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Abstract:                        This master thesis is an attempt to study the joint-use solutions be-

tween the public lib rary and the public preschool in the local dis-
trict Kristineberg in the community of Borås. The two main ques-
tions are; what kind of joint-use library is the activity at Kristine-
berg? What kind of advantages and disadvantages do the actors 
experience from the joint-use activity at Kristineberg? The analysis 
is based upon the interviews with eight informants with different 
connections to the joint-use library and public preschool. I also use 
documental analysis and lit erature studies. Relevant theories, such 
as Andersson´s and Skot-Hansen´s analysis of the role of the pub-
lic library and Bundy’s, Imhoff´s and Dornseif´s theories about 
joint-use libraries are presented and later used in the analysis. The 
major findings are that there are difficulties in finding a normative 
definition of joint-use libraries since every activity is unique in it’s 
cooperation. I use Bundy’s discussion about ideological or finan-
cial motives to set up a joint-use library. I also use Dornseif´s scale 
of difference of degree in cooperation of joint-use libraries in de-
ciding what kind of joint-use library Kristineberg are. My conclu-
sions are that the motives to start the joint-use library at Kristine-
berg are ideological. The degree of cooperation is selectively inte-
grated. I also find that the informants experience more advantages 
than disadvantages with the joint-use activity at Kristineberg which 
correspond to the statements of Imhoff´s advantages and disadvan-
tages with joint-use libraries.     
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1. Inledning 

Att integrera ett bibliotek innebär att det förenas med någon ytterligare verksamhet. Samarbe-
tet kan ske på lokal, nationell och internationell nivå och det integrerade biblioteket kan ses 
som det påtagligaste beviset för detta samarbete. I många kommuner svarar folkbibliotek för 
skolbiblioteksverksamhet vilket är den vanligaste formen av integrerade bib liotek i Sverige. 
Vid början av 2000-talet har dock en ny form av integrerade bibliotek uppstått med kombina-
tionen folkbibliotek och universitetsbibliotek. Två omtalade exempel på detta är Sambibliote-
ket i Härnösand samt Almedalsbiblioteket i Visby. För mindre städer ses ofta integrerade bib-
liotek som en möjlighet för att kunna ge en optimal biblioteks- och informationsservice till 
invånarna.1 
 
Integrerade bibliotek är inte någon nyhet i Sverige. När landet 1842 fick den första folkskole-
stadgan lades grunden till en biblioteksverksamhet i form av inrättandet av sockenbibliotek. I 
början var boksamlingen placerade i kyrkan eller i sockenstugan men i samband med att skol-
hus byggdes flyttades böckerna över dit. De första integrerade biblioteken i Sverige uppstod 
alltså oftast av praktiska skäl när sockenbibliotek placerades i skolbyggnader till nytta för 
lokalbefolkningen.2  
 
Idén till mitt uppsatsämne föddes under en praktikperiod på Kristinebergs bibliotek och öppna 
förskola vilket är en integrerad verksamhet. Under denna tid blev jag intresserad av att skriva 
om denna speciella verksamhet och de ”eldsjälar” som arbetar med den. Jag blev tillfrågad om 
jag ville skriva min magisteruppsats om verksamheten och jag antog erbjudandet eftersom det 
skulle vara intressant att få veta mer om Kristinebergs integrerade verksamhet. Jag började 
också fundera på vad det är som kännetecknar ett integrerat bibliotek samt vad det finns för 
nackdelar och fördelar med en integrerad verksamhet.  

1.1 Uppsatsämnets relevans inom biblioteks och informa-
tionsvetenskapen 

Studier av bibliotek anses vara av ökad betydelse i relation till att information, kultur och 
kunskap betraktas som avgörande för samhällets och individers utveckling.3 Som en följd av 
att bibliotek ofta kopplas samman med lärande och bildning ses en rörelse mot ett mer holis-
tiskt sätt att betrakta bibliotek. En verkan av detta är att det etableras ett nytt sätt att tala om 
bibliotek som har integrerats med någon ytterligare verksamhet.4 Det integrerade biblioteket 
som ämnesval för denna uppsats har således en samhällsrelevans eftersom integrering av 
verksamheter är en aktuell företeelse där nya former för samverkan prövas för att möta ändra-
de förutsättningar i omvärlden. 5 Angående uppsatsens professionsrelevans uppstår även beho-
vet av att klargöra bibliotekariens eventuellt förändrade yrkesroll och kompetens i relation till 
en ny syn på bibliotekets funktion. I delrapporten Organisation, profession och metoder – 

                                                 
1 Hansson, Joacim (2006). Just collaboration or really something else? – On joint-use libraries and normative 
institutional change with two examples from Sweden. Under utgivning. 
2 Nilsson, Sven (2003). Kulturens nya vägar, Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. s. 166f.  
3 Zetterlund, Angela (1997). Utvärdering och folkbibliotek. En studie av utvärderingens teori och praktik med 
exempel på folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt. s. 8f. 
4 Hansson, Joacim (2005). Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. s. 11. 
5 Statens Kulturråd (2001). Om världen 2001. s. 8. 
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teori och praktik i sex utvecklingsprojekt anges följande i samband med diskussionen om 
folkbibliotekariens yrkesroll; ”Man kan tänka sig att bibliotekarie i grunden är ett yrke, men 
att det i olika omgivningar och bibliotekstyper utvecklas specialiteter, och att organisationen 
alltså styr hur yrket kommer att definieras”. 6 Studien av den integrerade verksamheten på 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola innefattar både samhälls- som professionsrelevans 
och kan därför ses som tillhörande ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och bidra till 
förståelsen av integrerade bibliotek. 

1.2  Disposition 

Kapitel ett utgörs av inledningen. Här presenteras bakgrunden till fallet Kristinebergs biblio-
tek och öppna förskola. Orsaken till verksamhetens tillkomst och verksamhetens tillkomsthi-
storia och dess kontext presenteras här. Även syfte och frågeställningar ingår i kapitel ett. 
 
I kapitel två presenteras teoretiska utgångspunkter som anknyter till ämnesområdet. Forsk-
ningen representerar områden som gränsar till och även ingår i min studie. Här presenteras 
även den forskning som ingår i de litteraturstudier som genomförs samt appliceras på analy-
sen av det empiriska materialet.  
 
Kapitel tre är metodkapitlet. Här presenteras de kvalitativa metoder som använts till litteratur-
studien och fallstudien. De kvalitativa studierna är intervjuer och dokumentstudier. Här redo-
görs för mitt tillvägagångssätt i de olika momenten. I detta kapitel redovisas även de urval och 
sökprocesser som genomförts. 
 
I kapitel fyra redovisas den analys som ger svar på de frågeställningar som ingår i studien; 
vilken typ av integrerat bibliotek är verksamheten på Kristineberg samt vilka fördelar och 
nackdelar erfar aktörerna att det finns med det integrerade biblioteket på Kristineberg? I detta 
kapitel presenteras informanterna och sedan följer en indelning utifrån det som är karaktärise-
rande för informanternas utsagor vid intervjutillfällena.  
 
Kapitel fem utgörs av analysen av det empiriska materialet med anknytning till de teoretiska 
utgångspunkterna. 
 
I kapitel sex görs ett antal slutsatser genom att återknyta till frågeställningarna. Jag reflekterar 
över resultatet i sin helhet och även över vissa detaljer. 
 
I kapitel sju sker en avslutande reflektion och det ges förslag till vidare forskning.  
 
I kapitel åtta ges en kortare sammanfattning av uppsatsen. I slutet av uppsatsen finns en käll-  
och litteraturförteckning samt en bilaga med intervjumall. 

                                                 
6 Eliasson, Anette, Flöög, Eva-Maria, Gärdén, Cecilia, Persson, Christina (2005). Organisation, profession och 
metoder – teori och praktik i sex utvecklingsprojekt. s. 4. 
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1.3  Bakgrund 

I detta avsnitt ges en beskrivning av bakgrund och omgivande faktorer till Kristinebergs bibli-
otek och öppna förskola som är av betydelse för uppsatsen och dess syfte. Avsnittets indel-
ning består av en kort presentation av Borås kommun och stad, kommundelen Göta och stads-
delen Kristinebergs geografiska läge och befolkningssituation. Vidare redogörs för tillkoms t-
processen av Kristinebergs bibliotek och öppna förskola, kommundelen Götas kommunala 
och kulturpolitiska situation samt Göta kommundels fördelning av ekonomiska medel. Sist i 
kapitlet beskrivs organisationen och samarbetet på Kristinebergs bibliotek och öppna förskola. 

1.3.1  Borås kommun, kommundelen Göta och stadsdelen Kristine-
berg 

Centralorten Borås är belägen inom Borås kommun som befolkningsmässigt är landets 13: e 
största kommun och som ingår i Västra Götalands län. Enligt den senast gjorda beräkningen 
(2005-12-31) har kommunen ett invånarantal på 99 325 personer.7 1992 genomfördes en 
kommundelsreform i Borås och kommunen består sedan dess av kommundelar som är indela-
de efter geografiskt avgränsade områden. De tio kommundelarna är Brämhult, Centrum, Dal-
sjöfors, Fristad, Göta, Norrby, Sandhult, Sjöbo, Trandared och Viskafors. Stadsdelen Kristi-
neberg ingår i Göta kommundel. 
 
I Göta kommundel finns flera stadsdelar med villabebyggelse och flerfamiljshus och ett stort 
antal av de boende är barnfamiljer. Inom kommundelen finns två folkbibliotek med integrerad 
verksamhet av olika slag. Dels finns Göta bibliotek där kommunservice och information har 
integrerats med folkbiblioteksverksamheten, samt Kristinebergs bibliotek som stegvis har 
integrerats med den öppna förskolans verksamhet.8 
 
I stadsdelen Kristineberg bor 3 493 invånare av centralorten Borås 64 366 invånare. Kristine-
berg har en ung befolkning där medelåldern är 41 år. Stadsdelen är Göta kommundels största 
om man ser befolkningsmässigt.9 Området består till största del av små och stora bostadshus 
där de äldsta husen är från början av 1900-talet och där de senast byggda områdena påbörja-
des under 1960-talet och tillhör ett av Borås miljonprogramsområden. Det finns även radhus-
områden som tillkom under 1970-talet.10 Det så kallade Centrumhuset byggdes 1974 och i 
byggnaden finns idag bland annat fritidsgård, skolpsykolog, daghem, bibliotek och öppen 
förskola.11  
 
Inom stadsdelen Kristineberg finns ett högt ohälsotal, främst bland kvinnor. En tredjedel av 
barnen har föräldrar med utländsk bakgrund och kommundelens invånare har en låg inkomst- 
och utbildningsnivå. Ur ett socioekonomiskt perspektiv anses stadsdelen Kristineberg vara 
mer utsatt än andra stadsdelar inom Göta kommundel.12  

                                                 
7 Statistiska Centralbyrån. 
8 Göta kommundel (2005). Välkommen till Göta Informationscentrum. s. 5. 
9 Borås, Borås i siffror. 
10 Berglund, Bengt, Caldenby, Claes, Johansson, Lars, Olsson, Kent (2005). Borås stads historia III Omstruktu-
rering och anpassning 1920-2000 . s. 80. 
11 Nilsson, Hasse (1990). Kristineberg En stadsdel i Borås.  s. 7, 105, 117, 129. 
   Intervju med förskollärare Karin (2006-03-15). 
12 Styrgruppen för familjecentral Göta (2003). Underlag och förslag till Familjecentral på Kristineberg i kom-
mundelen Göta, Borås. 
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1.3.2  Kristinebergs bibliotek och öppna förskola 

Idén om en integrerad verksamhet på Kristineberg uppstod i slutet av 1990-talet då det, enligt 
före detta kommundelschefen, beslutades att något skulle göras för att olika verksamheter i 
området Kristineberg skulle kunna samverka. Idén om samverkan byggde på ”ett helhetsgrepp 
över tid och rum” där olika former av aktiviteter skapades för barnen i varje åldersgrupp och 
för att barnen skulle möta samma grundsyn både i skola och på fritiden. Syftet med samarbe-
tet var att barnen skulle komma in i samhället på ett positivt sätt.13 Kommundelsnämnden 
Göta beslutade att det skulle skapas en träffpunkt där Allaktivitetshuset skulle bli en mötes-
plats för den lokala befolkningen oavsett ålder. Allaktivitetshuset inrymdes i det så kallade 
Centrumhuset på Kristineberg, i en lokal som var tillräckligt stor för att en integrerad verk-
samhet skulle få rum. Lokalen hade tidigare fungerat som livsmedelsaffär. Det planerades att 
en öppen förskola skulle förläggas i Allaktivitetshuset vilket innebar att barn och föräldrar 
tillsammans med pedagogisk personal skulle få en träffpunkt med tillgång till aktivitetsutbud 
och material. Det planerades även att ett bibliotek skulle flytta in i Allaktivitetshuset och att 
det skulle erbjuda dagstidningar, tidskrifter, barnböcker och ge möjlighet till bokservice från 
övriga bibliotek. Förut hade respektive aktivitet haft sina verksamheter i flera små och skilda 
lokaler. Den huvudsakliga orsaken till att det skapades ett bibliotek på Kristineberg var upp-
fattningen att biblioteksverksamhet har en väsentlig betydelse för människors språkutveck-
ling. 14 Vidare orsaker till valet av att Allaktivitetshuset skulle inrymma ett bibliotek var Göta 
kommundels geografiska struktur och storlek. Både Göta bibliotek och stadsbiblioteket låg på 
långt avstånd från Kristineberg och det fanns därför ett behov av en lokal mötesplats för invå-
narna på Kristineberg. En ytterligare orsak till att det utvecklades en biblioteksverksamhet på 
Kristineberg var att bokbussens service var bristfällig och kom att upphöra på grund av eko-
nomiska skäl.15 Den öppna förskolan startades i Allaktivitetshuset beroende på att det fanns 
ett behov att ge stöd till områdets barnfamiljer. För att samla kompetens och ge en bra service 
började öppna förskolan och även biblioteket på Kristineberg att samarbeta med Mödravårds-
centralen, Barnavårdscentralen samt Individ och Familjeomsorg. 16 Motivet för att skapa verk-
samheten på Kristineberg har således varit av främst ideologiska skäl vilket visionen om att 
barn och ungdomar ska komma in i samhället på ett positivt sätt, bibliotekets betydelse för 
människors språkutveckling samt idén om mötesplats, är exempel på. Administrativa och 
ekonomiska motiv är exempelvis bokbussens nedläggning och tillgången till en rymlig lokal. 
Att bibliotekets och öppna förskolans integrerade verksamhet kunde genomföras på ett posi-
tivt sätt, är enligt den före detta kommundelschefen, till stor del beroende av den nuvarande 
verksamhetsansvarige för Kultur och Fritid. ”Hennes personliga egenskaper har varit viktiga 
för att verksamheten skulle kunna starta, drivas och fungera.”17  
 
Verksamheten i Centrumhuset har genomgått två utvecklingsstadier som successivt vuxit 
fram och där det lokala samhället har påverkat dess utformning. Det första steget var behovet 
av mötesplats där Allaktivitetshuset skapades och där lokalbefolkningen inbjöds att påverka 
verksamheten. Nästa steg blev den integrerade verksamheten mellan bibliotek och öppen fö r-
skola som stegvis började arbeta med en familjecentralsinriktning. Idén till samarbete med 
Familjecentralsverksamheten fanns även inom Norrby kommundel i Borås och verksamheten 

                                                 
13 Intervju med före detta kommundelschef för Göta (2006-04-05). 
14 Bengtsson, Marie-Louise, Kitti Ölander, Sabina (1999). Verksamhet i ”Aktivitetshuset” på Kristineberg .  
15 Intervju med verksamhetsansvarig för Kultur och Fritid (2006-03-13).  
16 Intervju med vice ordförande Göta Kommundelsnämnd (2006-03-28). 
Vad respektive verksamhet innebär redovisas i kommande kapitel 1.3.5 Organisation och samarbete hos och 
mellan Kristinebergs bibliotek och öppna förskola. 
17 Intervju med före detta kommundelschef för Göta (2006-04-05).  
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på Kristineberg hämtade inspiration från denna. Förslaget om samarbete med Familjecentra-
len uppkom på grund av att Göta kommundelsnämnd ville ge ett ökat stöd till invånarna, inom 
kommundelen, som ansågs vara mer utsatta ur ett socioekonomiskt sätt att se. Ett tredje steg 
kan vara på väg i form av att Barnavårdscentral samt Individ och Familjeomsorg flyttar in 
med sina respektive verksamheter.18 

1.3.3  Kommunal och kulturpolitisk situation 

Göta Kommundelsnämnd har eget ansvar för barnomsorg, grundskola, äldreomsorg samt fr i-
tids- och kulturverksamheten i kommundelen. Göta kommundel, liksom övriga kommundelar 
inom Borås kommun, är fri att utforma sin kulturverksamhet enligt kommuninvånarnas behov 
och önskemål inom de ekonomiska ramar som finns.19 Kommundelsnämnderna ansvarar 
bland annat för respektive bibliotek och att kulturfrågorna blir uppmärksammade i barn- och 
ungdomsverksamhet. Biblioteksverksamheten och öppna förskolan på Kristineberg tillhör 
Göta Kultur och Fritids verksamhet.20  
 
År 2006 företräds Kommundelsnämnden Göta av en koalition där moderaterna, folkpartiet, 
centern och kristdemokraterna är i majoritet. I opposition finns socialdemokraterna och väns-
terpartiet.21 Ordförande för Göta kommundel anser att det funnits en lång tradition av att vär-
na om biblioteken oavsett vilken partipolitisk tillhörighet som representerat Göta kommundel 
och han anser att det sker ordentliga satsningar på biblioteksverksamheten. Han säger att ”alla 
partier inser att biblioteken faktiskt är en viktig beståndsdel”. 22 
 
Förutom kommundelsnämnderna har även Borås kulturnämnd ett ansvar att via stadsbibliote-
ket komplettera kommundelsbibliotekens bestånd av vissa medier. Borås kulturnämnd och 
kommundelsnämnderna har alltså ett gemensamt ansvar att tillsammans se till så att kommu-
nens invånare får en jämbördig och bra service från kommundelsbiblioteken. 23  

1.3.4  Ekonomi 

En avgörande faktor för att den integrerade verksamheten på Kristineberg ska kunna fortgå är 
de ekonomiska förutsättningarna. I Borås kommun fördelas pengar av kommunfullmäktige 
enligt en resursfördelningsmodell till respektive kommundel. Hur stor summa som ska avsät-
tas för varje verksamhet är beroende av antal invånare inom respektive kommundel och invå-
narnas behov av stöd och service. Hela beloppet fördelas mellan basresurs och tilläggsresurs. 
Alla kommundelsnämnder är försäkrade om basresurserna medan tilläggsresursen är beroende 
av kommundelarnas anspråk på service och stöd. Basresurserna ska göra det möjligt att ha ett 
bibliotek i kommundelen. Tilläggsresursen, som är en tiondel av det ekonomiska bidraget till 
kulturen, tilldelas efter respektive kommundels invånarantal. 24 

                                                 
18 Intervju med verksamhetsansvarig för Kultur och Fritid (2006-03-13).  
19 Borås, Göta Kommundelsnämnd. 
20 Borås, Göta Kultur.   
21 Ibid. 
22 Intervju med ordförande Göta Kommundel (2006-03-21). 
23 Borås Stadsbudget för 2006. s. 69, 86. 
24 Borås stad, Kommunledningskansliet (2004). Hur fördelas pengarna till kommundelarna? – en kort beskriv-
ning av resursfördelningsmodellen. s. 9, 21. 
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1.3.5 Organisation och samarbete hos och mellan Kristinebergs bib-
liotek och öppna förskola                   

I Centrumhuset på Kristineberg finns två olika verksamheter; ett bibliotek och en öppen fö r-
skola, var och en med sitt specifika arbetsområde. Gemensamt ansvarig för de båda verksam-
heterna är Kultur och Fritid inom Göta kommundel. Kristinebergs bibliotek är ansvarigt för 
sin egen budget medan verksamhetsansvarig för Kultur och Fritid har ansvar för den öppna 
förskolans budget. Personalansvarig för båda verksamheterna är den verksamhetsansvarige 
för Kultur och Fritid. 25  
 
Den öppna förskolan innebär en kompletterande form av förskoleverksamhet för barn som 
inte är inskrivna på någon förskola samt deras föräldrar eller deras vuxensällskap. Öppna fö r-
skolan erbjuder barnen en pedagogisk gruppverksamhet och kan också ge stöd till föräldrarna. 
Verksamheten är inskrivningsfri och vanligtvis kostnadsfri.26  
 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola och arbetar med en familjecentralsinriktning. Fa-
miljecentralsmodellen har tillkommit med stöd av Folkhälsoinstitutet där en familjecentral har 
som syfte att fungera som mötesplats för barnfamiljer i ett bostadsområde. Hur verksamheten 
ser ut är till stor del beroende av vilka behov och önskemål barnfamiljerna har. Grunden för 
familjecentralsverksamheten utgörs av den allmänna Mödra- och Barnhälsovården som sam-
arbetar med öppna förskolan och Individ och Familjeomsorg. 27 Begreppet Boråsmodellen 
innebär en fjärde samarbetspart i familjecentralsamarbetet. Utöver Mödravårds- och Barna-
vårdscentral, Individ och Familjeomsorg samt öppen förskola ingår även bibliotek som en del 
i samarbetet för att stödja varandra och samverka för invånarnas bästa inom kommundela r-
na.28 I ett flertal av Borås kommundelar samarbetar, på olika sätt, biblioteksverksamhet med 
öppen förskola. Exempel på detta är, förutom verksamheten på Kristineberg, även Brämhult, 
Norrby och Trandared.29 Inom verksamheten på Kristineberg sker familjecentralssamarbetet 
med Barnavårdscentralen och till en viss del även med Mödravårdscentralen samt Individ och 
Familjeomsorg. Samarbetet sker med stöd från Västra Götalandsregionen. 30 Den verksam-
hetsansvarige säger att hon vill benämna familjecentralsverksamheten på Kristineberg som 
”en främjande och öppen verksamhet”. 31  
 
Det sker en successiv utveckling av verksamheten på Kristineberg och man ”tror på en prag-
matisk infallsvinkel där samverkan utvecklas stegvis efter lokalbefolkningens behov och 
verksamhetens praktiska förutsättningar.”32 Ett tecken på denna utveckling är att verksamhe-
ten inte har benämnts på samma sätt i olika politiska dokument. I kommundelnämndens beslut 
att starta en verksamhet på Kristineberg används namnet ”Allaktivitetshus”. 33 Efter det att 
kommundelsnämnden Göta gav förslag att folkbiblioteket och den öppna förskolan även skul-

                                                 
25 Intervju med verksamhetsansvarig för Kristinebergs bibliotek och öppna förskola (2006-02-16). 
26 Skolverket (2000). Allmänna råd med kommentarer för öppen förskola . s. 7. 
27 Folkhälsoinstitutet (2000). Att verka tillsammans – en bok om familjecentraler. s. 12. 
28 Hammarén, Ann-Charlotte (2005). Unikt i Sverige: fullgott bibliotek och öppen förskola i samma lokaler.  
29 Albertsson, Anna-Karin, Löcsey, Kristina, Sheikholeslami, Shahla (2002).  Bibliotekarien på nya arenor – med 
språkutveckling och folkhälsoarbete i portföljen.  
30 Styrgruppen för familjecentral Göta (2003). Underlag och förslag till Familjecentral på Kristineberg i kom-
mundelen Göta, Borås. 
31 Intervju med verksamhetsansvarig för Kristinebergs bibliotek och öppna förskola (2006-03-13). 
32Styrgruppen för Familjecentral Göta (2003). Underlag och förslag till Familjecentral på Kristineberg i kom-
mundelen Göta, Borås.   
33 Bengtsson, Marie-Louise, Kitti Ölander, Sabina (1999). Verksamhet i ”Aktivitetshuset” på Kristineberg . 
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le samarbeta med en familjecentralsinriktning har benämningen av verksamheten förändrats 
till att kallas ”Familjecentralen på Kristineberg” alternativt ”Kristinebergs bibliotek och öpp-
na förskola”. Den verksamhetsansvarige för Kristinebergs folkbibliotek och öppna förskola 
anger att; 

 
Förändringen av namn handlar om att använda resurser på rätt sätt och detta har nåtts ge-
nom en mognadsprocess för verksamheten och verksamhetens utformning har också varit 
beroende av tidsandan. Verksamheten på Kristineberg är i dagsläget inte exakt ett kreativt 
center men vi försöker att samverka mer än med öppna förskolan och biblioteket. /…/ Vi 
har förfinat konceptet och det är mer anpassats efter vad som behövts. Verksamheten på 
Kristineberg behövs eftersom många öppna förskolor har slagit igen. 34 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att förstå och belysa Kristinebergs biblioteks och öppna förskolas 
integrerade verksamhet. För att nå detta syfte använder jag mig av litteraturanalys för att defi-
niera vad som är kännetecknande för integrerade bibliotek. Med hjälp av dokument och inter-
vjuer med aktörer som är knutna till verksamheten på Kristineberg får jag tillgång till utsagor 
om deras specifika integrerade bibliotek. Dessa uppgifter kan sedan relateras till definitionen 
av integrerade bibliotek och bidra till att placera in vad för typ av verksamhet som bedrivs på 
Kristineberg.  Mina frågeställningar är; 
 

• Vilken typ av integrerat bibliotek är verksamheten på Kristineberg? 
 
• Vilka fördelar och nackdelar erfar aktörerna att det finns med det integrerade bibliote-

ket på Kristineberg? 
 
Med ”aktörer” åsyftas personal vid Kristinebergs bibliotek och öppna förskola, verksamhets- 
ansvarig, före detta kommundelschef samt lokala politiker. 
 
 
 

                                                 
34 Intervju med verksamhetsansvarig för Kristinebergs bibliotek och öppna förskola (2006-02-16). 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Avsaknaden av tidigare forskning kring bibliotek som är integrerade med andra verksamheter, 
som exempelvis bibliotek integrerat med öppen förskola, har medfört att detta stycke kommer 
att belysa forskning som redogör dels för synen på bibliotekets funktion, dels för vad som 
kännetecknar integrerade bibliotek. Vidare beskrivs de teorier som är användbara i studien för 
att besvara uppsatsens två frågeställningar, vad Kristinebergs bibliotek och öppna förskola är 
för typ av verksamhet samt vilka fördelar och nackdelar som personalen erfar att det finns 
med den integrerade verksamheten.  
 
I avsnittet 2.1 Synen på folkbibliotekets funktion, nämns Ragnar Audunson som analyserar 
vilka folkbibliotekets viktigaste funktioner anses vara utifrån tre intressegrupper samt biblio-
teket som mötesplats för att motverka segregation. Peter Enström betraktar folkbibliotekets 
förändring i relation till samhällsförändringar. Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens 
studie om bibliotekets fyra huvudfunktioner presenteras också. I detta avsnitt presenteras även 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen, vars avhandling behandlar synen på 
bibliotekets förändrade roll från och med 1964 och fram till 2005. I avsnittet 2.2 Integrerade 
bibliotek, nämns Alan Bundys och Kathleen R. T. Imhoffs definitioner av integrerade biblio-
tek. Här tas även upp Joacim Hansson, som i sin artikel belyser behovet av en mer normativ 
grund för etablerandet av integrerade bibliotek till skillnad från att de i nuläget oftast skapas 
med hänsyn till administrativa aspekter.35  
 
Vid val av teori har Joacim Hanssons tidigare forskning av integrerade bibliotek varit till 
stöd.36 För att besvara den första frågeställningen presenteras i avsnitt 2.2 samt avsnitt 2.3 de 
motiv för att utveckla integrerade bibliotek som Bundy uppger. Vidare har Dornseifs resone-
mang kring samarbetsgraden mellan integrerade bibliotek varit till hjälp vilket tas upp i av-
snitt 2.4. Till den första frågan används även Anderssons och Skot-Hansens modell av biblio-
tekets funktion i det lokala samhället som visas i avsnitt 2.5. För att besvara den andra fråge-
ställningen presenteras främst Imhoffs sammanställning av fördelar och nackdelar med integ-
rerade bibliotek vilket tas upp i avsnitt 2.6. Avslutningsvis ges en summering av kapitel 2. 

2.1  Synen på folkbibliotekets funktion 

Ragnar Audunson, professor vid högskolan i Oslo, ser folkbiblioteket som en politisk institu-
tion och folkbibliotekets möjligheter att värna om de demokratiska aspekterna i samhället. I 
Audunsons studie Publikums, politikernes og bibliotekarenes bilder, undersöks synen på 
folkbibliotekets funktioner utifrån tre intressegrupper bestående av användare, politiker och 
bibliotekarier. Utgångspunkt för studien är folkbibliotekens roll i den digitala utvecklingen.  
Audunson anger att utmärkande för hans undersökning är enigheten hos de tre intressegrup-
perna. Grupperna anser att folkbibliotekets viktigaste uppgifter är att först och främst stödja 
formellt lärande, därefter stödja livslångt lärande och sist förmedla god och underhållande 
litteratur i fritidsläsande syfte.37 Av studien framgår det även att de tillfrågade politikerna och 
                                                 
35 Hansson, Joacim (2006). Just collaboration or really something else? – On joint-use libraries and normative 
institutional change with two examples from Sweden. Under utgivning. 
36 Hansson, Joacim (2006). Just collaboration or really something else? – On joint-use libraries and normative 
institutional change with two examples from Sweden. Under utgivning. 
37 Audunson, Ragnar (2001). Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikerns og  biblioteka-
renes bilder. s. 213. 
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bibliotekarierna anser att folkbiblioteket är för komplext för att avgränsas till att tillhöra ett 
kommunalt tjänsteområde. De menar att folkbibliotekets komplexitet har ökat de senaste åren 
bland annat i samband med att folkbiblioteket blivit en mer sammansatt institution som är 
aktiva i förhållande till olika lokalpolitiska områden som utbildning, äldreomsorg, förskole-
verksamhet och dylikt. 38 Audunson utgår från att folkbiblioteket har två dimensioner, dels 
vilka tjänster som folkbiblioteket bör prioritera, exempelvis förmedling av litteratur till barn, 
dels vilka samhälleliga motiv det finns för att finansiera folkbibliotek. Biblioteket som mötes-
plats och kunskapsförmedlare är exempel på det sistnämnda.39  
 
I artikeln The Public library as a meeting-place in a multicultural and digital context, The 
necessity of low-intense meeting-places, finner Audunson att folkbiblioteket bör prioritera ett 
mer demokratiskt synsätt framför en performativ rationalitet där krav på synlighet, effektivitet 
och utlåningsstatistik prioriteras. Han tar upp riskerna med segregation i det mångkulturella 
samhället och menar att det finns en fara med att individer segregeras inte enbart på grund av 
etnicitet utan även kulturellt. Detta medför att individer riskerar att inte få ta del av andra vä r-
deringar och intressen än de som finns inom den egna grupptillhörigheten. Audunson tycker 
att utmaningen ligger i att skapa mötesplatser i samhället för möjligheten att kunna föra en 
tvärkulturell kommunikation och därmed värna om den demokratiska aspekten. Folkbibliote-
kets erbjudande om information och kunskap är fortfarande en av folkbibliotekets demokra-
tiska uppgifter men Audunson anger även en ny dimension folkbiblioteket som en mötesplats. 
De begrepp som han använder är högintensiva respektive lågintensiva mötesplatser i samhäl-
let. Den högintensiva mötesplatsen delas av personer med gemensamma intressen medan 
folkbiblioteket kan ses som en lågintensiv mötesplats där möten mellan människor med olika 
intressen och värderingar kan ske. Folkbiblioteket kan även i denna dimension överbrygga 
gapet mellan den elektroniska världen och det fysiska och geografiskt definierade samhället.40 
 
Företagsekonomer har visat ett vetenskapligt intresse för frågor som berör folkbibliotekens 
organisationsutförande och deras form av verksamhetsstyrning. 41 Peter Enströms, civileko-
nom på bland annat Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet, artikel  Folkbib-
liotek i förändring: nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet visar på förhållandet mel-
lan samhällsförändring och folkbibliotekets organisatoriska förändring. Enström använder sig 
av ett institutionellt perspektiv på folkbiblioteket som organisation och anger att de föränd-
ringar som sker hos folkbibliotek är relaterade till identitetsuppfattningar som grundar sig på 
folkbibliotekets institutionella form. De krav som förändringar i omvärlden framkallar anses 
således skapa svårigheter med den traditionella folkbiblioteksidentiteten. Enström finner i sin 
artikel att folkbiblioteken inte har en entydig bild av sin verksamhet utan att det går att se oli-
ka identiteter som ett resultat av samtidsdebatt, tendenser i samhället, ett behov av inre ut-
veckling, traditioner och biblioteksutbildning. De identiteter som anges är folkbildningsidenti-
teten, kulturförmedlingsidentiteten, fackkunskapsförmedlaren, katalogidentiteten och social-
arbetaridentiteten. Enström anger även att nya identiteter tillkommer kont inuerligt såsom 
informationsorganiseraren och kunskapsmäklaren.  En ytterligare orsak till folkbibliotekets 
förändring är de villkor som ofta innebär en utveckling mot större administrativ rationalitet 
och ekonomisering som kopplingen till kommunal verksamhet innebär. Enström anger att 

                                                 
38Audunson, Ragnar (2001). Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikerns og bibliotek a-
renes bilder. s. 209, 219. 
39 Ibid. s. 210. 
40 Audunson, Ragnar (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context. The 
necessity of low-intensive meeting-places. s. 429-441. 
41 Hansson, Joacim & Zetterlund, Angela (1997). Folkbibliotekens förändring. Tidigare forskning om folkbiblio-
teken och teorier om förändringens natur. s. 37. 
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vissa aktörsgruppers syn på folkbibliotekets identitet är speciellt viktiga för eventuell föränd-
ring. De är huvudmannauppfattningar, folkbibliotekssfären och brukaruppfattningar. Enström 
anser att huvudmanna- och brukarintresset är de aktörsgrupper vars uppfattningar av folkbib-
lioteket är mest aktuella och han finner att folkbiblioteket gör sig mer synliga i offentliga 
sammanhang på ett annat sätt än tidigare. Uppfattningarna hos de tre aktörsgrupperna kan, 
enligt Enström, leda till olika meningar om vilken roll biblioteket bör ha. 42  
 
Dorte Skot-Hansen, Centerleder, mag.art vid Center for Kulturpolitiske Studier vid Danmarks 
Biblioteksskole och Marianne Andersson, forskningsmedarbetare från Udviklingscenteret for 
folkeolysning og voksenundervisning gav 1994 ut rapporten Det lokale biblioteket – afvikling 
eller udvikling. I studien analyserar författarna folkbibliotekets roll i lokal kulturpolitik från 
mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet. De belyser även folkbibliotekets lokala förank-
ring med hjälp av tre fallstudier. I boken presenterades även den analysmodell över bibliote-
kets olika funktioner som i efterhand har kommit att bli välkänd och som i avsnitt 2.5 presen-
teras mer utförligt.43 Vid publiceringen av Andersson och Skot-Hansens studie var den något 
nydanande inom dansk biblioteksforskning. Ingen tidigare forskning hade skett av folkbiblio-
teket som lokal samhällsinstitution eller dess lokalpolitiska position.44  
 
Henrik Jochumsens och Casper Hvenegaard Rasmussens är verksamma vid Institut for Kultur 
og Medier samt lektorer vid Danmarks Biblioteksskole. Jochumsens och Rasmussens avhand-
ling Biblioteksbrug mellem hverdagsliv og institutionel identitet avhandling består av två delar 
där Gør biblioteket en forskel gavs ut 2002 och den fristående avhandlingen Folkebiblioteket 
under forandring – modernitet, felt og diskurs blev klar 2006. Mellan dessa två delar finns en 
kortare sammanlänkande text. Den första delen Gør biblioteket en forskel analyserar använ-
darnas förhållande till biblioteket och den tendens som Jochumsen och Rasmussen finner är 
att biblioteket som institution har ett brett utbud och en mångfald av olika funktioner. Förfa t-
tarna finner att bibliotekets styrka består av denna rummelighed. Studien utgår från Andersson 
och Skot-Hansens ovan nämnda analysmodell vilken de kompletterar och fördjupar innebör-
den av. Den andra delen Folkebiblioteket under forandring – modernitet, felt og diskurs stude-
rar det motsatta förhållandet, det vill säga bibliotekets förhållande till användarna. Jochumsen 
och Rasmussen placerar det nutida biblioteket i en senmodernistisk ram när de använder sig 
av diskursanalys och Pierre Bourdieus teorier om sociala fält för att belysa biblioteket som ett 
konkurrensfält från och med 1964 och fram till 2005.45 I ett nutida perspektiv finner Jochum-
sen och Rasmussen att den idealtypiska analysmodell som skapades av Andersson och Skot-
Hansen har blivit normbildande för utvecklingen av framtida bibliotek. Jochumsen och Ras-
mussen anger i sin studie att tendenser på samhällets decentralisering har medfört en vikande 
autonomi för biblioteken eftersom de har hamnat i en situation där konkurrensen har ökat 
mellan olika kommunala behov. Den ökade kampen om synlighet har medfört att biblioteken 
blivit mer målinriktade och värdeorienterade i kombination med ett fokus på lärande, förmed-

                                                 
42 Enström, Peter (1995). Folkbibliotek i förändring: nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet. s. 205-215. 
43 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. s. 15-18. 
44 Jochumsen, Henrik & Rasmussen Hvenegaard, Casper (2000). Gør biblioteket en forskel? s. 16. 
45 Jochumsen, Henrik & Rasmussen Hvenegaard, Casper (2006). Folkebiblioteket under forandring – 
modernitet, felt og diskurs. Under utgivning. 
Jochumsen och Rasmussen använder sig av den engelske sociologen Anthony Giddens beteckning reflexiv mo-
dernitet  vilket innebär ett mer komplext och svåröverskådligt samhälle utan några riktlinjer. En logisk konse-
kvens av modernitetens olika valmöjligheter anges vara en avtraditionalisering och en ökad reflexivitet. Jochum-
sen och Rasmussen finner att folkbiblioteket har blivit del av denna reflexiva modernitet och att det medför en 
grundläggande osäkerhet angående folkbibliotekets framtida roll. Det moderna folkbiblioteket anses av Jochum-
sen och Rasmussen vara placerat i ett spänningsförhållande mellan en humanistisk värderationalitet uttryckt i 
mål och värderingar och en instrumentell målrationalitet som uttrycks i form av redskap och verkningsmedel.  
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ling, kompetensökning, social och kulturell integration.  Jochumsen och Rasmussen beskriver 
biblioteket som en flydende signifikant och finner konturerna av en ny biblioteks och använ-
dardiskurs som de benämner den dynamisk fokuserede og oplevelseorienterede diskurs.46 

2.2  Integrerade bibliotek 

Två kortare exempel på definitioner av integrerade bibliotek anges av Alan Bundy, PhD. och 
bibliotekarie vid University of South Australia, Adelaide samt Kathleen R. T. Imhoff, associa-
te director vid Bond Implementation Team vid Broward County Library, Florida. Bundy som 
är en internationellt erkänd auktoritet inom forskningen av integrerade bibliotek finner att den 
förekommande forskningen mestadels relaterar till skolbibliotek i lokalsamhället och saknar 
en värderande eller djupgående analys. Han anger i Joint-use libraries – the ultimate form of 
cooperation att ett integrerat bibliotek är; 
 

A library in which two or more distinct library services providers, usually a school and a 
public library, serve their client groups in the same building, based on an agreement that 
specifies the relationship between the providers.47 

 
Bundys definition utgår från integrering mellan olika typer av bibliotek. I min undersökning 
appliceras även definitionen på bibliotek som söker arbetsformer utanför sitt eget verksam-
hetsområde. Detta eftersom jag funnit en brist på forskning kring bibliotek som är integrerade 
med någon annan sorts verksamhet. 
  
Imhoff har författat vägledande material för integrerade verksamheter och varit rådgivare vid 
genomförandet av integrerade samarbeten. I artikeln Public Library Joint-Use Partnerships: 
Challenges and Opportunities diskuterar hon olika utmaningar som integrerade bibliotek står 
inför. Med fokus på kombinationen folkbibliotek och forskarbibliotek ger Imhoff en defini-
tion som påminner mycket om den Bundy anger;  
 

“A joint-use library involves two or more libraries of different types coming together to 
provide services in a single building operating cooperatively to provide resources, such as 
curriculum support, bibliographic instruction, and information literacy to the general public 
and/or students, faculty and administrators. 48  

 
Begreppet integrerade bibliotek kan ha olika innebörder och det är problematiskt att ge be-
greppet en entydig definition med hänsyn till dess institutionella identitet. Joacim Hansson, 
filosofie doktor i biblioteks och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, diskuterar eta-
blerandet av integrerade bibliotek som något mer än ett administrativt samarbete och fokuse-
rar på integrerade bibliotek som kombinerar folkbibliotek och akademiska bibliotek i sin arti-
kel Just collaboration or really something else? – On joint-use libraries and normative insti-
tutional change with two examples from Sweden. Hansson finner att etablerandet av integrera-
de bibliotek, som ett sätt att definiera bibliotek och informationsservice, har uppstått i och 
med att bibliotekets identitet som kulturell institution har förändrats. Detta har skett i samband 
med att utbildning numera definieras som den faktor som har blivit mest betydande för den 
demokratiska utvecklingen. Ett mer holistiskt synsätt på bibliotek och informationsservice har 
även etablerats och åtskillnaderna mellan olika delar av bibliotekssektorn har därför minskat. 
Hansson ställer frågan om integrerade bibliotek kan betraktas som en ny form av bibliotek i 
                                                 
46 Jochumsen, Henrik & Rasmussen Hvenegaard, Casper (2006). Folkebiblioteket under forandring – 
modernitet, felt og diskurs. Under utgivning. 
47 Bundy, Alan (2003). Joint-use libraries – the ultimate form of cooperation. s. 129.  
48 Imhoff, Kathleen R. T. (2001). Public library joint use partnerships: challenges and opportunities. s. 6f. 
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samma betydelse som exempelvis folkbibliotek eller universitetsbibliotek. Det som bland an-
nat framkommer av Hanssons artikel är att integreringen av bibliotek oftast sker med hänsyn 
till administrativa aspekter, vilket även pekades på i definitionerna utförda av Bundy och Im-
hoff. 49 
 
2.3 Motiv för att utveckla integrerade bibliotek 
 
I Allas bibliotek. En idébok om att integrera bibliotek som är utgiven av Skolverket och Sta-
tens Kulturråd beskrivs det integrerade bibliotek i form av folkbibliotek och skolbibliotek på 
olika nivåer;  
 

Integrering har i sammanhanget blivit en term med konkret innebörd: Ett integrerat biblio -
tek är ett folkbibliotek och ett skolbibliotek som har flyttat samman. /…/ På senare år har 
de integrerade biblioteken stadigt ökat i antal. Det kan vara ortens huvudbibliotek som flyt-
tat samman med en grundskola eller en gymnasieskola, t ex i samband med ett nytt skol-
bygge. I andra fall kan det handla om biblioteksfilialer som slagit sig ihop med skolor – 
istället för att läggas ned.50  

 
Enligt artikeln Låna böcker på ICA av Åsa Ekström, kan bibliotek även vara integrerade med 
den lokala ICA-butiken; 
 

En biblioteksfilial i Katrineholm har flyttat in i en ICA-butik för att locka nya besökare till 
biblioteket. Varje måndag mellan 16 – 19 utrustas butiken med en sk infopoint, ett minibib -
liotek, där två bibliotekarier servar allmänheten.51  

Med de ovan nämnda exemplen kan svårigheten med att ge en generell definition av integre-
rade bibliotek belysas. Integrering av verksamheter ser ut att innebära någon slags av samord-
ning men att aktörerna och gestaltandet kan se olika ut. Problematiken har tidigare berörts i 
avsnitt 2.2  i samband med den tidigare forskningen kring integrerade bibliotek. De definitio-
ner som där nämns av Bundy och Imhoff är båda mer administrativa och ekonomiska än ideo-
logiska. Bundy anser även att initiativet till integrerade bibliotek vanligtvis inte kommer från 
bibliotekarieprofessionens område. Han har kännedom om att avsaknaden av en ideologisk 
aspekt innebär att det sällan finns ett sammanhängande system av värderingar som ligger till 
grund för integrerade bibliotek.52 Bundy går dock inte närmare in på den ideologiska aspekten 
men indirekt visar han dock på möjligheten att tillföra en ideologisk aspekt till integrerade 
bibliotek. Detta sker genom att Bundy finner att det integrerade biblioteket kan bli ett medel 
för andra verksamheter att nå en målsättning av ideologiskt slag. 53 Enligt Hansson bör intres-
set förflyttas från de ekonomiska och administrativa motiven som anges av Bundy och Imhoff 
till begreppsmässiga och situationsbunda motiv. Detta för att kunna belysa integrerade biblio-
tek från ett ideologiskt perspektiv. Hansson anger att den begreppsmässiga aspekten innebär 
olika definitioner av biblioteksbegreppet samt metaforer för bibliotekets betydelse och an-
vändning i samhället. Den situationsbundna aspekten kan, enligt Hansson ses som motsatsen 
till den begreppsmässiga. Den situationsbundna aspekten fokuserar på den individuella kultu-

                                                 
49 Hansson, Joacim (2006). Just collaboration or really something else? – On joint-use libraries and normative 
institutional change with two examples from Sweden. Under utgivning. 
50 Skolverket & Statens Kulturråd (2001). Allas bibliotek. En idébok om att integrera bibliotek . s.  9f.  
51 Ekström, Åsa (2006). Låna böcker på ICA. s. 19.  
52 Bundy, Alan (2003). Joint-use libraries – the ultimate form of cooperation. s. 129.  
53 Ibid. s. 147.  
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rella och sociala kon- texten för att definiera relationen mellan olika typer av bibliotek och det 
som kännetecknar respektive bibliotekstyp.54  

2.4 Graden av integrering 

Bristen av en normgivande definition av integrerade bib liotek uppmärksammar även Karen A. 
Dornseif, Campusbibliotekarie vid Harmony Library, Front Range Community College/ La-
rimer Campus, Fort Collins, Colorado Dornseif i Joint-use libraries: balancing autonomy and 
cooperation när hon säger;   
 

There is no model joint-use library. Each reflects not only the institutional culture, mission, 
and circumstances of every partner, but the unique combination of these in a shared facil-
ity.55 

 
Samarbetsgraden mellan bibliotek kan vara olika hög och Dornseif gör en något mer specifik 
definition av integrerade bibliotek än de definitioner av Bundy och Imhoff som tidigare 
nämnts i uppsatsen. Detta sker i form av en tregradig skala där minimal, selektiv och fullstän-
dig integrering appliceras på de integrerade biblioteken för att visa hur mycket som sker i 
samverkan mellan verksamheterna. Minimal integrering innebär en samlokalisering av två 
bibliotek med bibehållen individuell identitet och individuella tjänster. Selektiv integrering 
kan anta olika samarbetsformer. En variant är ansvarsfördelning hos de olika verksamheterna 
beroende på deras specialkunskaper. Ett exempel är att universitetsbiblioteket ansvarar för 
referenssamlingen och informationsservice medan folkbiblioteket sköter skönlitteratur och 
utlåningsservice. En annan variant är att anpassa personalens arbetstider efter användarnas 
olika behov där exempelvis studenter möter skolbibliotekarier under dagen och där allmänhe-
ten möter folkbibliotekarier under eftermiddagar, kvällar och helger. Den fullständiga inte-
greringen innebär att de två verksamheterna har gemensamma arbetsuppgifter, gemensam 
strategi, att användarna har tillgång till alla delar av den integrerade verksamheten och att de 
båda verksamheterna enas bakom ett gemensamt mål för den integrerade verksamheten. 56 

2.5 Bibliotekets lokala funktion 

Dorte Skot-Hansen och Marianne Andersson gav 1994 ut rapporten Det lokale biblioteket – 
afvikling eller udvikling. Studien använder sig av en analysmodell som har till syfte att funge-
ra som diskussionsunderlag för bibliotekens profilering för att synas i det lokala samhället och 
ger inga anspråk på att återge en exakt bild av bibliotekens förhållanden. Analysmodellen 
illustrerar vilka bibliotekens fyra huvudfunktioner kan vara: kulturelltcentrum, kunskapscent-
rum, informationscentrum och socialt centrum. Dels visar modellen att bibliotekens olika 
funktioner inte är entydiga utan går in i varandra dels är bibliotekens profil beroende av ett 
flertal interna och externa faktorer. 57 
 
 
 

                                                 
54 Hansson, Joacim (2006). Just collaboration or really something else? – On joint-use libraries and normative 
institutional change with two examples from Sweden. Under utgivning. 
55 Dornseif, K. A. (2001). Joint-use libraries: balancing autonomy and cooperation. s. 104. 
56 Ibid. s. 107f. 
57 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. s. 245. 
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Figur 1. Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling ur Andersson och Skot-Hansen 1994.58 
 
 
Kulturellt centrum: Biblioteket som plats för kulturella och konstnärliga upplevelser. Biblio-
teket kan organisera utställningar och aktiviteter som ofta har en lokal anknytning. Genom att 
erbjuda verkstäder, möteslokaler, utställningar m.m. synliggörs biblioteket. 
 
Kunskapscentrum: Biblioteket som plats för utbildning och information. Biblioteket kan ha 
samarbete med skolverksamhet, skapa studieplatser, ordna studiekurser i informationssök-
ning. 
 
Informationscentrum: Biblioteket som plats för information till allmänheten och till användare 
som har ett specifikt mål med sitt informationssökande. Funktioner som knyts till informa-
tionscentrumet är samhällsinformation, referenstjänster, turistservice m.m. 
 
Socialt centrum: Biblioteket som plats för det sociala vardagliga livet. Det kan handla om 
uppsökande verksamhet, tidskriftsrum, rådgivning, biblioteket som mötesplats m.m.59 
 
Vad som framkom av studien var att biblioteken har valt att formas efter lokala förhållanden 
vilket har medfört att biblioteken sinsemellan har blivit mer diversifierade. För att klara av en 
ökad konkurrens från olika kulturella områden finner Andersson och Skot-Hansen att biblio-
teken bör aktivt samarbeta med andra verksamheter i det lokala området för att synliggöra 
sig.60 

                                                 
58 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling.  s. 19. 
59 Ibid. s. 18f. 
6060 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. s. 243,   
259. 
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2.6 Fördelar, nackdelar och vanligt förekommande problem 
med integrerade bibliotek 

Imhoffs studie fokuserar främst på de administrativa aspekterna som orsak till etableringen av 
integrerade bibliotek. Hon anger vidare att varje integrerat samarbete är unikt men att de mö-
ter ett visst antal gemensamma utmaningar. Med sin sammanställning visar Imhoff vilka fö r-
delar, nackdelar och vanligt förekommande problem som det kan finnas med integrerade bib-
liotek.61 
 
 
  Possible Advantages  
 

   
  Possible Disadvantages 
 
 

 
• Improved collection of resources 

• More services 

• Less duplication 

• More computers 

• Expanded hours of service 

• Better use of funds 

• Improved community image 
 
 

 
• Governance and management issues. 

• Fewer adult willing to use the “school” campus  

       library 

• Crowded facility 

• Lengthy planning process  

  

 

 
 
   Common problems  
 
 

 

• Basic differences in purpose, resulting in role conflict 

• Location of site and location within the site 

• Loss of autonomy  

• Restricted circulation of some items  

• Intellectual freedom issues  

• Inconvenient, inadequate parking 

• Staff not committed to partnering 

• Difference in staff benefits and salaries 
•  
 

 
Figur 2. Public library joint use partnerships: challenges and opportunities ur Imhoff 2001. 
 
 
Imhoff anger fördelar av administrativt slag som kan ses som gemensamma för integrerade 
bibliotek; verksamheten ger en bättre service, den samlade resursen kan bli mer kraftfull, öp-

                                                 
61 Imhoff, Kathleen R. T. (2001). Public library joint use partnerships: challenges and opportunities. s. 24. 
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pettider kan förlängas och synligheten i samhället kan förbättras. Imhoff ger även exempel på 
gemensamma nackdelar som integrerade bibliotek kan stå inför. Det kan vara att planerings-
processen för integrerade verksamheter kan bli tidsmässigt krävande samt risken att vuxna 
besökare undviker ett bibliotek som är integrerat med barn och ungdomsverksamhet på grund 
av exempelvis hög ljudnivå. Det kan även vara problematiskt med organisation och administ-
ration av den integrerade verksamheten. Hur ska ansvarsfördelningen se ut inom verksamhe-
ten? Hur ska personalkonflikter hanteras? Hur ska verksamheten organiseras så att ingen part 
blir försummad eller åsidosatt? Vanligt förekommande problem som är gemensamma för in-
tegrerade bibliotek kan exempelvis vara; olika målsättning för verksamheten som resulterar i 
yrkesrollkonflikter, problem med lokalens placering och utformning av lokalens interiör samt 
risk för förlorad identitet och självständighet inom respektive verksamhet samt skillnader i 
löner och personalförmåner.62 Hennes slutsats är dock att de integrerade biblioteken oberoen-
de av de utmaningar som de utsätts för, ger en förbättrad service till det lokala samhället.63  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas vara problematiskt vad det gäller att kunna ge en normgi-
vande definition av integrerade bibliotek eftersom de kännetecknas av den institutionella till-
hörighet som verksamheterna har samt med vilken kombination av verksamheter som integre-
ringen sker. Innebörden av integrerade bibliotek definieras ofta, av praktiska eller ekonomiska 
orsaker. Definitionen sker, enligt den litteratur som använts i denna undersökning mer sällan 
av ideologisk orsak. Det finns en medvetenhet kring den ideologiska aspekten hos Bundy men 
han ser det integrerade biblioteket som ett medel för andra verksamheter att använda sig av för 
att nå ett mål av ideologiskt slag. Initiativet kommer inte ofta från bibliotekarieprofessionens 
område där frågan vad för sorts idé som ligger bakom det integrerade bibliotekets institutions-
tillhörighet sällan ställs. Även diskussioner om vad det integrerade bibliotekets som institu-
tion kan tillföra förekommer sällan.  Ideologiska orsaker är således inte de vanligaste skälen 
till integrering men jag väljer ändå att se ideologiska motiv som en förklaring till förekomsten 
av och kännetecken på olika typer av integrerade bibliotek. Jag vill därmed uppmärksamma 
att de finns även om det är ovanligt i den litteratur som jag använt mig av. Imhoff anger att 
det finns vissa gemensamma fördelar, nackdelar och problem som förekommer i de flesta 
integrerade verksamheter vilket man bör vara medveten om vid etablerandet av en ny verk-
samhet. En viss definition av vad som är kännetecknande för det integrerade biblioteket, obe-
roende av dess institutionella tillhörighet, är den tregradig skala som Dornseif använder sig av 
för att ange hur omfattande samarbetet kan vara. Minimal integrering innebär oftast att två 
skilda biblioteksverksamheter delar lokal. Selektiv integrering kan anta olika form beroende 
av exempelvis samarbete med ansvarsfördelningen beroende på specialkunskaper eller där 
samarbetet baseras på användarnas behov. Den fullständiga integreringen innebär att de två 
verksamheterna har gemensamma arbetsuppgifter, samlad strategi och att de enas bakom ett 
gemensamt mål för den integrerade verksamheten. Kännetecknande för olika typer av integre-
rade bibliotek kan därför sägas vara; 

                                                 
62 Imhoff, Kathleen R. T. (2001). Public library joint use partnerships: challenges and opportunities. s. 31.   
63 Ibid. s. 37. 
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• Graden av integration i form av minimal, selektiv eller fullständig integrering. 
 
• Motivet för integrering beroende av ideologisk eller administrativ och ekonomisk or-

sak. 
 
Jag har utvecklat ett teoretiskt redskap, en modell för att kunna identifiera olika typer av in-
tegrerade bibliotek, med utgångspunkt i den tregradiga skala av integrering som Dornseif an-
ger och Bundys motiv för integrering. Modellen kan ses som ett bidrag till diskussionen om 
integrerade bibliotek. Jag avser använda den för att besvara frågan om vilken typ av integrerat 
bibliotek verksamheten på Kristineberg är.  
 
Bundys motiv för integrering anges i lodrät riktning och omfattningen av verksamhetens inte-
grering anges med Dornseifs tregradiga skala i horisontell riktning. 
 
 
 
 

      
         Minimal 
       integrering 
 

       
           Selektiv 
         integrering 

      
       Fullständig 
       integrering 

 
 Ekonomisk orsak 
 

   

 
 Administrativ orsak 
 

   

 
 Ideologisk orsak 
 

   

                        
Figur 3. Graden av integrering i kombination med orsaken till integrering av bibliotek som kan visa vad som 
kännetecknar olika typer av integrerade bibliotek. 
 
 
 
Uppsatsen grundar sig på teorier som beskriver danska och amerikanska förhållanden men 
som Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap, anger i Kulturens nya vägar Kultur, kulturpo-
litik och kulturutveckling i Sverige så finns det;  
 

/…/ stora likheter mellan den svenska kulturpolitiken och den som under samma period be-
drivits i andra länder. I särskild hög grad gäller detta de nordiska länderna, där både histo-
ria, kulturtraditioner och samhällsorganisation skapat en bred gemensam bas. 64  

 
 

                                                 
64 Nilsson, Sven (2003). Kulturens nya vägar, Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. s. 443. 
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3. Metod och material 

Syftet med detta avsnitt är att presentera valet av metod och material. Vidare berörs de pro-
blem och det tillvägagångssätt som är förenat med metodvalet. Först presenteras olika sökvä-
gar som använts för att finna relevant litteratur. För att skaffa mig kunskaper i vad som känne-
tecknar olika typer av integrerade bibliotek har jag använt mig av litteraturstudier som metod. 
Fallstudie med kvalitativa intervjuer och dokumentanalys används för att besvara den första 
frågeställningen, vilken typ av integrerat bibliotek verksamheten på Kristineberg är samt den 
andra frågan vilka fördelar och nackdelar aktörerna erfar att det finns med det integrerade 
biblioteket på Kristineberg. De kvalitativa intervjuerna och dokumentanalysen har även an-
vänts till avsnittet 1.3 Bakgrund. I slutet av avsnittet görs reflektioner över problem och bris-
ter samt aspekter kring etik och anonymisering med metoden.  

3.1 Sökprocess  

Litteratur har sökts via Public på Borås stadsbibliotek, Voyager på Borås Högskolas bibliotek, 
Libris, databaserna LISA, ERIC, LISTA och Artikelsök samt på Internet med bland annat 
sökmotorn Google. Databaserna LISA, ERIC och LISTA användes för att söka efter litteratur 
inom biblioteks- och informationsvetenskap. Artikelsök användes för att söka efter artiklar 
kring exempel på aktuella bibliotek och öppna förskolor som är integrerade. 

3.2 Litteraturstudier  

Bo Davidsson och Runa Patel, verksamma vid institutionen för beteendevetenskap vid Uni-
versitetet i Linköping, anger i, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, att syftet med att använda litteraturstudier som metod är att ställa 
samman, systematisera och belysa ett visst problemområde med hjälp av litteratur. Den in-
formation som hämtas från litteraturen anger kunskap dels från teorier och modeller dels från 
tidigare studier inom samma område. Tillgången till mängden litteratur beror delvis på om det 
är ett relativt nytt problemområde. Det är möjligt att man som forskare inte hittar en teori eller 
modell som förklarar det specifika forskningsfenomenet så att forskaren istället får tillämpa 
flera olika förklaringsgrunder.65 I texterna sökte jag en normgivande definition av vad som 
kännetecknar integrerade bibliotek. Jag sökte även vilka variabler forskarna använder för att 
beskriva olikheter mellan integrerade bibliotek. Vad det gäller litteratur kring forskning av 
integrerade bibliotek var utbudet jämförelsevis litet och jag hittade ingen teori som enskilt 
kunde ge svar på min fråga. Jag fann att ett flertal forskare, bland annat Bundy och Hansson, 
påpekar bristen av en normgivande definition av integrerade bibliotek. Den litteratur som jag 
ansåg vara mest användbar för att ge en förståelse till vad som kännetecknar olika typer av 
integrerade bibliotek är Dornseifs text; Joint-use libraries: balancing autonomy and coopera-
tion.  

                                                 
65 Davidsson, Bo & Patel, Runa (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning. s. 42ff. 
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3.3 Fallstudie 
 
Syftet med att använda sig av kvalitativ fallstudie som metod är att sammanställa en avgrän-
sad och ingående studie av en specifik företeelse. Ett avgränsat system exemplifieras tydligast 
av en studie där gränserna är uppenbara, till exempel en särskild lärare eller skola. En specifik 
företeelse kan vara en händelse, ett skeende, en person, ett program, en institution eller en 
social grupp.66 Syftet med denna fallstudie är att förstå vad för typ av fenomen Kristinebergs 
bibliotek och öppna förskola är. 
 
Fallstudien som forskningsmetod av Sharan B Merriam, professor i pedagogik vid universite-
tet i Georgia, USA, har fungerat som utgångspunkt för att applicera användandet av fallstudie 
i uppsatsen. Merriam definierar fallstudien med utgångspunkt från ett kvalitativt perspektiv. 
Författaren anser att den kvalitativa metoden är mer tillfredställande vad det gäller insamling 
och analys av information än den kvantitativa. Kunskap nås bäst, anser Merriam, genom den 
kvalitativa metodens fokus på iakttagelse, insikt och förståelse med utgångspunkt i hur män-
niskor uppfattar tillvaron. 67 Fallstudien som metod inordnas i den deskriptiva forskningen och 
används när studien ska vara beskrivande och förklarande. Till skillnad från den kvantitativa 
studien önskar eller har forskaren mindre kontroll över en viss situation och dess variabler. 
Till exempel kan det vara en situation där det inte är möjligt att påverka eventuella orsaker till 
handlingar samt när variablerna är svåridentifierade eller problematiska att särskilja i den fö-
reteelse som studeras.  
 
Valet har i min uppsats fallit på att kombinera kvalitativa intervjuer med relevanta dokument-
studier. Fallstudien kan hantera många olika slags empiriskt material såsom dokument, arte-
fakter, intervjuer och observationer.68 Heléne Thomsson, fil.dr i psykologi vid Psykologiska 
institutionen vid Stockholms Universitet finner att textdokument är en god källa till deskriptiv 
information, upptäcka utvecklingsmönster och skapa ett underlag kring omgivande faktorer 
till fallet.69  Merriam anger å andra sidan att en kvalitativ intervju i en fallstudie är den huvud-
sakliga metoden för att få reda på vad någon vet, tycker, vill eller tänker på. Forskaren spelar 
en betydande roll i kvalitativ forskning och anses av Merriam vara det främsta instrumentet 
för vad det gäller insamling och analys av information. Forskarens fördel är att kunna vara 
sensitiv gentemot kontexten och flexibel när det gäller mångtydigheten i den fortgående stu-
dien. 70 Samtidigt är forskaren som mänskligt instrument bristfälligt eftersom den kvalitativa 
studien påverkas av forskarens förförståelse och personliga värderingar. Det är därför, som 
Thomsson skriver, angeläget att vara tydlig med att beskriva tillvägagångssättet i den kvalita-
tiva fallstudien. 71  

3.3.1 Urval inom fallet Kristinebergs bibliotek och öppna förskola 

Efter det att ett problem har definierats och enheten för studien har avgränsats, sker ett me-
todval för fallstudien. I undersökningen används både kvalitativa intervjuer och läsning av 
dokument. Vidare sker ett urval av de informanter och dokument som ska innefattas i fallet.  
 

                                                 
66 Merriam, Sharan B. (1988). Fallstudier som forskningsmetod . s. 24. 
67 Ibid. s. 19. 
68 Ibid. s. 22f. 
69 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s. 121. 
70 Merriam, Sharan B. (1988). Fallstudier som forskningsmetod . s. 32, 51. 
71 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s. 42.  
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Den främsta urvalsmetoden inom kvalitativa fallstudier är målinriktade eller ändamålsenliga 
urval. Merriam menar att kriterierelaterat urval är detsamma som ändamålsenliga urval och 
det är den typ av urval som jag har valt att använda.72 Kriteriet var att informanterna skulle 
representera olika aktörer som på varierande sätt har arbetat och arbetar med verksamheten på 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola. Informanterna är bibliotekarier, förskollärare, 
verksamhetschef för Göta kommundels Kultur och Fritids verksamhet, före detta kommun-
delschef för Göta kommundel, ordförande för Göta kommundelsnämnd samt kommundelens 
vice ordförande som är i partipolitisk opposition till ordförande inom Göta kommundels-
nämnd. Informanterna var positiva till att delta i intervjuerna och min förhoppning är att in-
formanterna har fått uttrycka sina åsikter på ett jämbördigt vis. Med tanke på magisteruppsat-
sens omfattning bedömde jag att det inte fanns utrymme för att urvalet även skulle omfatta 
användare. 
 
De dokument som valts ut är skriftliga källor som åskådliggör olika utvecklingsstadier hos 
fallet. Jag valde ut huvuddelen av dokumenten vid uppsatsens inledningsfas eftersom syftet 
med dokumenten främst var att ge en bakgrund till den nuvarande verksamheten. De doku-
ment som är utvalda är alla på en kommunal nivå och utgörs av protokoll som är utfärdade av 
Göta kommundelsnämnd. De dokument som jag inhämtat information från berör verksam-
hetsmålen för Aktivitetshuset på Kristineberg, budgeten för kommundelen Göta samt under-
lag och förslag för Familjecentralsverksamheten. Syftet med att använda dokument på lokal 
nivå är att de berör Kristineberg och speglar den specifika verksamheten som behandlas i 
uppsatsen. 

3.4  Intervjuer  

Jag har utfört åtta intervjuer, fyra på Kristinebergs folkbibliotek och öppna förskola, tre på 
Göta kommundelskontor samt den åttonde på informantens nuvarande arbetsplats inom Borås 
kommun. Informanterna är två bibliotekarier och två förskollärare på Kristineberg. Vidare är 
det en verksamhetsansvarig för Göta kultur och fritid samt en ordförande och en vice ordfö-
rande i Göta Kommundelsnämnd Den åttonde informanten är den före detta chefen för Göta 
Kommundel som var verksam vid starten av Kristinebergs bib liotek och öppna förskola. 
 
 Avsikten med kvalitativa intervjuer är att skapa förståelse för den företeelse man studerar. 
Hur resultatet kommer att se ut beror på hur väl samspelet fungerar när intervjuare och infor-
mant möts. Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade från att ha en fast struktur till 
en öppen och samtalsliknande. Jag valde att hålla mina intervjuer öppna och med breda fråge-
ställningar eftersom den öppna intervjun ger mer utrymme för informanternas varierande åsik-
ter och värderingar kring olika sätt att se på företeelser. Genom att använda mindre strukture-
rade intervjuer menar Merriam att risken minskar för att informanterna ska påverkas av fors-
karens kategorisering av världen. 73 För att få svar på studiens frågeställningar valde jag dock 
att ha en viss struktur kring intervjuerna och gjorde därför förberedelser i form av en inter-
vjumall.74 Intervjuerna såg delvis olika ut beroende på informanternas skilda förhållanden till 
verksamheten på Kristineberg. De informanter som arbetade inom det politiska området fick 
något färre frågor att besvara än de övriga informanterna. De gemensamma frågorna var dock 
av lika slag och handlade om vilken roll Kristinebergs integrerade verksamhet har i det lokala 
samhället, vad som utmärker den integrerade verksamheten på Kristineberg, hur den framtida 

                                                 
72 Merriam, Sharan B. (1988). Fallstudier som forskningsmetod . s. 62. 
73 Ibid. s.88f. 
74 Se Bilaga: Intervjumall. s. 51. 
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verksamheten kan komma att se ut och vilka visioner som finns angående biblioteket och 
öppna förskolan. 
 
Samtliga intervjuer ägde rum under månaden mars förutom en intervju som skedde i början av 
april 2006. Hjälpmedel vid intervjutillfället var en intervjumall och en bandspelare. Intervju-
erna genomfördes under cirka 30-60 minuter och alla intervjuer genomfördes på informanter-
nas arbetsplatser i en ostörd miljö. Utskrifterna redigerades med försiktighet. 

3.5  Dokument 

Skälet till att använda skriftliga källor i form av dokument är att de utgör ett komplement till 
intervjuerna i denna studie.75 Merriam anger att dokument anknyter till verkligheten och är en 
produkt av den kontext där de uppstod. Fördelen med dokument i jämförelse med informanter 
är att dokumentens innehåll inte påverkas av intervjuaren. Forskarens tolkande analys av do-
kumentet kan dock påverka informationsmaterialet.76 Dokument produceras i andra syften än 
forskning och det är därför viktigt att forskaren tar ställning till dokumentets äkthet och till-
komsthistoria. I kvalitativa fallstudier analyseras dokument utifrån någon sort av innehålls-
analys. Innehållsanalys går ut på att metodiskt identifiera och beskriva en texts innehåll och 
hitta relevanta egenskaper i textens innehåll. Innehållsanalysen behöver inte bestå av kvantifi-
erad analys utan kan bestå av ett ställningstagande till karaktären av den information som 
finns att tillgå.77 De dokument jag har använt mig av är direkt knutna till fallet Kristinebergs 
bibliotek och öppna förskola och utgörs av protokoll producerade av Göta kommundels-
nämnd. Dokumenten bidrar till att beskriva Kristineberg och verksamhetens bakgrund, fram-
växt och kontext. En ytterligare orsak till dokumentstudier är att de kan bidra till att besvara 
den frågeställning som berör vilken typ av integrerad verksamhet Kristineberg är. 

3.6  Analys och tolkningsarbete 

Merriam anger att kvalitativ forskning inte är någon rätlinjig process utan att analysen och 
insamlandet av information sker samtidigt. När den första delen av analys och insamlande av 
data är utfört inleds ett andra steg då ett intensivare analysarbete sker och där materialet ska 
sammanställas. Allt material ordnas då så att informationen blir lättillgänglig och organise-
randet gör det möjligt att tolka och skapa mening av materialet.78 I mitt arbete används fråge-
ställningarna för att strukturera upp materialet men det finns även en lyhördhet inför det mate-
rial som inte ringas in av frågorna samt inför material som jag förväntar mig ska dyka upp och 
som eventuellt inte gör det. Vid den läsning som därefter äger rum letar jag efter sammanhang 
och mönster i materialet. Vid urvalet av mängden material har jag tagit hänsyn till att läsarens 
möjlighet att kunna överblicka materialmängden och tillgodogöra sig texten. 
  
För att en studie ska vara av god validitet och reliabilitet uppger Merriam att forskaren, under 
studiens utveckling, bör ha en analytisk och sensibel inställning till insamlingen av materia-
let.79 Martin Denscombe, professor i social forskning vid De Montfort universitetet, Leicester, 

                                                 
75 Merriam, Sharan B. (1988). Fallstudier som forskningsmetod. s. 117. Merriam använder sig av begreppet 
dokument ”[n]är man avser den information som samlats in via andra kanaler än intervjuer och observationer, 
/…/ eftersom det i huvudsak är skriftliga källor som kommer till användning i en fallundersökning.” 
76 Ibid. s. 121 f. 
77 Ibid. s. 128 f. 
78 Ibid. s. 139. 
79 Merriam, Sharan B. (1988). Fallstudier som forskningsmetod . s. 133 ff. 
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England, anser att man i egenskap av forskare även bör ställa sig frågan om en annan person, 
genom att använda samma metoder, kommer fram till liknande resultat och slutsatser som jag 
själv gör.80 Begreppen validitet och reliabilitet grundar sig i en positivistisk kunskapstradition 
som menar att man objektivt kan mäta vad som är sanning och kunskap. Efter postmodernis-
mens genombrott har denna syn kraftigt ifrågasatts och numera menar de flesta att kunskap är 
något som vi socialt konstruerar utifrån rådande normer och värderingar. Vår bakgrund och 
våra värderingar kommer med andra ord att påverka både själva forskningsprocessen och re-
sultaten. 81 Steinar Kvale, verksam vid Psykologiska institutionen, Århus universitet, menar 
dock att även ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv behöver inte begreppet validitet för-
kastas. Istället kan de med en vidare definition vara mycket användbara. Han anser att validi-
tet är ett bra instrument för att mäta hur väl en metod används för att undersöka det som var 
planerat, om uppsatsen följer sitt syfte och om frågeställningarna besvaras. Det handlar mer 
om att kunna försvara de anspråk på vetande som görs i uppsatsen än att söka efter en absolut 
sanning. Genom att tydligt visa på tillvägagångssätt för att uppnå slutsatserna och bibehållan-
det av ett kritiskt förhållningssätt till sina källor uppnås en god validitet.82 
  
Reliabilitet är som redan nämnts ett verktyg för att kontrollera om en undersökning verkligen 
mäter det den har för avsikt att mäta. Som forskare måste en tydlig redogörelse ske för hur 
uppsatsens tillkomstprocess sett ut, både när det gäller själva insamlandet av material och av 
bearbetningen av det. Genom en tydlig beskrivning ökas möjligheterna för andra att använda 
sig av resultaten i vidare forskning.83  
 
Resultaten som jag åstadkommer anser jag inneha en validitet och reliabilitet eftersom jag i 
uppsatsen har beskrivit min förförståelse, min urvalsprocess, mitt intervjuförfarande och min 
analysprocess. Jag belyser även min undersökning från flera olika perspektiv Dels har jag 
använt mig av olika metoder som kvalitativ intervju, dokumentanalys och litteraturstudier. 
Dels har jag har intervjuat ett flertal personer med olika relation till verksamheten på Kristi-
neberg. Med den direktkontakt som uppstår via intervjumetoden har jag även haft möjligheten 
att kontrollera riktighet och relevans av data under tiden som den samlas in och därmed fö r-
säkrat mig om mina datas validitet.84 

                                                 
80 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-
skaperna. s. 250. 
81 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s. 31f. 
82 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 214-221. 
83 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-
skaperna. s. 250. 
84 Ibid. s. 103, 158, 162. 
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3.7 Reflektioner över problem och brister med metoden 

Denscombe anger att det som kan ses som problematiskt med fallstudien som tillvägagångs-
sätt, är frågan om hur representativt och generaliserbart ett fall är då utgångspunkten är just 
detta specifika fall. För att läsaren ska kunna göra en ansvarsfull bedömning av fallstudiens 
generaliserbarhet måste läsaren ha tillgång till tillräcklig information om hur fallet klarar en 
jämförelse med andra verksamheter inom samma kategori.85 De begränsningar gällande gene-
raliserbarhet som fallstudien av Kristinebergs bibliotek och öppna förskola innebär kan mot-
verkas genom att göra en jämförelse med vad som utmärker andra integrerade bibliotek. De 
kännetecken som framkommit kring Kristinebergs verksamhet i förhållande till andra integre-
rade bibliotek kommer att redovisas i avsnitten om analys och diskussion samt slutsatser.  
 
Jag uppfattar det som problematiskt för olika forskare att komma fram till exakt samma resul-
tat även om man använder likadana instrument. Min bakgrund och min förförståelse är unik 
och kommer att prägla det material som jag analyserar. Valet av teori och metod görs också 
utifrån dessa premisser. Sammanfattningsvis betyder det att de slutsatser jag drar utifrån min 
analys troligen inte skulle bli samma om forskaren vore någon annan. De definitioner som 
Kvale tillämpar på begreppen validitet och reliabilitet är dock tänkvärda och jag har i min 
uppsats i största möjliga utsträckning försökt att ha dem som utgångspunkt. Jag har försökt att 
så tydligt som möjligt dokumentera och motivera hur process och urval genom uppsatsen har 
sett ut. Jag har också på så sätt försökt att åskådliggöra att jag inte gör anspråk på att inneha 
en objektiv sanning.  

3.8 Etik och anonymisering 

Den etiska aspekten bör vara aktuell under hela forskningsprocessen och sker inte på ett spe-
cifikt stadium av intervjuundersökningen anger Kvale.86 I Den kvalitativa forskningsintervjun 
diskuterar Kvale olika etiska riktlinjer för forskning om människor där informerat samtycke 
och konfidentialitet ingår. Alan Bryman, prof. of Social Research, Loughborough University, 
U.K, anger i Samhällsvetenskapliga metoder att forskaren även bör ha en medvetenhet kring 
personliga värderingar i förhållande till informanterna.87 
 
Informerat samtycke innebär att informanterna är underrättade om det generella syftet med 
studien, hur studien i stora drag är upplagd och vilka eventuella risker eller fördelar som kan 
vara förenade med att delta i studien. Informerat samtycke innebär även att informanterna är 
frivilliga deltagare och kan dra sig ur studien när de önskar. Den kvalitativa intervjun kan 
medföra en viss oförutsägbarhet i och med att metoden innebär att oförutsedda uppslag kan 
följas upp. Svårigheten för forskaren att förutsäga vad denne behöver samtycke till kan pro-
blematisera forskarens möjlighet att garantera informanterna full information av studien. För 
att informanterna i min undersökning skulle vara så välinformerade som möjligt angående 
utvecklingen av studien har jag som forskare haft en fortlöpande dialog med informanterna. 
Jag har delgivit informanterna material under uppsatsens tillkomstprocess och även gjort upp-
följning kring materialet. Det har skett genom att delar av studien har lästs av informanterna. 
På så sätt har jag kunnat få en bekräftelse på att jag uppfattat informanternas uppgifter kor-

                                                 
85 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-
skaperna. s. 48-50. 
86 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 105. 
87 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 37. 
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rekt. Vid eventuella oklarheter kring det insamlade intervjumaterialet har jag kunnat återvän-
da till de tillfrågade och få en utförligare förklaring. Detta har underlättats av att informanter-
na har visat intresse för studien samt beroende av en geografisk närhet till verksamheten. 
 
Vid en fallstudie kan beskrivningen av fallet redovisas öppet eller anonymiserat. Redovis-
ningen är här öppen eftersom det framgår av studien att den avser Kristinebergs bibliotek och 
öppna förskola.  Anonymisering inom forskning innebär att privata data som identifierar in-
formanterna inte redovisas. Samtliga av mina informanter delgavs anonymiseringsfrågan. I 
studien återges flera citat från informanterna och jag har i så stor mån det varit möjligt försökt 
att säkerhetsställa informanternas anonymitet. 88 Den återstående information som relateras till 
informanterna anser jag ha relevans för uppsatsens syfte. Exempelvis är informanternas pro-
fessionstillhörighet inte anonymiserad eftersom det är intressant vid en jämförelse med andra 
falls sociala lokalisering. Jag har likaså inte anonymiserat verksamhetens geografiska tillhö-
righet eftersom uppgiften kan vara av betydelse vid en jämförelse med andra falls fysiska lo-
kalisering. 89  
 
Vid kvalitativa intervjuer kan problem uppstå som innebär att forskaren mister sin distans till 
informanterna. Som forskare kan egna värderingar som speglar personliga uppfattningar eller 
känslor motverkas genom att vara medveten om att det är omöjligt att kunna kontrollera sina 
värderingar till fullo och att det finns ett flertal olika tillfällen då värderingar och förutfattade 
meningar kan distrahera forskningsprocessen. 90 Mitt sätt att analysera verksamheten kan ha 
präglats av mina pågående studier på BHS. Jag ser på verksamheten med ”bibliotekarieglas-
ögon”. Jag har även vikarierat som biblioteksassistent på Kristineberg och har en mycket po-
sitiv erfarenhet av personal och verksamhet. Jag är likaså medveten om att mina personliga 
värderingar kan färgas av de positiva erfarenhe ter som jag har fått. För att undvika en alltför 
subjektiv bild av verksamheten i min uppsats och bibehålla ett kritiskt förhållningssätt kan 
urvalet av informanter med olika anknytning till verksamheten vara till hjälp. Tjänstemän 
inom olika professioner samt politiker med skild politisk uppfattning har kommit till tals om 
den integrerade verksamheten mellan öppen förskola och bibliotek.  
 
 
 

                                                 
88 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 108f.  
89 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-
skaperna. s. 49. 
90 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 37. 
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4. Redovisning av intervjumaterial 

Detta avsnitt presenterar de informanter som bidragit med information kring fallet Kristine-
bergs bibliotek och öppna förskola. Vidare presenteras det empiriska materialet indelat efter 
uppsatsens frågeställningar. En kort sammanfattning av informanternas åsikter och erfarenhe-
ter står sist under varje rubrik. Informanternas svar speglas mot teoriavsnitt och även tidigare 
forskning. 
  

4.1 Intervjuer 

I detta avsnitt presenteras de informanter som bidragit med information kring fallet Kristine-
bergs bibliotek och öppna förskola. Därefter delas det empiriska materialet in efter uppsatsens 
frågeställningar. En kortfattad sammanfattning av informanternas åsikter och erfarenheter 
avslutar respektive avsnitt. Med hjälp av teoriavsnitt och även tidigare forskning sker ett re-
flekterande över informanternas svar. 

4.1.1 Presentation av informanter 

Bibliotekarie; Mimmi: Mimmi tog examen 1984. Hon har tidigare erfarenhet från integrerad 
verksamhet i form av folkbibliotek som samarbetar med skolbibliotek. Innan tjänsten på Kris-
tineberg har hon även arbetat som bibliotekarie på ett huvudbibliotek där alla sorters av bibli-
otekarieuppgifter ingick samt som SIA-bibliotekarie med uppsökande verksamhet i lågstadi-
et.91 Mimmi har arbetat som bibliotekarie på Kristinebergs bibliotek sedan 2000. Hon är bud-
getansvarig för biblioteksverksamheten. Hennes arbetsuppgifter innebär bland annat att ha 
sagostunder och filmvisning för öppna förskolans besökare.  
 
Bibliotekarie; Anna: Hon började vikariera på Kristinebergs bibliotek 2001 och blev tillsvida-
re anställd 2005. Anna arbetar dels på Kristineberg som bibliotekarie dels som skolbiblioteka-
rie på en skola riktad till mellan och högstadienivå. Hon har ingen tidigare erfarenhet av inte-
grerad verksamhet eller av biblioteksverksamhet. 
 
Förskollärare; Karin: Hon tog examen 1980. Hon har arbetat 25 år som förskollärare. Sedan 
2002 arbetar Karin som förskollärare inom verksamheten på Kristineberg. Tidigare har Karin 
erfarenhet av integrerad verksamhet i form av förskoleverksamhet för sexåringar i samarbete 
med fritidsverksamhet.  
 
Förskollärare; Ingrid: Hon tog examen 1983. Ingrid har arbetat 19 år som förskollärare inom 
förskola och lågstadium. Sedan 2004 arbetar hon på öppna förskolan på Kristineberg. 
 
Verksamhetsansvarig för Kultur och Fritid; Lotta: Hon är utbildad fritidsledare och har även 
utbildning ibland annat ledarskap, kulturförmedlingsutbildning samt barn och ungdomslittera-
tur. Hon har tidigare arbetat inom fritidsförvaltningen i Borås sedan 1981 och är verksamhets-
ansvarig för Kultur och Fritid inom Göta kommundel i Borås sedan 1996.  

                                                 
91 Nationalencyklopedin (2006). SIA var en statlig utredning som ägde rum 1970-74 om skolans inre arbete.    
Bland annat föreslogs ett utökat samarbete med föräldrar, fritidshem, föreningsliv liksom utökat samarbete me l-
lan skola och arbetsliv.  
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Före detta kommundelschef; Johan: Han har tidigare arbetat inom skolomsorgen som rektor. 
Han var med och startade upp den integrerade verksamheten på Kristineberg och arbetade 
som kommundelschef inom Göta fram till 2003. 
 
Politiker; Anders: Han har tidigare arbetat inom försvarsmakten. Inom kommundelen har han 
varit bosatt sedan 1978. Han har varit ledamot i Göta kommundelsnämnd i Borås sedan 1998.  
 
Politiker; Mikael: Mikael är i politisk opposition till Anders. Han arbetar inom Arbetsförmed-
lingen, är tidigare utbildad fritidsledare och har även arbetat inom verkstadsindustrin. Mikael 
har varit ledamot i Göta kommundelsnämnd i Borås sedan 1998. 
 

4.1.2  Kännetecken för den integrerade verksamheten på Kristine-
berg enligt informanterna 

Under denna rubrik samlar jag informanternas synpunkter på och erfarenheter av den integre-
rade verksamheten på Kristineberg. Intervjuerna resulterade i att informanterna gav vissa om-
råden mer utrymme och de har bildat underrubriker i detta avsnitt. Öppna förskolans personal, 
bibliotekets personal och den verksamhetsansvarige för biblioteket och öppna förskolan på 
Kristineberg har fått större utrymme vid intervjuerna eftersom de arbetar nära den dagliga 
verksamheten. 

4.1.2.1 Lokal funktion  

Den före detta kommundelschefen säger att grundtanken med verksamhetens funktion var att 
skapa en mötesplats för den lokala befolkningens olika åldrar. I samband med biblioteket som 
mötesplats nämner han integrationsaspekten. Johan säger att många barn har förlorat kontak-
ten med äldre personer och att verksamheten på Kristineberg skulle kunna vara ett sätt att mö-
tas och få förståelse för sina rötter. 
 
Den verksamhetsansvarige anger att den problematik kring socioekonomiska förhållanden i 
området har medfört att Kristinebergs integrerade verksamhet antagit en familjecentralsinrik t-
ning vars funktion är att ge stöd till barnfamiljer i området. Hon anser att biblioteket och öpp-
na förskolan är;  

 
En nära kulturupplevelse och en vardagskulturell mötesplats. Ett vardagsrum som ska vara 
inbjudande och fri från institutionskänsla. Besökare ska känna igen att det är ett bibliotek 
och en öppen förskola med en kulturförmedling som sker på olika sätt men att verksamh e-
terna ändå ska fungera tillsammans. 

 
Karin som är förskollärare anser att verksamheten är bra för Göta kommundel eftersom den 
fungerar som mötesplats för många föräldrar och barn som lär känna varandra. Det skapar en 
trygghet för barnen när de redan känner igen andra barn när de börjar förskolan och det är 
viktigt för föräldrarna att ha ett kontaktnät. Bokpraten tillsammans med Barnavårdscentralen 
fyller även en viktig läsfrämjande funktion. Föräldrarna blir vid bokpraten rekommenderade 
litteratur till dem som föräldrar och litteratur som riktar sig till deras barn i den ålder de befin-
ner sig.  
 
Även förskollärare Ingrid tycker verksamheten fungerar i ett förberedande syfte för barnens 
förskolestart. Hon ser också att verksamheten fyller ett läsfrämjande behov. ”Barn har ett be-
hov av lek och tillgång till böcker och vuxna som kan läsa för dem.” Ingrid hoppas kunna 
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förmedla en lustfylld känsla till litteratur och skulle vilja se hur barnens erfarenheter från 
Kristineberg påverkar barnens senare läskunskap och läsvanor. Hon säger att verksamheten 
präglas av en öppenhet och att verksamheten fungerar som en mötesplats och att detta till stor 
del beror på att verksamheten baseras på frivillighet;  
 

Familjecentral hade nog varit bra med alla instanser men jag tror nog att bibliotek och för-
skola är bättre. Det är lätt att ta sig hit. Det är lätt att leka, låna böcker och de stora ytorna 
skapar frihet. 
 

 Hon anser att verksamheterna avdramatiserar varandra. Biblioteket kan enligt Ingrid hjälpa 
till att avdramatisera öppna förskolan så att exempelvis papporna vågar sig dit. På ett liknande 
sätt menar Ingrid att öppna förskolans närvaro kan avdramatisera biblioteket som institution 
och det biblioteket står för.  
 
Bibliotekarie Mimmi ser verksamheten som en gratis och kravlös mötesplats. Det är en ”bara-
vara-tid”. Men hon önskar att biblioteket skulle spela en större roll eftersom hon tycker att det 
är många människor som biblioteket inte har nått. Hon fortsätter ändå med att säga; ”… men 
de biblioteksbesökare och förskolebesökare som kommer är nöjda med verksamheten”.  
 
Bibliotekarie Anna ser verksamheten som en träffpunkt för många olika sorters människor 
just för att den är integrerad. Hon säger att öppettiderna delvis skiljer sig mellan biblioteket 
och öppna förskolan och att detta påverkar verksamhetens funktion som mötesplats. Anna 
tycker att biblioteket är en tillgång för barnen eftersom det kan erbjuda ett större utbud av 
litteratur och bibliotekarierna har mer kunskap om böcker vilket inte en öppen förskola, som 
inte är integrerat med bibliotek, kan stå till tjänst med. På ett liknande sätt är förskollärarna en 
tillgång för biblioteket. Vidare säger hon att det är positivt för barnen att möta andra personer 
än förskolelärarna. ”Om de är här tills de är fem år så borde de ha ganska bra koll på oss. De 
kan ju inte gärna gå omkring och ha en biblioteksskräck sen.”  
 
Politiker Anders använder sig av ett nyckelord när han uttalar sig om verksamheten på Kristi-
neberg. Det är ”positiv gemenskap”. Han ser att verksamheten fyller en funktion som mötes-
plats för att nå ett integrerat och jämlikt samhälle. Biblioteket ser Anders som en nödvändig-
het för att kunna utveckla sin kulturella förmåga även för de personerna med mindre resurser. 
Boken ser han som en viktig del med anknytning både till skola och till kultur. ”Allt finns i 
boken.”   
 
Politiker Mikael ser verksamheten på Kristineberg som en ”öppen och kostnadsfri verksam-
het”. Han talar om bibliotekets läsfrämjande uppgift och det positiva med att barn får en stark 
koppling till böcker och läsande i ett tidigt skede av deras utveckling. Genom biblioteket kan 
även föräldrarna påverkas att förstå vikten av att läsa för sina barn. 
 

 Kan man attrahera föräldrarna till att läsa överför man det till barnen och då blir det lättare 
att få boken och läsningen att följa med i barns utveckling. Det skapar bättre förutsättningar 
som ger utslag i skolan med ett bättre studieresultat. 
 

Mikael säger att det lokala samhället är delvis segregerat beroende på bostadsförhållanden 
och han anser att den integrerade verksamheten ”… fyller ett behov av att utjämna skillnader 
mellan barns olika förutsättningar utan att vara utpekande”.  
 
För att sammanfatta kan konstateras att alla informanter ser verksamheten som en lokal mö-
tesplats för alla sorters av besökare men att den samtidigt är riktad till barn och föräldrar.  
Flera av de tillfrågade ser Kristineberg som en mötesplats med en möjlighet att överbrygga 
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segregering av olika slag. Ingrid anser att verksamheterna kan avdramatisera varandra, vilket 
kan innebära att fler pappor kommer till öppna förskolan och att bibliotekets institutionskäns-
la kan dämpas. De intervjuade skulle vilja att verksamheten fick ännu mer betydelse som mö-
tesplats än vad det har i nuläget. Förutom funktionen som mötesplats, ser informanterna den 
läsfrämjande uppgiften som viktig.  

 

4.1.2.2 Den fysiska lokalen och öppettider 

Lotta säger att tillgången till lokalen i Centrumhuset var en förutsättning för den integrerade 
verksamheten. ”Om lokalen inte hade funnits hade det inte blivit det här konceptet.” Hon 
tycker att det är viktigt att personalen respekterar varandras områden eftersom de delar lokal 
vilket hon även anser att personalen på Kristineberg gör. Lotta säger också att personalens 
arbetstider är anpassade efter den integrerade verksamheten vilket exempelvis betyder att 
Mimmi arbetar när öppna förskolan är öppen eftersom hon har god kunskap i barnlitteratur 
samt samarbetar med Barnavårdscentralen och Individ och Familjeomsorgen. Det är även ett 
större antal av personalen som arbetar när öppna förskolan är i gång. 
 
Mimmi har tidigare erfarenhet från integrerade skol- och folkbibliotek och ser en skillnad i 
jämförelse med Kristinebergs verksamhet i form av öppettider. Hon säger att skol- och folk-
biblioteket hade separata öppettider men verksamheten på Kristineberg har till viss del ge-
mensamma öppettider. Biblioteket har fler timmar öppethållande än den öppna förskolan. 
 
Anna säger att barn och ungdomslitteraturen får en stor del av lokalens yta. Vad det gäller 
nackdelar med lokalen säger hon att den höga ljudvolymen är ett problem och ger exempel på 
de väggplattor som ska monteras upp som en ljudisolerande åtgärd. 
 
Karin säger att man får kompromissa om allas behov. Hon såg exempelvis med oro på när 
filmrampen ”Lilla Ullevi”92 byggdes eftersom hon var rädd för att öppna förskolans barn skul-
le klättra, ramla och skadas.    
 
Ingrid anser att lokalen har betydelse för verksamheten. Hon säger att man talar ofta om Cent-
rumhuset och definierar därmed de två verksamheterna som en. Hon säger att en nackdel med 
de öppna ytorna är att det kan bli mycket spring men att man då får försöka fånga upp barnens 
intresse med lugnare aktiviteter som exempelvis sagoläsning. 
 
Sammanfattningsvis säger den verksamhetsansvarige att tillgången till lokalen i Centrumhuset 
var en förutsättning för att skapa den integrerade verksamheten. Ingrid anser att namnet Cent-
rumhuset ofta används och att det då definierar de två verksamheterna som en. Det finns en 
medvetenhet hos informanterna att det kan vara problematiskt att dela lokal men att det inte 
förekommer på Kristineberg eftersom personalen respekterar varandra och är beredda att 
kompromissa. Personalens arbetstider är anpassade efter båda verksamheterna och det är fler 
som arbetar när öppna förskolan är igång.  
 

4.1.2.3 Organisation och samarbete  

Lotta säger att hon har ledaransvar, ett användarperspektiv på bibliotek samt en vana att arbe-
ta integrerat. Hon har tidigare arbetat inom fritidsverksamheten där integrerat arbete är mer 

                                                 
92 ”Lilla Ullevi” är personalens smeknamn på den filmramp som fungerar som sittplats vid filmvisning. Film-
rampen stod klar under 2006. 
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allmänt förekommande. Det integrerade arbetssättet förde hon med sig till verksamheten på 
Kristineberg.  

 
Jag vågar hitta på mer inom kultur eftersom jag inte har den bakgrunden. Det hade kanske 
inte varit lika lätt att slänga upp en biblioteksverksamhet i en gammal affärslokal om jag 
hade varit en biblioteksmänniska.  
 

Lotta anser att det är viktigt att ta hänsyn till båda verksamheterna. ”Förskolan ska stå på sitt 
ben och biblioteket på sitt ben. Det ena får inte gå före det andra och man ska kunna utvecklas 
efter sina förutsättningar”.  Hon säger att hon har inspirerats i sitt arbete med verksamheten på 
Kristineberg genom bland annat Familjecentralen Norrby och Föreningen för Familjecentra-
ler.  
 
Karin säger att familjecentralstanken där de arbetar ihop i ett läsfrämjande syfte är till stor del 
utmärkande för verksamheten på Kristineberg. Hon definierar verksamheten som ”öppen, 
tillåtande, tillgänglig och spontan”. Hon säger att personalen med olika yrkesområden inom 
biblioteket, öppna förskolan och även fritidsgården inspirerar varandra och hon har blivit 
”duktigare” på att ta hjälp och använda sig av sina arbetskamraters kunskap och vågar släppa 
på sina yrkesroller mer. Karin säger att familjecentralstanken har bidragit till att verksamheten 
har blivit mer integrerad. Exempel på samarbete mellan Barnavårdscentralen, Mödravårdscen-
tralen, öppna förskolan och biblioteket är bokpratet för föräldrar. 
 
Ingrid tycker att det utmärkande för verksamheten är delaktighet och att öppna förskolans och 
bibliotekets verksamheter flyter ihop med varandra. De deltar i varandras arbete, beslutar till-
sammans och båda verksamheterna är inriktade mot föräldrar och barn. Hennes arbetsuppgif-
ter ser annorlunda ut än på tidigare arbetsplatser eftersom det sker ett samarbete där förskollä-
rarna tar hjälp av bibliotekarien som kan ha sagostunder och visa mer böcker. ”Det blir en hel 
procedur. Nu har jag läst den här boken. Är det någon som vill låna den?”  Ingrid säger att det 
positiva med verksamheten även är att föräldrarna blir involverade i läsandet. 
 
Mimmi har arbetat med integrerad verksamhet tidigare i form av folkbibliotek integrerat med 
skolbibliotek men hon har inte tidigare arbetat med öppen förskoleverksamhet. Mimmi ifråga-
sätter först begreppet integrerat eftersom hon förknippar det med folk- och skolbibliotek och 
inte med verksamheten på Kristineberg ”… men egentligen är det ju precis det som det är. En 
samboverksamhet eftersom förskola och bibliotek är lika viktiga ben. Det ena fungerar inte 
utan det andra”. Mimmi tycker att en stor del av samarbetet består i att planera verksamheten 
och hon ser inga egentliga gränser mellan verksamheterna. Hon beskriver gränsen mellan 
verksamheten som ”flytande”. Målsättningen är de läsfrämjande åtgärderna. Även de vuxna 
börjar läsa;  
 

Föräldrarna är inte alla vana biblioteksbesökare men efter ett par veckor blir de låntagare. 
Kanske för att barnen har hållit fast vid en bok hela dagen och vägrar att släppa den när de 
ska gå hem. 
 

Mimmi tror att det har betydelse för verksamhetens integrering att de har gemensam chef och 
att det hade sett annorlunda ut om öppna förskolan hade tillhört barnomsorgens ansvarsområ-
de. Hon tycker att deras chef värnar mycket om verksamheten och att de har ett nära och väl 
fungerande samarbete. Familjecentralstanken med hjälp till barnfamiljer på alla plan har varit 
inspirationskälla för Mimmi. Hon tror att bibliotekets betydelse i Familjecentralstanken i Bo-
rås delvis beror på att Norrby familjecentral bestämde att verksamheten skulle bestå av en 
bibliotekarie, en förskollärare och en kurator. Orsaken till denna kombination berodde på att 
invånarna i kommundelen Norrby ansågs ha behov av läs- och språkfrämjande åtgärder. 
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Anna ser Kristinbergs bibliotek och öppna förskola som en verksamhet även om de arbetar 
med olika arbetsuppgifter. Anna säger att hon gör biblioteksuppgifter men i en annorlunda 
miljö. Hon tror att det som utmärker verksamheten kan vara att hon träffar många besökare 
som inte är låntagare. ”Det kanske inte är så vanligt att jobba på bibliotek och inte låna ut någ-
ra böcker.” Vad det gäller bibliotekets bokbestånd säger Anna att tyngdpunkten ligger på barn 
och ungdomslitteratur samt facklitteratur för föräldrar. Av naturliga skäl är bokbeståndet an-
passat efter att verksamheten är integrerad med öppna förskolan och att det bor många barn-
familjer i lokalområdet.  
 
Sammanfattningsvis upplevs samarbetet av alla informanter som mycket positivt. Samarbetet 
har vuxit fram successivt och bidragande orsaker till att det har varit så positivt tror de inter-
vjuade beror på personalens långa yrkeserfarenhet, en miljö som är diskussionsvänlig och den 
nära kontakten med den gemensamt ansvarige för verksamheten. Flera av de tillfrågade säger 
att den integrerade verksamheten gör att de blir bättre på att samarbeta och ta hjälp av va r-
andra. En av informanterna lyfter särskilt fram att en gemensam verksamhetsansvarig har en 
stor betydelse för det integrerade arbetet. Den integrerade verksamheten upplevs och definie-
ras på varierande sätt och en informant säger att respektive yrkesområde ska kännas igen men 
att de ändå ska gå ihop. Anna upplever Kristineberg som en istället för två verksamheter ef-
tersom de arbetar så nära varandra och Mimmi upplever gränsen mellan öppna förskolan och 
biblioteket som flytande.  
 

4.1.2.4 Biblioteket och öppna förskolan på Kristineberg nu och i framtiden 

Johan säger att biblioteket har en viktig framtida uppgift där aktuell kunskap kan förmedlas på 
ett sätt som gör användarna medvetna om den källkritiska aspekten. Han säger att samhället 
går alltmer mot ett medborgarinflytande där den ideologiska utgångspunkten är medborgarnas 
behov och där samhället anpassas alltmer efter individen.  
 
Anders säger att vid en period när det var kärvt ekonomiskt förekom diskussioner i kommun-
delsnämnden om de verkligen skulle ha två bibliotek inom samma kommundel plus att man 
hade tillgång till stadsbiblioteket. Men han säger vidare att biblioteken är det sista han skulle 
vilja avveckla. Anders säger att det är bra om verksamheten fortsätter som den har gjort med 
en varierad programverksamhet tillsammans med bibliotekets basverksamhet. Han säger att 
det vore även intressant att kunna visa film på biblioteket som kan fånga ungdomars eller and-
ra gruppers intresse och han ser biblioteket som en verksamhet som kan motverka den ökade 
brottsutvecklingen inom Göta kommundel. Anders tar även upp ett nytt initiativ från kom-
mundelsnämnden i form av Medborgarmöten som ska äga rum på biblioteken och ge en möj-
lighet för invånare inom kommundelen att träffa politiker och engagera sig oavsett politisk 
partitillhörighet.  
 
Mikael tycker att det finns en politisk enighet kring kulturen och att det inte har skett några 
nedskärningar av kulturanslagen. Han tycker att skräckscenariot vore att tjänster som nu är 
gratis skulle avgiftsbeläggas. Mikael vill också värna om det muntliga berättandet och ser det 
som en viktig uppgift när det gäller verksamheten på Kristineberg. Han säger att det finns 
många äldre som skulle kunna berätta för de yngre om sina erfarenheter och därmed föra vi-
dare ett kulturarv. ”Att ha de förutsättningarna att kunna sätta sig ner och lyssna”. 
 
Mimmi säger att hon vill fortsätta den inslagna vägen med den integrerade verksamheten och 
samtidigt fortsätta att utveckla biblioteket separat för att få fler besökare på de tider som öpp-
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na förskolan inte är igång. Hon säger att öppna förskolan är ganska självgående och att barn 
och föräldrar blir ”inskolade” att komma dit via Barnavårdscentralsträffar. Hon önskar att 
sagostunderna ska utvecklas och att filmvisningar ska komma igång så att de kan bjuda in 
förskolor i närheten. Mimmi skulle även vilja utveckla konstväggen, där lokala konstnärer 
presenteras, med utställningar som är mer barntillvända. Mimmi önskar även att skolorna i 
närområdet använde sig av biblioteket på Kristineberg som skolbibliotek men kan samtidigt 
se en problematik att ha hela skolklasser bland de små barnen. 
 
Anna säger att hon tycker att verksamheten är inne på rätt spår där biblioteket går in mer i 
öppna förskolans verksamheter som exempelvis sagostundsberättandet och diabildsvisandet. 
Hon tycker att öppna förskolan skulle kunna använda sig av biblioteket ännu mer och att öpp-
na förskolan skulle kunna vara öppen på fredagar också.  
 
Karin säger att eftersom verksamheten är integrerad och inte bär med sig ”… gamla rygg-
säckar hur barnomsorg ska se ut” är hon öppen inför hur den kan utvecklas i framtiden. Hon 
skulle vilja ha mer samarbete med Barnavårdscentralen samt Individ och Familjeomsorgen 
men att förändringarna gärna får fortsätta att ske i små steg. Karin kallar det ett ”friskhetsar-
bete” som ska finnas för att ge stöd till föräldrarna. Hon säger att det alltid finns en oro att 
verksamheten ska tas bort eftersom den inte är lagstadgad. Om öppna förskolan hade tillhört 
barnomsorgen istället för Kultur och Fritid, tror hon att den hade varit mer i farozonen. Barn-
omsorgen anses vara känd för att göra fler neddragningar än vad Kultur och Fritid gör.  
 
Ingrid säger att hon vill ha kvar frivilligheten med bibliotek och öppen förskola. Hon tycker 
att den nuvarande verksamheten skulle kunna genomföra olika projekt och rikta sig till andra 
grupper som exempelvis invandrargrupper och till exempel prata om integrationsfrågor men 
att det ska ske på en frivillig grund. Ingrid ser en risk att verksamheten blir för institutionell 
om Barnavårdscentralen samt Individ och Familjeomsorgen flyttar in i lokalerna också. Hon 
tycker att det kan ske ett samarbete någon dag i veckan men önskar inte att Barnavårdscentra-
len och Individ och Familjeomsorgen ska vara styrande. Ingrid säger att hon inte känner nå-
gon oro inför framtiden och hon tror att politiker tycker att det är en bra verksamhet och vill 
låta den bestå.  
 
Lotta säger att hon önskar att verksamheten fortsätter att utöka med mer bibliotekstjänst och 
fler besökare kvällstid. Hon tycker att verksamheten kunde ha ökade öppettider för att fungera 
ännu bättre som mötesplats för att folk ska ha möjlighet att träffa varandra och få tillgång till 
böcker. Men Lotta fortsätter med att beklaga att det i dagsläget inte finns resurser. Vad det 
gäller Familjecentralstanken hoppas hon på ett utökat samarbete med Barnavårdscentralen 
och Individ och Familjeomsorgen men hon vill inte att detta ska skapa en känsla av institu-
tion, ett begrepp vilket Lotta definierar som myndighetsutövande. Lotta säger att hon också 
önskar att både bibliotek och öppen förskola ska ha sin plats på Kristineberg och att detta ska 
vara oberoende av att verksamheten är integrerad eller inte. Vidare säger hon att verksamhe-
ten skulle kunna jobba mer mot ungdomar och att en framtida vision skulle vara att höja ål-
dern på dem som biblioteket och öppna förskolan nu arbetar mot.  
 
Sammanfattningsvis är alla informanterna positiva till den nuvarande verksamheten. De flesta 
säger att de vill se en fortsatt integrerad verksamhet och ett utvidgat samarbete. Utvidgning 
skulle exempelvis kunna innebära längre öppethållande och ett utökat arbete med kulturella 
aktiviteter som leder till att exempelvis fritidsverksamheten, förskolorna och grundskolorna i 
närområdet kan bjudas in. Ett flertal av de tillfrågade säger även att de vill ha ett fortsatt arbe-
te med Barnavårdscentralen samt Individ och Familjeomsorgen men att de vill förhindra käns-
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lan av institution och myndighetsutövande. Några av informanterna tror att integreringen har 
stärkt den politiska betydelsen för verksamhetens fortlevnad. Den före detta kommundelsche-
fen säger att biblioteket har en viktig framtida uppgift i att erbjuda aktuell kunskap och för-
medla kunskap om källkritik. Informanterna med politisk bakgrund är mycket positiva till 
verksamheten och uttrycker visioner kring hur de tänker att verksamheten kan utvecklas. De 
talar om verksamhetens funktion som förmedlare av kunskap, kulturarv, samhällsinformation 
och att den kan ha en brottsförebyggande funktion genom att fungera som mötesplats. 

4.1.3 Fördelar och nackdelar med den integrerade verksamheten på 
Kristineberg enligt informanterna 

Den integrerade verksamheten på Kristineberg har vuxit fram stegvis. Det nämns inga nack-
delar angående den successiva utvecklingen men Mimmi kan tänka sig att de som besökte 
biblioteket för tre år sedan kanske blev besvikna på utbudet och fick en bestämd och negativ 
bild av biblioteket. ”Normalt sett kanske det sker en pampig invigning som gör biblioteket 
mer känt än mot vår smygigångsättning”. Mimmi säger även att hon aldrig hade sökt arbetet 
om hon visste att det skulle innebära så mycket samarbete med förskolan eftersom hon inte 
skulle tro sig ha kunskap om det yrkesområdet. ”Nu har det kommit successivt och det finns 
så mycket spännande saker med språkutveckling.” Mimmi ser en nackdel med ljudnivån men 
för de besökare som vill ha ett tystare bibliotek så har det även öppet under tider då öppna 
förskolan är stängd. 
 
Anna ser bara fördelar med verksamheten och tycker att den utvecklas i en positiv riktning. 
Hon tror att biblioteket och öppna förskolan är starkare tillsammans. En följd av att besöks-
frekvensen är högre under öppettiderna för öppna förskolan än när biblioteket som ensam 
verksamhet är öppet kan göra att bibliotekarierna finner det lättare att arbeta mot öppna fö r-
skolan. Detta istället för att arbeta mer aktivt med att marknadsföra biblioteket mot andra 
målgrupper. Anna kan dock se en nackdel i att vissa låntagare kanske får mindre utrymme och 
med det syftar hon på dem som vill ha ett bibliotek där ljudnivån är betydligt lägre än på Kris-
tineberg. ”Vi kanske borde försöka nå de personer i 40-års åldern som inte besöker biblioteket 
och locka in nya människor”.  
 
Karin ser det ”toleranta” och ”tålmodiga” samarbetet som den stora fördelen med den integre-
rade verksamheten. Hon tror att personalens yrkeserfarenhet är avgörande för att den fungerar 
så bra som den gör. Karin säger att en nackdel med verksamheten kan vara att hon upplever 
att hon inte håller sig uppdaterad på aktuell information och utbildning inom sitt eget yrke. 
”Samtidigt är de upp till oss också att utbilda oss och kunna ge information till föräldrar ex-
empelvis inför barnens förskolestart”. 93 En ytterligare nackdel som Karin upplever med verk-
samheten är att ljudnivån kan vara hög vissa dagar på grund av många ”… bullriga sjuåringar 
och småbebisar”. 
 
Karin och Anna ser det positiva med en stegvis utveckling där de kan se vad de klarar av och 
vad användarna önskar ”… till skillnad från att skapa en färdig verksamhet som ingen vill 
ha”. 
  
Ingrid kom in i verksamheten när Mimmi och Karin byggt strukturen. Hon säger att hon upp-
lever att den verksamhetsansvarige driver verksamheten på Kristineberg med ett ideologiskt 
syfte där bibliotek och öppen förskola fungerar som träffpunkt med tillgång till Barnavårds-
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centralen och Individ och Familjeomsorgen men att det från början var en administrativ orsak 
till verksamhetens tillkomst. ”Det fanns ett bib liotek, men ett bibliotek kunde inte fylla hela 
lokalen. Sedan har verksamheten med bibliotek och öppen förskola vuxit”.  Ingrid tycker att 
de personliga egenskaperna är viktiga, att man är trygg i sig själv och att man kan diskutera 
med varandra för att en stegvis utveckling ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Hon 
säger att ”… de som arbetar som bibliotekarier och förskollärare inom verksamheten har lång 
erfarenhet och vet vad som krävs i form av att ta initiativ och vara flexibla utan att ha  givna 
ramar att arbeta med.” Ingrid ser få nackdelar med verksamheten och upplever den ”… lite 
kaotisk stundtals men det föds samtidigt ordning i detta kaos. Det läsfrämjande arbetet är vik-
tigt och det är det huvudsakliga målet. Om vi kommer dit på lite olika sätt är mindre viktigt.” 
Ingrid tror att prestige angående yrkesrollen kan vara ett problem med integrerade verksamhe-
ter. Detta problem har dock inte uppstått på Kristineberg eftersom personalen diskuterar, fin-
ner lösningar och inte går in i ställningskrig. Ingrid ser flest fördelar med den nuvarande verk-
samheten. Tillhörigheten och den nära kontakten till Kultur och Fritids verksamhet skapar en 
friare verksamhet för öppna förskolan och hon finner att Kultur och Fritid är mer lyhörda in-
för initiativ. 
 

Ett exempel är vår filmramp; ”Lilla Ullevi”. Mimmi kommer hem med en idé och man tän-
ker; Jaahaa… Hur ska den kunna förverkligas? … Och ett tu tre står den där! Plötsligt står 
snickarna där och Mimmi spikar korkmatta. Hon åkte iväg, hon hade med sig en idé hem, 
hon tittade om den kunde fungera. Hon pratade med berörda: Åh, plopp! Så är den där! 
  

I en icke integrerad verksamhet som exempelvis barnomsorgen där öppna förskolor vanligtvis 
hör hemma finner hon att det är lättare att fastna i en specifik syn och att det finns en tröghet 
när det gäller att genomdriva förändringar och idéer.  
 
Den verksamhetsansvarige ser bara fördelar med den nuvarande verksamheten men anser att 
biblioteket behöver utvecklas. Ur ekonomisk synpunkt är den integrerade verksamheten en 
fördel för att det går att motivera varandras verksamheter. I detta fall har biblioteket fördel av 
öppna förskolans verksamhet eftersom det finns så få kommunala öppna förskolor i Borås. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att alla som arbetar på Kristineberg är positiva till den integre-
rade verksamheten. Ett par av informanterna säger att den stegvisa utvecklingen kan göra att 
de blir lättare medvetna om sin egen kapacitet och kan tillgodose användarnas önskemål istäl-
let för att skapa en färdig verksamhet som ingen vill ha. Det ses som en styrka att verksamhe-
ten inte är någon tung koloss utan att den innehar en flexibilitet och kan ge besökarna en nära 
service.  En av de intervjuade säger att en nackdel som hon kan tänka sig med den stegvisa 
utvecklingen är att biblioteksbeståndet var litet vid starten av verksamheten och det kan ha 
gjort vissa besökare besvikna. Samarbetet är den fördel med den integrerade verksamheten 
som de flesta informanterna lyfter fram. Någon av de tillfrågade säger att tillhörigheten till ett 
annat yrkesområde, än vad de egentligen är hemmahörande i, gör verksamheten mer fri och 
där idéer och initiativ är lättare att förverkliga. Ur ekonomisk synpunkt är fördelen med en 
integrerad verksamhet att de olika yrkesområdena kan motivera varandras existens, anger den 
verksamhetsansvarige. De nackdelar som finns upplevs av informanterna som få och den som 
främst nämns är ljudnivån. Den höga ljudnivån kan upplevas som avskräckande för vissa be-
sökare som vill ha ett tystare bibliotek, tror ett par av de intervjuade. Ingrid säger att hon är 
medveten om att det kan finnas problem med integrerade verksamheter i form av prestige 
angående yrkesrollen. Framförallt tror hon att detta kan vara problematiskt vid en stegvis ut-
veckling där det inte finns någon bestämd planering av verksamheten. Men hon ser det inte 
som ett problem på Kristineberg eftersom personalen har lång yrkeserfarenhet samt ett väl 
fungerande samarbets- och diskussionsklimat. Anna säger att det kan finnas risk att undvika 



 38 

sin egen verksamhets problem eftersom den andra verksamheten går så bra. En annan info r-
mant säger att det ibland kan kännas som att det integrerade biblioteket och öppna förskolan 
fokuserar mer på Kultur och Fritid, eftersom de tillhör det området, än på barnomsorgen men 
hon säger samtidigt att det också är upp till dem själva att hålla sig informerade och fortbilda 
sig inom sitt eget område. 
 
 
 



 39 

5. Analys och diskussion 

Här appliceras de teoretiska utgångspunkterna och delvis tidigare forskning på det intervjuma-
terial som presenterades i resultatavsnittet. Med informanternas utsagor får jag tillgång till 
information som kan bidra till att ge svar på fråga ett, vad för typ av integrerat bibliotek som 
verksamheten på Kristineberg är, samt fråga två, vilka fördelar och nackdelar informanterna 
erfar att det finns med det integrerade biblioteket på Kristineberg. 

5.1 Kännetecknande för den integrerade verksamheten på 
Kristineberg 

Här besvaras den första frågan, vilken typ av integrerat bibliotek verksamheten på Kristine-
berg är. Detta sker med hjälp av informanternas utsagor i kapitel 4 samt med kapitel 2 om 
teoretiska utgångspunkter. 

5.1.1 Utgångspunkt och lokal funktion 

I fallet Kristineberg kan jag se en tydlig ideologisk utgångspunkt för den integrerade verk-
samheten mellan bibliotek och öppen förskola. Det finns en vision att anpassas efter det lokala 
samhället och en vilja till att förbättra invånarnas livssituation. Enligt ett flertal av informan-
terna är det huvudsakliga argumentet för tillkomsten av den integrerade verksamheten lokal-
samhällets socioekonomiska behov. I frågan om att sammanföra de två verksamheterna anges 
huvudsakligen kommunledningarna vara de drivande. Jag ser likheter i sättet att tala om be-
hovet av Kristinebergs verksamhet och resultatet av Anderssons och Skot-Hansens studie där 
det lokala samhällets behov anses ha påverkat bibliotekens sätt att profilera sig och att sama r-
betet med andra verksamheter gör biblioteken mer synliga för lokalbefolkningen. Ytterligare 
en av informanterna säger att samhället går alltmer mot ett medborgarinflytande där den ideo-
logiska utgångspunkten är medborgarnas behov och ett alltmer individanpassat samhälle. 
Andersson och Skot-Hansen anger att det enskilda biblioteket bör ”…skabe sit tillbud i 
forhold til det lokalsamfund, det er en del af, og den ekspertise og de resourcer, der er tilstede 
blandt bibliotekets personale”. 94  
 
En av de tillfrågade anger att målsättningen för Kristineberg var att föra samman två, från 
början, separata verksamheter i en gemensam lokal. Lokalens rymlighet där biblioteket och 
öppna förskolan flyttade in anges av den verksamhetsansvarige som en bidragande orsak till 
att de kunde integreras. En av informanterna säger att hon upplever att den verksamhetsansva-
rige driver Kristineberg med ett ideologiskt syfte i och med Familjecentralstanken men att 
förutsättningen från början antagligen var administrativ. Bundy anger att motiveringen av 
integrerade bibliotek oftast sker i praktiska termer och det verkar delvis överensstämma med 
informanternas förklaring av orsaker till verksamhetens uppkomst.95 Men de ideologiska or-
sakerna är enligt mitt tycke övervägande där informanterna bland annat anser att utgångs-
punkten för verksamheten är att förbättra livssituationen för de som bor inom stadsdelen oav-
sett invånarnas etnicitet eller klasstillhörighet. Kristineberg inriktar sig även, enligt informan-
terna, mot barn och föräldrar vilket visar på en vision och önskan att barnen ska bli vana bib-
lioteksbesökare redan från tidig ålder. De anser även att de har inspirerats av Boråsmodellen 
                                                 
94 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. s. 243ff.  
95 Bundy, Alan (2003). Joint-use libraries – the ultimate form of cooperation. s. 129. 
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där bibliotekarien är en del av Familjecentralsverksamheten. Detta för att främja barnens ut-
veckling i språk och läsande.  Att döma av det dokument som tar upp tanken bakom Allaktivi-
tetshuset finner jag även att det finns en ideologisk tanke; ”… erbjuda en kreativ miljö som 
kan berika och ge livskvalitet, … förlägga den öppna förskolan i lokalen, … inrätta en ’biblio-
teksfilial’ med inriktning på tidskrifter och barnböcker” samt att ge ”… de boende i området 
tillgång till en inspirerande mötesplats” och ”ge möjligheter till nya kontakter och samverkan 
över gränserna.” 96 
     
Informanterna anser samstämmigt att Kristinebergs bibliotek och öppna förskolas lokala funk-
tion är som mötesplats. Andersson och Skot-Hansen utgår från att biblioteket har fyra olika 
funktioner; biblioteket som kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och som 
socialt centrum. Den funktion som informanterna främst kommer in på, när de talar om verk-
samheten på Kristineberg, är biblioteket som socialt centrum. Andersson och Skot-Hansen 
finner att biblioteket fungerar som plats för det sociala vardagliga livet bland annat i form av 
mötesplats.97 I samband med mötesplatsfunktionen ser informanterna ett värde i att verksam-
heten ska vara kravlös och innebära ”bara-vara-tid” samt talar om trygghet och behovet av att 
känna sig hemma. De använder sig av ord som; ”vardagskulturell mötesplats”, ”vardagsrum”, 
”bara-vara-tid”, ”positiv-gemenskap” och ”öppen och kostnadsfri verksamhet”. Ett flertal av 
de tillfrågade tar upp integrationsaspekten i samband med Kristinebergs funktion som 
mötesplats. De ser verksamheten som en möjlighet för människor, som i vanliga fall kanske 
inte har kontakt med varandra, att mötas. Exempelvis kan ungdomar och äldre personer 
träffas, vilket kan leda till en ökad förståelse av sitt kulturarv.  Audunson anger bibliotekets 
uppgift som lågintensiv mötesplats där möten mellan olika människor med skilda intressen 
och värderingar kan ske.98 Men informanterna talar även om verksamheten som mötesplats 
för föräldrar med gemensamma problem och intressen. Anna säger att utseendet på biblioteket 
och öppna förskolan som mötesplats varierar beroende av deras respektive öppettider.  
 
En ytterligare funktion som nämns i samband med verksamheten är den läsfrämjande uppgif-
ten. Dels talas det om fördelen med det integrerade arbetssättet i samband med läsfrämjande 
vilket anges av bland annat Anna. Hon säger att Kristineberg kan erbjuda ett stort utbud av 
litteratur och att det finns bibliotekarier här med mer kunskap än vad förskollärare oftast har 
om litteratur. Jag tycker man kan se ett par av de fördelar med förbättrad service och utbud 
som Imhoff tar upp med integrerad verksamhet. Jag återkommer till detta i nästa avsnitt om 
vilka fördelar och nackdelar aktörerna erfar att det finns med det integrerade biblioteket på 
Kristineberg. Vissa informanter talar även om vikten att tidigt främja och förebygga barnens 
förutsättningar för att lyckas bättre med skolarbetet. Här anser jag att det talas om litteratur-
förmedling och kunskapsförmedling främst till barn vilket Audunson anser vara tjänster och 
motiv som folkbibliotek bör prioritera. Jag ser även den läsfrämjande funktionen i samband 
med Anderssons och Skot-Hansens analysmodell. Jag har tidigare, med hjälp av informanter-
nas utsagor, placerat Kristinebergs funktion som socialt centrum. Andersson och Skot-
Hansens modell visar dock att de lokala bibliotekens olika funktioner inte är entydiga utan 
kan gå in i varandra, vilket gör att jag ser att verksamheten på Kristineberg kan ha en funk tion 
även som kunskapscentrum.99 Detta eftersom informanterna talar om den läsfrämjande aspek-
ten och skapandet av gynnsammare förutsättningar för barnens kommande skolgång.  

                                                 
96 Bengtsson, Marie-Louise, Kitti Ölander, Sabina (1999). ”Aktivitetshus” på Kristineberg .  
97 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. s. 19. 
98 Audunson, Ragnar (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context. The 
necessity of low-intensive meeting-places. s. 429-441. 
99 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. s. 19. 
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5.1.2 Organisation och samarbete  

Imhoffs sammanställning kring problem som kan uppstå med integrerade verksamheter tar 
upp betydelsen av att i startskedet komma överens om verksamhetens utformning. De pro-
blem som Imhoff nämner, som exempelvis yrkesrollskonflikter eller förlust av yrkesidentitet, 
har enligt informanterna inte drabbat den integrerade verksamheten på Kristineberg. Det ve r-
kar finnas en medvetenhet om problematiken i form av prestige angående yrkesrollen men att 
informanterna motverkar detta genom att de diskuterar, finner lösningar och inte går in i ställ-
ningskrig med varandra.  
 
Ett par av mina informanter anger att institutionstillhörigheten har påverkat verksamhetens 
integrering. De säger att den antagligen hade sett annorlunda ut om öppna förskolan hade till-
hört barnomsorgens ansvarsområde istället för att som nu ha en gemensam chef som tillhör 
kommundelens Kultur och Fritidsverksamhet. Ingrid säger att biblioteket och öppna förskolan 
även kan hjälpa till att avdramatisera respektive institutionstillhörighet, vilket hon tror kan 
bidra till att fler besökare vågar sig dit. Lotta påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till båda 
verksamheterna för att nå ett positivt resultat. Imhoff tar upp problematiken med identitet och 
jag tycker mig kunna se att Imhoff bekräftar vad den verksamhetsansvarige påpekar;  
 

In a joint-use facility two important agencies are coming together to cooperate. Both of the 
funding sources want and deserve adequate credit for their contributions to the partnership. 
If recognition is done to the satisfaction of each party, this will be another ingredient in a 
winning partnership. 100 
 

Frågan vad som händer med eller förändrar respektive identitet när en integrerad verksamhet 
uppstår berör problematiken att kunna ge en normgivande definition av integrerade bibliotek. 
Hansson anger att definitionen är beroende av dels den institutionella tillhörigheten dels med 
vilken verksamhet som integreringen sker.101 
 
I integrerade verksamheter finns inget oberoende i förhållande till respektive professionsom-
råde och varje beslut som den ena parten gör påverkar den andra. Dornseif anger en tregradig 
skala där det sker en definition av i vilken utsträckning verksamheterna samarbetar. Den be-
står av minimal integrering där två verksamheter delar lokal men bibehåller sina individuella 
identiteter och tjänster. Selektiv integrering kan anta olika form. En variant är ansvarsfördel-
ning hos de olika verksamheterna beroende på deras specialkunskaper. En annan variant är att 
anpassa verksamheten efter användarnas olika behov som exempelvis personalens arbetstider 
där studerande möter skolbibliotekarier under dagen och där allmänheten möter folkbibliote-
karier under eftermiddagar, kvällar och helger. Den fullständiga integreringen innebär att de 
två verksamheterna har gemensamma arbetsuppgifter, gemensam strategi och att de enas bak-
om ett gemensamt mål för den integrerade verksamheten. 102 Dornseif definierar integrerade 
verksamheter utifrån bibliotek och jag frågar mig hur samarbetsgraden mellan biblioteket och 
öppna förskolan på Kristineberg begränsas av att tillhöra två olika professionsområden? Är 
det så att det finns fler skilda områden där speciella kunskaper och erfarenheter för respektive 
profession gör det svårare att samarbeta och genomföra en integrering av verksamheten? 
Hade graden av integrering sett annorlunda ut om det exempelvis hade varit två olika sorters 
bibliotek som hade samarbetat med varandra? 
 
                                                 
100 Imhoff, Kathleen R. T. (2001). Public library joint use partnerships: challenges and opportunities. s. 31.  
101 Hansson, Joacim (2006). Just collaboration or really something else? – On joint-use libraries and normative 
institutional change with two examples from Sweden. Under utgivning. 
102 Dornseif, K. A. (2001). Joint-use libraries: balancing autonomy and cooperation. s. 107f. 
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Om jag applicerar Dornseifs skala på Kristineberg tror jag mig kunna se en selektiv integre-
ring. Utgångspunkt för biblioteket och öppna förskolan var att skapa en integrerad verksamhet 
efter lokalinvånarnas behov. Den stegvisa utvecklingen har anpassats efter användarnas behov 
där namn på verksamheten som ”Allaktivitetshuset” och ”Familjecentralen på Kristineberg” 
alternativt ”Kristinebergs bibliotek och öppna förskola” har speglat utvecklingen. Organisa-
tionsmässigt har biblioteket och den öppna förskolan gemensam verksamhetsansvarig och 
tillhör kommundelens Kultur och Fritidsverksamhet. Ansvaret för personal för båda verksam-
heterna har den verksamhetsansvarige för Kultur och Fritid . Däremot är budgetansvaret sepa-
rat. Personalen har särskilda yrkesroller men samarbetar genom att planera tillsammans i nära 
kontakt med den gemensamma chefen. Samarbete genom att bidra med sin yrkeskunskap till 
varandra sker även genom arbetsuppgifter som exempelvis bokprat och sagostunder. Den in-
tegrerade verksamheten har en gemensam målgrupp men riktar sig främst mot barn och fö r-
äldrar. Personalens arbetsschema är anpassat efter den integrerade verksamheten vilket bety-
der att Mimmi som exempelvis sysslar mest med barnlitteratur och Familjecentralsverksam-
heten är mest verksam under öppna förskolans öppettider. Det är även ett större antal av per-
sonalen som arbetar när öppna förskolan är i gång.  

5.2 Fördelar och nackdelar med den integrerade verksam-
heten på Kristineberg 

I detta avsnitt presenteras fördelar och nackdelar som aktörerna erfar att det finns med den 
integrerade verksamheten på Kristineberg. Främst appliceras den sammanställning av förde-
lar, nackdelar och vanligt förekommande problem med integrerade bibliotek som presenteras i 
avsnittet teoretisk ram på intervjumaterialet. Vissa av informanternas utsagor är hämtade från 
avsnittet 4.1.2 Kännetecken för den integrerade verksamheten på Kristineberg enligt info r-
manterna, eftersom svaren på intervjufrågorna går in i varandra. 
 
Det är ett fåtal nackdelar som nämns i samband med den integrerade verksamheten på Kristi-
neberg. Det problem som flertalet av informanter berör är den höga ljudnivån. Det finns en 
medvetenhet att den kan påverka människor att avs tå från att besöka biblioteket. Imhoff anger 
även detta som ett gemensamt problem för integrerade bibliotek, även om hon utgår från 
skolbibliotek. 103 Den höga ljudnivån kan också ses som ett problem som påverkar den fysiska 
lokalens utformning. Ett vanligt problem som Imhoff tar upp är utformningen av lokalens 
interiör vilket även berör Kristineberg. Eventuellt påverkas lokalens helhetskänsla om ljud-
dämpande åtgärder görs.  
 
En fördel med integrerade verksamheter, som Imhoff tar upp, är den ökade synligheten för 
båda verksamheterna. Integreringen kan, enligt vissa informanter, stärka den politiska bety-
delsen för bibliotekets och öppna förskolans fortlevnad. Den verksamhetsansvarige på Kristi-
neberg säger att det är biblioteket som drar fördel av öppna förskolan eftersom det finns färre 
öppna förskolor än bibliotek i Borås. Lotta fortsätter med att säga att det även ur ekonomisk 
synpunkt är en fördel för biblioteket, eftersom det kan motiveras genom den integrerade verk-
samheten med öppna förskolan. Mimmi anger att den stegvisa utvecklingen med verksamhe-
tens ”smygigångsättning” kan ha varit en nackdel och ett mer färdigutvecklat bibliotek med 
en ”pampig invigning” hade synliggjort Kristineberg mer. Emellertid säger en av informan-
terna att hon ser det positiva med en stegvis utveckling. Hon säger att det är bättre att utveck-
las successivt efter användarnas önskemål än att skapa en ”… färdig verksamhet som ingen 

                                                 
103 Imhoff, Kathleen R. T. (2001). Public library joint use partnerships: challenges and opportunities. s. 29. 
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vill ha”. Imhoff ser även en fördel med ett ökat antal besökare till respektive verksamhet.104 I 
avsnittet 4.1.2.4 Biblioteket och öppna  förskolan på Kristineberg nu och i framtiden, säger 
Mimmi att barnen via Barnavårdscentralsträffar blir ”inskolade” att komma till öppna försko-
lan. Flertalet informanter nämner att det borde finns en större möjlighet att barnen även blir 
”inskolade” till att besöka och använda sig mer av biblioteket. Aktiviteter som bokprat och 
sagostunder som förmedlas via bibliotekarier kan locka barnen till att låna mer böcker.  
 
Bundy föreslår även att det finns en större flexibilitet vad det gäller att förnya verksamhe-
ter.105 Om jag ser till mina informanter erfar Ingrid att det är lättare och friare att genomdriva 
förändringar och idéer när de tillhör Kultur och Fritid, istället för barnomsorgen, vilket öppna 
förskolor vanligtvis tillhör. I avsnitt 4.1.2.3 Organisation och samarbete, anger även den verk-
samhetsansvarige att hon tror att hennes erfarenhet av ett annat professionsområde har påve r-
kat hennes sätt att leda biblioteket och öppna förskolan. En viss nackdel upplever dock Karin 
med tillhörigheten till Kultur och Fritid. Ibland finner hon det svårt att hålla sig uppdaterad 
om exempelvis fortbildningskurser inom barnomsorg.  
 
I en integrerad verksamhet ser jag att det kan finnas ett behov av att personalen kan inrikta sitt 
arbete mot två verksamheter. Anna säger att det kan kännas lättare att arbeta mot öppna fö r-
skolan och att det finns en risk att man som bibliotekarie glömmer bibliotekets egna problem 
eftersom öppna förskolan har fler besökare. Det verkar finnas en möjlighet att personalbehov 
och efterfrågan på personalens kompetens kan förändras vid integrering av bibliotek. Därför 
kan det vara viktigt att ta hänsyn till båda verksamheterna vilket den verksamhetsansvarige 
anger när hon säger att; ”Förskolan ska stå på sitt ben och biblioteket på sitt ben. Det ena får 
inte gå före det andra och man ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar”. En risk att fö r-
lora sin professionsidentitet eller delar av den, är enligt Dornseif, ett problem i integrerade 
verksamheter och hon anger betydelsen av att skapa en balans mellan parterna. Dornseif anser 
att jämvikt skapas med hjälp av skriftlig planering, diskussion och överenskommelse. En av 
informanterna tror att prestige gällande yrkesrollen kan vara ett problem men att problemet 
inte finns på Kristineberg eftersom de har ett väl fungerande diskussionsklimat. Personalen på 
Kristineberg använder sig inte, enligt informanterna av den grundliga och skriftliga planering 
som rekommenderas av Dornseif.106 Verksamheten är trots detta befriad från konflikter. Orsa-
ken till detta anges vara personalens positiva inställning till verksamheten, det goda diskus-
sionsklimatet, personalens långa yrkeserfarenhet och den nära kontakten med den verksam-
hetsansvarige. Dornseif bekräftar betydelsen av personalens inställning inför integrerat sam-
arbete när hon anser att;  
 

Partnerships must be entered into with enthusiasm, a high level of trust between all of the 
participants, extensive knowledge of each library’s mission and patrons, and a willingness 
to critically examine assumptions and traditions and create solutions with flexibility and 
grace.107 

 
Samarbetsförmågan och diskussionsklimatet på Kristineberg är något som alla informanter ser 
som den stora fördelen med den integrerade verksamheten. Informanterna kallar samarbetet 
bland annat för ”tolerant” och ”tålmodigt”.  De tillfrågade vill även se en utökad samverkan i 
framtiden med fler verksamheter i stadsdelen samt även utveckla de redan existerande. 

                                                 
104 Imhoff, Kathleen R. T. (2001). Public library joint use partnerships: challenges and opportunities. s. 20. 
105 Bundy, Alan (2003). Joint-use libraries – the ultimate form of cooperation. s. 138. 
106 Dornseif, K. A. (2001). Joint-use libraries: balancing autonomy and cooperation. s. 108. 
107 Ibid. s. 103f. 
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6. Slutsatser 

Här presenteras de samlade svaren på mina frågeställningar i syfte att förstå och belysa Kris-
tinebergs biblioteks och öppna förskolas integrerade verksamhet och öka förståelsen för vad 
som kännetecknar olika typer av integrerade bibliotek. Mestadels har de uppgifter och upp-
fattningar från informanterna varit samstämda men olika individuella uppfattningar och re-
flektioner har även yppat sig och vid några tillfällen går åsikter isär beroende på informanter-
nas bakgrund, arbetsuppgifter och erfarenheter.  
 

6.1 Vilken typ av integrerat bibliotek är verksamheten på 
Kristineberg? 

Bundy hävdar att orsaken till att integrerade bibliotek uppstår är av praktiska eller ekonomis-
ka skäl och mer sällan sker initiativet från bibliotekarieprofessionens område. Det finns dock 
vad jag kan se en påtaglig ideologisk grund till upphovet av den integrerade verksamheten på 
Kristineberg vilket gör dem mycket speciella. Initiativet kom dock ej från bibliotekshåll utan 
från kommundelspolitiskt håll. Biblioteksverksamheten sågs som ett medel för att nå målsätt-
ningen om ett förbättrat samhälle för invånarna inom kommundelen. Den integrerade verk-
samheten ingick i en idé om samverkan som byggde på ”… ett helhetsgrepp över tid och 
rum”. Den öppna förskolan startades beroende på att det fanns ett behov att ge stöd till områ-
dets barnfamiljer. Den huvudsakliga orsaken till att det skapades ett bibliotek på Kristineberg 
var uppfattningen att biblioteksverksamhet har en väsentlig betydelse för människors språkut-
veckling. Bidragande orsaker till att ett bibliotek förlades på Kristineberg var även avståndet 
till närmsta bibliotek och att bokbussens verksamhet upphörde. 
  
Anderssons och Skot-Hansens idealtypiska analysmodell om det lokala bibliotekets fyra olika 
funktioner; kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum appli-
ceras på informanternas utsagor. Jag konstaterar att funktionen som socialt centrum där bibli-
oteket som mötesplats överensstämmer mest med informanternas syn på biblioteket och öpp-
na förskolan. Men verksamheten på Kristineberg anges även ha en kunskapsförmedlande och 
läsfrämjande funktion vilket gör att den även kan ha en funktion som kunskapscentrum. Detta 
överensstämmer även med Andersson och Skot-Hansens analysmodell när de anger att biblio-
tekens olika funktioner inte är entydiga utan går in i varandra.  
 
Genom att applicera Dornseifs skala på det samarbete som sker mellan biblioteket och öppna 
förskolan finner jag att graden av samarbete medför en selektiv integrering i fråga om ekono-
misk och administrativ orsak till integrering. Valet av graden selektivt integrerad är beroende 
av Kristinebergs samarbete med den gemensamma utgångspunkten att skapa en integrerad 
verksamhet efter lokalinvånarnas behov. Informanterna anger vissa samordnade åtgärder som 
är anpassade efter visionen att skapa en verksamhet som uppfyller användarnas behov. Dessa 
åtgärder är enligt de tillfrågade den stegvisa utvecklingen av verksamheten, planeringen av 
verksamheten i nära kontakt med den gemensamma chefen, samarbetet inom vissa områden 
som exempelvis de läsfrämjande insatserna samt personalens anpassade arbetstider och delvis 
gemensamma öppettider. Båda verksamheternas informanter säger sig även ha en gemensam 
syn på vilken målgrupp de vänder sig till och att tyngdpunkten ligger på barn och föräldrar. 
Eftersom organisationen till viss del är integrerad och det sker ett samarbete mellan profes-
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sionsområdena, är integreringsgraden högre än i minimal integrering, vilket innebär att två 
verksamheter delar lokal men annars är autonoma. Verksamheten är inte heller fullständigt 
integrerad där de två verksamheterna enas bakom ett gemensamt mål och som innebär att de 
båda verksamheterna helt förändrar sin institutionella identitet för att anpassas efter den integ-
rerade verksamheten. Ur ett ideologiskt hänseende anser jag dock att Kristineberg är fullstän-
digt integrerat eftersom verksamheternas samarbete sker utifrån en gemensam grundsyn på 
vilken målgrupp de vänder sig till samt syftet med verksamheten.  
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         integrering 

      
       Fullständig 
       integrering 
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              X 
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             X 
                              
Figur 3. Graden av integrering i kombination med orsaken till integrering av bibliotek vilket kan svara på vilken 
typ av integrerat bibliotek som verksamheten på Kristineberg är. 
 
 
 

6.2 Vilka fördelar och nackdelar erfar aktörerna att det finns 
med det integrerade biblioteket på Kristineberg? 

Imhoff anger att det finns vissa gemensamma utmaningar som integrerade bibliotek kan stöta 
på. I hennes översikt ges exempel på fördelar, nackdelar och vanligt förekommande problem 
som jag har applicerat på Kristinebergs bibliotek och öppna förskola. Informanterna anger att 
det endast finns ett fåtal nackdelar med verksamheten på Kristineberg. Den höga ljudnivån är 
den som påtalas av alla de tillfrågade. Det finns en medvetenhet att den kan påverka personer 
att avstå från att besöka biblioteket. Fördelarna med den integrerade verksamheten på Kristi-
neberg är enligt informanterna desto fler. Ur ekonomisk synpunkt anses det vara en fördel 
eftersom verksamheterna kan motivera varandras berättigande att få fortsätta sin verksamhet. 
En förbättrad service till användarna anges främst angående de läsfrämjande åtgärderna för 
barnen men i viss mån även för föräldrarna. Kristinebergs synlighet ökar genom fler besökare 
till respektive verksamhet. Genom den stegvisa utvecklingen har biblioteket och öppna fö r-
skolan anpassats efter användarna och informanterna finner det mycket positivt att skapa en 
verksamhet som svarar mot lokalsamhällets behov. Besöksfrekvensen antas även tillta efter-
som barnen och föräldrarna ”skolas in” till att besöka verksamheten via Familjecentralen. 
  
Vanligt förekommande problem med integrerade verksamheter anges av Imhoff vara en vagt 
formulerad målsättning. Detta kan leda till meningsskiljaktigheter angående målsättning, fö r-
lorad yrkesidentitet eller ovilja att samarbeta. Samarbetet anses dock av informanterna vara 
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den största fördelen med att arbeta på Kristineberg. Problem anses ha motverkats genom per-
sonalens gemensamma ideologiska grundsyn och deras positiva inställning till verksamheten. 
Vidare har det funnits ett gott diskussionsklimat, personalen har lång yrkeserfarenhet och det 
har funnits en nära kontakt med den verksamhetsansvarige. På grund av personalens goda 
samarbetsförmåga har även en stegvis utveckling kunnat ske eftersom det vid starten fanns 
visioner om verksamhetens syfte även om det inte fanns ett färdigt formulerat mål. 
 
Integrerade verksamheter anses av Bundy vara flexibla vad det gäller förmågan till förnyelse 
vilket även anses vara fallet med Kristineberg. Den ansvarige för verksamheten menar att 
hennes erfarenhet av en annan profession har påverkat hennes sätt att styra verksamheten mer 
flexibelt. Tillhörigheten till Kultur och Fritid betraktas av personalen som positiv när föränd-
ring och förnyelse önskas samt nya idéer uppstår.  
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7. Slutkommentarer 

Det har varit mycket roligt och spännande att få tillgång till mina informanters syn på den 
integrerade verksamheten på Kristineberg. Jag vill härmed tacka dem alla för att de delade 
med sig av sin tid och sina erfarenheter!  
 
Vad det gäller vidare forskning kring Kristinebergs bibliotek och öppna förskola föreslår jag 
en studie av användarnas syn på den integrerade verksamheten. Eftersom de aktörer som arbe-
tar med biblioteket och öppna förskolan strävar efter att anpassa Kristineberg efter användar-
nas behov kan det vara viktigt att belysa användarnas perspektiv på verksamheten. Detta skul-
le kunna ge svar på om Kristineberg kan tillgodose användarnas önskemål. En studie om detta 
tror jag skulle vara mycket intressant och spännande att ta del av.  
 
Jag kan tänka mig att föreliggande undersökning kan användas av såväl yrkesverksamma som 
studenter som är intresserade av att studera bibliotek med integrerad verksamhet. Även för 
verksamhetsansvariga inom kommuner som är intresserade av att utveckla integrerade biblio-
tek kan undersökningen vara intressant. Varför sker valet att genomföra en integrering av oli-
ka professionsområden? Hur kan olika integrerade verksamheter se ut? Vilka krav ställs på 
integrerade verksamheter? Vilka fördelar och nackdelar finns det med integrerade bibliotek? 
Studien kan även vara intressant för den som vill ta del av vilken funktion biblioteket kan ha i 
det lokala samhället och hur verksamheten kan utvecklas efter de lokala användarnas behov. 
 
Arbetet med denna undersökning har gjort mig uppmärksam på att det förekommer varierande 
former av integrerade konstellationer med bibliotek, bland annat bibliotek kombinerat med en 
fritidsgård eller en turistbyrå.108 Integrering av verksamheter verkar vara en aktuell företeelse 
där olika arbetsformer och samverkan prövas för att möta ändrade förutsättningar i omvärl-
den. Det ska bli spännande att följa utvecklingen och se vilka kombinationer som väntar 
framåt i tiden. 
 
Jag anar en brist på teoretiskt förankrade studier som kritiskt analyserar och ger en mer norm-
givande definition av integrerade bibliotek. Vad är ett bibliotek? När upphör det att vara bib-
liotek? Vad händer med biblioteket som institution när det integreras med en annan verksam-
het? Kan integrerade bibliotek betraktas som en ny form av bibliotek, vilket Hansson frågar 
sig i Just collaboration or really something else? – On joint-use libraries and normative insti-
tutional change with two examples from Sweden. 
  
 
 

                                                 
108 Mjöberg, Anette (2006). (BIBLIST), Bibliotek med turistbyrå . 
     Bergwall, Maria (2006). (BIBLIST), Bibliotek och fritidsgård i samarbete. 
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8.  Sammanfattning 

Kristinebergs bibliotek och öppna förskola i Borås är ett exempel på en integrerad verksamhet 
och ett studium av detta specifika fall är relevant inom bibliotek och informationsvetenskap.  
 
Det finns en tydlig ideologisk grund till upphovet av den integrerade verksamheten på Kristi-
neberg vilket gör dem mycket speciella. Initiativet kom dock ej från bibliotekshåll utan till-
kom på initiativ från kommundelspolitiskt håll. Verksamheten sågs som ett medel för att nå 
ett ideologiskt mål om ett förbättrat samhälle, oberoende av klass- eller etnicitetsaspekt, för 
invånarna på Kristineberg. Det fanns även en önskan att invånarna oavsett ålder skulle få en 
nära mötesplats. Den öppna förskolan startades beroende på att det fanns ett behov av att ge 
stöd till områdets barnfamiljer. Den avgörande orsaken till att det skapades ett bibliotek på 
Kristineberg var uppfattningen att biblioteksverksamhet har en väsentlig betydelse för männi-
skors språkutveckling. Verksamheten i Centrumhuset har gått igenom två stadier av utveck-
ling som successivt vuxit fram och där det lokala samhället har påverkat dess utformning. Det 
första steget var behovet av mötesplats där Allaktivitetshuset skapades och där lokalinvånarna 
inbjöds att påverka verksamheten. Nästa steg blev den integrerade verksamheten mellan bib-
liotek och öppen förskola som stegvis började arbeta med en familjecentralsinriktning.  
 
Syftet med magisteruppsatsen har varit att förstå vad Kristinebergs bibliotek och öppna fö r-
skola är för typ av verksamhet och öka förståelsen för vad som kännetecknar olika typer av 
integrerade bibliotek. För att uppnå syftet har undersökningen utgått från två frågeställningar;  
 

• Vilken typ av integrerat bibliotek är verksamheten på Kristineberg? 
 
• Vilka fördelar och nackdelar erfar aktörerna att det finns med det integrerade bibliote-

ket på Kristineberg? 
 

Hänsyn har inte tagits till vilken sorts bibliotek det är, som exempelvis högskole- eller skol-
bibliotek. 
 
Bristen på tidigare forskning kring bibliotek som är integrerade med  öppna förskolor gör att 
undersökningen placeras in på det tidigare forskningsområdet som berör bibliotekets olika 
funktioner och folkbibliotekets förändring i relation till samhällsförändringar. Vidare presen-
teras tidigare forskning kring integrerade bibliotek där avsaknaden av en normativ grund för 
etablerandet av integrerade bibliotek omtalas.  
 
Som teoretisk referensram används Bundys resonemang kring administrativa, ekonomiska 
eller ideologiska motiv för att utveckla integrerade bibliotek. Vidare har Dornseifs tregradiga 
skala, i Joint-use libraries: balancing autonomy and cooperation, kring samarbetsgraden me l-
lan integrerade bibliotek använts. För att studera det lokala folkbibliotekets funktion i lokal-
samhället har jag använt mig av Anderssons och Skot-Hansens idealtypiska analysmodell i 
Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. För att få en uppfattning av gemensamma ut-
maningar för integrerade verksamheter har jag studerat Imhoffs sammanställning i Public 
library joint use partnerships: challenges and opportunities kring detta. 
 
Den tidigare forskningen och den teoretiska utgångspunkten visar att kännetecknande för in-
tegrerade bibliotek är den institutionella tillhörighet som verksamheterna tillhör samt med 
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vilken kombination av verksamheter som integreringen sker. Motivet för att integrera biblio-
tek anges mestadels i ekonomiska och administrativa termer. Ideologiska motiv anges sällan 
och initiativ kommer sällan från bibliotekarieprofessionen. Vissa utmaningar ses som gemen-
samma för alla sorters av integrerade bibliotek. En viss definition av vad som kännetecknar 
det integrerade biblioteket är en tregradig skala som anger graden av samverkan mellan de 
integrerade verksamheterna i form av; minimal integrering, selektiv integrering och fullstän-
dig integrering. Skalan är oberoende av det integrerade bibliotekets institutionella tillhörighet.  
 
De metoder och material som använts för undersökningen är litteraturstudie och fallstudie. 
Fallstudien inkluderar dokumentstudier samt kvalitativa intervjuer med åtta aktörer som på 
olika sätt har anknytning till verksamheten på Kristineberg. Det är två förskollärare, två bibli-
otekarier, en verksamhetsansvarig, en före detta kommundelschef samt två kommundelspoli-
tiker i politisk opposition till varandra. Empirin har delats in under rubriker som till viss del 
motsvarar frågeställningarna men även vid de områden som informanterna fokuserat kring. 
De utvalda teorierna har applicerats på materialet för att kunna analysera, tolka och dra slut-
satser. 
 
I analys- och diskussionskapitlet delges det samlade intryck av informanternas yttranden och 
det appliceras på den tidigare forskningen och den teoretiska utgångspunkten. Resultatet visar 
att verksamheten på Kristineberg främst har motiverats utifrån ideologiska orsaker men till 
viss del även av ekonomiska och administrativa skäl. Kristineberg har främst en funktion som 
socialt centrum i och med att verksamhetens betraktas som lokal mötesplats. Dess funktion 
uppfattas även som kunskapscentrum där läsfrämjande aktiviteter förmedlas. När det gäller 
graden av samarbete ser jag att Kristineberg har en selektiv integrering. Det finns en gemen-
sam ideologisk vision med skapandet av en integrerad verksamhet anpassad efter lokalinvå-
narnas behov. Det förekommer även vissa samordnade åtgärder som är anpassade efter an-
vändarnas behov. Vad det gäller fördelar och nackdelar som personalen erfar med den integ-
rerade verksamheten på Kristineberg anges ett fåtal nackdelar där den höga ljudnivån är den 
som främst påtalas. De fördelar som nämns är flera; det goda samarbetet med en gemensam 
vision om verksamhetens syfte, den förbättrade servicen till användarna samt verksamhetens 
flexibilitet. En ytterligare fördel som nämns är den ökade synligheten i lokalsamhället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 50 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Bengtsson, Marie-Louise, Kitti Ölander, Sabina (1999). Verksamhet i ”Aktivitetshuset” på 
Kristineberg. Borås Kommun, Kommundelskontoret Göta. 
 
Bengtsson, Marie-Louise, Kitti Ölander, Sabina (1999). ”Aktivitetshus” på Kristineberg. 
Borås Kommun, Kommundelskontoret Göta. 
 
Styrgruppen för familjecentral Göta (2003). Underlag och förslag till Familjecentral på Kris-
tineberg i kommundelen Göta, Borås. Borås Kommun, Kommundelskontoret Göta. 
 
Ljudupptagningar i författarens ägo: 
 
Intervju med bibliotekarie;  Mimmi (2006-03-15). 
Intervju med bibliotekarie; Anna (2006-03-17). 
Intervju med förskolelärare; Karin (2006-03-15). 
Intervju med förskolelärare; Ingrid (2006-03-15). 
Intervju med verksamhetsansvarig för Kristinebergs bibliotek och öppna förskola samt Göta 
kommundelsverksamhet Kultur och Fritid; Lotta (2006-02-16), (2006-03-13). 
Intervju med före detta chef för Kommundelen Göta; Johan (2006-04-05). 
Intervju med ordförande inom Kommundelsnämnden Göta; Anders (2006-03-21). 
Intervju med vice ordförande inom Kommundelsnämnden Göta, i politisk opposition till ord-
förande inom Göta kommundelsnämnd; Mikael (2006-03-27). 
 

Tryckta källor 

Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek – afvikling eller 
udvikling. Köpenhamn: Danmarks biblioteksskole. 
 
Audunson, Ragnar (2001). Folkbibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, 
politikernes och bibliotekarenes bilder. Ingår i: Audunson, Ragnar & Windfeldt Lund, Niels 
(red.). Det siviliserte informasjonssamfunn: Folkbibliotekenes rolle vid inngangen til en 
digital tid. Oslo: Fagboksförlag cop. 
 
Audunson, Ragnar (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural and digital 
context. The necessity of low-intensive meeting-places. Journal of documentation, 61(3). 
 
Berglund, Bengt, Caldenby, Claes, Johansson, Lars, Olsson, Kent (2005). Borås stads historia 
III Omstrukturering och anpassning 1920 – 2000. Lund: Historiska Media. 
 



 51 

Borås stad. Kommunledningskansliet (2004). 
Hur fördelas pengarna till kommundelarna? – en kort beskrivning av resursfördelnings- mo-
dellen. Borås: Borås kommun 
 
Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
 
Bundy, Alan (2003). Joint-use libraries – the ultimate form of cooperation. Ingår i: Gerard 
McGabe & James Kennedy (red.). Planning the modern public library building. Westport, 
Connecticut: Libraries unlimited. 
 
Davidsson, Bo & Patel, Runa (2003). Forskningsmetodikens  grunder: att planera genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dornseif, K. A. (2001). Joint-use libraries: balancing autonomy and cooperation. Ingår i: 
Miller, William & Pellen, Rita M. (red.) Joint-use libraries. New York: The Haworth Info r-
mation Press. (Publicerad i samband med Resource Sharing & Information Networks, vol. 15, 
nr. 1/2, 2001). 
 
Ekström, Åsa (2006). Låna böcker på ICA. Biblioteksbladet, nr. 2:2006. 
 
Enström, Peter (1995). Folkbibliotek i förändring: nödvändighet, möjlighet eller bara tillfäl-
lighet. Ingår i: Lars Höglund (red.) Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen: aktuell 
forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Borås/Göteborg: VALFRID. 
 
Folkhälsoinstitutet (2000). Att verka tillsammans – en bok om familjecentraler. Sandviken: 
Vesuvius Information 2000:10. 
 
Hammarén, Ann-Charlotte (2005). Unikt i Sverige: fullgott bibliotek och öppen förskola i 
samma lokaler. Framsidan, Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland 2/05.  
 
Hansson, Joacim (2005). Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. 
Linköping: Mimer, Ins titutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet. 
 
Hansson, Joacim (2006). Just collaboration or really something else? – On joint-use libraries  
and normative institutional change with two examples from Sweden.  Library Trends, vol.54 
(4), spring 2006. Under utgivning.  
 
Hansson, Joacim & Zetterlund, Angela (1997). Folkbibliotekens förändring: Tidigare forsk-
ning om folkbiblioteken och teorier om förändringens natur: Svensk Biblioteksforskning 
1997:1-2.  
 
Hasselrot, Titti (2001). Allas bibliotek. En idébok om att integrera bibliotek. Stockholm : Sta-
tens skolverk : Statens kulturråd. 
 
Imhoff, Kathleen R. T. (2001). Public library joint use partnerships: challenges and opportu-
nities. Ingår i: Miller, William & Pellen, Rita M. (red.) Joint-use libraries. New York: The 



 52 

Haworth Information Press. (Publicerad i samband med Resource Sharing & Information 
Networks, vol. 15, nr. 1/2, 2001). 
 
Jochumsen, Henrik & Rasmussen Hvenegaard, Casper (2000). Gør biblioteket en forskel? 
Köpenhamn: Danmarks Biblioteksforenings Forlag. 
 
Jochumsen, Henrik & Rasmussen Hvenegaard, Casper (2006). Folkebiblioteket under 
forandring – modernitet, felt og diskurs. Ingår i Biblioteksbrug mellem hverdagsliv og 
institutionel identitet. Köpenhamn: Danmarks Biblioteksskole. Under utgivning. 
 
Kommundelskontoret i Göta kommundel (2005). Göta kommundel, En informationstidning 
till alla boende i Göta kommundel Nr. 1: Borås. 
  
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsrapporten. Lund: Studentlitteratur. 
 
Merriam, Sharon B (1988). Fallstudier som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nilsson, Hasse (1990). Kristineberg En stadsdel i Borås. Borås: Tore G Wärenstams stiftelse, 
Längmanska kulturfonden och Responstryck. 
 
Skolverket (2000). Allmänna råd och kommentarer för öppen förskola. Stockholm: Liber Dis-
tribution 
 
Statens kulturråd (2001). Om världen 2001: Kulturrådets omvärldsanalys. Stockholm : Sta-
tens kulturråd. 
 
Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. Studentlitteratur: Lund. 
 
Zetterlund, Angela (1997). Utvärdering och folkbibliotek: En studie av utvärderingens teori 
och praktik med exempel på folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt: Avdelning-
en för biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen för tvärvetenskapliga studier av 
människans villkor, Göteborgs Universitet. 
 

Elektroniska källor 

Albertsson, Anna-Karin, Löcsey, Kristina, Sheikholeslami, Shahla (2002). Bibliotekarien på 
nya arenor – med språkutveckling och folkhälsoarbete i portföljen. Mötesplats inför framtiden 
Borås 2-3 oktober. 
http://www.hb.se/bhs/B&Ikonf2002/ (2006-03-10) 
 
Bergwall, Maria (2006). (BIBLIST) Bibliotek och fritidsgård i samarbete? 
http://segate.sunet.se/archives/biblist.html (2006-04-12) 
 
Borås, Göta kommundelsnämnd. 
http://www.boras.se/gota/kommundelsnamnden/html (2006-04-15) 
 
Borås, Göta kultur. 
http://www.boras.se/gota/kultur/html (2006-04-15) 
 



 53 

Borås, Göta kommundelsnämnd, Våra politiker. 
http://www.boras.se/gota/kommundelsnamnden/varapolitiker.html (2006-04-15) 
 
Borås, Borås i siffror. 
http://www.boras.se/kommunledning/borasisiffror/snabbfaktaefteramne.html  (2006-04-15)  
 
Borås Stad, Borås – på gång!, Budget 2006.  
http://www.boras.se (2006-04-15) 
 
Eliasson, Anette, Flöög, Eva-Maria, Gärdén, Cecilia, Persson, Christina (2005). Organisation, 
profession och metoder – teori och praktik i sex utvecklingsprojekt. Delrapport 2 Forsknings-
uppdraget inom Folkbibliotek och vuxnas lärande. 
www.hb.se/bhs/vuxbib/Delrapport2.pdf (2006-06-03) 
 
 
Mjöberg, Anette (2006). (BIBLIST) Bibliotek med turistbyrå. 
http://segate.sunet.se/archives/biblist.html (2006-04-12) 
 
Statistiska Centralbyrån (2006). 
www.scb.se (2006-04-06) 
 



 54 

Bilaga: Intervjumall 

Intervjumallen har fungerat som en checklista för mig som intervjuare men informanterna har 
till största del berättat fritt om verksamheten på Kristineberg. 
 
 
 
Bibliotekarier och förskollärare 
 
Bakgrund och arbetsuppgifter 

• Hurdana erfarenheter av folkbibliotek och öppen förskola har du? 
• Hur länge har du arbetat på Kristineberg? 
• Vad har du för arbetsuppgifter? 
• Beskriv ert samarbete! 
• Vad upplever du är de största skillnaderna mellan verksamheten på Kristineberg och 

tidigare arbetsplatser? 
 

Bibliotekets lokala funktion 

• Hur har Kristineberg som lokalt upptagningsområde påverkat utformningen?  
• Vilken roll anser du att verksamheten på Kristineberg spelar på det lokala planet? 
• Vilken målsättning fanns vid starten? Har den ändrats sedan du började? 
• Finns det ingen nackdel med att stegvis utvecklas efter lokalbefolkningens behov och 

verksamhetens praktiska förutsättningar?  
• Hur kan du se tecken på att verksamheten fungerar som mötesplats? 
 

Den integrerade verksamheten 
• Hur skulle du definiera vad som är utmärkande för den integrerade verksamheten på 

Kristineberg? 
• Anser du att den integrerade verksamheten på Kristineberg uppfyller särskilda behov? 

Berätta! Ge exempel! 
• Hur har ni anpassat verksamheten på grund av den integrerade verksamheten? 
• Hur är interiören anpassad för att passa den integrerade verksamheten? 
• När man har en verksamhet som Kristinebergs uppstår det några problem eller kon-

flikter? Hur ser de ut? 
• Upplever ni några speciella fördelar eller nackdelar med att ha denna typ av integrerat 

bibliotek i förhållande till den målsättning som ni hade vid starten? 
• Finns det någon skillnad på bibliotekets och öppna förskolans målgrupper? 
• Vad tror du att du gör som är typiskt för er integrerade verksamhet?  
• Har ni några andra integrerade verksamheter som inspirationskälla? 
• Hur ser du på den framtida verksamheten? 

 



 55 

Politiker  
 

• Hur länge har du arbetat politiskt? 
• Beskriv din yrkesbakgrund. 
• Hur har Kristineberg som lokalt upptagningsområde påverkat utformningen? 
• Vilken målsättning fanns när du började arbeta med verksamheten på Kristineberg? 

Har den förändrats sedan du började? 
• Vilken roll anser du att verksamheten på Kristineberg spelar på det lokala planet? 
• Hur skulle du definiera vad som är utmärkande för den integrerade verksamheten på 

Kristineberg? 
• Anser du att den integrerade verksamheten på Kristineberg uppfyller särskilda behov? 

Berätta! Ge exempel! 
• Hur ser du på den framtida verksamheten? 

 
 
 
Före detta kommundelschef 
 

• Beskriv din yrkesbakgrund. 
• När arbetade du med verksamheten på Kristineberg och i vilket sammanhang? 
• Finns det ”lokala” orsaker till att valet föll på denna verksamhetslösning? 
• Hur har Kristineberg som lokalt upptagningsområde påverkat utformningen? 
• Vilken var målsättningen med att skapa en verksamhet som Kristineberg?  
• Vilken roll anser du att verksamheten på Kristineberg spelar på det lokala planet? 
• Hur skulle du definiera vad som är utmärkande för den integrerade verksamheten på 

Kristineberg? 
• Anser du att den integrerade verksamheten på Kristineberg uppfyller särskilda behov? 

Berätta! Ge exempel! 
• Hur ser du på den framtida verksamheten? 
 
 

 
Den verksamhetsansvarige 
(2006-02-16) 
 

• Verksamheten benämns olika i dokumenten. Vad heter det egentligen? 
• Hur ser organisationen ut på Kristineberg? Finns det någon skiss? 
• Finns det skrivna verksamhetsmål för biblioteket och öppna förskolan på Kristine-

berg? Hur ser de i så fall ut? 
 

Den verksamhetsansvarige 
 (2006-03-13) 
 
Bakgrund och arbetsuppgifter 

• Hur länge har du arbetat med verksamheten på Kristineberg? 
• Vad har du för arbetsuppgifter? 
• Beskriv ert samarbete! 
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• Vad upplever du är de största skillnaderna mellan verksamheten på Kristineberg och 
tidigare arbetsplatser? 

 
Bibliotekets lokala funktion 

• Hur har Kristineberg som lokalt upptagningsområde påverkat utformningen?  
• Vilken roll anser du att verksamheten på Kristineberg spelar på det lokala planet? 
• Vilken målsättning fanns vid starten? Har den ändrats sedan dess? 
• Finns det ingen nackdel med att stegvis utvecklas efter lokalbefolkningens behov och 

verksamhetens praktiska förutsättningar?  
• Hur kan du se tecken på att verksamheten fungerar som mötesplats? 
 

Den integrerade verksamheten 
• Hur skulle du definiera vad som är utmärkande för den integrerade verksamheten på 

Kristineberg? 
• Anser du att den integrerade verksamheten på Kristineberg uppfyller särskilda behov? 

Berätta! Ge exempel! 
• Hur har ni anpassat verksamheten på grund av den integrerade verksamheten? 
• Hur är interiören anpassad för att passa den integrerade verksamheten? 
• När man har en verksamhet som Kristinebergs uppstår det några problem eller kon-

flikter? Hur ser de ut? 
• Upplever ni några speciella fördelar eller nackdelar med att ha denna typ av integrerat 

bibliotek i förhållande till den målsättning som ni hade vid starten? 
• Finns det någon skillnad på bibliotekets och öppna förskolans målgrupper? 
• Vad tror du att du gör som är typiskt för er integrerade verksamhet?  
• Har ni några andra integrerade verksamheter som inspirationskälla? 
• Hur ser du på den framtida verksamheten? 

 
 

 


