ros. 
O18 2003-10-18 Förskola med språkprofil. Av: Inger Melin. 
O19 2003-10-24 Nallarna intog Sjöbo bibliotek. Av: Karin Samuelsson. 
O20 2003-10-25 Lovaktiviteter på biblioteket. 
O21 2003-10-26 Nallar i centrum på biblioteket. Av: Göran Jakobsson.  
O22 2003-10-27 Det var svängig gladjazz Tubaseptetten Jazzband bjöd publiken på vid 
kultursöndagen på Göta bibliotek.  
O23 2003-10-27 Dags att fira nallens dag. Av: Göran Jakobsson. 
O24 2003-10-27 Jazzsväng på Göta bibliotek. Av: Göran Jakobsson.  
O25 2003-10-28 En dag som gick i nallens tecken. Av: Torkel Ivarsson. 
O26 2003-10-28 Framtidslandet på biblioteket. Av: Anne Engström.  
O27 2003-10-28 Nallens dag på biblioteket.  
O28 2003-10-31 Mark ger ungdomar plats på hemsidan. Av: Anne Engström.  
 
N1 2003-11-02 Hill tar sig tillbaka till rötterna. Av: Krister Persson.  
N2 2003-11-02 ”Bibliotek bör samarbeta med skolor”. 
N3 2003-11-03 Färgstarka Bollebygdsbarn. Av: Lennart Wiel-hagberg. 
N4 2003-11-07 Biblioteket utsatt för klotter. 
N5 2003-11-07 Textil konst invigd i Viskaforshems lokaler.  
N6 2003-11-07 Revyskådespelare ny bildningschef i Tranemo. Av: Leif Fjellström. 
N7 2003-11-07 Biblioteken blir kvar i Dalsjöfors. Av: Marianne Hedenryd. 
N8 2003-11-11 En vecka med ordet i fokus. Av: Inger Melin.  
N9 2003-11-11 Barnen lånar allt färre böcker på biblioteket. Av: Torkel Ivarsson. 
N10 2003-11-13 Färggrann kultur- festival. Av: Kjellåke Dahlin.  
N11 2003-11-13 Historier som fängslar barnen. Av: Michael Bercu.  
N12 2003-11-14 Finrum som blev allas hörna. Av: Inger Melin.   
N13 2003-11-15 Ljuset tänds för en sagostund. Av: Eva Hildebrand. 
N14a 2003-11-16 Ni säger båda två att ni är eniga i synen på kulturpolitik. Av: Hanna Grahn 
Strömbom. 
N14b 2003-11-16 två ideologier en boråskultur. Av: Hanna Grahn Strömbom.  
N15 2003-11-17 Brämhults personal är otrygg. Av: Marianne Hedenryd. 
N16 2003-11-18 Mr Mariedal jubilerar. Av: Gunnel Almart. 
N17 2003-11-19 Norrby sparar på skolmaten. Av: Anne Bengtsson. 
N18 2003-11-20 Kultur gör skolan mindre teoretisk. Av: Göran Jakobsson.  
N19 2003-11-22 Borås gästas av trombonist i världsklass.  
N20 2003-11-23 Alla får gneta när Fristad måste spara. Av: Marianne Hedenryd. 
N21 2003-11-25 Fristad lucia.  
N22 2003-11-26 Sagor som aldrig förr. Av: Pelle Boersma. 
N23 2003-11-26 pensionärsmöte.  
N24 2003-11-27 Man misshandlad av ungdomsgäng.  
N25 2004-11-29 Tuffa sparkrav för kul-turen. Av: Lotta Hellström. 
 
D1 2003-12-02 Lycka är en hel dag med farmor. Av: Eva Hildebrand. 
D2 2003-12-02 Ingen sparnit på barnen. Av: Anne Bengtsson. 
D3 2003-12-03 Superteatern har kul på scen. Av: Anne Bengtsson. 
D4 2003-12-03 Namninsamling för säkrare väg. Av: Magnus Sandelin. 
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D5 2003-12-03 Bibliotek för miljoner. Av: Eva Hildebrand. 
D6 2003-12-05 Elever släpper loss fantasin. 
D7 2003-12-05 Sparförslag kan stänga fritidsgård. Av: Anne Bengtsson. 
D8 2003-12-06 Dålig vägskötsel upprör i Horred. Av: Ebon Karlsson. 
D9 2003-12-11 Välfärden vacklar på Sjöbo. Av: Marianne Hedenryd. 
D10 2003-12-11 Väntade indrag på Trandared. Artikeln har uteslutits. 
D11 2003-12-11 Hjulburna synade Boråshus. Av: Pelle Boersma. 
D12 2003-12-11 Protest-möte på Hässleholmen. Av: Pelle Boersma. 
D13 2003-12-12 Oro för hotat Hässle-hus. Av: Inger Dahlin-ros.  
D14 2003-12-18 Hårddiskar stulna från biblioteket. 
D15 2003-12-19 Politikerprotest mot förstörelse. Av: Ingela Gustavsson. 
D16 2003-12-19 Fritidsgården kan få flytta. Av: Marianne Hedenryd. 
D17 2003-12-19 Fristad mot strömmen - här ökar boklånen. Av: Torkel Ivarsson. 
D18 2003-12-23 Pensionärer får tillgång till skoldatorer. 
D19 2003-12-23 Med ett starkt sinne för färg. Av: Therece Gustafson 
D20 2003-12-30 Bil stals vid inbrott på bilfirma.  
 
J1 2004-01-04 Gårdens djur helt uppåt väggarna. Av: Lotta Hellström. 
J2 2004-01-05 Fyra som gärna jagar spänning. Av: Therece Gustafson. 
J3 2004-01-05 Nyheter och favoriter i vårligt kulturprogram. Av: Lotta Hellström. 
J4 2004-01-09 Fritidsintresse blev utställning. Av: Anne Engström. 
J5 2004-01-09 Bingo för finska på biblioteket.  
J6 2004-01-10 Samtal med politiker på direkten i Mark. Av: Ebon Karlsson. 
J7 2004-01-10 Stadigt intresse för e-böcker. Av: Karin Samuelsson. 
J8 2004-01-10 Brämhult minskar sparbeting för skolan. Av: Marianne Hedenryd. 
J9 2004-01-13 Ungdomarna vill inte flytta fritidsgården. Av: Marie Haglund. 
J10 2004-01-13 Vänstern vill rädda Hässlehus. Av: Marianne Hedenryd. 
J11 2004-01-13 Vinnande pepparkakshus.  
J12 2004-01-16 Reflexer av konst på turné. Av: Christin Gahnström. 
J13 2004-01-20 Fritidsgården räddas. Av: Marianne Hedenryd. 
J14 2004-01-22 Sagotanterna populära. Av: Gunnel Almart. 
J15 2004-01-22 Vernissage efter ett års arbete. Av: Karin Samuelsson. 
J16 2004-01-23 Ernst Brunner kommer till Kinna.  
J17 2004-01-24 Hon packar inför ombyggnad.  
J18 2004-01-26 Eva Moberg på blixtbesök. Av: Magnus Josefsson. 
J19 2004-01-27 Hästägare ska få mer kunskap. Av: Christin Gahnström. 
J20 2004-01-27 Kafékväll med riksdagsman. Av: Lotta Hellström. 
J21 2004-01-27 Han ska vägleda konsumenterna. Av: Anne Engström.  
J22 2004-01-28 Det är inne att vara på biblioteket. Av: Lotta Hellström. 
J23 2004-01-29 Ett rikt utbud för ungdomar. Av: Inger Melin. 
J24 2004-01-30 Brunner och Bellman trollband publiken. Av: Anne Engström. 
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Källförteckning 
 

Otryckta källor 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor 
 
1. Nämn tre saker du kommer att tänka på när du hör ordet bibliotek. 
 
2. Berätta om vad man kan göra på biblioteket. 
 
3. Fundera ut några situationer där biblioteket kan vara till hjälp. 
 
4. Vilka tycker du är bibliotekets främsta uppgifter? 
 
5. Vad tror du att det kan finnas för anledningar: 
  
 Att inte använda biblioteket? 
 
 Att använda biblioteket? 
 
6. Läser du Borås Tidning? 
 
7. Har Borås Tidning/den tidning du läser skrivit något om bibliotek den senaste tiden? Vad? 
 
8. Om du skulle beskriva biblioteket för någon som inte vet vad det är, hur skulle du då 
beskriva det? 
 
9. Vad skulle du vilja förändra med biblioteket? 
 
10. Finns det något mer du skulle vilja säga när det gäller bibliotek? 
 
11. Besöker du ett bibliotek mer än en gång om året? 
 
12. Vilket år är du född? 
 


