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has been made. Interviews, collection of documents and 
observations were carried out on location in one public library 
located in a rural area, and one public library, situated in a town. A 
modified version of an analysis model, originally developed by 
Andersson and Skot-Hansen, was used to analyse the data. 
Andersson’s and Skot-Hansen’s model is designed to categorize 
the roles of the public library as (1) a cultural centre (2) a 
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The analytical findings show that the rural library examined in this 
study clearly possess all of the roles of the model, while the town 
library of this study is more distinct in the roles of being 
information centre and knowledge centre. The remaining two roles 
does appear in the sample, but not to the same extent. The results 
also show that the roles a public library takes on does not solely 
depend on the surroundings being rural or urbanized, but on many 
other circumstances as well. Some other determinants are the 
character of the municipality, and organizational issues such as 
management of both the municipality and the library. 
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1. Inledning 
 
Denna uppsats handlar om folkbibliotekets roll på landsbygden och i staden. I detta kapitel 
ger jag en bakgrund till mitt val av uppsatsämne, folkbibliotekets roll på landsbygden och i 
staden. Vidare beskriver jag mitt syfte och mina frågeställningar och redogör för några 
begrepp som är relevanta för uppsatsens förståelse. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Under utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap har frågan kring folkbibliotekets 
roll i samhället kommit att intressera mig och då speciellt frågan om det finns några skillnader 
i folkbibliotekens sätt att bedriva sin verksamhet beroende på om folkbibliotek är beläget i en 
stad eller på landsbygden. 
 
Bosse Jonsson skriver följande i sin avhandling Medborgaren och marknaden. 
 

Folkbiblioteken har ända sedan deras tillblivelse varit en offentlig 
institution, en offentlig arena, som i långa stycken utgjort sinnebilden 
för det demokratiska idealet. Alla invånare har tillgång till biblioteket. 
Folkbiblioteket kräver ingen särskild behörighet av dess besökare. 
Ingen nekar dig rätten att få komma dit. Ingenting hindrar dig heller 
att använda biblioteket efter ditt eget skön. På biblioteket kan du än 
idag forma din egen bildningsgång. Där är information och 
möjligheterna att vinna kunskap fritt tillgängliga. Detta är en historisk 
betydelse som folkbiblioteket haft och som det än idag kan fylla. 
Folkbiblioteket personifierar de demokratiska värdena, då det kan 
användas för de mest skiftande syften av alla invånare.1  

 
Dessa ord beskriver sannolikt hur de flesta upplever sitt folkbibliotek. Det är vackra ord som 
säkert också de flesta anställda vid folkbiblioteken vill kännas vid. Men vilka tankegångar 
ligger bakom alla val de ansvariga på folkbiblioteket gör när det gäller vilket utbud 
folkbiblioteket ska erbjuda? Vilken sorts folkbibliotek vill man vara med de satsningar som 
görs? Finns en medveten tanke bakom de val som görs när man ser till det enskilda 
folkbibliotekets roll i lokalsamhället? Främst tänker jag på, som jag nämnt ovan, om det finns 
en skillnad i bibliotekets verksamhet beroende på om biblioteket är beläget i en stad eller på 
landsbygden. Nedskärningar på folkbiblioteket tvingar kanske en del folkbiblioteksansvariga 
att omorganisera verksamheten och kanske också göra omprioriteringar i densamma. När 
dessa prioriteringar diskuteras borde det vara självklart att diskussionen kring folkbibliotekets 
roll i lokalsamhället kommer upp på agendan. 
 
Marianne Andersson och Dorte Skot Hansen skriver i sin bok Det lokale bibliotek – avvikling 
eller udvikling2. 
 

                                                 
1 Jonsson, Bosse 2003. Medborgaren och marknaden. S.195f.  

2 Andersson, Marianne och Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek -  avvikling eller udvikling. S.15. 
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Bibliotekerne må bevidst prioritere mellem de mere inadrettede 
opgaver: Indsamling, ordning og genfinding af kultur, viden og 
information, og de mere utadrettede opgaver, som styrker bibliotekets 
synlighed og forankring i lokalsamfundet. Og bibliotekerne må - med 
hensyntagen til de lokalsamfund, de er en del av – profilere sig i 
forhold til funktionerne som kulturcenter, videnscenter, 
informationscenter og socialcenter.  

 
Det mindre folkbiblioteket måste kanske prioritera på ett annat sätt än folkbiblioteket i staden. 
Variationen i och mängden aktiviteter får kanske stå tillbaka i dessa fall. Även om en skillnad 
i utbud skulle förekomma betyder inte det att det ena eller andra folkbiblioteket skulle vara 
bättre eller sämre. Att bidra till en kännedom kring att alla folkbibliotek inte ser ut på samma 
sätt och att belysa hur olika förutsättningarna kan vara beroende på om folkbiblioteket är 
beläget i en stad eller på landsbygden är min avsikt med denna uppsats. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Anderson och Skot-Hansen har i en modell identifierat fyra roller ett folkbibliotek kan ha. De 
kallar dessa för (1) kulturcenter, (2) kunskapscenter, (3) informationscenter samt (4) socialt 
center.3 Med denna modell som bakgrund ämnar denna studie undersöka folkbibliotekets roll 
i lokalsamhället. Syftet är att, genom studier av dokument samt genomförande av intervjuer 
och observationer, undersöka om och i så fall hur rollerna skiljer sig åt beroende på om det är 
ett folkbibliotek på landsbygden eller ett folkbibliotek beläget i en stad. För att genomföra 
detta görs en komparativ fallstudie. 
 
Uppsatsens frågeställningar är följande:  
 
1. Utifrån dokument, folkbibliotekets företrädare samt besök i folkbibliotekslokalen, hur kan 
folkbibliotekets roll på landsbygden beskrivas? 
 
2. Utifrån dokument, folkbibliotekets företrädare samt besök i folkbibliotekslokalen, hur kan 
folkbibliotekets roll i staden beskrivas? 
 
3. På vilket sätt skiljer de sig åt?  
 
Med första och andra frågan vill jag ta reda på vilka roller de två utvalda folkbiblioteken 
innehar. Andersson och Skot-Hansen säger att inget folkbibliotek innehar endast en av dessa 
roller utan att det är mer vanligt att ett folkbibliotek innehar två eller fler.4 För att besvara 
frågeställning ett och två tar jag hjälp av olika dokument som beskriver folkbiblioteken, deras 
förutsättningar och verksamheter. Dessutom genomförs intervjuer med respektive 
folkbibliotekschef samt observationer på de två folkbiblioteken. 
 
Den tredje frågan är nödvändig för att tydliggöra eventuella skillnader mellan folkbiblioteket 
beläget på landsbygden och folkbiblioteket beläget i staden. Tredje frågan besvaras utifrån det 
resultat frågeställning ett och två ger samt den teori och övrig litteratur som beskrivs i 
uppsatsen. 

                                                 
3 Andersson, Marianne och Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek -  avvikling eller udvikling. S.19. 

4 Ibid.  S.17. 



 

 3 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Här följer ett antal begreppsdefinitioner som är relevanta att diskutera mer grundligt för 
uppsatsens förståelse. Begreppen som utreds i denna uppsats upplevs oftast som självklara i 
vårt språk samtidigt som de är svåra att definiera. Begrepp som inte spelar en lika avgörande 
roll för uppsatsens resultat har jag valt att förklara i fotnoterna. De begrepp som tas upp har 
getts betydelse till viss del för att passa i uppsatsen. 
 

1.3.1 Stad och landsbygd 
De flesta studier som rör begreppen stad/landsbygd som jag kommit i kontakt med under 
skrivandet av denna uppsats tar upp relationen mellan dessa begrepp i olika avseenden. I dag 
är det vanligt att landsbygd behandlas som motsats till stad eller storstad. 
 
I Glesbygdsverkets rapport Landsbygden i den regionala utvecklingen skriver Kerstin Wallin 
att man i det vardagliga språket sätter en gräns mellan landsbygd och stad där ”tätortens 
finmaskiga gatunät och detaljplanerade bebyggelse övergår i ett landskap präglat av de areella 
näringarna”.5 Det finns en påtaglig skillnad mellan stad och landsbygd om man ser till den 
fysiska miljön, det vill säga mängden naturlandskap respektive brukat landskap samt bebyggd 
miljö. Skillnader finns även i strukturen vilken ger längre avstånd och en annan tillgänglighet 
på landsbygden, något som mer eller mindre påverkar de människor som bor där.6 
 
Författarna till boken Hållbar utveckling; om kris och omställning i stad och samhälle Olof 
Wärneryd, Per-Olof Hallin och Johan Hultman ser både en kvantitativ och en funktionell 
skillnad mellan stad och land. Den kvantitativa skillnaden består i att staden har en ”högre 
täthet och koncentration av flöden och fysisk struktur”.7 Den funktionella skillnaden består i 
att landsbygden skiljer sig från staden genom de verksamheter som bedrivs där. Här syftar 
författarna på jordbruk och skogsbruk. De ser också att mängden företeelser i tid och rum är 
betydligt större i staden än på landsbygden. Denna kvantitet, menar de, påverkar 
människornas beteende, stadens fysiska form och de funktioner man vill ska finnas och vice 
versa. 8 
 
I dessa två rapporter kan vi alltså se hur författarna visar på skillnader som finns i den fysiska 
miljön. Dessutom talar Wärneryd med flera om att mängden företeelser också skiljer sig åt 
beroende på om man befinner sig på landsbygden eller i staden.  
 
I diskussionen kring stad och landsbygd behövs även några fristående begreppsförklaringar 
för att göra, inte minst landsbygd men också stad, rättvisa. 
 
I Nationalencyklopedin går att läsa att en stad är ett ”geografiskt område som kännetecknas av 
en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning 
(funktionell definition). I båda fallen består en stad vanligtvis av en tät bebyggelse- och 

                                                 
5 Wallin, Kerstin 2005. Landsbygden i den regionala utvecklingen: slutrapport februari 2005. S.42. 

6 Ibid.  S.42. 

7 Wärneryd, Olof, Hallin, Per-Olof & Hultman, Johan 2002. Hållbar utveckling. Om kris och omställning i stad och samhälle. S.126. 

8 Ibid. S.126. 
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befolkningsanhopning”.9 När det gäller ordet landsbygd beskrivs detta i Nationalencyklopedin 
vara ett större område med måttlig tätortsbebyggelse. Man skriver också att det är den del av 
ett land som ligger utanför de större tätorterna.10 
 
I denna uppsats ges dessa två begrepp, det vill säga stad och landsbygd, betydelser som nästan 
enbart syftar på den fysiska miljön. Begreppet landsbygd ges innebörden ett område med 
måttlig bebyggelse, färre företeelser och mer naturlandskap. Begreppet stad ges i denna 
uppsats betydelsen ett område med tät bebyggelse, fler möjligheter till aktivitet och i högre 
grad bebyggd miljö. 
 
För att kunna avgöra i vilka kommuner de två undersökta folkbiblioteken är belägna i tas 
hjälp av Svenska Kommunförbundet som gjort en indelning av Sveriges kommuner i nio 
grupper. Indelningen är gjord efter vissa strukturella egenskaper som bland annat 
befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur.11 Denna indelning är vald då 
den bäst skildrar den verklighet de kommuner de två folkbiblioteken i denna studie är belägna 
i. Indelningen ser ut som följer: 
 
1. Storstäder. Kommun med folkmängd över 200 000 invånare. (3 kommuner) 
 
2. Förortskommuner. Kommun där mer än 50 % av nattbefolkningen pendlar till arbetet i 
någon annan kommun. (38 kommuner) 
 
3. Större städer. Kommun med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad12 överstigande 
70 %. (27 kommuner) 
 
4. Pendlingskommuner. Kommun där mer än 40 % av nattbefolkningen pendlar till arbetet i 
någon annan kommun. (41 kommuner) 
 
5. Glesbygdskommuner. Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre 
än 20 000 invånare. (39 kommuner) 
 
6. Varuproducerande kommuner. Kommun med mer än 40 % av nattbefolkningen mellan 16 
och 64 år, anställda inom varutillverkning och industriell verksamhet. (40 kommuner) 
 
7. Övriga kommuner, över 25 000 invånare. Kommun som inte hör till någon av tidigare 
grupper och har mer än 25 000 invånare. (34 kommuner) 
 
8. Övriga kommuner, 12 500-25 000 invånare. Kommuner som inte hör till någon av tidigare 
grupper och har 12 500-25 000 invånare. (37 kommuner) 
 
9. Övriga kommuner, mindre än 12 500 invånare. Kommuner som inte hör till någon av 
tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare. (31 kommuner) 
 
Det ena av de två folkbiblioteken uppsatsen behandlar ingår i gruppen Större städer och det 
andra folkbiblioteket återfinns i Övriga kommuner, mindre än 12 500 invånare. 
                                                 
9 Nationalencyklopedin 1995. Uppslagsord Stad. S.180. 

10 Nationalencyklopedin 1996. Uppslagsord Landsbygd. S.263. 

11 Svenska kommunförbundet 2005. Kommungruppsindelning. [2006-03-09]. 

12 Med tätortsgrad avses att över 70 % av de boende i kommunen bor i tätorten, vilket betyder en sammanhängande bebyggelse med normalt högst 200 meter 

mellan husen och med minst 200 invånare. Mailkontakt med Tomas Johansson, SCB.  
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1.3.2 Lokalsamhälle 
En definition av begreppet lokalsamhälle föreslås av Magdalena Berglin i Social hållbarhet i 
Gävleborgs län. Lokalsamhälle innebär i denna rapport ett område där människors vardagsliv 
utspelas. Området kan variera i storlek beroende på geografiskt läge och sammanhang.13 Med 
andra ord kan ett lokalsamhälle vara allt från en stad, en stadsdel, en mindre ort eller en 
landsbygd. 
  
Alf Ronnby ger i Den lokala kraften - människor i utvecklingsarbete lokalsamhälle betydelsen 
en avgränsad geografisk enhet. Ett lokalsamhälle är ett geografiskt område, där invånarna 
upplever en gemenskap. De flesta av lokalsamhällets invånare bor, arbetar och tillbringar sin 
fritid inom området.14 Den upplevda gemenskapen som Ronnby talar om kanske inte är 
självskriven för alla invånare. Känslan av att vara en i ett sammanhang, ett lokalsamhälle, kan 
utan tvivel mycket väl upplevas. 
 
För att komplettera Ronnbys tankar kring den upplevda gemenskapen tas här hjälp av Barbro 
Blehr och boken Lokala gemenskaper där författaren använder engelskans ”community” som 
ges betydelsen gemenskap. Blehr citerar Ronald Frankenberg: ”All communities are societies, 
but not all societies are communities. (Alla gemenskaper är samhällen men alla samhällen är 
inte gemenskaper.)”15 Blehr ger själv en minimidefinition av begreppet lokalsamhälle. Hon 
skriver att ett lokalsamhälle är ett ”samhälle bestående av människor som bor familjevis i 
separata hushåll i närheten av varandra, inom ett klart avgränsat område. En del av dem, men 
långt ifrån alla, har också sitt dagliga arbete förlagt inom detta område.”16 
  
I denna studie används lokalsamhälle i Berglins betydelse. Ett lokalsamhälle är ett geografiskt 
område där den största delen av invånarnas vardagsliv utspelas. Lokalsamhället kan således 
vara både en liten ort på landsbygden, en stad eller en del av en stad. Därmed bortser denna 
uppsats från huruvida en gemenskap upplevs eller inte i lokalsamhället. Detta är inte heller 
uppsatsens syfte. 
 

1.3.3 Roll 
Andersson och Skot-Hansen använder i Det lokale bibliotek – avvikling eller udvikling 
begreppet centrum när de talar om de olika roller ett folkbibliotek kan inneha. Begreppet 
profil definierar de som folkbibliotekets olika funktioner i lokalsamhället.17 Joacim Hansson 
har i Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år vidareutvecklat begreppet 
profil och menar att profilerna som folkbiblioteket kan inneha snarare bör ses som roller eller 
så kallade huvudområden för verksamheten.18 
 
Roll ges i denna uppsats betydelsen det eller de sätt på vilket folkbiblioteken har valt att 
bedriva sin verksamhet. I uppsatsen förekommer fyra roller. Dessa är (1) den kulturella rollen, 
(2) kunskapsrollen, (3) informationsrollen samt (4) den sociala rollen. I denna uppsats 
                                                 
13 Berglin, Magdalena 2005. Social hållbarhet i Gävleborgs län. S.10.  Elektronisk källa. [2006-11-01] 

14 Ronnby, Alf 1995. Den lokala kraften. Människor i utvecklingsarbete. S.196. 

15 Blehr, Barbro 1994. Lokala gemenskaper. En studie av en nordsvensk by på 1980-talet. S.26. Citatet är hämtat från Frankenberg, Ronald (1966). 

Communities in Britain: Social life in town and country. Harmondsworth: Penguin. S.238. 

16 Ibid. S.25. 

17 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek – avvikling eller udvikling. S.13 

18 Hansson, Joacim 2005. Det lokala folkbiblioteket: förändringar under hundra år. S.31 
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kommer begreppet roll att användas i de flesta sammanhang. Begreppet centrum förekommer 
då det lånas från författarnas bok vilken är skriven på danska. 

1.4 Uppsatsens disposition  
 
I det inledande kapitlet förklaras uppsatsens bakgrund. Där återfinns också syfte, 
frågeställningar samt för denna uppsats relevanta begreppsdefinitioner.  
Kapitel två består inledningsvis av valda delar av den forskning som finns kring de svenska 
folkbibliotekens verksamhet både i ett historiskt och i ett nutida perspektiv. Litteratur kring 
folkbibliotekens förutsättningar, roller och verksamhet beskrivs också. Kapitlet innehåller 
dessutom en genomgång av den teoretiska ram uppsatsen befinner sig inom. I detta kapitel 
utvecklas och beskrivs också den analysmodell som används när uppsatsens resultat skall 
tolkas. Reflektioner kring den teoretiska ramen avslutar denna del. 
Kapitel tre innehåller en beskrivning och diskussion av den metod och det material som 
använts samt en redogörelse för uppsatsens vetenskapliga värde. För- och nackdelar 
diskuteras kring fallstudien som metod. Reflektioner kring den metod som använts i studien 
återfinns i slutet av detta kapitel. 
I kapitel fyra redovisas uppsatsens resultat utifrån de två första frågeställningarna. Där 
beskrivs, var för sig, de två undersökta folkbibliotekens kontext19, de kommunala dokument 
som ligger till grund för folkbibliotekens arbete samt resultatet från mina besök, vilket 
innefattar observationerna samt intervjuerna.  
Utifrån uppsatsens tredje frågeställning förs i kapitel fem en jämförande diskussion med hjälp 
av resultatet från första och andra frågeställningen, den teori som ligger till grund för 
uppsatsen samt den övriga litteratur som presenterats i kapitel två.  
Kapitel sex innehåller de slutsatser som framkommit då uppsatsens frågeställningar besvarats. 
En sammanfattning av hela uppsatsen återfinns i kapitel sju.  
Därefter redovisas de referenser som använts i uppsatsen och avslutningsvis finns de bilagor 
som innehåller dels den intresseförfrågan som sändes ut, dels upplägget för de två 
intervjuerna. 
 

                                                 
19 Med kontext avses i denna uppsats de lokalsamhällen som omger folkbiblioteken. 
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2. Litteraturgenomgång och teoretisk ram 
 
Maj Klasson har gjort en innehållsanalys av den svenska biblioteksforskning som bedrivits 
under åren 1900-1988.20 Hon finner att bibliotekets roll i samhället har behandlats ytterst 
sparsamt under denna period. En eventuell förklaring kan enligt författaren vara att en stor del 
av biblioteksforskningen fram till 1988 i stor utsträckning utgått från 
biblioteksorganisationens och personalens behov av kunskaper om den egna verksamheten. 
Detta har då lett till att forskning om bibliotekets olika roller i samhället kommit i 
skymundan.21 Positivt är att tiden efter Klassons undersökning resulterat i varierande 
forskning kring folkbibliotekets roller, men inte med skillnaden landsbygd/stad samt 
lokalsamhället i fokus. Exempel på denna forskning redogörs för i detta kapitel. 
Litteraturgenomgången ligger till grund för att förmedla en djupare förståelse för helheten i 
denna uppsats. I detta kapitel redogörs också för Andersson och Skot-Hansens teori, en 
modell över folkbibliotekets lokala profil, vilken uppsatsen vilar på. Kapitlet avslutas med att 
uppsatsens analysmodell utvecklas ur den då tidigare presenterade teoretiska ramen. 
 

2.1 Folkbibliotekets roll i ett historiskt perspektiv 
 
Folkbibliotekets uppgifter formulerades i ett betänkande år 1949 med namnet Folk- och 
skolbibliotek på ett sätt som ännu i mångt och mycket har giltighet. Det står att folkbiblioteket 
ska ställa böcker och annat material till förfogande kostnadsfritt samt att materialet skall 
väljas så att det till stor del svarar mot användarnas behov. Annat som nämns i betänkandet är 
att folkbiblioteket skall vara en vägledande och samverkande institution. Folkbiblioteket skall 
dessutom stå i centrum för bildningsarbetet.22  
 
Sven Nilsson skildrar i Kulturens nya vägar kulturlivets, mediernas, kulturkonsumtionens och 
kulturpolitikens utveckling från mitten av 1800-talet till början av 2000-talet. Författaren 
blickar även in i framtiden. Författaren finner att under folkbiblioteksverksamheten breddades 
under1960- och 70-talen. Informationsuppgifterna ökade i antal och den allmänna kulturella 
verksamheten blev en naturlig del av folkbibliotekets utbud. Även barn- och 
ungdomsverksamheten växte. Folkbiblioteket uppfattades under dessa årtionden som en 
kulturinstitution. Under 1980-talet bröts den positiva utvecklingen. Utlåningssiffrorna 
stannade upp eller rent av minskade. De medieanslag man fick höll inte samma takt som 
inflationen. Detta ledde bland annat till att många filialer lades ner.23 
Folkbiblioteksutredningen ansåg dock att folkbiblioteken var den mest betydelsefulla lokala 
kulturinstitutionen. Trots detta hade folkbiblioteksföreträdarna svårigheter med att skapa en 
politisk mobilisering kring folkbiblioteket.24 I början av 1990-talet fick folkbiblioteken, trots 
de tidigare problem man brottats med, en nyorientering tack vare den nya 
informationstekniken och med den övergången till det lärande samhället. Staten och 
kommunerna satsade på utbildning i en rad projekt och försökte därmed få till ett samarbete 
mellan olika sorters bibliotek. I och med denna satsning kom folkbibliotekens roll som 

                                                 
20 Klasson, Maj 1990. Biblioteksforskning i Sverige. En innehållsanalys av svensk biblioteksforskning/biblioteks- och informationsvetenskap 1900-1988.  

21 Ibid. S.44.  

22 SOU 1949:28. Folk- och skolbibliotek. S.158. 

23 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar. S.171f. 

24 Ibid.  S.172. 
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informations- och kunskapscentrum att betonas, vilket antagligen kom att till viss del bli deras 
räddning.25  

 

 

2.2 Folkbibliotekets roller inom forskningen det senaste decenniet  
 
Ragnar Andreas Audunson har i sin artikel Folkbibliotekenes rolle i en digital framtid: 
Publikums, politikernes og bibliotekarenes bilder delat upp folkbibliotekets möjliga roller 
längs två dimensioner. Den ena dimensionen knyts till vilka tjänster biblioteket bör prioritera. 
Tjänster och produkter kan vara förmedling av skönlitteratur, förmedling av offentlig 
information, ge tillgång till datorbaserad information, näringslivsinformation och mycket mer. 
I den andra dimensionen lägger han de grundläggande motiv vilka ligger bakom 
användningen av bibliotekets resurser. I denna dimension ingår instrumentell problemlösning 
enligt Audunson. Biblioteket kan i denna dimension också vara ett redskap för demokrati, 
folkupplysning och utbildning. Här placerar Audunson dessutom folkbibliotekets uppgift att 
fungera som en främjare av jämlikhet och ser att folkbiblioteket erbjuder medborgarna en 
meningsfull och utvecklande fritid genom att fungera som mötesplats i samhället.26 
 
Audunson skriver också att även om vissa folkbibliotek är små är de komplexa institutioner. 
De är aktiva i förhållande till nästan alla politiska områden i lokalsamhället. Biblioteken 
arbetar bland annat med utbildning, de vänder sig till de äldre genom bland annat uppsökande 
verksamhet, de arbetar mot förskolan och mot olika minoritetsgrupper.27  
 
Peter Enström placerar med sin artikel Folkbibliotek i förändring: Nödvändighet, möjlighet 
eller bara tillfällighet folkbiblioteket i ett institutionellt perspektiv. Författaren menar att 
folkbiblioteken bör förstås utifrån vad man uppfattar som deras mening, vilka normer som 
råder och vilka identiteter som kopplas till dem. Enström ser ett antal olika roller hos 
folkbiblioteken där den äldsta och mest traditionella är folkbildningsidentiteten. Den innebär 
att folkbiblioteken ska fungera som stöd för svagare och underprivilegierade gruppers 
självbildning och fostran. Han ser också en kulturförmedlingsidentitet. Denna identitet liknar 
den ovan men fokuserar mer på god litteratur och människans moraliska och mentala 
utveckling. Fackkunskapsförmedlaridentitet är ytterligare en roll han vill ge folkbiblioteken. 
Den innebär att man förmedlar neutral och saklig information. Enström ser vidare en 
katalogidentitet vilken kortfattat innehåller folkbibliotekets arbetsmetoder, som är 
klassifikation, katalogisering, referensarbete samt bibliografi.28 Enström menar alltså att dessa 
identiteter finns hos folkbiblioteken idag men han ser dessutom några nyligen tillkomna. 
Dessa identiteter kallar han folkbiblioteket som informationsorganiserare, kunskapsmäklare 
samt kommunal administratör. När det gäller identiteten som informationsorganiserare ser 
Enström hur den då, år 1994, nya informationsteknologin skapar andra förutsättningar för 
informationsförmedling än tidigare. Folkbiblioteket som kunskapsmäklare syftar på att det 
alltmer ses som ett stöd för det formella utbildningssystemet. 29Den sista identiteten han 
nämner, den kommunala administratören, innehas inte bara av folkbiblioteket utan av ett  

                                                 
25 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar. S.173. 

26 Audunson, Ragnar Andreas 2001. Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og bibliotekarenes bilder. S. 210. 

27 Ibid.  S. 209f. 

28 Enström, Peter 1995. Folkbibliotek i förändring: Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet. S.210. 

29 Ibid. S.211. 
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flertal kommunala institutioner och består av vägledning i kommunala, regionala och statliga 
frågor.30  

 
Lars Höglund och Margareta Johansson ser i artikeln Vad gör folk på biblioteket? som ingår i 
SOM-undersökningen 2001, att folkbiblioteken behåller sin position under senare delen 
av1990-talet.31 Författarna skriver att folkbibliotekets roll som ”betjänare av allmänheten har 
förändrats med den ökade utbildningsaktiviteten i samhället”.32 Detta bidrar bland annat till 
ökade krav på facklitteratur och informationssökning. De ser att de studerande inte bara är 
flitiga biblioteksbesökare, utan att de också i högre grad använder sig av de flesta andra 
tjänster som biblioteket erbjuder. De tjänster som de studerande använder sig av mest är lån 
av facklitteratur, informationssökning, frågor om hjälp, Internet, referenslitteratur samt 
studieplatser. De studerande tar på sina håll upp en betydande del av bibliotekens kapacitet. 
Folkbibliotekens betydelse i utbildningssammanhang ökar i och med att tillgången på 
information gör att informationssökning blir en allt viktigare del i samhället. Författarna 
menar därmed att samspelet mellan olika bibliotekstyper blir allt viktigare. De ser att 
kommunbiblioteken har flera olika målsättningar att ta hänsyn till och då blir diskussionen 
kring bibliotekets roll än mer viktig.33 

 
Under 1990-talet har folkbiblioteken befunnit sig mitt i samhällsutvecklingen tack vare sitt 
demokratiska åliggande. Nu, i början av 2000-talet, formas utvecklingen av krafter som 
benämns globalisering, informationsteknik och kunskapskonkurrens. Nilsson ser i och med 
denna utveckling att folkbiblioteket behåller sin ställning och sitt demokratiska uppdrag 
vidare in i 2000-talet.34  
 

2.3 Folkbiblioteken idag och deras förutsättningar 
 
I detta delkapitel redogörs för de styrdokument som reglerar folkbibliotekens verksamhet. 
Vidare beskrivs i korta ordalag hur kommunernas likheter och olikheter kan påverka 
folkbiblioteken. 
 

2.3.1 Styrdokument som påverkar folkbiblioteken och deras verksamhet 
I detta avsnitt redogörs för de lagar och förordningar de svenska folkbiblioteken har som 
utgångspunkt i sin verksamhet.  
 
Först och främst är det målen för den svenska kulturpolitiken folkbiblioteken har att leva upp 
till.  
 

 
 
 

                                                 
30 Enström, Peter 1995. Folkbibliotek i förändring: Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet. S.213. 

31 SOM-undersökningen är en årligen genomförd enkätundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder när det gäller 

samhälle, politik och medier. SOM-institutet är ett samarbete mellan tre institutioner vid Göteborgs universitet. Dessa är Förvaltningshögskolan, Institutionen för 

journalistik och masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen. Se http://www.som.gu.se/. 

32 Höglund, Lars & Johansson, Margareta 2001. Vad gör folk på biblioteket? S. 347. 

33 Ibid.  S. 347f. 

34 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar. S.174. 
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Målen är:  
– att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att 
använda den 
– att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 
kulturupplevelser samt till eget skapande 
– att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 
därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar 
– att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft i samhället 
– att bevara och bruka kulturarvet 
– att främja bildningssträvanden samt att främja internationellt 
kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet 
– att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika 
kulturer.35  

 
Regeringen har också beslutat att ansvaret för det offentliga stödet till kultursektorn skall 
delas mellan stat, landsting och kommuner, medan kommunerna har ansvaret för 
verksamheten på den lokala nivån.36 Folkbiblioteken har också bibliotekslagen 37som reglerar 
verksamheten.  
 
I bibliotekslagen är paragraferna 2, 7, 8 samt 9 intressanta för folkbibliotekets och denna 
uppsats del. De låter som följer: 
 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla 
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall 
verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 

 
och vidare… 
 

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 
(…) 
 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade, samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom 
att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 
anpassade till dessa gruppers behov. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och 
andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning.38 

 
Då både de kulturpolitiska målen och bibliotekslagen är relativt allmänna och öppna för 
tolkning är det inte anmärkningsvärt om det visar sig att de två folkbiblioteken och dess 
                                                 
35 Kulturdepartementets webbplats. [2006-03-27].  

36 Ibid. [2006-03-27]. 

37 SFS 1996:1596. Se: Bibliotekslag. 

38 Ibid. 
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verksamheter ser olika ut och då inte bara på grund av att de är belägna i olika stora 
kommuner. 
 

2.3.2 Kommunerna och den kulturella verksamheten 
Nilsson finner att kommunerna i Sverige är formellt likvärdiga men det finns en ansenlig 
skillnad mellan kommunerna om man ser till bland annat storlek. Detta fenomen skapar helt 
olika förutsättningar också för kulturpolitiken i kommunerna. I Sveriges knappt 300 
kommuner har genomsnittskommunen 16 000 invånare. Det finns cirka 60 kommuner som 
har under 10 000 invånare samtidigt som mer än hälften av befolkningen bor i kommuner 
med mer än 50 000 invånare. Nilsson visar vidare i Kulturens nya vägar att både den 
historiska bakgrunden och placeringen i ortsstrukturen är avgörande för hur strukturen på och 
innehållet i kulturverksamheten kommer till uttryck. Nilsson ger exempel på en rad 
förutsättningar som inte kan påverkas i den lokala miljön. Dessa är befolkningsunderlaget, det 
geografiska avståndet samt det redan etablerade kulturmönstret.39 Nilsson ser också att det 
finns annat som påverkar den lokala kulturens karaktär. Det han talar om är hur kommunerna 
väljer att hantera de förutsättningar de har. Det finns ett positivt samband mellan 
kommunstorlek och kulturanslag, både totalt sett och per invånare, det leder i sin tur till större 
mångfald och större utbud i större kommuner. Storstäderna blir knutpunkter i det kulturella 
nätverket. Samtidigt finns det små kommuner där ett slags ”de små förväntningarnas onda 
cirkel skapar en neråtgående spiral” enligt Nilsson .40 
 
Bjarne Stenquist ser i boken Är det på efterkälken Sverige åker? liknande tendenser då han 
studerat folkbibliotekspolitiken i sex europeiska länder förutom Sverige. Författaren menar att 
det finns all anledning att tro att de skillnader som redan nu kan skönjas i lokal 
utvecklingskraft och lokalt ledarskap kommer att öka och detta kommer i sin tur att leda till 
ännu större kvalitetsskillnader mellan folkbiblioteken.41 
 
Nilsson skriver vidare att den gemensamma grunden för kommunernas kulturverksamhet är 
bibliotek, musik- och kulturskola samt stöd till folkbildning. Museer, teatrar och 
musikinstitutioner finns i större kommuner där de dock tar de största resurserna. Tvärtom är 
det i de små kommunerna. Där tar grundverksamheterna den största delen av budgeten medan 
det bara är små belopp som återstår för konst, musik, teater och museer.42 Samma fenomen 
ser Anders Johnsson i Läsarna och demokratin – ett brev till det läsande Sverige. I mindre 
samhällen är det ofta så att folkbiblioteket är den enda permanenta kulturinstitutionen.43  

2.3.3 Folkbibliotek på landsbygden och i staden 
Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén skriver i Det sociala landskapet. En 
sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet att det sociala 
landskapet i Sverige har sin egen geografi. Med detta menar de att befolkningen är ojämnt 
utspridd i vårt land och leder till olikheter i befolkningens levnadsvillkor. Orsaken till detta 
finns bland annat i förklaringen att moderniseringen alltmer samlat befolkningen i städerna.44 
Expansionen inom bland annat kultur- och kunskapsproduktion samt informationsteknik 
                                                 
39 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar. S.287. 

40 Ibid.  S.298. 

41 Stenquist, Bjarne 2003. Är det på efterkälken Sverige åker? Folkbiblioteken behöver ett nationellt uppdrag. S.76. 

42 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar. S.290. 

43 Johnsson, Anders 1998. Läsarna och demokratin – ett brev till det läsande Sverige. S.31. 

44 Ahrne, Göran, Roman, Christine & Franzén, Mats 2003. Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-

talet. S.105. 
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under de sista åren på 1990-talet och början av 2000-talet visar sig i det sociala landskapet 
genom att befolkningen minskar mer i glesbygden som författarna väljer att kalla det.45 

Författarna ser att den kris som glesbygden befinner sig i är svår att komma ur då den 
förutsagda decentraliseringen av befolkningen med hjälp av informationsteknikens 
användning uteblivit.46 Urbaniseringen leder inte bara till en ojämn fördelning av 
folkmängden utan den leder också till betydande olikheter i befolkningens sociala struktur.47 
Författarna ser att halva befolkningen i Sverige bor på tre procent av landets yta. De som bor 
där har nära till en mångfald av arbetsplatser och service. Bor man däremot i glesbygden har 
man kanske sitt arbete nära men betydligt längre till den offentliga servicen, till exempel 
högskola och sjukhus.48  
 
I Boken – ett avslutat kapitel?49 talar Rudolf Antoni om betydelsen av tillgång på böcker. 
Författaren ser att ju större boendeort desto mer bokläsning. I storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö finns den andel invånare som ofta läser böcker (45 %). De icke-läsande 
invånarna i storstäderna uppgår, tillsammans med de boende i stad eller större tätort, till 13 %. 
Samtidigt finner man den lägsta andelen som ofta läser böcker på den rena landsbygden och i 
mindre tätort (31 resp 34 %). Här finns också den högsta andelen icke-läsare (21 resp 18 %). 
Antoni ser att från ren landsbygd via mindre tätort, stad och större tätort till 
storstadsområdena följer bokläsandet en gradvis stigande skala. Antoni sammanfattar med att 
säga att det finns stora skillnader när det gäller bokläsning som visar sig i var man bor, hur 
pass utbildad man är och vilken samhällsklass man hör till.50 Antoni skriver ett år senare i 
artikeln Bokläsning i det 21 århundradet att vid en jämförelse med de siffror som redogjordes 
för ovan kan man se att bokläsandet i storstäderna ökat medan andelen icke-läsare har ökat på 
landsbygden och i mindre tätorter.51 Antoni sammanfattar detta med att konstatera att klyftan 
mellan de som läser mycket och de som läser sällan ökar.52  
 
I Spelar biblioteket någon roll?53 har Annelien Van der Tang och Olof Thorén gjort en 
sammanställning av ett material från en undersökning kring bibliotekets roll genomförd av 
Bibliotekstjänst och TEMO.54 I denna studie ser författarna att landsbygdsmänniskan inte går 
till biblioteket lika ofta som storstadsmänniskan. Landsbygdsborna läser inte heller böcker 
lika ofta. Fördelningen av lånekortsinnehav är dock ganska jämn. När det gäller användningen 
av bibliotekets olika funktioner ser de inga större skillnader, utom på en punkt, det söks mer i 
databaser i storstäderna. De fann också att bilden av folkbiblioteket är lika positiv i staden 
som på landsbygden.55   
 

                                                 
45 När det gäller begreppet glesbygd likställs inte detta med begreppet landsbygd med den innebörd det har i denna uppsats. I denna uppsats används dock 

författarnas glesbygd då detta begrepp ligger relativt nära begreppet landsbygd. Det är dock inte begreppet i sig som är det viktiga i detta sammanhang utan det 

fenomen att decentraliseringen uteblivit. 

46 Ahrne, Göran, Roman, Christine & Franzén, Mats 2003. Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-

talet. S.107. 

47 Ibid. S.108. 

48 Ibid.  S.107. 

49 Antoni, Rudolf 2003.  Boken – ett avslutat kapitel? 

50 Ibid.  S.221f. 

51 Antoni, Rudolf 2004. Bokläsning i det 21 århundradet. S.300. 

52 Ibid.  S.306. 

53 Van der Tang, Annelien & Thorén, Olof 1998. Spelar biblioteket någon roll?  

54  Bibliotekstjänst är enligt dem själva den marknadsledande leverantören till folk- och skolbibliotek på medie- och informationsområdet. Se http://www.btj.se. 

TEMO är ett företag för marknadsundersökningar och opinionsmätningar. Se http://www.temo.se/. 

55 Van der Tang, Annelien & Thorén, Olof 1998. Spelar biblioteket någon roll? S.17. 
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Hansson skriver i Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år att 
folkbiblioteket, inte minst på landsbygden fungerar mer och mer som ett kunskapscentrum.56 

Detta beror på att många väljer att studera på distans och därmed behöver tillgång till ett väl 
fungerande folkbibliotek som därmed får rollen av ett utbildningsbibliotek.57 Därmed blir 
kopplingen till utbildningssektorn allt mer tydlig58 och gränserna mellan olika bibliotekstyper 
blir mer och mer otydliga.59  
 
Här växer en bild fram av landsbygden och staden som vid första anblicken inte ger någon 
positiv bild av de förutsättningar folkbiblioteket på landsbygden har att arbeta med. Positivt är 
dock att Hansson finner att rollen som kunskapscentrum har etablerats på många 
landsbygdsbibliotek. 
 

2.4 Modell över det lokala bibliotekets profil 
 
Andersson och Skot-Hansen har i en bok från 1994 behandlat det lokala biblioteket, dess 
verksamhet och betydelse i lokalsamhället.60 Som metod har de bland annat använt sig av 
enkäter i vilka de sänt till alla huvudbibliotek i Danmark. Frågorna i enkäterna handlade dels 
om folkbibliotekets placering och synlighet i den kommunala organisationen, dels ställdes 
frågor kring folkbibliotekets roll som resurscenter och kulturcenter samt hur de var förankrade 
i sitt lokalsamhälle. Enkäter sändes också till alla de filialer som vid studiens genomförande 
hade öppet tio timmar eller mer per vecka. Enkäterna kompletterades därefter med intervjuer 
och dokument relevanta för författarnas frågeställning. Författarna valde sedan ut 
folkbibliotek i tre olika lokalsamhällen, en landbygdskommun, en mellanstor stad och en 
storstad. De tre kommunerna med tillhörande folkbibliotek besöktes och observerades. 
Författarna genomförde också intervjuer med bibliotekarier, politiker samt representanter från 
föreningar, institutioner och verksamheter som hade någon form av samarbete med de tre 
folkbiblioteken. Denna studie resulterade i den modell de kallar Modell över det lokala 
bibliotekets profil. 61 Modellen använde författarna för att kunna analysera vilken roll de 
bibliotek som ingick i studien mer eller mindre aktivt hade valt gentemot respektive 
lokalsamhälle varje enskilt bibliotek förekom i.62  
 
Att folkbiblioteket hade mer än en roll, den som kulturförmedlare, var det inget tvivel om 
men vilka var de andra rollerna? Rollerna Andersson och Skot-Hansen definierade i sin studie 
var folkbiblioteket som (1) kulturcentrum, (2) kunskapscentrum, (3) informationscentrum 
samt (4) socialt centrum. Se modellen nedan.  

                                                 
56 Hansson, Joacim 2005. Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. S.35. 

57 Hansson, Joacim 2005. Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. S.36-37.  

58 Ibid.  S.35. 

59 Ibid.  S..37. 

60 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek – avvikling eller udvikling.  

61 Ibid.  S.16f. 

62 Ibid.  S.19. 
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Modell över det lokala bibliotekets profil.63 
 
 
Bibliotekets fyra roller innebär enligt Andersson och Skot-Hansen:  
 
(1) Kulturcenter – Biblioteket som ramme om kulturel og kunstnerisk oplevelse og 
udfoldelse, herunder arrangementer, udstillinger, værksteder, mødelokaler, øverum mm. 
 
(2) Videnscenter – Biblioteket som ramme om uddannelse og oplysning, herunder 
studiefaciliteter, målrettet biblioteksorientering og –søgning mm. 
 
(3) Informationscenter – Biblioteket som ramme om information til såvel offentligheden 
som den målrettede bruger, herunder referenceservice, samfundsinformation, 
samfundsregistrant, erhvervsservice, turistservice mm. 
 
(4) Socialcenter – Biblioteket som ramme om hverdagens sociale liv, herunder værested, 
rådgivning, opsøgende virksomhed i forhold till udsatte grupper, lydavis, tilbud till 
institutioner mm.64 
 
Andersson och Skot-Hansen menar att rollerna inte ska ses som isolerade från varandra, vilket 
också syns i modellens överlappande cirklar.65 De menar också att denna modell mer ska ses 
som en ram för en diskussion än en verklighet som inte kan beräknas eller beskrivas exakt. 
Rollerna överlappar inte bara varandra i verkligheten, utan de olika rollerna samspelar med en 
mångfald både interna och externa omständigheter. Ett folkbibliotek kan omöjligt ha endast 

                                                 
63 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek – avvikling eller udvikling. S.18. 

64 Ibid.  S.19. 

65 Ibid.  S.17. 
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en av dessa roller.66 Andersson och Skot-Hansen påpekar att det är upp till varje folkbibliotek 
att skapa ett fungerande utbud i förhållande till det lokalsamhälle det är del av, de resurser och 
riktlinjer som ges från politiskt håll samt den kompetens som finns bland folkbibliotekets 
personal.67  
 
Andersson och Skot-Hansen skriver i sin bok att ett sätt att få de tilldelade pengarna att räcka 
längre är genom att samarbeta med lokala föreningar och andra kulturinstitutioner för att få 
till stånd olika arrangemang. De fann i sin undersökning att de undersökta folkbiblioteken 
ingår i lokala nätverk i lokalsamhället och därigenom får hjälp att finansiera arrangemang på 
olika sätt.68 Andersson och Skot-Hansen ser att det inom kulturområdet förekommer mest 
samverkan då över hälften av alla de samarbeten som redogjorts för har med kultur att göra.69 
Samarbetspartners som folkbiblioteket har inom kulturområdet är bland andra det 
lokalhistoriska arkivet, museet, föreningar, kyrkan samt skolan som kulturförmedlare.70 

Samverkan med institutioner inom socialområdet svarar för cirka en tredjedel av det totala 
samarbetet.71 Exempel på samarbetspartners här är äldreboenden, fritidshem, förskolor, 
invandrarföreningar samt handikapporganisationer.72 Samarbetet folkbiblioteket har med de 
två sista områdena, kunskapscentrum samt informationscentrum, utgör tillsammans 16 %.73 
Samarbetspartners inom kunskapscentret är utbildningsinstitutioner såsom gymnasiet, 
högskolan och komvux medan samarbetspartners inom informationscentrat är bland andra 
turistbyrån, privata verksamheter samt köpmannaföreningen.74  
 
Författarna sammanfattar detta resultat med påståendet att folkbibliotekets förankring till 
största delen finns inom kulturområdet. Sett från lokalsamhällets sida betraktas folkbiblioteket 
således som en medspelare för olika kulturella föreningar och organisationer. Följaktligen är 
det den kulturella profilen som användarna också uppfattar.75 Överlag anser de tillfrågade att 
samarbetet är positivt för folkbiblioteket. Folkbiblioteket blir mer synligt för medborgarna 
och inte minst för politikerna. Folkbibliotekarierna upplever sig bli mer kvalificerade och 
motiverade samtidigt som de får bättre insikt i användarnas behov.76 
 
Linda Cederberg får med sin magisteruppsats Profil och samarbeten på folkbibliotek – en 
enkätstudie av nuvarande profil samt förändringar över tid komplettera Andersson och Skot-
Hansens teori. Bland annat jämför författaren sin uppsats resultat med Andersson och Skot-
Hansens resultat från 1994. Avsikten var att urskilja eventuella förändringar över de drygt tio 
år som gått mellan undersökningarna. Cederberg finner att den tydligaste skillnaden mellan 
undersökningarna 1994 och 2006 är att folkbibliotekets roll som kulturcenter tagit ett steg 
tillbaka och den sociala rollen tagit ett steg framåt. Respondenternas uppfattning om 
folkbibliotekets roll som kunskapscenter och informationscenter förefaller ha varit ganska lik 
mellan 1994 och 2006. Författaren ser att politiska strömningar påverkar folkbiblioteken. 
Även yttre konkurrens från både privata och kommunala kulturområden ses som en 

                                                 
66 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek – avvikling eller udvikling. S.245. 

67 Ibid.  S.248. 

68 Ibid.  S.234. 

69 Ibid.  S.242. 

70 Ibid.  S.239. 

71 Ibid.  S.242. 

72 Ibid.  S.240. 

73 Ibid.  S.242. 
74 Ibid.  S.241. 

75 Ibid.  S.243. 

76 Ibid.  S.243. 
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bidragande faktor till att folkbibliotekens roll som kulturförmedlare har försvagats.77 

Cederberg ser också att folkbibliotekens roll som informationscentrum och kunskapscentrum 
har fått ökat fokus sedan Andersson och Skot-Hansens undersökning genomfördes. 
Verksamheten har blivit mer inriktad på utbildning och kunskap samt instrumentell 
informationssökning.78 Författaren såg också tendenser som visade att folkbibliotekens roller 
skiljer sig åt beroende på hur stor kommunen är där folkbiblioteket är beläget. I de minsta 
kommunerna, upp till 12500 invånare, uppges att rollen som kulturcentrum är den starkaste, 
tätt följd av folkbiblioteket som kunskapscentrum. I kommuner med mellan 12500-25000 
invånare är folkbiblioteket som kunskapscentrum klart starkast medan kulturcentrumet inte 
alls tar mycket plats. I de största kommunerna som deltog i uppsatsen (från 50000 invånare 
och mer) visar det sig att folkbiblioteket som informationscentrum och kunskapscentrum är de 
mest dominerande.79 Totalt sett ansågs fokus ligga mest på informations- och 
kunskapsverksamheterna. Respondenterna ville dock se än mer satsningar på rollen som 
kunskapscentrum samt kulturcentrum.80 
 
Viktigt att tänka på är att Skot-Hansen undersökte danska folkbibliotek 1994 och Cederberg 
har undersökt svenska folkbibliotek 2006. Det är inte säkert att de svenska och de danska 
folkbiblioteken hade samma roller år1994 då respektive lands folkbiblioteksverksamhet 
antagligen inte ser exakt lika ut i grunden och därmed kan ha olika inriktning på sina 
verksamheter. Resultatet i Cederbergs uppsats är att rollerna skiljer sig åt men faktum kvarstår 
att den inte säger något om en reell förändring eller ej då det inte är samma verksamheter som 
undersökts. 
 
Jag kommer att använda mig av Andersson och Skot-Hansens modell i en förenklad version 
då denna uppsats resultat placeras i de fyra ovan nämnda rollerna. Detta innebär att de övriga 
ledorden/funktionerna som återfinns i och kring modellen inte kommer att beskrivas. 
 

2.5 Analysmodell 
 
All tolkning och analys går ut på att skapa mening i och förståelse för innehållet i den 
information man samlar in och tar del av i undersökningen och det sker fortlöpande under 
hela undersökningsprocessens gång. 
 
Den teori som används i uppsatsen, Andersson och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets 
fyra roller, samt den litteraturbakgrund som presenteras i kapitel två utgör grunden för min 
förståelse av de studerade folkbiblioteken. För att kunna hantera och förstå empirin bör 
emellertid det teoretiska ramverket arbetas om till ett mer empirinära analysverktyg. 
 
Alan Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder att den kvalitativt inriktade 
innehållsanalysen troligen är det mest frekventa tillvägagångssättet när en kvalitativ analys av 
ett insamlat material skall genomföras.81 Merriam redogör i boken Fallstudien som 
forskningsmetod för olika sorters fallstudier och hur en fallstudie genomförs med de 
möjligheter och fallgropar denna metod har.  Författaren ger innehållsanalys innebörden av att 

                                                 
77 Cederberg, Linda 2006. Profil och samarbeten på folkbibliotek. En enkätstudie av nuvarande profil samt förändringar i profil över tid. S.41f. 

78 Ibid.  S.43. 

79 Ibid.  S.59. 

80 Ibid.  S.63. 

81 Bryman, Alan 2001. Samhällsvetenskapliga metoder. S.368. 
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vara ett systematiskt beskrivande av innehållet i ett informativt budskap.82 Sharan B Merriam 
skriver vidare att innehållsanalys inte enbart behöver betyda kvantifiering. En kvalitativ 
innehållsanalys genomförs när man letar efter kunskaper och insikter där ”situationer, miljöer, 
stilar, bilder, innebörder och nyanser är nyckelbegrepp.”83 Bryman skriver också att 
tillvägagångssättet i innehållsanalysen innebär ett ”sökande efter bakomliggande teman i det 
material som analyseras”.84 Dessa teman brukar bestå av ett antal i förväg bestämda kategorier 
som tillämpas på det insamlade materialet. Dessa kategorier sammanställs i denna uppsats till 
största delen med hjälp av de fyra roller Andersson och Skot-Hansens modell visar. Dessutom 
kompletteras de fyra rollerna av den nyare litteratur som presenterats i litteraturbakgrunden. 
 
Bryman skriver vidare att någon form av kodning utgör grunden för de flesta former av 
kvalitativa analyser av data. Han ger förslag på frågor man kan ställa till sitt material. Några 
av dem är aktuella för denna uppsats analys: 
 
– Vilken generell kategori är just denna information ett exempel på?  
– Vad representerar denna information?  
– Vad handlar denna information om?  
– Vilket tema är denna information ett exempel på?85 
 
Dessa frågor använder jag när jag skall koda det insamlade materialet. Bryman anser att man 
skall börja med kodningen så tidigt i uppsatsprocessen som möjligt, detta för att förståelsen 
för det insamlade materialet skall bli så fullständig som möjligt. Vidare anser Bryman att man 
först skall läsa materialet en gång utan att notera något, sedan läsa ytterligare en gång men då 
skriva in kommentarer när man finner något relevant i texten. Det är lätt gjort att likställa 
kodning med analys, men kodningen är en del av analysen.86 Kodning är med andra ord det 
man utför mellan insamling av information och den slutliga analysen. En större förståelse för 
analysmodellen och den teoretiska ramen erhålls också efter hand som arbetet med resultatet 
fortskrider. 
 
Göran Bergström och Kristina Boréus påpekar i sin bok Textens mening och makt - Metodbok 
i samhällsvetenskaplig textanalys att det är viktigt att analysmodellen används konsekvent.87 I 
och med att syftet med denna uppsats är att jämföra två olika folkbiblioteksverksamheter är 
det viktigt att de två textuppsättningarna bedöms på samma sätt. Om detta inte görs finns 
risken att resultatet speglar min personliga uppfattning istället för innehållet i texterna. För att 
minimera risken att detta sker återkommer jag till texterna vid åtskilliga tillfällen. Under 
arbetets gång växer också två bilder fram av de undersökta folkbiblioteken och deras 
verksamheter, bilder som ju längre tid arbetet pågår sätter sig och även utvecklas. Under hela 
arbetets gång jämförs de två resultatdelarna och när något nytt framkommer i det ena 
folkbiblioteket har jag återkopplat till det andra folkbiblioteket för att söka efter liknande 
fenomen där. Detta för att inte missa något relevant, samtidigt som fler och fler skillnader 
kommer upp till ytan. Ytterligare en kontroll som genomförs är att jag återkommande gånger 
läser texterna och placerar de framträdande detaljerna i modellen. De olika analystillfällena 
jämförs för att på så sätt finna olikheter i analysförfarandet. När sedan jämförelsen skall 
genomföras ställs analysresultaten och rollerna bredvid varandra och därmed kan eventuella 
                                                 
82 Merriam, Sharan B 1994. Fallstudien som forskningsmetod. S.128. 

83 Merriam, Sharan B 1994. Fallstudien som forskningsmetod. S.129. 

84 Bryman, Alan 2001. Samhällsvetenskapliga metoder. S.368. 

85 Ibid.  S.383. 

86 Ibid.  S.384. 

87 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. S.51. 
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skillnader och likheter skönjas mellan folkbiblioteket på landsbygden och folkbiblioteket i 
staden. 
 
Bergström och Boréus menar att detta förfaringssätt lätt kan göra att uppmärksamheten styrs 
bort från det insamlade materialet, att öppenheten för materialet försvinner, då man söker efter 
framträdande drag i materialet.88 En anledning till att resultatdelen är tämligen omfattande är 
att öppenheten i det insamlade materialet skall hållas så intakt som möjligt, allt för att 
motverka feltolkningar. 
 
Ytterligare kritik som förekommer när det gäller kodningsförfarandet är att det kan uppstå 
problem med att den kontext som omger ens material går förlorad.89 Ett sätt att komma undan 
detta problem i denna uppsats är att ge en så noggrann beskrivning av de två folkbibliotekens 
kontext som möjligt utan att för den skull avslöja varken kommun, folkbiblioteksverksamhet 
eller dess företrädare. Då inga namn skall röjas har detta varit ett ansträngande arbete att 
åstadkomma. Min förhoppning är att endast de två bibliotekscheferna och deras anställda kan 
känna igen sig. Ett flertal namn och benämningar har medvetet ersatts av andra för att om 
möjligt göra igenkänningsrisken minimal. 
 
Bergström och Boréus menar när det gäller innehållsanalys att det osynliga inte räknas, det 
vill säga att det outtalade inte får komma till sin rätt.90 I denna uppsats är det lite 
problematiskt att komma tillrätta med detta, dock kan man se det som att det som inte 
framgått i undersökningen inte heller har en så betydande roll i folkbiblioteksverksamheten. 
Detta antagande kan eventuellt uppfattas en aning vågat då relevant information kan ha 
förbisetts på grund av okunskap och ouppmärksamhet från min sida.  
 
Den allmänna uppfattningen är att kvalitativ forskning inte innehåller någon kvantifiering och 
också tvärtom. Bryman menar däremot att det trots allt finns ett visst mått av kvantifiering i 
kvalitativa undersökningar.91 Som tidigare skrivits så är en av de vanligaste teknikerna i en 
kvalitativ innehållsanalys att söka efter teman i det insamlade materialet.92 En kritik som 
framförs när det gäller detta förfarande är man inte lyckas fånga bilden av hur pass vanligt 
förekommande dessa är i resultatredovisningen.93 I denna uppsats upplever jag inte att detta är 
något större problem då det som framkommit i resultatet talar sitt eget språk. Antagandet att 
det som inte framkommer i dokumenten, intervjuerna samt observationerna inte heller har 
någon betydande plats i respektive folkbiblioteks verksamhet tillåts råda även här. 
 
Trots att indelningen inte är helt entydig anser jag att modellen erbjuder ett bra sätt att 
strukturera upp folkbibliotekets verksamhetsområden. När uttalanden94 om folkbiblioteket 
placeras i analysmodellen försöker jag se huvudfunktionen för den beskrivna verksamheten. 
En del uttalanden kommer att placeras in i flera kategorier till exempel barnlitteratur då det 
passar i både folkbibliotekets sociala roll, kulturella roll och till och med i folkbibliotekets 
kunskapsroll. Detta görs då det är svårt att bortse från att företeelsen enbart platsar i en roll. 
Nedan följer definitionerna av folkbibliotekets olika roller som de ser ut i denna uppsats. 
 
                                                 
88 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. S.79. 

89 Bryman, Alan 2001. Samhällsvetenskapliga metoder. S.387. 

90 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. S.78. 
91 Bryman, Alan 2001. Samhällsvetenskapliga metoder. S.405. 

92 Ibid.  S.368. 

93 Ibid.  S.405. 

94 Med uttalanden avses information från dokumenten, observationerna samt intervjuerna. 
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2.5.1 Kulturcentrum 
Denna uppsats ger kulturcentrum innebörden att folkbiblioteket fungerar som en plats där 
människor erbjuds kulturella upplevelser genom att låna olika medier, till exempel böcker, 
musik och film. Därtill kommer de olika arrangemang för barn, ungdomar och vuxna som 
folkbiblioteket anordnar. Dessa kan vara författarbesök, utställningar, debattkvällar och 
sagostunder. De speciellt anpassade medier som finns för barn, ungdomar och vuxna passar 
också in i denna roll då delar av det som erbjuds dessa grupper bland annat har med kultur att 
göra, det vill säga talböcker, videofilmer med mera. I denna roll tillhandahåller också 
folkbiblioteket kulturell och konstnärlig upplevelse och utveckling genom att ordna 
arrangemang, inom bland annat teater och musik, utställningar och skaparverkstäder. Här 
återfinns verksamhetens betydelse för individens identitetsutveckling och den moraliska och 
mentala utvecklingen hos individen utvecklas här. Det kan vara svårt för det enskilda 
folkbiblioteket att hitta sin specifika roll bland alla andra verksamheter de konkurrerar med i 
lokalsamhället. En lösning kan vara att engagera sig i olika nätverk i lokalsamhället till 
exempel med lokala föreningar och institutioner. Kulturell mångfald och bevarandet och 
brukandet av kulturarvet återfinns även i denna roll. Folkbiblioteket ses som en lokal 
kulturinstitution som erbjuder möteslokaler och kulturella upplevelser. Folkbiblioteket är en 
kulturförmedlare. 
 

2.5.2 Kunskapscentrum 
Uppsatsens definition av kunskapscentrum innebär att folkbiblioteket tillhandahåller kunskap 
för utbildning och folkbildning samt hjälpmedel, inriktade på bibliotekskunskap och 
informationssökning. Folkbiblioteket fungerar som en kunskapsmäklare i denna roll där 
människor kan få tillgång till kunskap genom att till exempel använda referensverk, 
uppslagsverk och lån av kurslitteratur. Tillgång till datorbaserad information erbjuds också i 
denna roll. Biblioteket fungerar här som studieplats för både den enskilde och grupper. 
Kunskap är något som alla individer har rätt till oavsett förutsättningar och här fyller 
folkbiblioteket som kunskapscentrum en funktion för de användare som har behov av 
anpassade media. I denna roll ingår alla de folkbibliotek som även fungerar som skolbibliotek 
i en eller annan form, kanske helt integrerat eller enbart genom ett ringa samarbete. Här kan 
man se att folkbiblioteket har del i barns och ungdomars språk- och läsutveckling. 
Folkbiblioteket kan också fungera som lärcentra för vuxna distansstuderande. Rollen som 
kunskapscentrum betonar folkbibliotekets stöd till utbildningssystemet och det livslånga 
lärandet vilket är en av hörnstenarna i dagens kunskapssamhälle. 
 

2.5.3 Informationscentrum 
Informationscentrum innebär i denna uppsats att folkbiblioteket förmedlar information såväl 
till det offentliga som till den enskilde användaren. Detta görs bland annat i form av 
referensarbete, tillgängliggörande av samhällsinformation samt informationsservice till bland 
annat turister och det lokala näringslivet. Även olika former av samarbete med det lokala 
näringslivet återfinns här. Folkbiblioteket kan även i vissa fall fungera som en, tillsammans 
med andra, kommunal administratör. Folkbiblioteket som informationscentrum erbjuder 
dessutom datorer med och utan Internet-uppkoppling, referens- och fulltextdatabaser samt 
information om olika arrangemang som erbjuds i och kring folkbiblioteket och den kommun 
det verkar i. Instrumentell problemlösare och informationsorganiserare finns också på listan 
över uppgifter folkbiblioteket utför i denna roll. Det skulle också kunna kallas för ett centrum 
för vardags- och yrkeslivet. Folkbiblioteket fungerar i denna roll som folkupplysare och är 
också ett redskap för demokrati. 
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Hansson skriver i Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år att: 
”Informationsuppgiften är svår att definiera generellt annat än att den har som mål att 
tillgodose ett informationsbehov som bara kan definieras lokalt. I denna uppgift ingår att 
forma service efter lokalbefolkningens utbildningsnivå och sociala situation samt efter de 
behov av stöd i informationshanteringen som det lokala näringslivet kan tänkas ha.”95  Detta 
citat belyser på ett mycket bra sätt komplexiteten i folkbibliotekets roll som 
informationscentrum. 

 

2.5.4 Socialt centrum 
Folkbiblioteket fungerar här som en mötesplats i vardagens sociala liv. Social gemenskap och 
en meningsfull fritid erbjuds här. Det förekommer rådgivning, uppsökande verksamhet till 
vissa grupper, ljudtidning, erbjudande till institutioner med mera. Folkbibliotekets sociala roll 
innebär en plats dit människor kan komma som neutrala användare och få uppfyllt sina behov 
utan att kategoriseras som klient, kort sagt man får ingen stämpel på sig att vara utanför den 
gängse normen. Det kan finnas läshörna, kaffeautomat, försäljning av utgallrade böcker, 
vykort och lokala produktioner. Vidare erbjuder man kopieringsapparat, fax och olika sorters 
spel. Folkbiblioteket fungerar som en plats dit medborgarna kan komma för en stunds 
avkoppling, sitta ner och läsa en tidning eller en bok. Folkbiblioteket har god kontakt med 
olika institutioner bland annat förskolor och vårdhem. Uppsökande verksamhet gentemot 
funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter finns också på deras agenda. 
Folkbiblioteket är en plats dit människor kan komma för annat än att söka information eller ta 
del av ett bestämt kulturutbud. Folkbiblioteket som socialt centrum fungerar som samhällets 
vardagsrum. 
 
Rollen som socialt centrum kan vara svår att beskriva, sätta fingret på, då de andra rollerna 
folkbiblioteket kan inneha också ger en social vinst fast det inte är det besökaren kommer till 
biblioteket för i första hand. Detta innebär att den sociala rollen spänner över ett stort område 
och därmed är en aning svår att urskilja bland de andra. 
 

2.6 Reflektion kring uppsatsens teoretiska ram 
 
Genom att använda Andersson och Skot-Hansens modell upplever jag att jag kunnat täcka in 
folkbibliotekets stora mångfald av möjligheter till kulturella upplevelser, kunskapssökande, 
informationsinhämtning samt den sociala roll som hör till folkbiblioteket och dess 
verksamhet. Trots att indelningen inte är entydig anser jag att modellen ger en god möjlighet 
till att strukturera upp folkbibliotekets olika roller i lokalsamhället. Den är tillräckligt specifik 
för att kunna se de olika rollerna hos folkbiblioteket samtidigt som den är allmän nog för att 
rymma alla olika former av folkbiblioteksverksamhet. Modellen visar dessutom på den höga 
grad av komplexitet som omger folkbiblioteken som forskningsobjekt. Man kan dock uppleva 
att Andersson och Skot-Hansens modell har lite väl många år på nacken men då man ser till 
hur många som även på senare år fortfarande använder sig av och hänvisar till deras modell är 

                                                 
95 Hansson, Joacim 2005. Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. S.32. 
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den relativt aktuell även idag.96 I denna uppsats är det ju emellertid modellen som används 
och inte deras resultat. Genom att utveckla uppsatsens analysmodell aktualiseras dessutom 
modellen till att även innefatta de nya fenomen som inte tog så stor plats på folkbiblioteken 
1994. 
 
Den roll som jag upplevt svårast att hålla isär från de andra är rollen som kulturcentrum. 
Denna roll återfinns i modellens alla andra roller återkommande gånger. Det är svårt att sätta 
fingret på den kulturella rollen då folkbibliotek är kultur i allra högsta grad.  
 
En roll som eventuellt skulle kunna läggas till i Andersson och Skot-Hansens modell är en 
demokratisk roll. Jag anser däremot att den demokratiska tanken genomsyrar hela 
folkbiblioteksverksamheten oavsett vilken eller vilka roller det enskilda folkbiblioteket 
innehar. Folkbiblioteket skall vara till för alla och bör därmed främja en demokratisk 
utveckling. Folkbibliotekets demokratiska roll visar sig i Andersson och Skot-Hansens olika 
roller genom att man förmedlar information och kultur, bidrar till kunskap samt är ett socialt 
centrum på ett sätt som gör folkbiblioteket tillgängligt för alla. 
 

2.7 Sammanfattning 
 
Detta kapitel har bland mycket annat visat på en mängd olika roller ett folkbibliotek kan 
tillräkna sig. Vi ser också komplexiteten i alla dessa roller och att rollerna förändras och 
växlar från tid till annan. Folkbibliotekets roller kan också beskrivas i antingen konkreta ord, 
som bland andra Andersson och Skot-Hansen samt Enström gör, eller mer abstrakta former 
som Audunson väljer. I många fall är innehållet detsamma men rollerna har getts olika namn. 
Viktigt att tänka på är att alla de nämnda författarna har olika syften och frågeställningar 
bakom de resultat som framkommit. Detta leder naturligtvis också till att folkbibliotekens 
roller hamnar på olika nivåer inom forskningen. 
 
Min teoretiska begreppsram har hela tiden vuxit och utvecklats och därför förstod jag det jag 
mötte i slutet av arbetet, både empiriskt och teoretiskt, på ett annat sätt än inledningsvis. 
Andersson och Skot-Hansens modell är användbar i denna uppsats eftersom den kan användas 
i ett samhällsperspektiv. Med modellens fyra roller som analysmodell har jag fått en bild av 
hur folkbiblioteket verkar och fungerar i sitt lokalsamhälle på landsbygden och i staden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Se bl.a. Zetterlund, Att utvärdera i praktiken: en retrospektiv fallstudie av tre program för lokal folkbiblioteksutveckling (2004), Hansson, Det lokala 

folkbiblioteket - förändringar under hundra år (2005), Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen, Gør biblioteket en forskel? (2000), Linda Cederberg, Profil och 

samarbete på folkbibliotek. En enkätstudie av nuvarande profil samt förändringar över tid (2006). 
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3. Metod och material  
 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av och diskussion kring de metoder som valts för att 
genomföra undersökningen. Här beskrivs också tillvägagångssättet kring avgränsning och 
urval. I stora drag redogörs för vilka dokument som samlats in och använts i resultatet. I 
kapitlet diskuteras slutligen uppsatsens vetenskapliga värde. 
 

3.1 Fallstudie som metod 
 
För att genomföra denna uppsats använder jag mig av kvalitativ fallstudie som metod. 
Merriam skriver i Fallstudien som forskningsmetod att en kvalitativ fallstudie bygger på att 
kvalitativ information samlas in med hjälp av intervjuer, observationer och/eller dokument av 
olika slag.97 För att få svar på frågeställningarna i denna magisteruppsats används alla tre 
insamlingsmetoderna.  
 
Merriam citerar Wilson vilken beskriver fallstudien som en process där man ”strävar efter att 
beskriva och analysera en viss enhet i kvalitativa, komplexa och helhetsinriktade termer...”98 
Merriam instämmer och säger att i fallstudien läggs fokus på ”process snarare än på resultat, 
på kontext snarare än på specifika variabler och på att upptäcka snarare än på att bevisa.”99 
Martyn Denscombe skriver i Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna att fallstudien är att föredra när man vill få förståelse för en 
företeelse.100 Fallstudien ger mig möjlighet att gå på djupet och se komplexiteten i en 
situation. Folkbiblioteket i lokalsamhället är inte en institution som verkar för sig själv utan 
påverkar och påverkas av en mängd olika aktörer och faktorer. 
 
Denscombe skriver att målsättningen med fallstudien som metod är att ”belysa det generella 
genom att titta på det enskilda”101. Framför allt i denna uppsats finns det anledning att vara 
försiktig då det finns risk att det dras för hastiga slutsatser. Jag diskuterar mer kring 
generaliserbarhet i nästa avsnitt.  
 

3.1.1 Fördelar och nackdelar med fallstudie som metod  
Merriam tar upp både för- och nackdelar med fallstudie som metod.102 Fallstudien som 
metodstrategi har den fördelen att den ökar förståelsen för företeelsen i fråga. Fallstudien 
innebär att forskaren studerar befintliga situationer och beroende på vilka metoder som 
används, i detta fall intervju, observation och granskning av dokument, tas olika delar av 
företeelsen fram i ljuset. Med hjälp av dessa delar kan sedan förhoppningsvis en 
sammanhängande helhet skönjas. Merriam betonar att insikt och upplysning är två begrepp 
som är förenliga med fallstudien.103  
 

                                                 
97 Merriam, Sharan B 1994. Fallstudien som forskningsmetod. S.84. 

98 Ibid.  S.25. 

99 Ibid.  S.9 

100 Denscombe, Martyn 2000. Forskningshandboken – för småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna. S.42f. 

101 Ibid.  S.41. 

102 Merriam, Sharan B 1994. Fallstudien som forskningsmetod. S.45ff. 

103 Ibid.  S.46. 
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En nackdel som Merriam och även Denscombe tar upp som berördes ovan, är trovärdigheten i 
de generaliseringar som görs utifrån det resultat som framkommer. Utan tvivel hade det varit 
angenämt att kunna dra allmänna slutsatser utifrån resultatet och säga att vid alla folkbibliotek 
i kommuner av den och den storleken är det så här. Men, när vi nu talar om människor och 
deras insatser i lokalsamhället är det inte så enkelt. Merriam skriver att när man till exempel 
vill förklara något eller prova en hypotes så är inte fallstudien att föredra.  
 
Andra nackdelar Denscombe nämner är att en fallstudie enbart producerar mjuka data och att 
de fokuserar på processer istället för på mätbara resultat.104 Till försvar kan hävdas att livet 
inte bara är siffror och fakta utan bredvid står helt vanliga människor som agerar utifrån 
intressen och arbetsvillkor. 
 

3.2 Förförståelse 
 
Mer eller mindre medvetet har jag med mig föreställningar och värderingar som formar mitt 
agerande och mina tolkningar. Nils Gilje och Harald Grimen skriver i 
Samhällsvetenskapernas förutsättningar att man aldrig möter världen förutsättningslöst. De 
tar i boken Samhällsvetenskapernas förutsättningar hjälp av Gadamer som kallar dessa 
förutsättningar för förförståelse. Förförståelse är ett villkor för att förståelse alls ska vara 
möjlig. Författarna menar att när en text eller liknande ska tolkas så måste forskaren börja 
med att ha en idé om vad denne ska söka efter. Saknas denna idé går meningen förlorad med 
undersökningen. Forskaren behöver veta mot vad uppmärksamheten ska riktas.105  
 
En viktig aspekt Gilje och Grimen diskuterar i samband med förförståelse är fenomenets 
kontext. De skriver att de fenomen man studerar bara blir begripliga om man ser till det 
sammanhang eller den kontext fenomenen förekommer i. Sammanhanget ger en bestämd 
mening till fenomenet i fråga.106 Detta försöker jag komma åt genom att jag i resultatet 
beskriver de kontexter de två valda folkbiblioteken förekommer i. Här syftar jag på 
kommunens sammansättning/struktur, i viss omfattning näringslivet i kommunen samt hur 
folkbiblioteksverksamheten är organiserad. 
 

3.2.1 Hermeneutisk cirkel  
En hermeneutisk forskningsprocess innebär att forskarens förståelse för det empiriska 
materialet och teorierna utvecklas genom en växelvis tolkning mellan del och helhet, mellan 
det som studeras och dess kontext, mellan det som skall tolkas och forskarens förförståelse.107 
Först studeras hela materialet för att finna en helhetsbild, därefter går man tillbaka till 
enskilda delar för att där finna teman och uttalanden och i dessa finna en betydelse för att 
återigen se till helheten och göra en ny tolkning av denna. Det man finner i en del av texten 
kan motivera en tolkning av hela texten och omvänt. Detta är vad man kallar den 
hermeneutiska cirkeln.108 
 

                                                 
104 Denscombe, Martyn 2000. Forskningshandboken – för småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna. S.53. 

105 Gilje, Nils & Grimen, Harald 1992. Samhällsvetenskapernas förutsättningar. S.183. 

106 Ibid.  S.188ff. 
107 Ibid.  S.191. 

108 Ibid.  S.193. 
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I hermeneutiska studier kan man inte komma ifrån att det är en person som förmedlar intryck 
till en annan person som tolkar dessa mot sina erfarenheter och kunskaper för att skapa 
förståelse. Många missförstånd kan givetvis uppstå när information lämnas mellan olika 
personer. Den förståelse som förmedlas mellan personer beror helt på de personer som varit 
involverade i processen. Mer eller mindre omedvetet har jag hela tiden med mig 
föreställningar och värderingar som formar mitt agerande och mina tolkningar.  
 
Rent praktiskt har tolkningsarbetet redan vid insamlingsstadiet av dokument och senare de 
utskrivna intervjuerna samt observationsanteckningarna bestått av läsning av de aktuella 
texterna. Ena stunden läsning av delar, andra stunden läsning av hela texten, mer och mer 
förankrat i uppsatsens teoretiska ramverk och till viss del också i den övriga litteraturen. Fyra 
olika teman, det vill säga Andersson och Skot-Hansens fyra roller, har getts ett mer konkret 
innehåll och de insamlade och utskrivna texterna har brutits ner i dessa. 
 
Som avslutning på detta avsnitt skall tilläggas att en text aldrig kan tolkas klart. Därmed är 
även mina tolkningar av intervjuer, dokument och observationer föremål för fortsatt tolkning 
och diskussion. 
 

3.3 Avgränsning och urval  
 
Merriam betonar att det fall som ska studeras måste utgöras av en enskild enhet eller ett 
avgränsat system.109 Detta fall kan innehålla, och gör så oftast, obegränsade antal situationer, 
aktörer, händelser och omständigheter. Eftersom det inte går att samla in all tillgänglig 
information med hjälp av intervjuer, observationer och annan insamling av material är man 
tvungen att välja en form av urvalsmetod. Inom fallstudiemetodiken finns en form av urval 
som benämns målinriktat urval. Detta urval ”baseras på antagandet att man önskar upptäcka, 
förstå och få insikt.”110 När jag gör mitt urval gör jag det med föresatsen att jag skall finna så 
mycket information som möjligt för att kunna nå mitt syfte och besvara mina frågeställningar. 
 
Uppsatsens båda fall, det vill säga de två folkbiblioteken, har valts dels utifrån Svenska 
Kommunförbundets indelning av Sveriges kommuner, dels utifrån närhetsprincip. Det ena 
folkbiblioteket, stadsbiblioteket, i uppsatsen är beläget i en kommun som ingår i gruppen 
Större städer och innebär att den har mellan 50 000 och 200 000 invånare samt en tätortsgrad 
överstigande 70 %. Det andra folkbiblioteket i uppsatsen, landsbygdsbiblioteket, återfinns i en 
kommun som ingår i gruppen Övriga kommuner och har färre än 12 500 invånare. 
Folkbiblioteken är också valda utifrån närhetsprincip. Detta betyder dock inte att de återfinns 
helt nära min bostadsort. Däremot är de valda utifrån att jag själv inte är aktiv användare på 
de två folkbiblioteken. Detta för att ha en så likvärdig förförståelse som möjligt för båda mina 
fall. Hade valet till exempel legat på min hemkommuns folkbibliotek och ett folkbibliotek jag 
aldrig besökt tidigare menar jag att den förförståelse jag skulle ha inför det förra 
folkbiblioteket skulle kunna resultera i ett skevt resultat. 
 
De två folkbiblioteken i uppsatsen har förutom huvudbiblioteken också en respektive två 
filialer samt en biblioteksbuss som tillhör verksamheten. Uppsatsen innefattar enbart 
huvudbibliotekens verksamheter. Detta val har gjorts då filialerna är belägna utanför de 
huvudsakliga lokalsamhällena i respektive kommun. Biblioteksbussen i den ena kommunen 
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bedriver sin verksamhet i kommunens ytterområden, så denna verksamhet har inte heller 
studerats djupare. I resultatdelen nämns dock ibland uppgifter som har att göra med filialerna 
och biblioteksbussen. Detta görs då för att ge en större förståelse för helheten. Ytterligare en 
orsak att inte studera filialerna är risken att dessa kan upplevas mer som landsbygdsbibliotek. 
 
Endast nordisk forskningslitteratur har använts i uppsatsens teoretiska delar då jag anser att 
denna ligger närmast den verklighet som de svenska folkbiblioteken är verksamma i. 
Ytterligare ett skäl till varför endast denna litteratur valts är att jag tror att om jag skulle ha 
sökt vidare i utomnordisk litteratur så hade jag antagligen fått en alldeles för stor mängd 
litteratur, samtidigt som den kanske inte alltid är helt relevant i förhållande till hur det svenska 
folkbibliotekssystemet och Sverige i stort fungerar. Dock är det viktigt att tänka på att den 
nordiska forskningen är påverkad av den utomnordiska. Om valet ändå hade fallit på att 
använda utomnordisk forskning hade uppsatsen kunnat få en gedignare grund att vila på 
samtidigt som risken att förlora fokus hade ökat. Upplevelsen är dock att den litteratur som 
ingår i uppsatsen är tillräcklig för att stödja det resonemang som förs. 
 
Den litteratur som använts för att beskriva uppsatsens metodavsnitt kommer delvis från 
Sverige, delvis från andra länder. När det gäller metod i allmänhet, och fallstudier i synnerhet 
är det inte vilket land och vilket språk som är det viktiga utan att det passar den studie man är 
i färd med att utföra. 
 

3.4 Dokument 
 
Merriam anser att dokument är en i synnerhet bra källa i kvalitativa fallstudier eftersom de 
kan ”ge undersökningen en empirisk grund beträffande den kontext där ett problem eller en 
frågeställning hör hemma”.111 Merriam menar vidare att varje dokument är ett resultat av det 
sammanhang det kom till i och har därför en koppling till hur verkligheten ser ut.112 Fördelen 
med analys av dokument är att de är stabila.113 Jag som forskare kan inte påverka 
dokumenten. Däremot kan jag och den förförståelse jag har med mig påverkas av vad jag får 
ut av läsning av andra dokument vid senare tillfälle. Vid omläsning av samma dokument kan 
jag få en ännu djupare förståelse för det jag läser och kan då tolka texten på ett än mer 
relevant sätt.  
 
Jag vill mena att folkbibliotekens kontext, det vill säga de lokalsamhällen som återfinns kring 
folkbiblioteken påverkar deras roll i samhället i allra högsta grad. De dokument jag valt att ta 
med i denna uppsats är valda utifrån att de har en avgörande betydelse för det enskilda 
folkbiblioteket samtidigt som dokumenten speglar hela eller delar av den kontext de är en del 
av. Mitt huvudsakliga material när det gäller dokumenten består dels av de dokument som 
folkbibliotekscheferna sänt mig via mail efter förfrågan, dels dokument som jag funnit på 
kommunernas och folkbibliotekens webbsidor.114 
 
De dokument jag fått direkt från folkbibliotekscheferna behöver nödvändigtvis inte vara alla 
de relevanta och aktuella dokument som beskriver det enskilda folkbibliotekets verksamhet, 
policys, mål och riktlinjer som finns. Folkbibliotekscheferna har säkert gjort ett urval utifrån 
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113 Ibid.  S.121. 

114 En uppräkning av de dokument som använts återfinns i Bilaga 3 
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vad de ansett vara relevant utifrån den information de fått av mig angående uppsatsens syfte. 
Jag utgår dock ifrån att de dokument jag fått beskriver verksamheten på ett korrekt sätt. När 
det gäller dokumenten på folkbibliotekens webbplatser utgår jag också ifrån att de är aktuella 
och relevanta. På de två folkbibliotekens webbplatser fanns i de flesta fall ett datum som 
visade när den enskilda webbsidan senast uppdaterats. Beträffande kommunernas webbplatser 
finns ingen möjlighet att finna alla för denna uppsats relevanta dokument. Idoga försök har 
emellertid gjorts att finna liknande dokument på de båda webbplatserna. Detta för att ge de 
båda folkbiblioteken så lika förutsättningar som möjligt i analysen av alla dokument. 
Gällande äktheten hos de dokument som hämtats på kommunernas webbplatser förutsätts att 
de är autentiska då de är så kallade offentliga dokument. 
 
Jag har skrivit ut allt relevant material, sammanlagt resulterade det i drygt 200 sidor text, 
inklusive intervjuer och observationer. Något mer för landsbygdsbiblioteket än för 
stadsbiblioteket. Sidantalet är förhållandevis ointressant, eftersom all text inte är lika central i 
förhållande till det resonemang som förs i uppsatsen. 
 
Insamlingen av material avslutades strax innan tidpunkten för intervjuer och observationer, då 
dessa var de sista momenten i själva undersökningen. För att kunna besvara uppsatsens 
frågeställningar ansåg jag mig ha fått ett tillräckligt omfattande material. Det enda som 
tillfogats materialet efter intervjuer och observationer är informationsbroschyrer samt kartor 
över lokalerna som jag fick på de två folkbiblioteken. 
 

3.5 Intervju 
 
Merriam beskriver olika former av intervjuer. Det finns strukturerade, delvis strukturerade 
och ostrukturerade intervjuer. I strukturerade intervjuer bestäms i förväg vilka frågor man ska 
ställa och i vilken ordning de ska ställas. Denna intervjuform är vanlig när ett stort urval 
personer ska utfrågas. I den delvis strukturerade intervjun söker man efter viss information 
från alla informanter. Här styrs intervjuerna av ett antal frågor eller frågeställningar som ska 
utforskas men hur frågorna lyder och i vilken ordning de ställs i olika intervjusituationer 
spelar mindre roll. Slutligen är det den ostrukturerade intervjun. Den används mest när man 
inte har nog kunskap kring det man ska undersöka. Man har inga färdiga frågor med sig och 
denna form av intervju kombineras ofta med deltagande observation.115 För mina 
frågeställningar är den delvis strukturerade intervjun att föredra. Denna form av intervju gör 
det möjligt för mig att fråga vidare när något av intresse framkommer i respondenternas svar. 
I och med att det är två olika folkbibliotek med olika förutsättningar kan intervjuerna komma 
att till viss del se olika ut trots att mina huvudfrågor är desamma. 
 
Intervjuerna utgick således från öppna frågor som syftade till att få informanten att själva tala 
om folkbibliotekets roll i lokalsamhället. Jag hade dock ett tydligt mål för varje intervju men 
lämnade ändå stort utrymme för intervjupersonen att tala relativt fritt om sin 
folkbiblioteksverksamhet. Anledningen till detta är att jag anser att det de väljer att tala om är 
det som är viktigt för dem, det som läggs vikt på inom verksamheten, om de uttryckligen inte 
säger att det här är något vi inte arbetar med eller vill arbeta med mer frekvent. Risken att 
informanterna styrs i en viss riktning minskar dessutom då arbetet genomförs på detta sätt.  
 
Områdena som berörs i intervjun är dessa: 
                                                 
115  Merriam, Sharan B 1994. Fallstudien som forskningsmetod. S.87ff.  
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– Folkbibliotekschefens bakgrund och nuvarande ansvar 
– Folkbibliotekets roll i lokalsamhället 
– Avslutning116 
 
Intervjuerna genomfördes vecka 17 och 19, 2006. Båda intervjuerna genomfördes på 
respektive chefs kontor i anslutning till folkbiblioteken. Intervjun med stadsbibliotekets chef 
varade en dryg timme medan intervjun med landsbygdsbibliotekets chef var något kortare. 
Båda intervjuerna bandades. Cheferna hade egentligen inget emot att intervjuerna bandades, 
däremot ville folkbibliotekschefen på landsbygdsbiblioteket försäkra sig om att ingen annan 
än jag skulle lyssna på bandet. Det utlovades. Det inspelade materialet har jag överfört till 
word-dokument på dator. För att underlätta förståelsen av intervjuerna har jag uteslutit 
hummanden och annat mummel samt en del påbörjade men inte avslutade meningar som jag 
bedömt inte har någon betydelse för frågeställningarna och sedermera resultatet. 
Kassettbanden och utskrifterna finns numer i säkert förvar i ett bankfack. Anteckningar skrevs 
dessutom under intervjuerna för att fånga hur intervjupersonerna gestikulerade och visade 
uttryck som inte kan fångas på kassettband. Vissa uttalanden de gjorde antecknades då dessa 
eventuellt skulle bli användbara i ett senare skede av intervjun.117 I slutet av intervjuerna 
frågade jag informanterna om det var något de ville tillägga eller om det var något de 
uppfattat som oklart. Jag bad också om att få återkomma om det skulle uppstå några 
frågetecken vid sammanställningen av resultatet. Direkt efter intervjun antecknade jag mina 
tankar kring intervjusituationen. Kontakt har tagits med båda folkbibliotekscheferna vardera 
en gång efter intervjuerna. Frågorna, av mer praktisk karaktär, sändes via e-mail och svar 
erhölls från båda bibliotekscheferna. Intervjuerna resulterade i fem (stadsbiblioteket) 
respektive sex (landsbygdsbiblioteket) A4-sidor text. 
 
Intervjufrågorna och formen som intervjuerna hade upplever jag vara lyckad. Det blev 
respondenten som fick tala om det denne ansåg vara av vikt i det enskilda folkbibliotekets 
verksamhet. Jag som intervjuare styrde då och då samtalet vidare eller på andra spår då det 
behövdes. Däremot upplever jag bristen i att inte ha tillräckligt med erfarenhet från 
folkbiblioteksfältet. Trots att jag kände mig påläst kring dessa två folkbiblioteken och deras 
verksamheter så saknade jag en ännu större kunskap kring folkbiblioteksverksamhet i 
allmänhet än den jag kunnat läsa mig till under utbildningens och uppsatsskrivandets gång. 
 
Intervjuerna blev tämligen olika. Intervjun med stadsbibliotekschefen hamnade på en mer 
teoretisk och allmän nivå, medan intervjun med landsbygdsbibliotekschefen hamnade mer på 
en praktisk och lokal nivå. Detta var inget jag kunnat förbereda mig på utan jag ser det som en 
erfarenhet att ha träffat två så olika folkbibliotekschefer med så olika sätt att egentligen 
beskriva samma sak. Ytterligare en sak att ta med när det gäller intervjuer är det faktum att 
den intervjuade beskriver sin verksamhet med ord som jag som intervjuare eventuellt inte 
lägger samma betydelse i. Detta kan innebära att jag ibland tolkat intervjupersonen fel utan att 
veta om det. 
 
Fram till dess att intervjuerna var genomförda antog jag att intervjuerna skulle bidra med den 
största delen i resultatet. Båda intervjuerna blev dock tvärtemot vad jag trott, kompletteringar 
till alla de dokument jag samlat in i form av dokument från folkbibliotekschefer samt 
dokument från folkbibliotekens och kommunernas webbplatser. Däremot anser jag inte att 
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uppsatsen som helhet skulle klara sig utan intervjuerna då jag i ljuset av intervjuerna kan tolka 
de tidigare insamlade dokumenten och vice versa. Det är här ny kunskap skapas. 
 

3.6 Observation 
 
Merriam skriver att intervjuer är en grundläggande informationskälla när man genomför en 
fallstudie. Detsamma gäller för observationer.118 I denna uppsats har jag valt att inte ge 
observationen lika stor plats som det enligt Merriam är brukligt att göra.  
 
Merriam ser att relationen mellan observatör och den observerade kan sträcka sig från full 
delaktighet till fullständig observatör. När observatören agerar som fullständig deltagare 
innebär det att forskaren döljer sin riktiga identitet som observatör. Här är det viktigt att tänka 
på de forskningsetiska aspekterna. I andra fall kan forskaren fungera som 
deltagare/observatör. Detta innebär då att de som observeras känner till forskarens uppgift 
men rollen som observatör är underordnad rollen som deltagare. Därefter kommer tillfällen då 
forskaren är mer observatör än deltagare. Denna kallar Merriam observatör/deltagare. 
Slutligen kommer tillfällen då forskaren fungerar som fullständig observatör. I dessa fall är 
forskaren antingen helt osynlig eller fungerar som en anonym del i den övriga miljön.119 
 
Rollen som fullständig observatör anser jag passar i detta fall. Mats Ekström och Larsåke 
Larsson tar i boken Metoder i kommunikationsvetenskap upp fenomenet observationer i 
offentliga miljöer. De skriver att tillträdet till offentliga miljöer är fritt och forskaren förblir 
anonym i dessa miljöer. De reserverar sig dock när de tillägger att det fria tillträdet absolut 
inte innebär samma som att ge forskaren tillåtelse att observera, dokumentera och publicera 
hur som helst. Även i fall som dessa involveras särskilda etiska frågor. Lösningen på detta 
problem är att forskaren undviker att skriva om enskilda personer som kan identifieras.120 
 
Observationen gick till så att jag dels gick runt i biblioteket och tittade, kände av stämningen, 
miljön, dels satte mig ner någonstans nära lånediskarna och observerade det som skedde. 
Detta för att eventuellt finna på vilket sätt det enskilda folkbiblioteket valt att utforma sin 
verksamhet, om någon eller några av de roller som jag använder mig av i den teoretiska ramen 
syns mer tydligt i denna situation. I denna uppsats kallas de ögonblicksbilder. Dessa 
observationer är inget jag kan anta gälla för de två valda folkbiblioteken alla dagar. De dagar 
jag besökte folkbiblioteket var det detta jag observerade. Denna ögonblicksbild är också till 
för att läsaren skall kunna få en känsla av folkbiblioteket både som rum och aktivitet. 
 
Utöver observationen fick jag dessutom en rundvisning på stadsbiblioteket. En bibliotekarie 
visade mig runt på alla avdelningar med karta i hand. Jag hade möjlighet att ställa frågor och 
skriva anteckningar under tiden vi gick runt. Det var meningen att jag skulle ha fått en 
rundvisning på landsbygdsbiblioteket också men personalbrist denna dag gjorde att det inte 
gick att genomföra. Däremot gick jag runt och orienterade mig i landsbygdsbiblioteket en 
stund innan intervjun. 
 
Tillsammans ger dokumentstudier, intervjuer och observationer en både bredare och djupare 
förståelse för hur verksamheten ser ut på de olika folkbiblioteken. Målet är att dessa tre 
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metoder skall resultera i två så kompletta bilder av respektive folkbibliotek som möjligt. För 
att göra folkbibliotekens roller än mer synliga skulle folkbibliotekets användare dessutom ha 
kunnat involveras i denna uppsats. Valet att inte ha med användarna har gjorts då en önskan 
att se folkbibliotekets roll i lokalsamhället utifrån folkbibliotekets perspektiv funnits och inte 
utifrån hur folkbibliotekets verksamhet upplevs med utgångspunkt hos användarna. Det 
påverkar det slutliga resultatet då bilden enbart blir ur ett folkbiblioteksperspektiv. Dock ges 
här en möjlighet för andra att studera detta fenomen. 
 

3.7 Uppsatsens vetenskapliga värde 
 
Merriam tar upp svårigheten med fallstudien för en mindre erfaren forskare och säger att 
”Forskaren måste ha mycket stor tolerans för mångtydighet och oklarhet, ha goda 
kommunikationsfärdigheter och vara synnerligen sensitiv i förhållande till kontexten, 
informationen och sina personliga värderingar.”121 Då detta är något man behöver öva sig på 
är det en nackdel att vara nybörjare. För att få svar på mina frågeställningar var det 
nödvändigt att genomföra en fallstudie då det är många olika omständigheter som påverkar 
det enskilda folkbibliotekets roll i lokalsamhället. Trots att inte alla tänkbara delar redovisas i 
denna uppsats är detta ett försök att finna någon form av helhetsbild av folkbiblioteken i de 
valda kommunerna. Som tidigare diskuterats så ingår inte användarnas perspektiv på 
folkbiblioteket i denna uppsats. Då uppsatsen har ett samhällsperspektiv ligger valet på att 
studera folkbibliotekets roller i lokalsamhället trots att den totala bilden av folkbiblioteket är 
något alla människor, ansvariga på statlig och kommunal nivå, bibliotekschefer, 
biblioteksanställda och användarna skapar tillsammans. 
  

3.7.1 Validitet 
Merriam redogör för både inre och yttre validitet. Inre validitet innebär i vilken grad 
uppsatsens resultat stämmer överens med verkligheten.122 Visar resultatet det som verkligen 
finns? Har jag undersökt det jag sade att jag skulle göra? Min erfarenhet och förförståelse 
påverkar självklart resultatet men med en medvetenhet kring detta kan den inre validiteten 
höjas. Detta har åstadkommits i och med att resultatet upprepade gånger lästs igenom och 
kontrollerats mot uppsatsens syfte och frågeställningar vilka hela tiden varit ledstjärnan i 
uppsatsskrivandet. 
 
Yttre validitet gäller i vilken mån resultatet är generaliserbart på andra fenomen123, i detta fall 
andra folkbibliotek på landsbygden och i staden. Merriam skriver att valet av fallstudie som 
metod oftast görs för att man vill studera ett fenomen eller en företeelse djupare, inte för att ta 
reda på något som gäller för samtliga.124 Merriam skriver vidare att man som 
fallstudieforskare i vilket fall kan och bör förbättra möjligheten till generalisering genom att 
grundläggande beskriva den, eller i detta fall de kontexter som fallstudierna genomförts i.125 

Denscombe skriver att: ”Även om varje enskilt fall i vissa avseenden är unikt, så är det också 
ett exempel som ingår i en bredare kategori.”126 Resultatet är ju dock en beskrivning av hur 
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det skulle kunna vara på flera folkbibliotek men det är inget som säger att det är så. På så sätt 
kan den som är väl bekant med en annan folkbiblioteksverksamhet använda denna uppsats 
resultat och relatera till det aktuella sammanhanget denne har för handen. 
 

3.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan upprepas.127 Om en kollega skulle 
utföra denna undersökning igen skulle reliabiliteten vara hög om denna fick samma resultat 
som i denna uppsats. Merriam ser dock problem med reliabiliteten inom samhällsforskningen 
och syftar här på att människans sätt att vara är föränderligt.128 Därmed är, enligt mig, också 
folkbibliotekets och lokalsamhällets sätt att vara föränderligt. Det är människor som bygger 
upp dessa verksamheter. Det finns inte en verklighet, det finns en mångfald. 
 
Trots detta har försök gjorts att öka reliabiliteten i denna uppsats genom att sträva efter att så 
tydligt som möjligt redogöra för uppsatsens genomförande. Grundligt beskrivs det teoretiska 
perspektiv som styrt uppsatsen och noggrant redogörs för uppsatsens metodiska 
ställningstaganden. Dessutom läggs stor vikt vid hur analysmodellen utvecklats och använts 
för att analysera det insamlade materialet.129 Allt för att reliabiliteten skall bli så hög som 
möjligt. 
 

3.7.3 Etiska aspekter 
Etiska överväganden i den här uppsatsen har framförallt gällt synligheten och integriteten hos 
de enskilda individer och de folkbibliotek som deltagit i denna undersökning. Merriam skriver 
att när det gäller insamling av material och publicering av resultatet kan en del etiska problem 
uppstå.130 Vid insamling av dokumenten från folkbibliotekens och kommunernas webbplatser 
samt under observationerna på respektive folkbibliotek har inga större etiska problem 
uppkommit. Dokumenten jag tagit del av i denna studie är redan offentliga dokument, då det 
handlar om allt från verksamhetsberättelser till budget för folkbiblioteken. Som tidigare 
redogjorts för i avsnittet om observation så utfördes dessa med mig i rollen som fullständig 
observatör vilket innebar att ingen enskild person identifierats. Däremot har en ögonblicksbild 
återgetts för att visa på en specifik stund på respektive folkbibliotek. När det gäller 
intervjuerna som gjordes med folkbibliotekscheferna beslöt jag mig tidigt i uppsatsprocessen 
för att helt anonymisera respondenterna samt de folkbibliotek och kommuner de 
representerar. Fram till och med intervjuskedet var detta inga större svårigheter. 
 
Merriam skriver att det i en fallstudie nästan är omöjligt att kunna skydda identiteten hos både 
respondenterna och fallet i sin helhet.131 I denna uppsats har mycket arbete lagts på att klara 
av detta på ett tillfredsställande sätt, det har dock många gånger varit svårt. För att inte röja 
identiteten har många fakta som inte anses påverka resultatet givits nya namn. Ekström och 
Larsson skriver att man som forskare skall ge respondenterna, i detta fall 
folkbibliotekscheferna, så heltäckande anonymitet som möjligt i uppsatsen.132 Fullständig 
anonymitet kan dock vara svårt att lova. Den som vill och lägger ner stor möda på att finna 
dessa folkbibliotek kan utan tvivel göra det. 
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3.8 Reflektion kring uppsatsens metod 
 
Valet att genomföra en komparativ fallstudie kan ha påverkat resultatet i viss riktning då 
denna uppsats syfte har varit att undersöka om och i så fall hur rollerna skiljer sig åt beroende 
på om det är ett folkbibliotek beläget på landsbygden eller ett folkbibliotek beläget i en stad. 
Den insamlade informationen har lästs åtskilliga gånger för att finna likheter respektive 
olikheter, det ena vägt mot det andra. Faran i ett arbetssätt som detta är att, som jag tidigare 
nämnt i metodkapitlet, dessa jämförelser får ta alltför mycket plats i det slutliga resultatet. Jag 
har dock gjort mitt yttersta för att det inte skall upplevas på detta sätt. Det är dock en 
balansgång då det ju trots allt är en komparativ ansats denna uppsats bygger på. 
 
Eftersom uppsatsen enbart behandlar hur folkbiblioteket kan beskrivas och det faktum att jag 
inte känner till hur det ser ut på andra folkbibliotek på samma empiriska sätt kan inte 
generella slutsatser dras kring hur det fungerar på samtliga folkbibliotek. Detta är den stora 
nackdelen med fallstudien enligt många. Däremot kan den som väl känner till ett annat 
sammanhang använda min analys och relatera till sina lokala sammanhang och därigenom 
utveckla sin egen förståelse av det denne har för handen. 
 
För att bygga vidare på denna uppsats skulle det vara intressant att genomföra en större 
undersökning innefattande fler folkbibliotek för att undersöka om resultatet skulle bli det 
samma. Detta förfaringssätt skulle också kunna öka generaliserbarheten. 
 
Under resultatskrivningen och även senare under den jämförande delen kände jag att jag gärna 
hade gjort en kompletterande intervju med respektive bibliotekschef då intressanta frågor 
kommit upp till ytan och kanske hade behövts belysas mer redan i intervjuskedet. Det är dock 
en omöjlighet att veta vilka frågor som kan komma att bli intressanta i ett senare skede. 
Valmöjligheten att göra en kompletterande telefonintervju med cheferna eller ett ytterligare 
besök fanns tyvärr inte på grund av tidsbrist. Dessutom hade det förflutit nästan två månader 
från intervjutillfällena. Att ha varit mer påläst innan skulle eventuellt ha minskat problemet en 
aning men många frågor/intressanta ämnen som kommit upp har gjort det först när jag 
bearbetat materialet en mängd gånger. 
 
Rent allmänt hade jag en föreställning om att folkbibliotekens roller skulle synas mer klart 
men folkbiblioteksverksamheten är betydligt mer komplex. Då min erfarenhet av 
folkbiblioteksverksamhet var mer eller mindre obefintlig innan jag började studera på BHS 
och det faktum att jag inte heller nu arbetar på folkbibliotek utan på högskolebibliotek, har 
gett mig många bra erfarenheter att ha med i bagaget. Jag kan också se fördelen i att inte ha 
någon erfarenhet från just folkbiblioteksfältet, förhoppningsvis positivt ofärgad av brist på 
praktisk erfarenhet. 
 

3.9 Sammanfattning  
 
Det är aldrig möjligt att fullt ut täcka alla tänkbara tolkningar av en studerad process men vad 
som är viktigt är att redovisa hur tolkningsprocessen gått till i så hög grad som möjligt. 
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I denna uppsats har stor vikt lagts vid att förklara den analysmodell som använts. Även 
uppsatsens genomförande innan analysskedet har beskrivits så noggrant som möjligt för att 
öka uppsatsens giltighet. Därmed inte sagt att denna tolkning är mer rätt än en annan tolkning. 
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4. Resultatredovisning 
 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens huvudsakliga resultat då informationen från de två 
fallundersökningarna redovisas. De två fallbeskrivningarna inleds med ögonblicksbilder 
utifrån de observationer som genomfördes. Ambitionen är att ögonblicksbilden skall bidra till 
en så komplett bild av de två folkbiblioteken i uppsatsen som möjligt. Ambitionen är också att 
i resultatet ge en så oanalyserad bild som möjligt av de två folkbiblioteken, men redan genom 
litteraturgenomgången och den teoretiska ramen, materialurvalet och det resultat som visat sig 
vara användbart görs en tolkning och läsarens förståelse leds mot en helhet. 
 

4.1 Folkbiblioteket på landsbygden – så breda som möjligt 
 
I detta delkapitel redovisas svaret på första frågeställningen: Utifrån dokument, 
folkbibliotekets företrädare samt besök i folkbibliotekslokalen, hur kan folkbibliotekets roll 
på landsbygden beskrivas? 
 

4.1.2 En ögonblicksbild  
Denna soliga förmiddag anländer jag till orten och dess folkbibliotek strax före klockan tio. 
Utanför biblioteket sitter ett gäng skolungdomar och väntar på att det skall öppna. När 
klockan slår tio kommer, får jag reda på lite senare, barn- och ungdomsbibliotekarien och 
öppnar dörren in till biblioteket. Några av ungdomarna rusar in till datorerna, andra pratar 
med barn- och ungdomsbibliotekarien på ett mycket bekant sätt. Att barn- och 
ungdomsbibliotekarien är mycket populär får jag reda på senare under intervjun. 
Folkbibliotekschefen är lite försenad så jag hinner gå runt och orientera mig i biblioteket före 
intervjun. När jag återvänder till lånedisken står chefen och pratar med två låntagare på ett för 
mig okänt språk. En förskolegrupp har också kommit på besök. De går direkt bort till 
barnboksavdelningen där några barn och personal sätter sig och tittar i böcker i den 
halvcirkelformade soffan, andra tittar på böcker i hyllorna. De två i bibliotekspersonalen som 
syns till denna förmiddag är upptagna dels med skolungdomarna dels med något 
pappersarbete bakom disken. Jag upplever det som en ganska lugn start på 
fredagsförmiddagen. 
 

4.1.3 Landsbygdsbibliotekets förutsättningar och spelregler  
Landsbygdsbiblioteket i denna studie är beläget i en kommun vilken ingår i gruppen övriga 
kommuner med färre än 12 500 invånare. På orten finns ett färre antal stora arbetsgivare. 
Dessa är kommunen samt några industrier. Här finns en stark tradition i jord- och skogsbruk 
men den industriella utvecklingen har gjort att merparten av industrierna i kommunen finns 
inom tillverkningsindustrin. Den rika kulturbygden och närheten till orörd mark med skog och 
sjöar gör att många turister besöker denna kommun.  
 
Den kommunala organisationen är indelad i nämnder och folkbiblioteket är placerat i 
nämnden för kultur och tjänster. I denna nämnd återfinns dessutom bland andra 
fastighetsförvaltning, fritidsverksamhet, föreningar, gator och vägar, konsumentvägledning, 
kost- och städverksamhet, kultur, renhållning samt vatten och avlopp. Chefen för 
folkbiblioteket är också kulturchef och har suttit på denna kombinerade post de senaste två 
åren. 
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Nämnden för kultur och tjänster har i uppdrag att ge kommunens invånare och förvaltningar 
god service inom bland annat områdena kultur och fritid. Verksamheten skall utföras med 
ledorden kvalitet och serviceanda. En arbetsgrupp i kommunfullmäktige har formulerat en 
vision för kommunen där man ser denna som en medspelare i invånarnas tillvaro. Målen i 
denna vision innebär något förkortat att fokus skall ligga på invånarna, den kulturella 
mångfalden skall främjas samt, som redan berörts ovan, att verksamheten skall utföras med 
god kvalitet och serviceanda. När det gäller eventuella uppdrag och direktiv som man skulle 
kunna förvänta sig att finna för folkbibliotekets del så nämns inte denna verksamhet i 
visionen. Uppdragen och direktiven handlar mer om fler gång- och cykelbanor, 
vattenförsörjning och att en park skall iordningställas.133 
  
I kommunen finns en barnkulturgrupp som skall se till att alla barn och ungdomar på orten 
skall få uppleva någon form av kultur antingen på skoltid eller under fritiden. Målet är att 
barn och ungdomar skall få ett rikt och kvalitetsmässigt kulturliv. Gruppen hoppas kunna 
bidra till att utveckla barnens och ungdomarnas självkänsla och locka dem till att utveckla 
egna intressen inom det kulturella området. I denna grupp ingår två representanter från 
biblioteks- och kulturenheten.134  
 
I hela folkbiblioteksverksamheten ingår 4,5 heltidstjänster fördelat på sex personal. De  
yrkeskategorier som är representerade är bibliotekarier, biblioteksassistent, kanslist, 
kultursekreterare samt kombinerad biblioteks- och kulturchef. Personalen ansvarar dessutom 
för den övriga kulturverksamheten i kommunen. Huvudbiblioteket har öppet måndag till 
lördag, totalt 46 timmar per vecka. Förutom huvudbiblioteket som redogörs för i denna 
uppsats ingår även en filial samt till viss del ett skolbibliotek. Folkbiblioteket är emellertid 
ingenting annat än en resurs för skolbiblioteket i form av att skolbiblioteket har köpt en licens 
av huvudbiblioteket vilket innebär att de använder samma katalog. Allt annat betalas av 
skolan. 
  
Då skolbiblioteket inte direkt hör till folkbibliotekets verksamhet beskrivs inte detta mer 
genomgående. Filialens verksamhet skildras inte heller då det är huvudbiblioteket som är i 
fokus för denna uppsats. 
 

4.1.4 Landsbygdsbibliotekets egna mål  
Kulturverksamheten, där folkbiblioteket ingår, i kommunen har som mål att alla invånare i 
kommunen skall nås av kultur- och fritidsutbudet. Invånarna skall dessutom inspireras till 
egen aktivitet och skapande verksamhet. Detta görs inom folkbibliotekets väggar genom att 
man arbetar för att stärka läs- och biblioteksvanorna hos barn, dels genom främjande av 
läsning bland äldre och funktionshindrade och dels genom att tillgängliggöra kunskap och 
information. Dessutom skall folkbiblioteket vara en levande kraft för att gynna kulturen. De 
mer konkreta verksamhetsuppdragen för folkbibliotekets del ser ut som följer: 
– alla klasser skall en gång per år erbjudas minst ett besök på biblioteket samt minst ett besök 
av barnbibliotekarien som bokpratar 

                                                 
133 Jag frågade folkbibliotekschefen under intervjun om uppfattningen jag fått att folkbiblioteket försvinner en aning bland alla ”hårda” verksamheter som de 

samsas med. Chefen såg däremot bara fördelar med detta och uttryckte att: ”Vi har det ganska bra, vi är det lilla biblioteket gentemot allt det andra, då är 

biblioteket inte mycket. Den relationen är ingen nackdel!” 

134 I gruppen ingår också representanter från förskola, skola, fritid, musikskola samt den lokala teaterföreningen. 
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– vuxna skall erbjudas minst fyra tillfällen med bokprat per år, på folkbiblioteket eller i någon 
förening 
– alla barn och ungdomar i kommunen skall årligen erbjudas minst två kulturaktiviteter 
– utlåningen av medier skall öka så att riksgenomsnittet uppnås bland annat genom bättre 
marknadsföring 
– mål till en inköpspolicy skall tas fram och 
– utnyttjandegraden135 skall höjas genom regelbunden gallring.136 
 
Folkbibliotekets verksamhetsidé innebär slutligen att kommunens bibliotek skall ha hög 
kvalitet. 
 

4.1.5 Beskrivning av landsbygdsbibliotekets fysiska miljö - försök till en helhetsbild  
Huvudbiblioteket ligger i ett centrumhus, vilket invigdes för bara några år sedan. I detta hus 
finns dessutom medborgarkontor, arbetsförmedling, försäkringskassa och ett café. Bredvid 
caféet finns de dagstidningar folkbiblioteket prenumererar på så om man vill läsa dem över en 
kopp kaffe går det alldeles utmärkt. Här säljs också utgallrade böcker för fem kronor styck. I 
centrumhuset har också konsthallen sin lokal. Dagen för mitt besök stod den tom för att dagen 
efter fyllas på nytt med en lokal utställning.  
 
På folkbibliotekets webbplats möts man av ett välkommen samt det som erbjuds på olika 
språk. Det känns trevligt! Ett trevligt bemötande får jag också av en av bibliotekspersonalen 
när jag framför mitt ärende i informationsdisken och när bibliotekschefen dyker upp är det 
med ett stort leende.  
 
I och med att folkbiblioteket är beläget i ett centrumhus tillsammans med andra verksamheter 
är det en naturlig mötesplats för invånarna enligt bibliotekschefen. Då deras låntagarantal 
ligger kring två tusen menar bibliotekschefen att de känner de flesta låntagarna. Många 
låntagare kommer hit och lånar en bok men de vill också få en liten pratstund. 
 
Direkt till vänster innanför öppningen till biblioteket finns platsen för utlån och återlämning 
av böcker samt en informationsdisk. Bakom informationsdisken finns en arbetsplats. Därefter 
finns en särskild plats för funktionshindrade. Här finns bland annat tal- och DAISY-böcker137 
samt broschyrer och tidskrifter för lässvaga och deras anhöriga. En dator med tillhörande 
förstoringskamera erbjuds också på denna avdelning. Det finns ett drygt tiotal boken kommer-
låntagare i kommunen. Socialbibliotekarien eller hemtjänsten levererar hem till låntagarna 
mellan var sjätte och åttonde vecka. Bokdepositioner lånas ut till olika verksamheter inom 
äldreomsorgen. Talboks- och DAISY-depositioner beställs utifrån och lånas ut till låntagare. 
När det gäller information på webbplatsen kring boken kommer-verksamheten samt talböcker 
är informationen ganska sparsam. Låntagarna upplyses om vilka som har rätt till dessa tjänster 
samt hur det fungerar med dessa media. Dock finns både telefonnummer och e-mailadress till 
ansvarig bibliotekarie om frågor kring dessa tjänster uppstår. 
 

                                                 
135 Med utnyttjandegrad avses det genomsnittliga antalet utlånade böcker under ett år. Genom att dividera antalet utlån med antalet exemplar får man fram 

utnyttjandegraden. Från folkbibliotekets webbplats. 

136 Ur dokumentet ”Planering för folkbibliotekets verksamhet 2006”. 

137 DAISY står för Digitalt Audiobaserat InformationsSystem och är en digital teknik som strukturerar text och annan typ av data för att göra det enklare att 

söka i och läsa information för en användare. Se http://www.tpb.se/verksamhet/daisy/ [2006-11-01] 
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Efter denna sektion avlöser avdelningarna varandra. Hyllorna som följer är fyllda med först 
och främst lättläst för vuxna samt biografier. Därefter kommer facklitteraturen som tar stor 
plats. Längst in i lokalen finns barnbiblioteket med en halvcirkelformad soffa som ger 
biblioteket en hög ”mysfaktor”. När det gäller barn- och ungdomsverksamheten genomför 
man årligen ett antal läsfrämjande åtgärder. Detta innebär bland annat tipspromenader, 
biblioteksvisningar, sagostunder, bokprat, filmprat, internetutbildning för elever, besök av 
föräldragrupp från Barnavårdscentral samt några vandringsutställningar. De flesta av dessa 
arrangemang är välbesökta. Barnavdelningen har också en egen sektion på webbplatsen. 
Sidorna är gjorda för att inspirera barnen. Här finns information om pek- och bilderböcker, 
berättelseböcker, faktaböcker och böcker man lyssnar på, musik samt vart man hittar de 
senast inköpta böckerna. Vidare berättas om äppelhyllan138 och barndatorn som barn upp till 
13 år får använda. På barnbibliotekets webbsida får besökaren också information om de 
sagostunder som anordnas av barnbibliotekarien tio gånger per termin. De sidor som handlar 
om sagor, sånger och teater, barnlänkar samt barnbibliotekets regler är under uppbyggnad, 
vilket delar av huvudbibliotekets övriga webbplats också är. Genomgående blir besökaren på 
barnbiblioteket upplyst om vart denne hittar det som söks och är det så att man inte hittar så är 
det bara att fråga någon i personalen.  
 
På vänster sida nerifrån i bibliotekslokalen finner man böcker från Kulturrådet, 
ungdomsböcker, romaner, deckare och skönlitteratur var för sig. Därefter hittar man hyllorna 
med drama och poesi, cd- och kassettböcker, utländsk litteratur, serieböcker för vuxna, 
fantasy samt tidskrifter. Folkbiblioteket har också en samling lokal litteratur vilken återfinns 
bredvid släktforskarrummet. När det handlar om folkbiblioteket som kulturcentrum ser 
bibliotekschefen att de har god ekonomi för detta område. Bibliotekschefen sitter ju också på 
kulturchefens stol. Folkbiblioteket samverkar med olika aktörer, bland annat skola och 
teaterförening. Bibliotekschefen tycker att man möjligen borde förnya utbudet men i vilket 
fall verkar barnen och ungdomarna nöjda. 
 
Ett antal bord finns utplacerade i lokalen där man kan sitta och arbeta. På olika ställen finns 
de bokningsbara datorerna uppställda. Man har dessutom en dator för enbart katalogsökning. 
Nytt för låntagarna är e-böcker samt nedladdning av musik. Det virtuella biblioteket är öppet 
dygnet runt. Där kan man låna om och reservera böcker samt lämna inköpsförslag. 
Sammanlagt finns knappt tiotalet databaser att söka i. Tonvikten på innehållet i dessa 
databaser ligger på referenser till artiklar och artiklar i fulltext. När det gäller de nyare media 
biblioteket erbjuder, det vill säga e-böcker, online-ljudböcker, surfa i handdatorn samt musik 
online, ger man på webbplatsen en grundläggande förklaring till vad detta innebär. Därefter 
länkas man vidare till det länsbibliotek alternativt Bibliotekstjänst där dessa tjänster finns.  
 
Beträffande informationscentrum är det mycket på gång. Folkbiblioteket är med som 
deltagare i de svenska folkbibliotekens gemensamma elektroniska informationstjänst. 
Folkbiblioteket erbjuder dessutom Internettjänst, i form av kurser för intresserade. 
Bibliotekschefen berättar att de nyligen haft en kurs i vuxenskolans regi. Det som är på gång i 
folkbiblioteket och dess omgivning är en form av företagsservice. Detta innebär att 
folkbiblioteket skall samarbeta med näringslivet i kommunen och i första hand 
småföretagarna. På folkbiblioteket har man redan reserverat en plats där det skall finnas en 
dator med databaser som är nyttiga för företagare. Vidare skall det finnas länkar till 

                                                 
138 På äppelhyllan hittar man böcker för och om barn med funktionshinder. Böckerna skall väcka läsglädje men också ge stöd och inspiration till föräldrar och 

andra vuxna som arbetar med dessa barn. Se http://www.barnensbibliotek.se/hkp/appelhylla.htm [2006-05-23] 
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användbara sidor. Böcker som kan intressera företagarna skall också samlas där. Tanken är att 
man också skall erbjuda kurser i informationssökning till denna målgrupp. 
 
På sidan om fjärrlån blir man upplyst om att folkbibliotekets bestånd består av drygt 45 000 
böcker och knappt 3000 AV-medier. Trots detta utbud räcker det inte till för att motsvara 
informationsbehovet hos de låntagare man har. Därför erbjuder folkbiblioteket fjärrlån. På 
webbplatsen finns också en webbsida om skönlitteratur samt kommunens kulturprogram för 
2006. 
 
Folkbiblioteket vill också vara ett bibliotek för vuxna studerande. Man erbjuder dem att låna 
böcker, göra fjärrlånebeställningar, leta artiklar i tidningar, tidskrifter och databaser och söka i 
databaserna som finns på folkbiblioteket. När det gäller kunskapscentrum berättar chefen att 
de har många distansstuderande och detta har lett till att tyngdpunkten på litteratur i 
folkbiblioteket förskjutits från en genomsnittlig låntagares krav på utbudet till 
högskolestudentens krav på kursböcker. Det mesta de fjärrlånar är kurslitteratur. I ett projekt 
samarbetar de tillsammans med några närliggande kommuners folkbibliotek kring fjärrlån. 
Detta innebär i korthet att om inget av folkbiblioteken i området har boken så köper man in 
den från en bokhandel på Internet. Finns den inte att få tag på från denna bokhandel så 
fjärrlånar man in den. Folkbiblioteket fungerar som en resurs för de högskolestuderande och 
för lärcentrum i kommunen. Som motprestation har lärcentrum bekostat två datorer i 
folkbiblioteket. Dessa datorer har de studerande från lärcentrum företräde till. Under länken 
faktasökning finns länkar till olika bibliotekskataloger, både mer lokala och nationella samt 
länkar till olika länksamlingar som kan vara användbara. Bibliotekschefen uttrycker en aning 
frustration över att de vuxenstuderande ibland tar lite för stor del av folkbibliotekets resurser 
med en önskan om att de oftare borde vända sig till sitt eget högskolebibliotek oavsett om de 
är studenter på högskolan i en närbelägen kommun eller distansstudenter på andra högskolor 
och universitet. 
 
Huvudbiblioteket har problem med sjunkande utlåningssiffror och arbete pågår för att vända 
denna negativa trend. Utnyttjandegraden har däremot höjts vilket delvis kan bero på att man 
gallrat rejält samtidigt som man köpt in ungefär lika många nya böcker.  
 
I folkbibliotekets regi har det under året genomförts en kvalitetsenkät. Låntagare på de två 
biblioteken (huvudbiblioteket samt filialen) gav betyget 4,39 på en femgradig skala, när det 
gäller det genomsnittliga helhetsomdömet. De flesta var nöjda med folkbiblioteket, även 
medieurvalet har fått högt betyg. En enkät som vänder sig till icke-användare har också 
genomförts. Syftet med denna var att få reda på varför man inte använder bibliotekets tjänster. 
Svaret på denna undersökning visade bland annat att man saknade den så kallade mysfaktorn 
och att man faktiskt inte visste vad som erbjuds på folkbiblioteket. Många visste till exempel 
inte att det finns DVD att hyra, att man kan låna en dator med internetuppkoppling och söka i 
databaser. 
 
Trots att hela huset är ganska nybyggt känns det redan som att biblioteket håller på att växa ur 
sin lokal. Det är relativt trångt mellan hyllorna. I mitten av lokalen finns en stor rektangulär 
koloss innehållande magasinet. Denna tar mycket plats i lokalen vilket också kommenteras av 
bibliotekschefen. På ena sidan av denna koloss leder en trappa upp till personalens kontor 
samt till avdelningarna för den lokala litteraturen och släktforskning. Väggarna runt den så 
kallade kolossen är fyllda med hyllor innehållande facklitteratur, referenslitteratur samt video 
och DVD-skivor. Panoramafönster som släpper in mycket ljus omger nästan hela lokalen som 
dessutom har högt i tak. 
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Yttre faktorer som påverkar folkbibliotekets verksamhet enligt bibliotekschefen är i första 
hand att det är beläget på landsbygden. Bibliotekschefen säger att man vill öka 
kommuninvånarnas informationskompetens. Det är en roll de tagit på sig just för att det är en 
landsbygdskommun. Många har inte tillgång till dator hemma, ännu färre har Internet och 
bredband. Enligt folkbibliotekschefen är det viktigt att alla kommuninvånare följer med i 
utvecklingen. Andra saker som påverkar är att utbildningsnivån i kommunen ligger 
förhållandevis lågt. Chefen menar att det påverkar deras verksamhet, trots att det är många 
som distansstuderar. 
 
En fördel med den lilla kommunen är att chefen säger sig ha en god kontakt med politikerna. 
Bibliotekschefen menar att det inte är så vanligt att små kommuner som denna har ett 
tämligen nybyggt centrumhus med allt vad det innebär. Bibliotekschefen upplever att det är 
enkelt att driva igenom nya förslag och få uppmärksamhet när det behövs. 
 
Bibliotekschefen anser att det inte finns något som de medvetet valt bort utan folkbiblioteket 
arbetar för att vara så breda som möjligt. Från politiskt håll har folkbiblioteket i uppdrag att 
prioritera barn och ungdomar samt äldre. En verksamhet som bibliotekschefen däremot vill 
kalla eftersatt är att socialbibliotekarien bara har två timmar per vecka till sitt förfogande. På 
denna tid skall bibliotekarien klara av att ge service till de låntagare, för närvarande tolv 
stycken, som vill ha boken kommer-tjänster. Bibliotekschefen menar att det är mycket viktigt 
att folkbiblioteket och kulturen i allmänhet görs tillgängligt för både äldre och handikappade.  
För framtiden planeras fortsatt utåtriktat arbete, med tyngdpunkt på barn- och 
ungdomsverksamheten. Man vill också förbättra servicen för de äldre samt för de boende i 
ytterområdena. Informationssökningsundervisning för skolelever och deras lärare skall också 
erbjudas. 
 

4.2 Folkbiblioteket i staden - ett resultat av omständigheterna  
 
I detta delkapitel redovisas svaret på andra frågeställningen: Utifrån dokument, 
folkbibliotekets företrädare samt besök i folkbibliotekslokalen, hur kan folkbibliotekets roll i 
staden beskrivas? 
 

4.2.1 En ögonblicksbild  
Dagen för mitt besök börjar med regn men framåt eftermiddagen lyckas solen ta sig igenom 
molnen. Denna sena måndagseftermiddag ser man användare komma och gå hela tiden. 
Datorerna är upptagna, det sitter många ungdomar och pratar alternativt studerar vid borden 
som är utställda på olika platser i lokalen. Några pojkar i tioårsåldern kommer infarande och 
testar olika stolar och soffor på barnavdelningen innan de fastnar framför ett stort dockskåp en 
stund. En äldre man sitter framför datorn med lokaltidningen på mikrofiche och en 
medelålders kvinna sitter i en soffa och läser tidskrifter. En äldre dam sitter vid 
släktforskardatorn i det kombinerade läsrummet/släktforskarrummet. Bibliotekspersonalen 
återfinns vid lånedisken, någon visar hur man återlämnar böcker i återlämningsapparaten, en 
annan sorterar tidskrifter som senare skall ut i hyllan. En tredje personal hjälper till med 
bokning av dator. På de flesta avdelningar finns någon eller några användare. Det är fullt av 
liv och rörelse denna eftermiddag. 
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4.2.2 Stadsbibliotekets förutsättningar och spelregler  
Stadsbiblioteket i denna uppsats är beläget i en kommun som ingår i gruppen större städer 
med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 %. 
I kommunen finns många industrier samt ett stort intresse för kultur i olika former. Det satsas 
även stort på miljötänkande och förbättringar inom olika områden. En högskola finns 
dessutom i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige har antagit ett antal grundläggande värderingar som visar på den 
långsiktiga färdriktningen i kommunen. Dessa skall genomsyra alla verksamheter i 
kommunen. I detta dokument finns ett antal formuleringar som är relevanta för detta 
folkbiblioteks verksamhet. Dessa är att kulturell mångfald skall eftersträvas samt att barnens 
särställning i samhället skall uppmärksammas. Kommunfullmäktige betonar dessutom att 
kultur- och fritidsverksamheten i kommunen skall utvecklas och stärkas. 
 
Den kommunala organisationen är indelad i nämnder och folkbiblioteket hör till Kultur- och 
fritidsnämnden. I denna nämnd återfinns dessutom bland andra kulturenhet, anläggningsenhet, 
fritidsgårdsenhet samt föreningsstöd. 
 
Den övergripande verksamhetsinriktningen för Kultur- och fritidsnämnden handlar om att 
kultur och fritid är viktigt för invånarnas livskvalitet och att arbetet med barn och ungdomar 
skall ha högsta prioritet inom alla verksamheter. Barn och ungdomar skall också inspireras i 
riktning mot att själva ta aktiv del i samhället. Dessutom skall kultur- och fritidsverksamheten 
medverka till individens sociala utveckling. 
 
På folkbiblioteket arbetar totalt 37 medarbetare, vilket motsvarar knappt 30 heltidstjänster. De 
yrkeskategorier som är representerade är bibliotekarier, biblioteksassistenter, IT-personal, 
vaktmästare samt bibliotekschefen. Förutom huvudbiblioteket som redogörs för i denna 
uppsats ingår även två filialer samt en biblioteksbuss i verksamheten. Man kallar sig för ett 
lokalt nätverk bestående av dessa fyra enheter. Huvudbiblioteket har öppet 49 timmar i 
veckan fördelat på vardagarna samt lördag. Tidningsrummet öppnar en timme tidigare varje 
dag så den totala öppettiden per vecka blir 55 timmar på huvudbiblioteket.  
 
Filialernas samt biblioteksbussens verksamheter skildras inte ytterligare då det är 
huvudbiblioteket som är i fokus i denna uppsats. 
 

4.2.3 Stadsbibliotekets egna mål  
Folkbibliotekets verksamhetsinriktning innebär att deras tjänster skall tillgängliggöras för alla 
invånare i staden. Folkbiblioteket skall främja intresset för läsning, utbildning och 
kunskapsutveckling samt gynna fri åsiktsbildning, värna yttrandefriheten och alla människors 
lika värde.  
 
Mer konkret innebär detta att stadsbiblioteket skall erbjuda ett allsidigt urval av litteratur och 
tjänster som hör folkbiblioteket till. Tjänsterna skall förmedlas med professionalism och 
användarvänlighet. Man eftersträvar ett generöst öppethållande, god kvalitet, tillgång till IT 
och andra informationsresurser. Folkbiblioteket i staden vill uppfattas som en naturlig 
informationscentral. Därutöver skall barn- och ungdomsverksamheten prioriteras och 
invånarna skall ges möjlighet att påverka folkbiblioteksverksamheten. 
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Folkbiblioteket har några verksamhetsuppdrag att arbeta utifrån. Dessa innebär att besökarna 
skall uppmärksammas på bredden och kvaliteten på folkbibliotekets mediabestånd139 och att 
tillgängligheten och användandet av de elektroniska informationsresurserna skall öka. 
Dessutom skall antal besök och utlån samt låntagarnas tillfredsställelse när det gäller 
folkbiblioteket bibehållas.140  
 
På folkbibliotekets webbsida skriver de att de vill erbjuda sina läsare ett mediautbud som skall 
vara intressant, aktuellt, lättillgängligt och av bestående värde. Man har också som mål att 
erbjuda en så bra service som möjligt bland annat genom att lyssna på besökarnas önskemål. 
 

4.2.4 Beskrivning av stadsbibliotekets fysiska miljö - försök till en helhetsbild 
Folkbiblioteket ligger längs huvudgatan i staden men syns inte så väl då det är beläget inuti en 
större byggnad. Jag ställer mig i kön till lånedisken för att framföra mitt ärende. Efter någon 
minut kommer bibliotekschefen, visar det sig, fram och frågar om det är jag som är Jessica. 
Bibliotekschefen hade sett bandspelaren och antog att det var mig han skulle träffa.  
 
Lokalen är byggd för biblioteksverksamhet och folkbiblioteket har funnits här i drygt femton 
år. Verksamheten är indelad i fyra avdelningar; kundtjänst, infomedia, barn- och 
ungdomsverksamhet samt uppsökande verksamhet och anpassade media. Infomedia innefattar 
informations- och mediaservice. Tidningsrummet med drygt fyrtio titlar ligger direkt innanför 
huvudentrén på ena sidan, på andra sidan samsas kommunal och regional information 
tillsammans med egna broschyrer samt information från olika högskolor, universitet och 
studieförbund.  
 
Första stora avdelningen är den för barn- och ungdomar. Där finns en småbarnshörna och ett 
sagorum. Sagorummet öppnas bara när det är sagostund. Jag får ändå möjlighet att titta in och 
det är en härlig känsla man möter. På golvet, där man sitter under sagostunden, ligger en 
matta, väggarna är täckta med tyg och bilder. Vill man kan man dra för ett cirkelformat 
draperi så sagostunden blir än mer trivsam. Det finns också en skattkista och en massa nallar 
som hjälper till att få rätt stämning. Det mesta av inredningen går i blått tyg och på detta är en 
mängd stjärnor fastsydda vilket ger en rogivande stämning. Dessa sagostunder sägs vara 
välbesökta. Utanför sagorummet finns speciella hyllor för läshandikappade barn samt hyllor 
med bilderböcker och tidskrifter för barn. Hela barn- och ungdomsavdelningen ligger närmast 
fönstren så det är ljust och luftigt. Mitt bland alla böcker finns en liten halvcirkelformad scen 
där barnen kan sitta och läsa alternativt titta i böcker, leka eller uppträda. Även mindre 
föreställningar framförs här.  
 
Bland barn- och ungdomsböckerna har bibliotekarierna gjort en lite annan uppställning än den 
allmänt vedertagna. Detta innebär bland annat att man har några genrehyllor, till exempel en 
hylla där böckerna har tema spöken, skräck och övernaturliga ting. På denna avdelning har 
bibliotekarierna dessutom valt att inte ha böckerna i den alfabetiska ordning som SAB-
systemet rekommenderar utan man har bland annat valt att ha signum D, E och V bredvid 
varandra då det ansetts mera logiskt för de yngre låntagarna.141  
 

                                                 
139 En indikator på detta är att huvudbiblioteket skall anordna minst tio tematiska utställningar eller arrangemang per år.  

140 Detta följs upp med hjälp av lokal statistik samt enkäter. 
141 D står för filosofi och psykologi, E innehåller uppfostran och undervisning medan V innefattar medicin. Se http://www.kb.se/BUS/SAB/sabkorr_index.htm. 

[2006-11-01]. 
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I verksamhetsberättelsen beskrivs barn- och ungdomsverksamheten. Den innehåller förutom 
sagostunderna, musikstunder, rim, ramsor och barnvisor med en pedagog. Barnbokhandlaren i 
staden har under ett besök berättat om nya barn- och ungdomsböcker. Man satsar stort på 
boklådorna, 127 stycken plockades under 2005, 2004 var antalet 86. En förklaring till detta 
antas vara kommunens bristfälliga skolbibliotek. Man arrangerar en bokjury, boklotteri, 
tipspromenader och ett antal utställningar. Studiebesök arrangeras för år 6 och uppåt. Den 
ansvariga bibliotekarien har besökt ett antal institutioner i samband med det läsfrämjande 
bidraget från Kulturrådet.142 Utöver allt detta har man dessutom gjort alla barnvisor och sagor 
sökbara i respektive vissamlingen och sagosamlingen. Samarbetspartners som nämns är den 
kommunala avdelningen för barn- och ungdomskulturverksamhet, ABF samt Rädda barnen. 
Bibliotekschefen anser att deras barn- och ungdomsverksamhet är en prioriterad del i arbetet. 
 
Närmast efter barn- och ungdomsavdelningen kommer man till den ena av två 
informationsdiskar. Därefter finns en större avdelning för lässervice med diverse hjälpmedel. 
När det gäller denna avdelning berättas att boken kommer-verksamheten är en viktig del av 
folkbibliotekets verksamhet. Denna tjänst är mycket uppskattad av låntagarna. Bokkassar körs 
ut var femte vecka med det som låntagarna önskar i form av talböcker, bok- och 
musikkassetter eller CD-skivor. Talböcker och DAISY-böcker samt den inläsningstjänst man 
erbjuder läshandikappade har folkbiblioteket stor efterfrågan på. Inläsningsuppdragen ökar 
och då speciellt från skolorna. Den läs- och skrivservice man erbjuder är för alla som har ett 
läs- och/eller skrivhandikapp och till personal som arbetar med bland andra 
funktionshindrade.  
 
Även på webben ges uppsökande verksamhet och anpassade media stort utrymme. 
Folkbiblioteket informerar om handikappades möjligheter att komma till huvudbiblioteket. 
Folkbiblioteket informerar också om sin boken kommer-service, inläsningstjänsten av privat 
och annat material och den lokala taltidningen som utkommer med ett nummer var fjortonde 
dag. Vidare beskriver man den hjälp som erbjuds om man är läs- eller skrivhandikappad. Här 
finns en skrivtekniker som efter tidbokning hjälper till med de tekniska hjälpmedel man har 
till förfogande på denna avdelning. Information ges vidare om talböcker och DAISY, 
specialinläsningar143 och talböcker för lästräning, böcker med stor stil samt lättlästa böcker 
och punktskriftsböcker. För barn med speciella behov har folkbiblioteket taktila 
bilderböcker,144 videofilmer med teckenspråk samt en så kallad äppelhylla med talböcker för 
lästräning. 
 
Stadsbibliotekets förstasida innehåller dessutom nyheter och aktuellt i biblioteket samt målen 
för verksamheten. I vänsterspalten, som på många andra webbsidor, finns länkar till stora 
delar av deras huvudsakliga aktiviteter. Här återfinns bland annat deras katalog, från a till ö, 
öppettider, boka dator, databaser, e-biblioteket, nyinköpt, kontakt, lästips, Internet, 
tidningar/tidskrifter samt deras servicepolicy. 
 
Vidare får man information om vad de erbjuder och vilka resurser som finns på 
huvudbiblioteket. Här talar man om böcker, talböcker, kassettböcker, tidningar, tidskrifter, 
andra medier på svenska och övriga språk, lokal litteratur, handböcker och uppslagsböcker. 
                                                 
142 Kulturrådet disponerade 2005 32,5 miljoner till läsfrämjande insatser och inköpsstöd till Sveriges kommuner. Bidraget syftar till att främja initiativ och 

utveckla nya samarbetsformer när det gäller läsfrämjande arbete för barn och ungdomar. Se http://www.kulturradet.se/index.php?pid=731 [2006-11-01]. 

143 Specialinläsningar betyder att texten är långsamt och tydligt inläst, ibland har de inslag av musik eller andra ljud som gör innehållet lättare att förstå. Den 

tryckta boken medföljer alltid specialinläsningen. Dessa är främst för personer med utvecklingsstörning. Från folkbibliotekets webbplats. [2006-04-19] 

144 Taktila bilderböcker är berättelser med punktskrift och stor stil. Bilderna är ofta gjorda i olika material, mjuka, hårda, varma, kalla, lena, sträva. Från 

folkbibliotekets webbplats. [2006-04-19] 
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Det finns telefonkataloger, fax, kopiator, ordbehandlingsprogram på dator, samt möjligheter 
till fjärrlån och släktforskning. Internettillgång och sökning i den lokala katalogen erbjuds 
också. Med hjälp av en PIN-kod kan man själv hemifrån reservera böcker, se de lån man har 
samt göra omlån av desamma. 
 
Reklam för studiebesöken på huvudbiblioteket görs också på webbplatsen. Innehållet i dessa 
kretsar kring information om bibliotekets utbud samt rundvandring där man visar på de 
möjligheter och resurser som finns på stadsbiblioteket. 
 
Folkbibliotekets webbplats gör också reklam för Ordbron145, e-böcker respektive e-ljudböcker 
och nerladdning av musik. Vidare visar man de nyförvärv man gjort och bjuder på lästips i 
alla former. Avdelningen för tidningar och tidskrifter visar på det utbud man har samt länkar 
till tidningar och tidskrifter på Internet. Slutligen finns en mängd länkar vidare ut på Internet. 
 
Åter till lokalen. Nära lånedisken har man, förutom försäljning av böcker och vykort med 
mera, en nyhetszon med bland annat det senaste årets romaner, nya cd-böcker och en 
temahylla för tillfället fylld med trädgårdsböcker. Genrehyllor, till exempel deckare, action 
och thrillerlitteratur samt en hylla med enkla relationsromaner finns även här.  
 
De bokningsbara datorerna står också relativt nära lånedisken. På webbplatsen finns en 
instruktion som visar hur man skall gå till väga när man vill boka en dator på stadsbiblioteket. 
Det beskrivs vilka databaser de olika datorerna är utrustade med, sedan följer en översikt av 
de tjugotal databaser, varav drygt hälften är betaldatabaser, folkbiblioteket erbjuder sina 
låntagare. Släktforskardatabaser är det mest förekommande följt av författar- och 
artikelreferensdatabaser. Fyra av betaldatabaserna får man med hjälp av sitt lånekort och en 
PIN-kod även tillgång till hemifrån. 
 
Folkbiblioteket har en gedigen mängd böcker på andra språk då det finns många invånare i 
kommunen med annat modersmål än svenska. Biblioteket har nyligen satsat på bättre service 
till de invandrare och flyktingar som bor i kommunen. Detta har bland annat resulterat i att 
låneregler och information om biblioteket översatts till en rad utländska språk. Dessutom är 
man, som tidigare nämnts, med i det mångkulturella projektet Ordbron. Böcker på andra språk 
köps in, lånas in en och en från andra bibliotek eller beställs i form av bokdepositioner. Just 
nu har man bokdepositioner på huvudbiblioteket innehållande språken japanska, persiska, 
vietnamesiska och thailändska. 
 
Bland skönlitteraturen har man märkt ut historiska romaner och självupplevda romaner. Strax 
bredvid skönlitteraturen återfinns den andra informationsdisken. Längst ner i ena hörnet i 
lokalen finns två datorer, en med lokaltidningen på mikrofiche, den andra reserverad för 
släktforskning. På tidskriftsavdelningen finns cirka 260 olika tidskriftstitlar, uppställda 
ämnesvis. På båda sidor om tidskriftsavdelningen återfinns folkbibliotekets utbud när det 
gäller facklitteratur. Bibliotekslokalen innehåller också två mindre rum, ett kombinerat 
läsrum/släktforskarrum samt ett rum där folkbibliotekets lokalsamling visas upp. 
 
Bibliotekschefen menar att det utbud man erbjuder beror på de låntagare man har i sitt 
folkbibliotek. Det som chefen anser utmärker huvudbiblioteket mest är den lokalsamling man 
förfogar över. Lokalsamlingen har ju en speciell inriktning beroende på det näringsliv, den 

                                                 
145 Ordbron är ett mångkulturellt projekt där allmänheten via Internet kan ställa biblioteksrelaterade frågor på en mängd olika språk. Se http://www.eref.se 

[2006-12-14] 
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natur och kultur som är specifik för den kommun det representerar. Chefen säger att det man 
väljer att satsa på inte är på grund av någon biblioteksideologi utan det beror mer på 
strukturen i kommunen. På detta folkbibliotek har man enligt chefen en ringa 
programverksamhet. I detta fall beror det på att en annan stor kulturarrangör finns i närheten 
och tar huvudansvaret för detta. 
 
Folkbiblioteket satsar mycket på sitt bestånd av film, video, musik, noter och musiktidskrifter. 
Denna avdelning ligger i mitten av lokalen där det är lägre i tak än i övrigt och därmed också 
lite mindre naturliga ljuskällor. Detta uppvägs med en mängd spotlights som gör att det blir 
lite klubbkänsla i denna avdelning. En nyhet när det gäller film och musik är det nya 
demoteket där kommuninvånarna erbjuds lämna in lokalt producerad musik och film som 
görs sökbar i den lokala bibliotekskatalogen. Folkbiblioteket erbjuder också nedladdningsbara 
musikfiler genom samarbete med Bibliotekstjänst. 
 
Därpå följer en liten avdelning med science fiction och fantasy där man valt att blanda svensk 
och engelsk litteratur. Avslutningsvis har man en avdelning kallad unga vuxna som främst 
riktar sig till dem som är under 30-årsstrecket.  
 
En policy när det gäller den service folkbiblioteket skall erbjuda har tagits fram under året. I 
denna skriver man vad folkbiblioteket vill erbjuda. Det man eftersträvar är ett allsidigt och 
aktuellt utbud av alla sorters media, ett serviceinriktat bemötande, att bistå med hjälp vid 
informationssökning, en tillgänglig bibliotekskatalog dygnet runt på Internet, bokningsbara 
datorer, självbetjäningsapparater samt hjälp till de användare som har läs- eller 
funktionshandikapp. Dessutom erbjuder man en trevlig miljö och möjlighet att komma på 
studiebesök. 
 
Ytterligare en policy har utarbetats och den handlar om IT. Grunden till denna är att 
kommunen antagit en IT-policy. För folkbibliotekets del handlar det om att IT skall användas 
så att informationen i bibliotekets samlingar kompletteras bland annat med kommunal- och 
samhällsinformation. IT skall vidare användas som ett redskap för kulturella upplevelser, 
kunskapsbildning och kulturella upplevelser. Folkbibliotekets IT-policy skall ses som ett 
verktyg bland flera för att fullfölja sin uppgift vilken är att förmedla information, kultur och 
kunskap till de boende i kommunen.  
 
Sammanlagt förfogar man över drygt 220 000 böcker. Därutöver kommer AV-media, 
informationsdatabaser med mera. Som på många andra folkbibliotek fortsätter allt utlån, utom 
AV-media, att minska. Besöken minskar också och här tror bibliotekschefen att en anledning 
kan vara ändrade användningsmönster inom hela kultur- och fritidsområdet. I dagens läge 
finns det många fler fritidsaktiviteter att välja bland än tidigare därmed tas tiden och 
uppmärksamheten ifrån folkbiblioteket. Man ser också att folkbiblioteket konkurrerar med 
alla de nya nättjänster som etableras, bland annat sökmaskiner och bokhandelstjänster. 
Bibliotekschefen har en idé om att man borde satsa mer på att möta låntagarna kring de saker 
man kan bäst, det vill säga böcker, litteraturinformation och undervisning i 
informationssökning. Många biblioteksärenden kan numera skötas hemifrån, bland annat 
reservation och omlån. Influerad av andra länder menar chefen att det på de flesta 
folkbibliotek i Sverige saknas en uppfattning om att man kan undervisa i folkbiblioteket. 
Bibliotekschefen menar att det är folkbiblioteket och dess personal som är de som sitter på 
just den kunskapen, att undervisa i informationssökning. Detta är något bibliotekschefen 
skulle vilja utveckla. 
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I verksamhetsberättelsen från 2005 funderar man kring folkbibliotekets roll. Man frågar sig 
om man kommunicerar med sina användare på rätt sätt. En annan fråga som ställs är den om 
huruvida det utbud man erbjuder verkligen är det som efterfrågas? På detta ges inga direkta 
svar men tankarna går i riktning mot att folkbiblioteksverksamheten kan behöva en 
”nygammal” satsning på det folkbiblioteket är bäst på nämligen det personliga mötet, en 
dialog kring läsning och litteratur samt noggrannare svar på informationsfrågor. Detta är 
frågor som kommer att tas upp i det inte ännu påbörjade arbetet med biblioteksplan, vilket alla 
kommuner är ålagda att göra enligt bibliotekslagen.146 
 
Bibliotekschefen uttrycker en stolthet över folkbibliotekets mediabestånd och de digitala 
tjänster man kan erbjuda sina låntagare. Därutöver anser chefen att man har en hög kvalitativ 
standard på sin referenstjänst vid diskarna. Det utbud folkbiblioteket har i denna stad är inget 
chefen är ledsen över men hade det funnits mer pengar så skulle han gärna satsat mer på att 
komplettera den andra stora kulturarrangörens utbud så att det kunde ”hända saker hela 
tiden”.  
 
Bibliotekschefen ber mig repetera de fyra rollerna jag utgår från i min uppsats och säger att 
något socialt centrum är inget de strävar efter att vara och när det gäller kulturcentrum så 
finns det som redan nämnts ”andra som gör det bättre”. Men om man med kultur menar 
läsning, säger bibliotekschefen sedan, så är de mycket stolta över det bestånd de förvärvat. På 
min fråga kring fördelar och nackdelar med att vara en stor kommun nämner chefen en fördel 
i att man kan ha ett ganska bra utbud, då både mer och mindre efterfrågade titlar kan köpas in. 
En annan fördel är ekonomin, det är enklare att omfördela pengarna vid behov när situationen 
kräver det. Nackdelar som nämns är att personalgruppen är större och kan ta mer tid i anspråk. 
Han ser också en nackdel med den stora kommunen när det gäller den politiska gången och 
menar att man är närmare beslutsfattandet och de politiska tjänstemännen i en liten kommun.  
 
Slutligen menar bibliotekschefen att rollerna kan vara olika på olika folkbibliotek men 
påpekar att det inte beror på någon biblioteksideologi utan mer på grund av ”praktiska 
pragmatiska omständigheter” runtomkring. Här syftas bland annat på vilken organisation 
kommunen har samt hur budgeten och lokalen ser ut men också på allt det som utmärker 
denna kommun och alla verksamheter som ingår i alternativt kompletterar denna.  
 

4.3 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har redogjorts för de två folkbibliotekens förutsättningar och fysiska 
verksamhet. Folkbiblioteket på landsbygden arbetar utifrån mottot att vara så breda som 
möjligt medan folkbibliotekets verksamhet i staden anses vara ett resultat av 
omständigheterna runtomkring. 

                                                 
146 SFS 1996:1596. Se Bibliotekslag. § 7. 
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5. Jämförande diskussion 
 
För att besvara frågeställning tre, på vilket sätt folkbiblioteket på landsbygden och 
folkbiblioteket i staden skiljer sig åt, beskrivs i detta kapitel inledningsvis de roller de två 
folkbiblioteken visade sig inneha utifrån undersökningen och uppsatsens teoretiska ram. Även 
de roller stadsbiblioteket inte visade sig inneha i någon större grad jämförs med hur det ser ut 
på landsbygdsbiblioteket då det anses behövas för uppsatsens helhetsförståelse. Detta styrker 
dessutom varför stadsbiblioteket inte anses inneha dessa roller. Därefter kommer kapitlets 
huvudsakliga del, den jämförande diskussionen. Detta görs med hjälp av resultatet, uppsatsens 
teoretiska ram samt den forskning som använts som kompletterande litteratur för uppsatsens 
helhetsförståelse. Denna jämförande diskussion leder till uppsatsens slutliga resultat. 
 

5.1 Folkbiblioteket på landsbygden 
 
Det folkbibliotek på landsbygden som denna uppsats undersökt visade sig inneha alla de fyra 
roller som Andersson och Skot-Hansens modell innehåller. Ingen av rollerna upplevs på detta 
folkbibliotek ta mer eller mindre plats än de andra. 
 
När det gäller folkbibliotekets kulturella roll syns den bland annat i målen för 
folkbiblioteksverksamheten. Folkbiblioteket vill vara en levande kraft för att gynna kulturen, 
och den kulturella mångfalden skall främjas. Hos folkbiblioteket på landsbygden återfinns 
förstås all litteratur och annan media som erbjuds. Därutöver arrangerar folkbiblioteket bland 
annat sagostunder, bokprat och är aktiv i kommunens barnkulturgrupp. Personalen på 
folkbiblioteket är inte bara folkbibliotekspersonal, de är också ansvariga för den övriga 
kulturverksamheten i kommunen. Den lokalt anknutna litteraturen samt släktforskarrummet 
ger också landsbygdsbiblioteket sin kulturella roll. Slutligen kan man se att denna roll har en 
betydande plats på landsbygdsbiblioteket då chefen för folkbiblioteket också är kulturchef. 
 
När det gäller kunskapsrollen står det skrivet i folkbibliotekets egna mål att man vill 
tillgängliggöra kunskap. Folkbiblioteket på landsbygden samarbetar med förskola och 
grundskola samt det lärcentrum som finns i kommunen. Då många distansstudenter använder 
folkbiblioteket för att få hjälp med anskaffning av kurslitteratur med mera erbjuds fjärrlån 
samt några datorer som studenterna från lärcentrum har företräde till. 
 
När det gäller rollen som informationscentrum står det i folkbibliotekets mål att man vill 
tillgängliggöra information till användarna. Detta görs genom att man bland annat erbjuder ett 
antal databaser samt frågetjänst via Internet. Även kurser i informationssökning och Internet 
förekommer. Folkbibliotekschefen uttrycker en önskan att man vill öka kommuninvånarnas 
informationskompetens då utbildningsnivån är förhållandevis låg. Näringslivet erbjuds också 
kurser i informationssökning och Internet samt att man är i förberedelsefasen för ett 
samarbete mellan folkbibliotek och näringsliv där en plats i biblioteket skall iordningställas 
innehållande datorer samt litteratur och annan nyttig information som skall underlätta för 
främst småföretagarna i kommunen.  
 
Den sociala rollen får också sin beskärda del på detta folkbibliotek. Bibliotekschefen ser 
folkbiblioteket som en naturlig mötesplats. Då folkbiblioteket ligger mitt i centrum är det 
enkelt att göra ett besök oavsett ärende. Låna en bok, läsa en tidning över en fika eller få en 
pratstund med någon i personalen. Samhällets vardagsrum återfinns här i allra högsta grad. 
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5.2 Folkbiblioteket i staden 
 
Det stadsbibliotek som denna uppsats undersökt inriktade sin verksamhet mest på 
informationsrollen samt till viss del kunskapsrollen. Den kulturella rollen samt den sociala 
rollen tog inte lika stor plats på detta folkbibliotek. 
 
Rollen som informationscentrum är den mest framträdande rollen folkbiblioteket i staden 
innehar. I sina mål skriver folkbiblioteket att man vill vara en naturlig informationscentral. 
Man satsar mycket på databaser och har en IT-policy som bland annat innebär att 
folkbibliotekets samlingar skall kompletteras med kommunal och samhällelig information. IT 
skall dessutom fungera som ett verktyg bland flera för att nå folkbibliotekets mål. 
Folkbibliotekets servicepolicy har också sin tyngdpunkt på tillgängliggörande av information. 
Bibliotekschefen anser att de dessutom har en väl fungerande och uppskattad referenstjänst. 
 
När det gäller rollen som kunskapscentrum visar resultatet att det är på bland annat följande 
punkter denna roll är del av folkbiblioteket i staden. Ett, folkbiblioteket satsar mycket på 
tillgängligheten när det gäller databaser. Två, när det gäller de anpassade media 
folkbiblioteket erbjuder till låntagarna som har någon funktionsnedsättning har man ett rikt 
utbud. Tre, folkbiblioteket har, som tidigare nämnts, del i barns och ungdomars språk- och 
läsutveckling. Detta syns inte minst i den genomtänkta barn- och ungdomsavdelningen samt 
alla de arrangemang folkbiblioteket anordnar för denna målgrupp. När det gäller stödet till det 
högre utbildningssystemet, det vill säga individer som studerar på gymnasiet, komvux, 
högskola och universitet, upplevs inte detta stadsbibliotek ha några utmärkande aktiviteter i 
denna riktning. 
 
På stadsbiblioteket återfinns den kulturella rollen då det förstås erbjuds litteratur och annan 
media till låntagarna. Bibliotekschefen uttrycker också en stolthet över mediabeståndet. Trots 
att det finns ett ganska gediget program för barn och ungdomar är det ändå den närbelägna 
kulturarrangören samt den kommunala barn- och ungdomsverksamheten som står för de flesta 
evenemang när det gäller kultur. Därför anses inte detta folkbibliotek inneha den kulturella 
rollen i någon större omfattning. 
 
Slutligen den sociala rollen. Bibliotekschefen uttrycker själv att de inte har för avsikt att vara 
ett socialt centrum. Här tänkte bibliotekschefen antagligen enbart på folkbiblioteket som en 
mötesplats för social samvaro. I denna uppsats har dock folkbibliotekets sociala roll fler 
betydelser. Både för de grupper som har behov av anpassade media samt för invandrare läggs 
mycket kraft. I förlängningen gynnar detta deras sociala liv även om det kanske inte är det 
första som eftersträvas. Trots detta är inte folkbiblioteket i staden någon specifik mötesplats 
för användarna.  
 

5.3 På vilket sätt skiljer folkbiblioteken sig åt? 
 
Som det framgick ovan innehåller folkbiblioteket på landsbygden alla modellens fyra roller 
medan folkbiblioteket i staden bedriver en verksamhet med tyngdpunkt på informations- och 
kunskapsrollen. Rollerna som kulturförmedlare och socialt centrum förekommer också på 
stadsbiblioteket men inte på samma uttalade sätt 
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Rollerna som både folkbiblioteket på landsbygden och folkbiblioteket i staden innehar 
beskrivs på delvis olika sätt. Landsbygdsbibliotekets kunskapsroll innehåller till stor del 
distansstudenterna medan stadsbibliotekets kunskapsroll rymmer tillgången till databaser och 
den gedigna verksamhet som erbjuds de låntagare som har behov av anpassade media. När det 
gäller informationsrollen ligger tyngdpunkten på samarbetet med näringslivet hos 
folkbiblioteket på landsbygden medan det på stadsbiblioteket är arbetet med 
tillgängliggörandet av information samt deras referenstjänst som är tyngdpunkterna.  
 
Audunson och Enström ger i sina texter förslag på olika uppgifter folkbiblioteken kan ha. 
Audunson ser två dimensioner där den ena innefattar de produkter och tjänster som 
folkbiblioteket har att erbjuda. Den andra dimensionen innefattar de grundläggande motiv 
som ligger bakom användningen av folkbibliotekets resurser.147 På ett liknande sätt ser 
Enström en mängd olika identiteter, allt från folkbildning och kulturförmedling till de mer nya 
identiteterna informationsorganiserare, kunskapsmäklare samt kommunal administratör.148 
Det är dessa tre ”nyare” identiteter som är intressanta att diskutera i denna uppsats. Rollen 
som informationsorganiserare innefattar bland annat de tjänster folkbiblioteket erbjuder som 
har med Internet och databassökningar att göra. Här ser vi att folkbiblioteket i staden satsar 
mer på detta än folkbiblioteket på landsbygden. Däremot har landsbygdsbiblioteket valt att 
satsa stort på att vara en kunskapsmäklare då de bland annat lägger ner mycket tid på de 
vuxenstuderande i kommunen. Även rollen som kommunal administratör är en roll som 
landsbygdsbiblioteket kan sägas inneha då det inte finns så många fler institutioner i 
kommunen som gör detta arbete. I staden däremot finns fler möjligheter att finna kommunal 
information och avståndet till närmsta högskola är betydligt kortare. Detta är förmodligen 
några av de anledningar som påverkar de båda folkbibliotekens verksamhet. En idé om att, 
utöver den grundläggande folkbiblioteksverksamheten, kunna vara ett komplement till redan 
befintlig verksamhet alternativt ett val att inte erbjuda det som redan finns. 
 
När det gäller informationsrollen och de olika sätt denna kan te sig är det intressant att 
återkoppla till Hansson som menade att informationsbehovet bara kan definieras lokalt.149 På 
landsbygdsbiblioteket vill man att invånarnas informationskompetens skall öka då 
utbildningsnivån är låg, på stadsbiblioteket ligger fokus på att tillgängliggöra information på 
bästa sätt för att kunna vara en naturlig informationscentral och få medvetna användare. Det 
är det lokala informationsbehovet som sannolikt bidragit till dessa inriktningar i respektive 
verksamhet. 
 
Landsbygdsbiblioteket lägger stor vikt vid de vuxenstuderande som ofta kommer till 
folkbiblioteket för att bland annat söka information och har önskemål om fjärrlån. Detta kan 
inte sägas vara fallet på stadsbiblioteket. En anledning till det kan vara att det i staden finns en 
högskola med tillhörande högskolebibliotek. Förmodligen är det så att den studerande får den 
hjälp denne behöver där och inte besöker folkbiblioteket i rollen som student. Höglund och 
Johansson menade att folkbibliotekets roll som tillhandahållare av service till främst 
allmänheten har förändrats till följd av det så kallade kunskapssamhället.150 Detta fenomen 
syns, som tidigare nämnts, i denna studie när det gäller landsbygdsbibliotekets verksamhet. 
Detta kan i sin tur leda till att de studerande, får större del av verksamheten, till nackdel för 
allmänheten. Höglund och Johansson diskuterar också att det är viktigt för folkbiblioteken att 
                                                 
147 Audunson, Ragnar Andreas 2001. Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og bibliotekarenes bilder. S.210. 
148 Enström, Peter 1995. Folkbibliotek i förändring: Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet. S.210f. 

149 Hansson, Joacim 2005. Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. S.32 

150 Höglund, Lars & Johansson, Margareta 2001. Vad gör folk på biblioteket? S.347. 
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när det gäller frågor som dessa diskutera vilken eller vilka roller och målsättningar man skall 
ha i sin verksamhet.151 Bibliotekschefen på landsbygdsbiblioteket uttryckte en aning 
frustration över de distansstuderande samtidigt som det är lätt att förstå att folkbiblioteket är 
till för att hjälpa alla.  
 
När man ser till de mål som respektive folkbibliotek dels har tilldelats uppifrån, dels de egna 
mål man satt upp för verksamheten, skiljer de sig inte nämnvärt. Mål som de två 
folkbiblioteken har gemensamt är här bland andra att man skall erbjuda god service, främja 
kulturell mångfald samt stödja individen i dennes sociala och mentala utveckling. 
Folkbiblioteken vill också tillgängliggöra sitt utbud på bästa sätt. Det som skiljer dem åt är att 
landsbygdsbiblioteket (och resten av den kommunala verksamheten) skall vara en medspelare 
för användarna och att de skall arbeta för att inspirera användarna till skapande aktivitet. Att 
landsbygdsbiblioteket vill vara en medspelare i användarnas liv kan mycket väl vara en 
anledning till att landsbygdsbiblioteket visat sig inneha alla de fyra roller som Andersson och 
Skot-Hansens modell innefattar. Stadsbiblioteket å sin sida arbetar för fri åsiktsbildning och 
alla människors lika värde. De vill dessutom värna yttrandefriheten och fungera som en 
naturlig informationscentral. När det gäller de mål som stadsbibliotekets har som skiljer sig 
från landsbygdsbiblioteket kan man se att den vilja stadsbiblioteket har att vara en naturlig 
informationscentral för användarna också får sitt gehör då det upplevs ha en roll som 
informationscentrum i denna uppsats. Även stadsbibliotekets kunskapsroll betonas här. 
Kunskap behövs när det gäller individens rätt till yttrandefrihet samt rätten att utveckla egna 
åsikter. De båda folkbibliotekens mål kan på de flesta punkter naturligt kopplas till både 
målen för den svenska kulturpolitiken och bibliotekslagen. 
  
Den kulturella rollen förekommer egentligen på båda folkbiblioteken om man enbart ser till 
de media som de har i sitt bestånd. Folkbiblioteken är en kulturinstitution sedan många år 
tillbaka, vilket till exempel Nilsson152 och Folk- och skolbiblioteksutredningen från 1949153 
menar, och grunden för dess verksamhet har i alla tider varit och är fortfarande all media, det 
vill säga böcker, musik, film, talböcker, tidningar, tidskrifter med mera. I Andersson och 
Skot-Hansens modell tillkommer som bekant ytterligare några företeelser som också hamnar 
inom folkbibliotekets kulturella roll och dessa är som tidigare beskrivits bland annat 
folkbiblioteket som arrangör av utställningar och föreläsningar samt medskapare i individens 
identitetsutveckling. Även bildandet av nätverk, både med andra folkbibliotek och med andra 
institutioner, ingår i denna kulturella roll. I denna uppsats kan vi se att det på 
landsbygdsbiblioteket förekommer mer av den kulturella rollen än på stadsbiblioteket även 
om viljan mycket väl finns där. Dock tar den bredvidliggande kulturarrangören ansvar för 
mycket av det kulturella utbudet i staden. Detta påverkar med stor säkerhet stadsbibliotekets 
till antalet mindre utbud av kulturella aktiviteter. 
 
Även den sociala rollen förekommer på båda folkbiblioteken, dock är den mycket mer 
påtaglig på landsbygdsbiblioteket. I staden finns många fler konkurrerande verksamheter till 
folkbiblioteket än på landsbygden. Detta kan vara en anledning till att den sociala rollen inte 
är så framträdande på stadsbiblioteket. En annan anledning kan vara att det i staden finns fler 
naturliga mötesplatser för invånarna att träffas på. Här kan nämnas caféer, bingo- och 
bowlinghallar, Internet-caféer och inte minst den större möjligheten till eget Internet och 
bredband. 

                                                 
151 Höglund, Lars & Johansson, Margareta 2001. Vad gör folk på biblioteket? S.347f. 
152 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar. S.171ff. 

153 SOU 1949:28. Folk- och skolbibliotek. S.158. 
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Resultaten som framkom i Cederbergs uppsats kan med en viss tvekan appliceras på 
stadsbibliotekets verksamhet.154 Som jag diskuterat tidigare så har författaren jämfört danska 
folkbibliotek från år 1994 med svenska folkbibliotek 2006. Chefen på stadsbiblioteket 
uttrycker en önskan att satsa mer på både rollen som kunskapscentrum och kulturcentrum. 
Mer resurser till kulturarrangemang önskades till stadsbiblioteket så att det bättre skulle kunna 
komplettera den stora kulturarrangören bredvid. När det gäller rollen som kunskapscentrum 
hade chefen en önskan om att kunna genomföra undervisning i informationssökning för 
användarna. Till viss del kan man också se likheter när det gäller vilket fokus folkbibliotek i 
små och stora kommuner lägger vikt på. När det gäller stadsbiblioteket är detta mest 
framträdande. För landsbygdsbibliotekets del behöver fokus antagligen vara ”så breda som 
möjligt” då de fungerar som både informationscentrum, kulturcentrum, kunskapscentrum och 
socialt centrum på en och samma gång som bland andra Johnsson talar om då han skriver att 
folkbiblioteket oftast är den enda permanenta kulturinstitutionen i mindre samhällen.155 
 
Hur den kommunala organisationens utseende och sammansättning styr folkbibliotekets 
verksamhetsinriktning kan vara ett skäl till att de två folkbiblioteken skiljer sig åt och behöver 
således inte vara beroende av att folkbiblioteket är beläget i staden eller på landsbygden. 
Landsbygdsbiblioteket ingår i nämnden för kultur och tjänster medan stadsbiblioteket ingår i 
nämnden för kultur och fritid. Landsbygdsbiblioteket får som ensam kulturbärare i sin nämnd 
dra hela lasset medan stadsbiblioteket inte gör eller inte behöver göra detta då de har 
möjlighet att samarbeta alternativt lägga ansvaret på de andra kulturformerna i kommunen. 
Kanske är det så att detta ligger till grund för den skillnad som trots allt finns mellan dessa två 
folkbibliotek och inte så mycket att det ena folkbiblioteket är beläget i en landsbygdskommun 
och det andra i en stadskommun? Som Andersson och Skot-Hansen påpekade är det upp till 
varje folkbibliotek att skapa ett fungerande utbud i förhållande till det lokalsamhälle det är en 
del av.156 Chefen på stadsbiblioteket talade om att ”praktiska pragmatiska omständigheter” 
påverkar verksamhetens inriktning. Här kan man se att den plats stadsbiblioteket har i denna 
kommun med säkerhet påverkar deras verksamhet. Detta är också något som stadsbibliotekets 
chef påtalar under intervjun. Hade stadsbiblioteket samsats med andra verksamheter i en 
nämnd med samma utseende som landsbygdsbiblioteket hade säkert stadsbibliotekets 
verksamhet sett annorlunda ut. 
 
De roller de två folkbiblioteken har i denna uppsats beror inte enbart på den skillnad att det 
ena folkbiblioteket är beläget i en stad och det andra återfinns på landsbygden. Resultatet 
visar att det är mer komplext än så. Företeelser som påverkar verksamheten kan vara följande: 
 
– Organisationen i och kring folkbiblioteket. 
– Målen för folkbiblioteksverksamheten. 
– Vem som är chef, hur denne arbetar och vilket synsätt på folkbibliotek som verksamhet och 
organisation denne har. 
– Politikernas intresse av kultur i allmänhet och folkbibliotek i synnerhet. 
– Användarnas intressen. 
– Personalen med den kunskap och de intressen de har. 
– Folkbibliotekets geografiska läge, inte bara att det är beläget i en stad eller på landsbygden, 
utan avståndet till större städer än den egna. 
                                                 
154 Cederberg, Linda 2006. Profil och samarbeten på folkbibliotek. En enkätstudie av nuvarande profil samt förändringar i profil över tid.  Se s.15-16 i denna 

uppsats. 
155 Johnsson, Anders 1998. Läsarna och demokratin – ett brev till det läsande Sverige. S..31. 

156 Andersson, Marianne & Skot-Hansen Dorte 1994. Det lokale bibliotek – avvikling eller udvikling. S.15. 
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– Vilka skolformer som finns på den egna orten, det vill säga grundskola, gymnasium, 
komvux, eventuella friskolor och universitet/högskola som nyttjar folkbiblioteket. 
 
Alla dessa omständigheter påverkar mer eller mindre folkbibliotekets roller oavsett om 
folkbiblioteket är beläget på landsbygden eller i staden. Det är dock mycket troligt att de två 
folkbiblioteken och dess verksamheter till stor del också är påverkade av de lokalsamhällen 
och kommuner de är belägna i. Det är dock svårt att bestämma i vilken grad landsbygden och 
staden som lokalsamhälle påverkar de två folkbibliotekens verksamheter. 
 
Nilsson menade att skillnaderna mellan kommunerna främst blir tydlig när man ser till den 
varierande storleken och menar att kulturpolitiken i kommunerna får helt olika 
förutsättningar.157 Ovanstående uppräkning av företeelser som kan påverka 
folkbiblioteksverksamheten visar på denna företeelse. Nilsson trycker också på något annat 
som påverkar den lokala kulturpolitiken och det är hur kommunerna väljer att hantera de 
förutsättningar de har. Detta blir särskilt märkbart på landsbygdsbiblioteket då det i denna 
kommun delar tillhörighet med många så kallade hårda verksamheter, bland andra 
fastighetsförvaltning, gator och vägar, renhållning samt vatten och avlopp. Här kan vi se att 
folkbibliotekschefen är mycket nöjd med att ha denna plats, samtidigt är folkbibliotekschefen, 
utifrån den uppfattning jag hinner bilda mig under intervjun, en mycket drivande och positiv 
person som säkert gör det bästa av den situation folkbiblioteket befinner sig i. Alltså tvärs 
emot det Nilsson skriver att det i många små kommuner skapas ett slags små förväntningars 
onda cirkel vilket skapar en neråtgående spiral.158 Även Stenquist skriver att de skillnader som 
kan finnas i lokal utvecklingskraft och ledarskap påverkar verksamheten i olika riktningar.159 
Detta behöver däremot inte vara bundet till vilken storlek kommunen har där det enskilda 
folkbiblioteket är beläget utan beror säkert mer på vilken eller vilka personer som innehar de 
olika befattningarna. 
 
Delar av den tidigare forskning som tagits med för helhetsförståelsen i denna uppsats, bland 
andra Ahrne, Roman och Franzéns, Antonis samt Van der Tang och Thoréns forskning, visar 
att folkbiblioteken på landsbygden på vissa punkter för en bister tillvaro.160 Detta verkar dock 
inte vara fallet på landsbygdsbiblioteket i denna uppsats. Frågan är vad detta kan bero på? Är 
det på grund av en mycket drivande folkbibliotekschef som vet vad som behövs? Eller kan det 
bero på den plats landsbygdsbiblioteket har i nämnden? Folkbibliotekschefen såg ju nästan 
enbart fördelar med denna sits och det kan ju således vara detta som gör att 
landsbygdsbiblioteket upplevs vara så stick i stäv mot den forskning som gjorts. Eller kan det 
bero på ett intresse hos politikerna att mer än vanligt stödja folkbiblioteksverksamheten då 
den i princip är den enda kulturverksamheten i kommunen. Ett tydligt exempel är det relativt 
nybyggda centrumhuset med konsthall i samma byggnad som folkbiblioteket. Antagligen är 
det en kombination av dessa tre frågor och uppskattningsvis ytterligare några som inte tas upp 
i denna uppsats.  
 
Denna bistra tillvaro som en del landsbygdsbibliotek verkar i har till viss del påverkat mig 
inför besöken på de två folkbiblioteken i denna uppsats. Jag trodde att jag skulle möta ett 
landsbygdsbibliotek som likt det som forskningen visat arbetar i uppförsbacke medan 
                                                 
157 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar. S.287. 

158 Ibid.  S.298. 

159 Stenquist, Bjarne 2003. Är det på efterkälken Sverige åker? Folkbiblioteken behöver ett nationellt uppdrag. S.76. 

160 Ahrne, Göran, Roman, Christine & Franzén, Mats 2003. Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-

talet, Antoni, Rudolf 2003. Boken – ett avslutat kapitel?, Antoni, Rudolf 2004. Bokläsning i det 21 århundradet samt Van der Tang & Thorén 1998. Spelar 
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stadsbiblioteket för en enklare tillvaro. Dessa, låt oss kalla det, förutfattade meningar har jag 
fått lämna därhän. Det kan däremot vara så att detta landsbygdsbibliotek är ett av de 
folkbibliotek på landsbygden som inte ingår i kategorin folkbibliotek på landsbygden som 
arbetar i motvind. Mina nya erfarenheter tyder på detta. 
 

5.4 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har de två folkbiblioteken jämförts och resultatet har diskuterats. Resultatet 
visar att folkbiblioteket på landsbygden innehar alla de fyra rollerna Andersson och Skot-
Hansens modell erbjuder medan stadsbiblioteket till största delen innehar rollerna som 
informationscenter och kunskapscenter. Resultatet visar bland annat på de skillnader och 
likheter som kan härledas ur det faktum att folkbiblioteken är belägna i två olika stora 
kommuner. Resultatet visar dessutom på ett antal andra påverkansmöjligheter bland andra 
organisationen i folkbiblioteket och kommunen där verksamheten är belägen. 
 



 

 52 

6. Slutsatser 
 
Här redogörs för de slutsatser som framkommit i uppsatsen. 
 
Utifrån Andersson och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets olika roller har denna 
uppsats syfte och frågeställningar varit att försöka beskriva om och hur folkbibliotekets roller 
skiljer sig åt beroende på om det är ett folkbibliotek på landsbygden eller ett folkbibliotek 
beläget i en stad.  
 
Metoden som använts för att besvara frågeställningarna är fallstudie och de tre 
insamlingsmetoderna intervju, observation samt insamling av dokument. 
 
Folkbiblioteket på landsbygden visade sig inneha alla de roller modellen erbjuder. Det vill 
säga folkbiblioteket på landsbygden är både ett kunskapscentrum, ett informationscentrum, ett 
socialt centrum och ett kulturcentrum. Alla modellens roller förekommer med andra ord i 
relativt lika stor grad. 
 
Folkbiblioteket beläget i staden visade sig fungera mer som ett informationscentrum och ett 
kunskapscentrum medan rollen som kulturcentrum och socialt centrum inte hade en lika 
framträdande position. 
 
De roller de båda folkbiblioteken visade sig inneha, det vill säga informationscentrum och 
kunskapscentrum, innebar på intet sätt att folkbiblioteken hade helt samma utbud. De var i 
lika hög grad innehavare av dessa roller trots skillnaderna. 
 
De roller folkbiblioteken visade sig inneha beror nödvändigtvis inte enbart på den skillnad att 
det ena folkbiblioteket återfinns på landsbygden och det andra är beläget i en stad. Resultatet 
visar att det är mer komplext än så. Övriga företeelser som påverkar folkbibliotekens 
verksamhet kan vara: 
– Organisationen i och kring folkbiblioteket. 
– Målen för folkbiblioteksverksamheten. 
– Vem som är chef, hur denne arbetar och vilket synsätt denne har. 
– Politikernas intresse av kultur i allmänhet och folkbibliotek i synnerhet. 
– Användarnas intressen. 
– Personalen med den kunskap och de intressen de besitter. 
– Folkbibliotekets geografiska läge. 
– Vilka skolformer som finns på den egna orten. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att detta enbart är beskrivningar av två specifika folkbibliotek, 
ett beläget på landsbygden, ett beläget i en stad. Det är därmed upp till varje läsare att avgöra 
om dessa slutsatser kan appliceras på det/de folkbibliotek denne har kunskap om. 
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7. Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte var att utifrån Andersson och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets 
fyra roller undersöka om och i så fall hur rollerna skiljer sig åt beroende på om det gäller ett 
folkbibliotek på landsbygden eller ett folkbibliotek beläget i en stad.  
 
Frågeställningarna var: 
 
1. Utifrån dokument, folkbibliotekets företrädare samt besök i folkbibliotekslokalen, hur kan 
folkbibliotekets roll på landsbygden beskrivas? 
 
2. Utifrån dokument, folkbibliotekets företrädare samt besök i folkbibliotekslokalen, hur kan 
folkbibliotekets roll i staden beskrivas? 
 
3. På vilket sätt skiljer de sig åt?  
 
De roller Andersson och Skot-Hansens modell innefattar är folkbiblioteket som 
kunskapscentrum, informationscentrum, socialt centrum samt kulturcentrum. Då Andersson 
och Skot-Hansens undersökning är daterad 1994 kompletteras denna med ytterligare 
forskning som bland annat visar på att folkbibliotekets roller som de beskrivits av Andersson 
och Skot-Hansen fortfarande är gångbara. Utifrån Andersson och Skot-Hansens teori samt 
delvis utifrån den övriga litteraturen utvecklas därefter en analysmodell vilken används i 
resultatet. Kapitlet avslutas med en reflektion kring den teoretiska ramen. 
 
I metod- och materialkapitlet redogörs för fallstudie inklusive de insamlingsmetoder som är 
aktuella i denna uppsats, det vill säga dokumentstudier, intervju samt observation. Det 
material som samlats in och analyserats beskrivs. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
uppsatsens vetenskapliga värde samt en reflektion kring uppsatsens metod. 
 
Uppsatsens huvudsakliga resultat följer därpå. De två första frågeställningarna besvaras med 
hjälp av en grundlig genomgång av de två folkbibliotekens förutsättningar, utseende och 
verksamhet.  
 
Kapitlet därefter redogör för den tredje frågeställningen, hur folkbibliotekens roller skiljer sig 
åt. Resultatet visar att det folkbibliotek på landsbygden som undersökts innehar alla de fyra 
roller som förekommer i Andersson och Skot-Hansens modell medan det folkbibliotek i 
staden som undersökts mest fungerar som informationscentrum och kunskapscentrum. 
Diskussion förs kring detta med hjälp av teorin samt den litteratur som tidigare redogjorts för 
i uppsatsen. 
 
Resultatet visar att det inte bara är beroende på var folkbiblioteket är beläget som avgör vilken 
eller vilka roller det har. Det finns många påverkansmöjligheter. En del av dessa är: 
– Organisationen i och kring folkbiblioteket. 
– Målen för folkbiblioteksverksamheten. 
– Vem som är chef, hur denne arbetar och vilket synsätt denne har. 
– Politikernas intresse av kultur i allmänhet och folkbibliotek i synnerhet. 
 
Avslutningsvis återfinns uppsatsens slutsatser, sammanfattning samt redovisning av 
referenser och bilagor. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intresseförfrågan    
  
 
Hej!       2006-04-12 
 
Mitt namn är Jessica Thorn och jag studerar på Bibliotekshögskolan i Borås.  
Jag var för snart ett år sedan i kontakt med dig om deltagande i den magisteruppsats jag 
skriver. Att det har tagit lite tid beror bland annat på ett bibliotekarievikariat jag fick på HTU, 
numera Högskolan Väst. Jag hoppas att du fortfarande är intresserad av att delta.  
  
Min uppsats har syftet att undersöka folkbibliotekets roll i lokalsamhället. Jag vill försöka 
förstå om och i så fall hur rollerna skiljer sig åt beroende på om det är ett folkbibliotek på 
landsbygden eller i en stad.  
  
Jag skulle bli glad om du ville hjälpa mig med följande  
  
1. En intervju med dig i rollen som bibliotekschef eller med av dig utsedd person som har 
kunskap kring er verksamhets mål, riktlinjer, uppgifter och inte minst kunskap om hur ni 
arbetar.  
  
2. En rundvisning av ert bibliotek före eller efter intervjun som kan ge mig en överblick av 
verksamheten. 
  
3. Aktuella dokument som beskriver er verksamhet, policydokument, mål och riktlinjer. Även 
dokument från kommunalt håll som styr er verksamhet. Dessa dokument skulle jag behöva 
någon vecka innan besöket hos er så att jag kan sätta mig in i er verksamhet.  
  
Förslag på datum för intervju och rundvisning: (redovisas ej här). 
Jag beräknar att det behövs max 2 timmar.  
  
Resultaten kommer att sammanställas och redovisas helt anonymt.  
Min handledare heter Angela Zetterlund och kan nås på 033-435 43 47 eller 
angela.zetterlund@hb.se. 
Mig kan du nå på 0521-22 40 59 alternativt 070-485 46 43 eller jessica.thorn@glocalnet.net. 
  
Var vänlig och återkom snarast oavsett intresse så jag vet om jag skall leta vidare efter ett 
annat folkbibliotek.  
Med vänlig hälsning  
  
Jessica Thorn  
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Bilaga 2 Intervju     
  
Inledning 
Berätta om uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 
Informantens bakgrund 
Informantens utbildning och yrkeserfarenhet. 
Nuvarande ansvar. 
 
Folkbibliotekets roll i lokalsamhället 
Berätta lite om vilken roll du anser ert folkbibliotek har i lokalsamhället. 
Vilka uppgifter är centrala för er? Vad väljer ni bort? 
Vad vill ni vara för era användare? 
Yttre faktorer som påverkar verksamheten? 
Fördelar/nackdelar med att vara en stor/liten kommun? 
Hur mycket tror du det påverkar er verksamhet att ert bibliotek är beläget i en stad/på 
landsbygden? 
 
Avslutning 
Frågor kring uppgifter jag läst mig till för att räta ut frågetecken. 
Funderingar/kompletteringar från informant. 
Be att få återkomma om funderingar kring det som sagts uppstår eller fler frågor behöver 
ställas.  
Avslutande kommentar.  
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Bilaga 3 Insamlade dokument 
 
Följande dokument har mottagits från folkbibliotekschefen på landsbygdsbiblioteket eller 
hämtats från landsbygdsbibliotekets och landsbygdskommunens webbplatser på Internet. 
 
– Delårsrapport för kommunen 2005. 
– Övergripande verksamhetsplan för XX kommun 2006-2008. 
– Verksamhetsplan och budget 2006-2008 för Nämnden för kultur och tjänster. 
– Nämnden för kultur och tjänsters webbplats. 
– Orienteringskarta över folkbiblioteket. 
– Lokalt bokslut och verksamhetsberättelse 2005 för folkbiblioteket. 
– Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2005. 
– Verksamhetsberättelse för filialen 2005. 
– Verksamhetsberättelse från kultursekreterarens arbete 2005. 
– Verksamhetsberättelse för folkbibliotekets särskilda tjänster 2005. 
– Planering för folkbibliotekets verksamhet 2006. 
– Utskrifter av alla webbsidor på folkbibliotekets webbplats inklusive filialen och 
skolbiblioteket. 
– Utskrift från intervjun med folkbibliotekschefen. 
– Utskrift från observation. 
– Barnkulturgruppens webbplats. 
– Program för kulturarrangemangen i kommunen 2006. 
– Information om medborgarkontoret och turistbyrån. 
 
Följande dokument har mottagits från folkbibliotekschefen på stadsbiblioteket eller hämtats 
från stadsbibliotekets och stadskommunens webbplatser på Internet.  
 
– Reviderad mål och resursplan 2004-2006 för kommunen. 
– Budget 2006 Kultur och fritidsnämnden. 
– Handlingsplan för Kultur och fritidsnämnden avseende verksamhetsutveckling och 
kvalitetsarbete. 
– Kultur- och fritidsnämndens webbplats. 
– Dokument som visar på de grundläggande värderingar som skall råda i kommunen. 
– Orienteringskarta över folkbiblioteket. 
– Verksamhetsberättelse för hela folkbiblioteksverksamheten 2005, inklusive filialer och 
biblioteksbussen. 
– Utskrifter av alla webbsidor på folkbibliotekets webbplats inklusive biblioteksbussen. 
(Filialerna har ingen egen webbsida.) 
– Utskrift från rundvandring i folkbiblioteket. 
– Informationsbroschyr för folkbiblioteket. 
– Utskrift från intervjun med folkbibliotekschefen. 
– Utskrift från observation. 
– Broschyr över folkbibliotekets servicepolicy. 
– Broschyr Turlista för biblioteksbussen. 
– Broschyr Boken kommer-service. 
– Broschyr Vad är en taltidning? 
– Broschyr Läs- och skrivservice. 
– Broschyr Inläsningstjänst. 




