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1. Inledning 
 

”En periodicitet i besöken, som kan verka vanebildande” (Möhlenbrock 
1973, s. 11). 
 

Denna tankeväckande beskrivning av bokbussens fördelar ges i ”Bokbussen kommer: 
en introduktion till verksamheten”. Den före detta bibliotekschefen och 
bokbussförespråkaren med mera Sigurd Möhlenbrock beskriver vidare 
bokbussverksamheten som ett rullande led i modern folkbiblioteksorganisation (ibid., s. 
5). I ”Bokbussen kommer: en introduktion till verksamheten” ger han en historisk 
introduktion i ämnet samt vägleder genom handfasta råd de kommuner som står inför 
valet att eventuellt starta bokbussverksamhet. Eftersom skriften är över trettio år 
gammal känns mycket av det praktiska innehållet föråldrat, men man kan ändå få en 
bild av bokbussverksamhet så som tankegångarna var vid denna tid, då ett antal 
kommuner i Sverige stod i begrepp att införskaffa en bokbuss. Bokbussar är fortfarande 
nu på 2000-talet en företeelse som förekommer i runt en tredjedel av Sveriges 
kommuner. Bokbussar kan ses som en mobil biblioteksenhet. Servicen som bokbussen 
kan ge ser olika ut beroende på vilken kommun man väljer att studera, men i grova drag 
går den ut på att nå de kommuninnevånare och institutioner som av olika skäl har svårt 
att utnyttja ett fast bibliotek. 1 
Bokbussen kan, just på grund av sin mobila karaktär, utgöra en flexibel resurs inom 
biblioteksverksamheten. Bokbussverksamhet förekommer i kommuner med olika slag 
av befolkningsstruktur. Utformningen av verksamheten kan sägas vara anpassad till den 
aktuella kommunens biblioteksbehov. Generellt sett ska bokbussverksamheten vara ett 
komplement till övrig biblioteksservice i kommunen. Bokbussverksamheten i de 
svenska kommunerna har minskat under en rad år. Även om det finns kommuner som 
satsar på nya bokbussar då den gamla tjänat ut, visar statistiken en nedåtgående trend, 
som dock planats ut något sedan början av 2000-talet. 
 
Själv är jag sedan ett antal år verksam inom bokbussverksamhet i Göteborg. Genom 
mitt arbete där har jag genom åren reflekterat över verksamhetens innehåll och dess 
motiv. Jag har också funderat över på vilket sätt bokbussverksamheten skiljer sig åt från 
kommun till kommun, och hur den kommer att se ut i framtiden. Eftersom jag själv 
arbetar i en storstadskommun har jag bland annat undrat över på vilket sätt motiven till 
bokbussverksamheten skiljer sig åt jämfört med en glesbygdskommun. Just det faktum 
att kommunernas bokbussverksamhet i allmänhet har startat under en tid då exempelvis 
befolknings- och biblioteksstruktur i Sverige var annorlunda än den är i dag, gör att det 
kan finnas skäl att ifrågasätta om behovet av denna biblioteksservice har ändrats sedan 
den infördes. I takt med att vi också själva i allmänhet har blivit mer mobila infinner sig 
också frågan om bokbussens existensberättigande därmed har ändrats? 
 
I samband med en fokusering på bokbussverksamhet, kan man även fundera över 
folkbibliotekets övergripande målsättning. Bokbussen är ju en del av folkbibliotekets 
verksamhet. Förändringar när det gäller medier, tillgång till informationssökning med 
mera har ju präglat många bibliotek under senare år, men frågan är om även bokbussen 
har följt med i denna utveckling? Finns det måhända också något som specifikt 
                                                 
1 Här avses folkbibliotek. Fortsättningsvis används bibliotek respektive biblioteksverksamhet med 
betydelsen folkbibliotek respektive folkbiblioteksverksamhet. 
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utmärker just bokbussar jämfört med ett fast bibliotek? Detta är också en intressant 
frågeställning att försöka besvara.  
 
Jag vågar påstå att bokbussverksamhet är lite av en outsider i bibliotekssammanhang – 
och med det menar jag att den inte är lika välkänd och studerad som ”vanlig” 
biblioteksverksamhet, det vill säga den som ges på ett fast bibliotek. Därför finner jag 
mitt val av bokbussverksamhet som ämne för en magisteruppsats inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som högst relevant.  
 
Kring mina funderingar kring bokbussverksamhet har ett organisatoriskt inriktat 
uppsatsämne vuxit fram, där fokus alltså ligger på att studera bokbussverksamheten 
inifrån.  
Hur ser bokbussverksamhetens ut med utgångspunkt från dess interna organisation och 
vilken verksamhet förmedlas till de låntagare som använder sig av bokbussen? 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att, utifrån en kvalitativ intervjuundersökning utförd i ett antal 
svenska kommuner samt med hjälp av organisationsteori, belysa varför man bedriver 
bokbussverksamhet i dag. Ett underordnat syfte är att också beskriva hur denna 
verksamhet kan se ut, samt att belysa de förändringar av verksamheten som skett över 
tid och möjliga förändringar i en framtid. 
 
För att belysa uppsatsens ämnesområden har jag utgått från följande frågeställningar: 
 
Hur motiveras bokbussens existens? 
Vilka mål finns för verksamheten och hur bedrivs densamma? 
Hur har bokbussverksamheten förändrats med tiden? 
Vilka visioner finns för framtiden? 
 
Med hjälp av följande teorier avser jag att belysa och analysera mitt intervjumaterial. I 
”Organisationsteori, moderna, symboliska och postmoderna perspektiv” skriven av 
Mary Jo Hatch presenteras en modell över hur en organisation kan uppfattas (2002 s. 
34). Med denna som utgångspunkt har jag valt att tolka företeelsen bokbussverksamhet, 
så som den beskrivs av ett antal informanter från några utvalda kommuner. Jag 
använder mig även av organisationsteori formulerad utifrån andra synvinklar, 
exempelvis fokuserad på offentlig verksamhet, vid min tolkning av intervjuerna. 
Dessutom används en modell ur ”Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling” av 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen (1994 s.18). Modellen vill belysa hur ett 
lokalt folkbibliotek kan profilera sig utifrån olika betoningar av biblioteksverksamhet.  
 
Uppsatsens frågeställningar berörs och besvaras inte enbart i intervjuundersökningen. 
Även i bakgrundskapitlet samt i litteraturgenomgången presenteras centrala tankegångar 
kring dessa frågor. 
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1.2 Avgränsningar 
 
Jag har valt att göra en undersökning baserad på den kunskap om bokbussverksamhet 
som dess personal representerar. Personalen i detta fall är inte representativ för 
bokbussverksamhet i generella termer utan består av ett begränsat urval som närmare 
kommer att presenteras i avsnitt 5.6. Genom deras ögon önskar jag få svar på mina 
frågor. Med personal menar jag antingen de som direkt tjänstgör på en bokbuss 
eller/och ansvarar för bokbussverksamhet. Med hjälp av detta angreppssätt vill jag 
studera fenomenet bokbussverksamhet, med avseende på exempelvis motiv, mål, 
organisation och verksamhet. Min infallsvinkel är alltså organisatorisk. Avgränsningen 
består vidare i ett urval av tretton informanter från sex olika kommuner. 

1.3 Definitioner och förklaringar 
 
I detta avsnitt ges förklaringar till en del uttryck som är centrala i denna uppsats. 
 
Mobila bibliotek är ett begrepp som används för att beteckna biblioteksverksamhet som 
är flyttbar. Första gången begreppet användes var i England 1859; då i form av en 
hästdragen vagn med låneböcker ”åt den arbetande klassen” (Möhlenbrock, 1973, s. 8). 
Andra exempel på mobila bibliotek, som har funnits eller finns nu, är oxdragna kärror 
som förmedlar litteratur i Indien, en ”bibliocopter”, som är en helikopter som för med 
sig böcker till befolkning i isolerade bergsbyar i forna Turkestan samt ombyggda 
spårvagnar i Budapest, som utgjorde Ungerns första mobila biblioteksenheter (ibid., s. 
9). Den första egentliga bokbussen, en ombyggd personbuss, byggdes i Manchester 
1917 och därmed följde en snabb utveckling av verksamheten i England (ibid., s. 8). 
 
 
Bokbuss är en underavdelning eller, om man så vill, en variant av mobilt bibliotek, och 
nedan ges ett par definitioner av begreppet bokbuss. 
 
Enligt Nationalencyklopedin är en bokbuss: 
 

”En rullande biblioteksfilial i en specialinredd buss, som gör uppehåll vid 
bestämda hållplatser i tätorternas ytterområden och i glesbygderna. Varje 
buss rymmer 2 000 – 3 000 böcker ”(NE, 1990, s. 129). 

 
Min egen definition av begreppet bokbuss: 
  

”Ett rörligt bibliotek som förmedlar information i form av litteratur, 
tidskrifter och annan media samt kulturupplevelser. Ett fordon som är 
konstruerat och utrustat för att lämna biblioteksservice som så långt det är 
möjligt ska vara jämförbar med den som ges på ett fast bibliotek.” 

 
Denna definition utgår från den som ges i magisteruppsatsen ”Bokbussen – från dåtid 
till nutid: en studie om bokbussens utveckling i Sverige” författad av Anna Lysebäck 
och Liselotte Norrström (2000). Deras definition, som återfinns på sidan 6, har jag 
modifierat något.  
 



 4  
  

Begreppet bokbuss innefattar i vissa fall även företeelsen bokbil. Här avses ett mindre 
fordon än en bokbuss, men med liknande funktion som en sådan. Bokbilen kräver 
endast vanligt körkort till skillnad från bokbussen, och den bemannas oftast av en 
person jämfört med, som regel, två personer när det gäller bokbuss. Bokbilen kan i en 
del fall innebära att verksamheten är riktad gentemot t.ex. barn, och då är alltså bokbilen 
specialinredd för denna målgrupp.  
 
Dan Lundin definierar begreppet uppsökande verksamhet i ”Ända hem till fru Nilsson”, 
som är en metodutredning initierad av Kulturrådet och som gjordes 1990: 
 

”En metod inom folkbibliotekets verksamhet som går ut på att nå vissa 
grupper som exempelvis barn, äldre, sjuka, handikappade och intagna inom 
kriminalvård med en kontinuerlig biblioteksservice utanför bibliotekets 
lokaler” (Lundin 1990, s.11). 

 
I den uppsökande verksamheten ingår Boken kommer-service där användare får böcker 
levererade till sitt hem från biblioteket. Bokbussverksamhet kan också ingå i den 
uppsökande verksamheten. 
 
En grundläggande definition av organisationsteori, eller organisationslära, ges i 
Nationalencyklopedin:  
 

”Samlingsbeteckning för de teorier för att beskriva och analysera företag 
och förvaltningar (avseende struktur, styrning, beteendemönster, normer 
med mera) som förekommer inom olika discipliner, bland annat 
företagsekonomi, psykologi, sociologi och statskunskap” (NE, band 14, s. 
481). 

 
Synonymt i uppsatsen används begreppen användare respektive låntagare för att 
benämna de som använder sig av bokbussens tjänster. 
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel ges en bakgrund till dagens bokbussverksamhet. För att kunna ge en god 
bild av denna har jag ansett det vara nödvändigt att tydligt koppla den till bibliotekets 
övergripande verksamhet. Texter kring folkbibliotekets olika roller, diskussioner kring 
dess nutida funktion samt en orientering kring de styrande dokument som ligger till 
grund för biblioteksverksamheten i stort inleder därför kapitlet. Dessutom introduceras 
teorier kring biblioteket som en organisation betraktad. Eftersom organisationsteoretiska 
texter är ett centralt tema i denna uppsats vill jag redan här introducera dessa. Därefter 
ges en historik kring bokbussverksamheten samt en allmänt hållen beskrivning av 
verksamheten så som den kan se ut i dag.  
 

2.1 Bibliotekets funktioner 
 
Biblioteket är en institution, och också en organisation med en särskild tradition och 
värderingar. Det har en rad olika funktioner En funktion är att tillgängliggöra samlingar 
av böcker och annan media. För att göra detta möjligt finns det personal som vägleder 
besökarna. Det finns också ofta teknisk utrustning på ett bibliotek i form av datorer. På 
dessa kan besökarna själva söka information av olika slag. Biblioteket kan även ses som 
ett offentligt rum där alla medborgare ska kunna vistas utan direkta krav eller avgifter. 
På biblioteket bedrivs, förutom de ovan beskrivna punkterna, även en allmänkulturell 
verksamhet i form av till exempel utställningar och programinslag av olika slag. 
Biblioteket kan också ofta ha samarbete med föreningar och studieförbund. På 
biblioteket ges även möjlighet till samhällsinformation, dels genom tryckt material och 
dels genom databaser.  Inom bibliotekets ram finns också en social verksamhet, som 
ofta benämns uppsökande verksamhet. Denna vänder sig till äldre, handikappade, 
invandrare och andra eftersatta grupper. Ett bibliotek kan vara av olika storlek beroende 
på om det är ett huvudbibliotek eller filialbibliotek. Det består i regel av olika 
avdelningar, såsom barnavdelning, skönlitterär avdelning, fackavdelning/ar och 
talboksavdelning. I en kommun kan folkbiblioteksverksamheten bestå av 
huvudbibliotek, filialer och bokbuss. I vissa kommuner finns det inga filialer alls, inte 
heller bokbussar finns i alla kommuner. 
 
När det gäller bibliotekets verksamhet är det svårt att hävda att en viss funktion är 
viktigare än någon annan. I den biblioteksdebatt som förekommer angående bibliotekets 
roll har det bland annat hävdats att folkbiblioteken alltmer närmar sig den roll som 
högskolebiblioteken har. Detta resonemang kommer jag att återkomma till i avsnitt 2.4 
där jag ger exempel på debattörer inom ämnesområdet. Det kan också konstateras att det 
finns många skilda önskemål från olika håll när det gäller bibliotekets verksamhet. Att 
folkbiblioteken satsar på den senaste tekniken när det gäller IT, att man har ett aktivt 
samarbete med företag och andra intressenter i omgivningen, att man är lyhörd för 
omgivningens krav och förväntningar, är några av de faktorer som ofta framhålls som 
viktiga i sammanhanget.  
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2.2 Biblioteket som en organisation 
 
Biblioteket, som exempelvis kan innefatta funktionen bokbussverksamhet, är en 
offentlig organisation och har en folkvald ledning. Ledningen handlar på uppdrag av 
politiskt valda organ och styrs genom skriftligt lag- och regelverk. Biblioteket kan ses 
som multifunktionellt vilket innebär att det ska tillvarata hänsyn som politisk styrning, 
medbestämmande från anställda, önskemål från användare, öppenhet, offentlighet, 
kostnadseffektivitet med mera. Det är alltså många olika hänsyn som måste tas och det 
kan vara svårt att balansera olika hänsyn. I multifunktionella organisationer ges 
utrymme för godtycklighet; det läggs olika värdering av vilka hänsyn som ska 
prioriteras. Det ges möjlighet för flexibilitet, inflytande och godtycklighet för anställda i 
dessa organisationer. Dessa fenomen finns beskrivna i ”Organisationsteori för offentlig 
sektor” av Tom Christensen et al (2005, s. 17).  Här ges en allmän bild av 
organisationsfrågor inom offentlig verksamhet och inga specifika beskrivningar ges om 
förhållanden inom bibliotek, men en koppling till dessa faktorer när det gäller 
biblioteksverksamhet anser jag vara troliga. 
 
Gunnel Hesslers avhandling ”Identitet och förändring: en studie av ett 
universitetsbibliotek och dess självproduktion” tar upp en organisationsförändring på 
Lunds Universitetsbibliotek (2003). I avhandlingen ges denna bild av biblioteket som 
organisation betraktad: 
 

”Biblioteksverksamhet har historiskt sett givit upphov till en 
organisationsstruktur som fått föga utmaning av omvärldens händelser, då 
den befunnit sig i en stabil och ganska oföränderlig miljö. Verksamheten 
och intentionerna i biblioteket har därigenom utvecklats till en självklar och 
väl inarbetad process, som inte störts av några större ifrågasättanden från 
omvärld och användare. Detta har också inneburit att tankar och idéer 
kring biblioteken och dess verksamhet fram till för några decennier sedan 
mycket koncentrerat sig kring händelsebeskrivningar och i mycket saknat 
idédiskussion kring själva organisationens struktur och uppdragets syfte 
och innehåll” (Hessler 2003, s. 66-67).  
 

Jag instämmer i denna beskrivning och vill med denna uppsats till en del bidra till att 
organisationsfrågor inom biblioteksverksamhet, i detta sammanhang specifikt 
bokbussverksamhet, lyfts fram. Innan vi närmare orienterar oss i organisationsteorierna, 
vilka belyses i kapitel 4, återgår vi nu till de mer biblioteksteoretiska aspekterna av 
uppsatsämnet. 
 

2.3 Dokument och teorier 
 
Som en grund för bibliotekets uppgifter när det gäller service till allmänheten finns 
olika dokument, som jag i avsnittet 2.5 kommer att referera till. Dokumenten kan vara 
bibliotekslagen, när vi talar om riksnivå samt det folkbiblioteksmanifest som UNESCO 
formulerat. Tilläggas bör att när det gäller det sistnämnda så är detta endast ett 
rekommenderande dokument. På det lokala planet kan dokumenten vara 
biblioteksplaner, olika måldokument, kulturpolitiska riktlinjer eller liknande dokument. 
Både bibliotekslagen, lokala biblioteksplaner och andra styrdokument är mycket 
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allmänt hållna i sina formuleringar och lämnar därför stort utrymme för tolkningar av 
hur resurserna till biblioteksverksamheten ska användas. Varje bibliotek kan därför 
sägas forma sin egen profil när det gäller frågor som inköpspolicy och annat. Förutom 
de mer officiella dokument som styr den praktiska biblioteks- och 
bokbussverksamheten, finns det också en rad formulerade teorier kring folkbibliotekets 
roll i dag. Dessa teorier lägger betoning på olika delområden när de diskuterar kring 
folkbiblioteksverksamheten. Forskare och debattörer förklarar den roll som biblioteket 
spelar i dag utifrån skilda synvinklar, som exempelvis kan vara kulturpolitiska, 
sociologiska, informationsteknologiska eller användarorienterade. Dessa synvinklar går 
oftast in i varandra och går inte alltid att särskilja. I följande avsnitt, 2.4, kommer jag att 
redogöra för några av de tankar som framförs och som får anses vara etablerade inom 
biblioteksvärlden. 
 

2.4 Nutida  biblioteksdebatt 
 
I ett vidare perspektiv kan bokbussen och dess verksamhet placeras in som en av 
grenarna i trädet folkbibliotek, om man väljer att se det lite metaforiskt. Det är trädets 
rötter som ger näring åt alla grenar och trädet står för de övergripande frågeställningarna 
och teorierna kring bibliotekets olika verksamhetsfält.  
 
Peter Almerud är bland annat informatör och utredare med inriktning på kultur och 
kulturpolitik. På uppdrag av Svensk Biblioteksförening skrev han ”Biblioteksplaner: 
från bibliotekslag till biblioteksplan” (Almerud 2005). Skriften är avsedd att förtydliga 
bibliotekslagen samt att ge vägledning till dem som ska upprätta lokala biblioteksplaner. 
I skriften pekar han på de uppgifter som folkbiblioteken har i dag: 
 

• De ska förmedla litteratur och främja läsning. 
• De ska vara ett stöd för olika former av utbildning. 
• De ska fungera som bildningsinstitution i den meningen att det ska vara arena 

för människors fria kunskapssökande. 
• De ska svara för informationsförmedling till individer och grupper i olika delar 

av samhället. 
• De ska vara kulturinstitutioner och arbeta med exempelvis utställningar och 

programverksamhet. 
• De ska vara offentliga rum (ibid., s. 12-13). 

 
När Almerud formulerar var folkbiblioteket befinner sig idag framhåller han att 
biblioteket under de senaste 20 åren har utvecklats till att ses som en ”efterfrågestyrd 
serviceinstitution”. Från att under 1960- och 70-talen ha varit en kulturpolitiskt 
motiverad institution, som arbetat utifrån en mer eller mindre klart definierad 
målsättning och även olika riktlinjer, har utvecklingen gått åt det hållet, menar han i 
(ibid., s. 11). Folkbibliotekets starka rötter i folkbildningen har sedan ett par decennier 
luckrats upp och tyngdpunkten har istället förflyttats mot skolans arbete samt som 
serviceinrättning till andra delar av samhället (ibid., s. 12).  
 
Detta är också en utveckling som Joacim Hansson beskriver i ”Det lokala biblioteket: 
förändringar under hundra år” (2005). Hansson är filosofie doktor i biblioteks- och 
informationsvetenskap samt lektor. Han diskuterar kring folkbibliotekets roll och dess 
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betydelse på ett lokalt plan. Folkbiblioteket bör vara en central folkbildningsinstitution 
(ibid., s 11). Hansson menar vidare att folkbiblioteken under hela sin existens varit i ett 
spänningsfält mellan bildning och utbildning (ibid., s. 42). Under senare år har dock det 
lokala folkbiblioteket utvecklats allt mer mot en utbildningsrelaterad roll (ibid., s. 37). 
Hansson är också kritisk till att samhällsutvecklingen beskrivs med en så stark betoning 
på tekniska aspekter. Och när det gäller folkbibliotekens plats i samhället och dess 
betydelse för medborgarna menar han att diskussionen under de senaste decennierna 
alltför mycket rört sig just inom det informationsteknologiska området. Istället är det i 
människornas lokala strävan efter mening, sammanhang och trygghet som biblioteket 
har sitt berättigande och sin viktigaste uppgift (ibid., s 11). Den teknologorienterade 
synen på dagens samhälle, av Hansson kallat kunskapssamhället, ställer han mot en som 
mer betonar kontinuiteten i samhället genom att lyfta fram den politiska utvecklingen 
som en mer dominerande drivkraft än teknologin (ibid., s 15).  
 

 ”Den kommunikativa hastighet som kommit med informationsteknologins 
inträde i vår vardag motsäger många av de grundvärden som ligger bakom 
folkbiblioteken; reflektion, långsamhet och upplyftande av inre mänskliga 
kvaliteter” (ibid., s. 14).  

 
Vidare menar Hansson att det i dag finns två parallella rörelser i samhället som påverkar 
vardagen. Den ena rörelsen går utåt och kan beskrivas utifrån globaliseringstanken. 
Avstånden mellan världsdelarna blir mindre och vi kan i dag ha dagligt umgänge över 
hela jordklotet. Den andra rörelsen går inåt, lokalt; mot familjen och den nära 
omgivningen. Rörelsen sker både geografiskt och socialt. Det är i denna rörelse som det 
lokala folkbiblioteket kan finna sin plats (ibid., s. 17-18). 
 
Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap samt före detta kulturchef och 
stadsbibliotekarie, tecknar i ”Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och 
kulturutveckling i Sverige” en bild av bland annat kulturpolitikens utveckling från 
mitten av 1800-talet till 2000-talet och en bit in i framtiden (2003). När det gäller 
folkbiblioteken ser även han ett tydligt närmande mellan dessa och högskolebiblioteken. 
Närmandet ser han som en följd av 1990-talets utbildningssatsningar samt den ökade 
politiska medvetenheten om bibliotekens betydelse för en samlad kunskapsutveckling. 
Nilsson menar att det är av stor vikt att skapa en sammanhållen bibliotekspolitik som 
förstärker biblioteken som aktörer i ett livslångt lärande och i upplevelsesamhället 
(ibid., s. 177). Sedan början av 2000-talet formas samhällsutvecklingen inte längre av 
de politiska grupper som bar fram framväxten av folkbiblioteken. Nu är det i stället 
andra krafter som formar samhällsutvecklingen, menar Nilsson. Som exempel nämner 
han globalisering, informationsteknik, kunskapskonkurrens och så vidare, men att 
biblioteken fortfarande står mitt i den utvecklingen och att de behåller sitt demokratiska 
engagemang tycker han är uppenbart. Konkurrensen om tid och uppmärksamhet i den 
nya medievärlden blir allt hårdare. Därför krävs det också allt bättre motiveringar i 
kommunerna för att hävda biblioteken i konkurrensen om ekonomiska resurser (ibid., s. 
174). 
 
Det finns naturligtvis flera andra debattörer och forskare inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, samt inom kultursektorn i stort, som hade kunnat tas upp i detta 
sammanhang. Debatten kring just folkbibliotekets ställning i dag innehåller olika 
betoningar som man kan ta fasta på men det finns enligt mitt synsätt en övervikt åt en 
rent teknisk betoning av biblioteksverksamheten. Jag slås också av att 
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bokbussverksamheten är i stort sett osynlig i den övergripande biblioteksdebatten. Den 
teoretiska modell som är en utgångspunkt vid min analys av intervjuundersökningen ur 
den yttre aspekten, speglar bibliotekets möjliga roller som kulturcentrum, 
kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. Dessa roller berörs också 
på olika sätt av ovanstående debattörer. I samband med bokbussverksamhetens motiv 
och vidare existens anser jag det vara viktigt att belysa dessa i relation till bibliotekets 
övergripande roller, som exempelvis kan beskrivas utifrån denna modell. 

 

2.5 Bokbusshistorik 
 
Lite metaforiskt kan man alltså se bokbussverksamheten som en gren, eller utväxt, från 
stammen folkbibliotek. För att förstå hur och varför den växt ut därifrån måste vi först 
backa bakåt i tiden. Inledningsvis kan vi studera ett betänkande som en grupp 
folkbibliotekskunniga presenterade för snart sextio år sedan, och där bibliotekets 
basfunktioner formulerades (Folk- och skolbibliotek 1949). Dessa funktioner kan sägas 
utgöra en legitimeringsgrund för biblioteksverksamhet i stort, och utifrån dessa 
breddades senare verksamheten på olika sätt. Bokbussverksamheten stod för en del av 
denna expansion. I betänkandet står bland annat att läsa att biblioteket ska se till så att 
medborgarna utan någon kostnad får tillgång till media av olika slag, att inköpen av 
media ska vara låntagaranpassat men att det samtidigt ska hålla en rimlig kvalitet. 
Vidare att biblioteket ska vägleda medborgarna när det gäller bibliotekets samlingar 
samt tillse att nya medborgare upptäcker biblioteket. Biblioteket ska också vara ett 
centralt inslag i bildningsarbetet och ha samarbete med organisationer som har kulturell 
verksamhet på sitt program (ibid., s. 43). Betänkandet har haft en central betydelse när 
det gäller att formulera folkbibliotekets uppdrag. Det citeras ur betänkandet i flera av de 
historiska framställningar som jag tagit del av och som skildrar folkbibliotekets 
framväxt i Sverige. De grundläggande uppgifter som anges i detta betänkande har i 
mångt och mycket fortfarande en giltighet. Uppgifterna som beskrivs är av flera slag, 
och det finns skillnader i hur de har tolkats på olika bibliotek genom åren. Ett annat 
centralt dokument för att beskriva folkbibliotekets uppdrag är UNESCO: s 
folkbiblioteksmanifest, som även det utgavs 1949. Manifestet reviderades 1972 och 
1994.  I manifestet uttrycks bl.a.: 
 

 ”Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av 
kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare” (Svenska 
Unescorådets skriftserie nr.2, 2000, s 9). 

 
Det var först 1997 som Sverige fick en bibliotekslag. Lagen är en allmänt hållen ramlag. 
I den andra paragrafen av lagen läser vi bland annat: 
 

”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.” (Bibliotekslag 1996: 1596) 
Lagen modifierades 2005 och då tillkom en paragraf om att kommunerna 
ska upprätta lokala biblioteksplaner (2004: 1 261). 
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”Bokbussen från dåtid till nutid: en studie om bokbussens utveckling i Sverige” ger en 
historik över bokbussverksamhetens framväxt (Lysebäck & Norrström 2000). Efter det 
att den första bokbussen i Sverige började rulla 1948, gick utvecklingen till en början 
långsamt när det gäller utbyggnaden av bokbussverksamhet i de svenska kommunerna. 
Det var först efter den första kommunsammanslagningen 1952 som kommunerna fick 
ökade resurser och därmed kunde bokbussverksamhet på vissa håll startas. Fortfarande 
hade dock många kommuner inte tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna bedriva 
bokbussverksamhet. Under denna period var de bokbussar som användes i stadstrafik i 
allmänhet avsedda att användas som en tillfällig lösning i avvaktan på byggande av 
filialbibliotek. De bussar som användes i glesbygd var i första hand tänkta att användas 
för att personalen vid mindre bibliotek ute i länet skulle ges möjlighet att förstärka sitt 
bokbestånd med hjälp av böcker från centralbiblioteket, det vill säga från ett större 
bibliotek inne i centralorten. På så sätt skulle det också bli möjligt för de små 
biblioteken att regelbundet få besök av fackutbildad personal (ibid., s. 70-71). När det 
gäller själva etablerandet av bokbussverksamheten i större skala så skedde detta som en 
följd av en breddning av den allmänna biblioteksverksamheten som skedde under 
framförallt 1960 och 1970-talen. Kring denna epok i svensk bibliotekshistoria finns en 
hel del skrivet. I Bosse Jonssons avhandling ”Medborgaren och marknaden” ges en 
historik som bakgrund till den pedagogiska diskurs för folkbibliotek som presenteras i 
avhandlingen.1960- och 70-talen beskrivs som en tid då bibliotekets verksamhet började 
spridas till andra platser utanför de traditionella bibliotekslokalerna. Vidare påpekas, 
angående den utökade inriktningen av biblioteksverksamheten, att ”man ville på 
folkbiblioteken inte längre nöja sig med att betjäna dem som sökte sig till biblioteken på 
eget initiativ” (Jonsson 2003, s. 85). Bokbussar sågs som ett medel att nå de som hade 
långt till biblioteket och/eller var biblioteksovana. Det byggdes också upp riktad service 
till handikappade och invandrare samt arbetsplatsbibliotek vid denna tid (ibid., s. 85). 
Den period som stod för den största ökningen av antalet bokbussar i Sverige var åren 
1975-1980. Vid denna tid gavs möjlighet till bidrag från Statens Kulturråd till de 
kommuner som startade bokbussverksamhet. Under hela 1970-talet ökade också 
bibliotekens anslag kraftigt i förhållande till tidigare decennier. Åren därefter bröts den 
positiva trenden och antalet bokbussar sjönk. Under 1990-talet skedde så ännu fler 
nedskärningar i kommunerna, vilket även drabbade bokbussverksamheten. Parallellt 
med denna nedrustning fanns det dock kommuner som stod för förnyelse inom 
bokbussområdet. Dessa kommuner har satsat på moderna bokbussar som är 
specialdesignade och är utrustade med avancerad teknik. Under denna period har det 
också etablerats bokbussar för speciella målgrupper, exempelvis barn (Lysebäck & 
Norrström, 2000, s. 71).  
 
Sammanfattningsvis bör man när det gäller framväxten av bokbussverksamheten i 
Sverige se den i relation till folkbibliotekens övergripande uppgift som bland annat går 
ut på att tillhandahålla böcker och annan media fritt till medborgarnas förfogande. Den 
breddning av biblioteksverksamheten som skedde framförallt under 1960- och 70-talet, 
gick ut på att etablera den uppsökande verksamheten som ett begrepp och som en 
metod. I denna uppsökande verksamhet ingick exempelvis bokbussar. Framväxten av 
verksamheten i Sverige var ett resultat av en medveten politik från statsmakterna att 
söka sprida biblioteksverksamhet till människor i exempelvis glesbygd. Det styrmedel 
som användes var bidragsmöjligheter till de kommuner som införde 
bokbussverksamhet. 
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2.6 Bokbussverksamhet i dag 
 
Det finns 93 bokbussar i Sverige i dag (Kulturen i siffror, 2005). Ett fåtal av de 
kommuner som har bokbussverksamhet har mer än en bokbuss. Det finns kommuner 
som köper bokbusstjänst av någon angränsande kommun, i stället för att ha en egen 
bokbuss. Antalet kommuner som har någon form av bokbussverksamhet är alltså fler än 
antalet bokbussar. Av statistiken kan man inte se ifall det är en bokbuss av traditionellt 
slag och inte ett mindre fordon av typen bokbil som trafikerar kommunen. Vissa 
kommuner har under senare år ersatt sin bokbuss med en bokbil. Detta fordon är mycket 
mindre och har därmed endast plats för ett högst begränsat urval av böcker och annan 
media. Som redan beskrivits i avsnittet 1.3, så kan bokbilen i vissa fall användas för en 
riktad verksamhet gentemot exempelvis barn. Det kan också vara av rena kostnadsskäl 
som bokbilar har fått ersätta bokbussar av traditionell modell. 
Som nämnts i inledningen kan verksamheten med bokbuss variera en del beroende på 
vilken kommun man väljer att studera. Varje kommun bestämmer ju själv sin inriktning 
beroende på behov och resurser. Detta avsnitt vill dock ge en allmänt hållen beskrivning 
av hur verksamheten kan se ut. Genom att ta del av webbplatser där bokbussverksamhet 
beskrivs liksom informationsmaterial såsom foldrar, tidtabeller med mera från 
kommuner med bokbuss, har jag kunnat få en bild av hur verksamheten beskrivs. 
Följande avsnitt bygger inte specifikt på material från de kommuner som ingår i 
intervjuundersökningen utan har valts utifrån ett bredare underlag. Avsnittet avslutas 
med en hänvisning till en utredning som i avsnitt 3.4 kommer att beröras ytterligare. 
 
Dagens bokbussar är i regel specialbyggda för sitt ändamål till skillnad från äldre tiders 
bokbussar, som oftast var ombyggda stadsbussar. Bokbussen består rent fysiskt av två 
delar: en publik- och en personaldel. I den publika delen finns bland annat hyllor med 
de erbjudna medierna liksom utlånings- och återlämningsdisk. Någon möjlighet att som 
användare kunna sitta ned brukar också finnas. Inredningen kan variera mellan olika 
bokbussar; främst beroende på årsmodell. Ofta brukar bokbussens barn- respektive 
vuxenutbud vara skilt från varandra, på så sätt att barnmedia finns i ena änden av bussen 
och vuxenmedia i den andra. Man kan därför säga att bokbussen kan ha en vuxen- och 
en barnavdelning. Personaldelen kan bestå av förarhytt, köksutrustning såsom kyl och 
mikrovågsugn, toalett och garderob. 
 
Bokbussar av i dag är i allmänhet datoriserade när det gäller katalog och cirkulation. 
Antingen är man online eller så ”tankar man ner” alla transaktioner som gjorts under 
dagen. På dagens bokbussar kan man oftast låna både böcker, tidskrifter, cd-skivor, 
dataspel och ljud/talböcker. Vissa bokbussar tillhandahåller även video för utlån. 
Samhällsinformation kan också i en del fall finnas tillgängligt på bokbussen. I många 
kommuner har man en så kallad blandad bokbussverksamhet som vänder sig till både 
barn och vuxna, samt till institutioner av olika slag. Det finns dock kommuner som har 
bokbussverksamhet som endast riktar sig till barn. Då är bokbussen specialinredd just 
för denna målgrupp, och man kan exempelvis ha begränsat bokbusservicen till att gälla 
endast förskolor och skolor i kommunen. Bokbussen kan förutom media av skilda slag 
också förmedla exempelvis barnteaterföreställningar. Även annan programverksamhet 
kan förekomma. Samarbete med annan kommunal verksamhet eller med privata aktörer, 
såsom till exempel den lokala bokhandeln, förekommer också. ”I samma gamla 
hjulspår: en utredning om bokbuss i glesbygd” beskriver hur bokbussverksamheten 
skiljer sig åt beroende på kommunens struktur.  



 12  
  

 
”I större kommuners tätorter används bussarna efter strikta turlistor med 
tydligt utmärkta hållplatser. På landsbygden ser det däremot annorlunda ut. 
Här kan bokbussen stanna vid lanthandeln, skolor, stationsplan, 
bensinstationen och posten. Bussen kan även köra från gård till gård enligt 
ett schema som grundar sig på låntagarnas vanor och tider” (Svenne1995, 
s. 3). 
 

2.6.1 Forum för bokbussar 
 
Inom Svensk Biblioteksförening, som är en bibliotekspolitisk intresseorganisation, finns 
en specialgrupp för mindre bibliotek och bokbussar. Genom att ta del av deras 
webbplats,       www.biblioteksforeningen.org./sg/bussfilen/  har jag funnit material 
angående svensk bokbussverksamhet. Specialgruppen, i dagligt tal kallad för bussfilen, 
har som mål att främja spridning av idéer och kunskap som gagnar bokbussar och 
mindre bibliotek/filialer inom folk- och forskningsbiblioteksområdet. Mötesplatser, 
exempelvis konferenser både i Sverige och utomlands, anordnas för berörd personal och 
beslutsfattare. Det finns också andra mer lokalt eller regionalt förankrade 
sammanslutningar som anordnar konferenser och bokbussträffar med viss 
regelbundenhet. För att belysa och sprida kunskap om bokbussverksamhet och för att 
uppmärksamma 50-årsjubileet av den första svenska bokbussen 1998, instiftade Svensk 
Biblioteksförening och kommittén för mindre bibliotek och bokbussar, utmärkelsen och 
vandringspriset ”Årets Bokbuss”. Med utmärkelsen vill Svensk Biblioteksförening 
uppmärksamma och lyfta fram en buss som i den vardagliga verksamheten på ett 
kreativt sätt tar till vara möjligheter utifrån de resurser och förutsättningar som finns i 
den aktuella kommunen.  
 
Jag väljer här att presentera de två senaste årens pristagare, för att ge en fördjupad bild 
av hur bokbussverksamheten kan se ut i dag. Pristagarna är givetvis inte representativa 
för bokbussverksamhet i stort, utan endast enskilda exempel på hur en verksamhet med 
bokbuss kan se ut. Norrtälje fick priset Årets Bokbuss 2005. Juryns motivering till valet 
är bland annat att: 
 

”Norrtäljes bokbuss fungerar både på ett traditionellt och ett nyskapande 
sätt och är en omistlig och effektiv del i kommunens biblioteksstruktur. I 
enlighet med den kommunala biblioteksplanen i Norrtälje har avtal 
upprättats mellan glesbygdsskolor och bokbuss. Bokbussen i Norrtälje 
används för temautställningar och projekt i samarbete med skolorna. 
Bokbussen samarbetar också med lokala företag och annan kommunal 
verksamhet. Norrtälje bokbuss besöker under sommaren badstränder, 
campingplatser, bryggor och lanthandlare runt om i Roslagen. 
Verksamheten, som kombinerar boklån och turistinformation kallas 
biblioplayas och idén kommer från Spanien.” 

 
Lund och Kungsbacka får dela på priset som Årets bokbuss 2006. Ur juryns 
motiveringar läser vi exempelvis att: 
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”Lunds biblioteksbuss2 har rymd och ljus, är flexibel och tillgänglig. 
Biblioteksbussen är inredd och utrustad för att kunna användas av andra 
verksamheter inom kommunen och samarbete har inletts med Lunds 
Vägledningscenter, Skolbibliotekscentralen och Konsumentvägledningen. 
Bussen är utrustad med 32” Widescreen LCD-skärm som gör det möjligt att 
nå ut med information på ett effektivt sätt.” 
 
”Kungsbacka bokbuss – bussen är ett rullande kulturhus med inslag av 
musik, konst, utställningar och dramatik i trivsam småskalighet. Bussen 
samarbetar med energirådgivaren och konsumentvägledaren i kommunen. 
Sedan länge har bokbussen också aktivt arbetat med bokprat i skolor. 
Personalen har dessutom initierat ett större kommunövergripande projekt 
för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter.” 

 
De kommuner som här belönats visar olika möjligheter att pröva nya vägar när det 
gäller att vidareutveckla bokbussverksamheten i Sverige.  
 

                                                 
2 I vissa kommuner används benämningen biblioteksbuss i stället för bokbuss. 
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3. Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning samt litteratur kring bokbussverksamhet i 
Sverige.  
 

3.1 Bokbussverksamhet och forskning 
 
Med undantag av några magisteruppsatser som skrivits, företrädesvis inom 
ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap, finns ingen forskning gjord inom 
bokbussområdet när det gäller Sverige. Det finns dock en mängd äldre specialarbeten 
inom bibliotekshögskolan som berör bokbussverksamhet liksom även en del 
tidskriftsartiklar. Dessa artiklar är dock till största del även dem av äldre modell. Den 
enda monografi som handlar om bokbussverksamhet i Sverige är Sigurd Möhlenbrocks 
”Bokbussen kommer: en introduktion till verksamheten” utgiven av Bibliotekstjänst 
1973. Jag har också funnit konferensmaterial från olika bokbusskonferenser inom 
Sverige samt i andra länder. Genom mina litteratursökningar kan jag även konstatera att 
det har gjorts en hel del utredningar angående bokbussverksamhet genom åren. Ibland 
har utredningarna enbart handlat om bokbussverksamhet och i vissa fall har 
verksamheten tagits upp som en del i någon utredning om folkbiblioteksverksamhet i 
stort eller med särskild inriktning. Många av utredningarna har haft lokal karaktär. Det 
är endast en mindre del av detta material som kommer att tas upp i 
litteraturgenomgången. 
 

3.2 Monografi 
 
I ”Bokbussen kommer: en introduktion till verksamheten” (Möhlenbrock 1973) 
ventileras både målsättningsfrågor liksom för- och nackdelar med bokbussverksamhet 
samt många rent praktiska faktauppgifter såsom byggnationsråd när det gäller 
bokbussar, administrations- och ekonomifrågor. Skriften är naturligtvis inaktuell på 
många sätt men eftersom den utgör den enda enskilda i ämnet är den ändå värd att ta 
upp. Här förordas en decentraliserad biblioteksverksamhet, vilket innefattar en 
etablering av bokbussverksamhet i de områden där det finns ett tillräckligt 
befolkningsunderlag (ibid., s. 11). Utgångspunkten för planering av bokbussverksamhet, 
menar han, är följaktligen en befolkningsanalys innan man startar verksamheten (ibid., s 
18). Han anser vidare att bokbussen är fullt jämställd med ett fast bibliotek (ibid., s. 37). 
Om bokbussens målsättning skriver Möhlenbrock:  
 

”Ett förverkligande av de svenska folkbibliotekens målsättning att ‘aktivt 
verka för att största möjliga antal medborgare kommer i kontakt med de 
värden, som biblioteket representerar’ förutsätter, att biblioteket tillgriper 
en omfattande, systematisk public relationsverksamhet, syftande till att 
upplysa så många som möjligt av samhällets invånare om bibliotekets blotta 
existens liksom om de resurser i form av böcker och annat material, lokaler 
och personal, som står allmänheten till buds” (ibid., s. 10).  
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3.3 Magisteruppsatser 
 
Bokbussverksamheten har undersökts ur olika synvinklar i ett antal magisteruppsatser, 
men när det gäller min egen infallsvinkel på fenomenet bokbussverksamhet finns ingen 
tidigare studie gjord. Dock tangerar vissa av mina frågeställningar sådant som berörs i 
ett antal av de magisteruppsatser som här redovisas. 
 
”Bokbussen kommer och går – men består?: en undersökning av hur 
bokbussverksamhet skildras i Biblioteksbladet 1945-2006”  av Martina Bogren och 
Tove Brink ( 2007), kan sägas belysa bokbussverksamhet indirekt eftersom det är 
artiklarna som studeras och inte bokbussverksamheten primärt. Studien, som är alldeles 
färsk, finner jag intressant ur flera aspekter. Den undersöker hur kopplingen ser ut 
mellan bokbussverksamhetens utveckling sedan starten och den kulturpolitiska 
utvecklingen under samma period. Artiklarna i Biblioteksbladet undersöks med hjälp av 
idéanalys. Författarna konstaterar för det första att det är ett mycket litet antal artiklar 
om bokbussverksamhet som publicerats i Biblioteksbladet sedan 1990-talet. Endast två 
artiklar har varit publicerade under de senaste 15 åren (Bogren & Brink s. 31). Att 
bokbussverksamheten nästan inte alls skildrats i Biblioteksbladet sedan 1990-talet kan 
enligt författarna bero på att det kulturpolitiska fokuset i den allmänna 
biblioteksdebatten har ändrats (ibid., s. 62). Studien visar att under den tid som den 
kulturpolitiska praktiken har utvecklats har inte bokbussverksamheten i det stora hela 
förändrats alls. Bokbussverksamheten har fortfarande främst sin legitimitet i det 
sociologiska argumentationsschemat (ibid., s. 59). Det schema som här åsyftas finns 
förklarat i en artikel av Dorte Skot-Hansen (1999).3  Under den tid då 
bokbussverksamheten höll på att etableras i Sverige pågick en het debatt i 
bibliotekskretsar om bokbussens för- och nackdelar. Under ett antal år skrevs en del 
inlägg i frågan, vilka bland annat berörs i magisteruppsatsen av Bogren och Brink. 
Bokbussverksamheten skildras i artiklarna på ett övervägande positivt sätt och två 
huvudmotiveringar kan urskiljas; allmän service och social omsorg (ibid., s. 61). Det är 
användarnas önskemål som i mångt och mycket styr bokbussens bestånd, framgår också 
av undersökningen. Bogren och Brink menar vidare att den mycket positiva 
framställningen av verksamheten som ges i artiklarna kanske hade sett annorlunda ut 
om man på ett djupare plan undersökt låntagarnas upplevelser (ibid., s. 62). För 
verksamhetens framtid måste de verksamma formulera tydliga mål och riktlinjer, menar 
författarna. Detta är nödvändigt om legitimiteten ska kunna bibehållas (ibid., s. 63). 
 
En historisk ansats har ”Bokbussen från dåtid till nutid: en studie om bokbussens 
utveckling i Sverige”, (Lysebäck & Norrström 2000), vilken jag redan refererat till i 
avsnitten 1.3 och 2.5, samt ”Femtio år med den svenska bokbussen: en undersökning av 
dagens bokbussverksamhet och dess historia”, av Helena Rojsek, 1999. Bägge 
studierna har några år på nacken, så vissa faktauppgifter angående 
bokbussverksamheten har därför förändrats sedan de skrevs. Studierna ger dock en god 
orientering kring hur bokbussverksamheten etablerats i Sverige.I den förstnämnda 

                                                 
3 Dorte Skot-Hansen delar upp den nordiska kulturpolitiska historien efter 1945 i tre perioder. Skot-
Hansen menar att kulturpolitikens legitimering har skiftat från en humanistisk rationalitet till en 
sociologisk rationalitet och slutligen till en instrumentell rationalitet. I dag sker en samexistens av dessa 
tre, menar hon vidare.  
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studien beskrivs bokbussens historia i Sverige från 1948 fram till 1998. 
Frågeställningarna i studien kretsar kring hur bokbussverksamheten utvecklats och 
förändrats samt vilken inverkan samhällsutvecklingen och biblioteksutvecklingen haft 
på verksamheten. Metoden som används i studien är källanalys (Lysebäck & Norrström, 
2000). ”Femtio år med den svenska bokbussen: en undersökning av dagens 
bokbussverksamhet och dess historia” belyser även den hur bokbussverksamheten i 
Sverige vuxit fram och den analyserar också dagens verksamhet. Studiens metod är 
enkäter, vilka skickades ut till samtliga bokbusskommuner i Sverige. Frågeställningarna 
i undersökningen är bland annat vilka förutsättningarna var och bakgrunden till 
införandet av bokbussverksamheten i Sverige. Författaren undersöker också hur 
verksamheten med bokbussar har utvecklats sedan starten och diskuterar även en möjlig 
framtida bokbussverksamhet (Rojsek 1999). 
 
Gunhild Bergqvist har i ”Bokbussverksamhet: effektiv decentralisering av svensk 
biblioteksservice”? (2003) en regionalpolitisk ansats. Undersökningen bygger på 
kvalitativa intervjuer med bibliotekschefer och ansvariga bibliotekarier för 
bokbussverksamhet i sju kommuner. Författaren undersöker hur verksamheten med 
bokbuss ser ut i dessa kommuner samt tar även upp framtidsfrågor. Bokbussens 
funktion som decentraliserad biblioteksservice belyses i studien och författaren 
diskuterar även andra möjliga decentraliseringsmetoder när det gäller biblioteksservice 
(Bergqvist 2003, s. 60).  
 
Följande tre magisteruppsatser kommer inte att användas som ett jämförande material i 
denna undersökning, men jag väljer ändå att redovisa dem här för att belysa de olika 
delaspekter som bokbussverksamhet har studerats utifrån. 
 
Bokbussverksamhet studeras ur kulturpolitisk synvinkel i Margareta Klingbergs 
”Folkbibliotek och kulturpolitik: en undersökning av folkbiblioteksverksamhet i två 
kommuner från ett kulturpolitiskt perspektiv” (1999). Klingbergs undersökning gjordes 
i två skilda kommuner och belyser de delar av folkbiblioteksverksamheten som 
Klingberg anser vara viktiga ur kulturpolitisk synpunkt. Verksamheten jämförs med de 
statliga kulturpolitiska målen, bibliotekslagen och kommunernas egna kulturpolitiska 
mål.  
 
Bokbussverksamhet undersöks ur en metodisk synvinkel i Ulrika Samuelssons ”En buss 
kommer lastad: en undersökning av vilken roll bokbussen spelar för grundskollärares 
undervisning” (2002) och i Pia Brinkfeldts ”En känsla av service: upplevd 
tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster”(2005). Samuelsson gör en 
kvalitativ intervjuundersökning där nio grundskollärare redogör för hur de använder 
bokbussens service i sin undervisning (Samuelsson 2002, s 3). Studien visar att 
respondenterna i huvudsak är nöjda med bokbussens service, även om de använder 
bokbussen på ett varierat sätt. Samuelsson menar vidare att samverkansformer skulle 
kunna göra respondenterna ännu mer nöjda med servicen (ibid., s 49). Brinkfeldt 
behandlar i sin uppsats ämnet upplevd tjänstekvalitet ur ett användarperspektiv. Hon 
använder sig av kvalitativ metod och intervjuar både bibliotekspersonal och användare 
(Brinkfeldt 2005, s. 1). Brinkfeldt undersöker hur kvalitet kan upplevas vid användande 
av bibliotekets tjänst att skicka medier hem till bokbussens användare. Just denna tjänst 
beskrivs som ett försök att undvika att delar av bibliotekets bestånd står outnyttjat på 
bokbussens hyllor mellan bokbussturerna (ibid., s. 4). 
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3.4 Utredningar 
 
Dan Lundin skriver i ”Ända hem till fru Nilsson” (1990) som är en metodutredning om 
uppsökande biblioteksverksamhet initierad av Kulturrådet, bland annat om mobil 
biblioteksverksamhet. Användningen av bokbuss vid institutioner beskriver Lundin som 
en beprövad metod med flera fördelar. Den kan exempelvis användas på förmiddagar 
vilket är en tid som inte är så attraktiv för allmänheten. Det påpekas vidare att 
bokbussen fungerar bäst i de fall där användarna är rörliga och kan gå ut till bussen 
själva. I övriga fall kan bokbussen användas som ett transportmedel. Bokbussen kan 
också med fördel användas som en rullande Boken kommer-service (Lundin 1990, 
s.166). Metodutredningen syftade till att utveckla och förbättra bibliotekens metoder 
inom den uppsökande verksamheten. Definitionsmässigt delas i utredningen 
bokbussverksamheten upp i två skilda delar enligt följande: 
 

”Bokbussverksamheten kan som metod anses vara uppsökande om man 
använder den inom exempelvis arbetsplatsbibliotekens verksamhet eller för 
besök av förskolor eller äldreinstitutioner. Men den reguljära 
bokbussverksamheten riktad till bostadsområden räknas inte som 
uppsökande eftersom den i detta fall är att betrakta som en ersättning för ett 
fast bibliotek”. (ibid., s. 11-12). 

 
Huruvida denna uppdelning i dag har någon praktisk betydelse har jag svårt att avgöra, 
men det är intressant att ha uppdelningen i bakhuvudet när bokbussverksamheten 
undersöks. 
 
”I samma gamla hjulspår: en utredning om bokbuss i glesbygd” av Helena Svenne 
(1995) var ett samarbete mellan Bibliotek Gävleborg, Ljusdals kommunbibliotek och 
Statens Kulturråd. Rapporten innehåller tre delar. Den första delen tar upp ett 
bokbussprojekt i sex olika kommuner i Hälsingland där det skedde ett samarbete över 
kommungränserna. Samarbetet bestod bl.a. i att de kommuner som ägde en bokbuss 
sålde tjänster till angränsande kommun som efterfrågade bokbusservice i någon del av 
kommunen. Utbytet resulterade i att det gick att få ett effektivare utnyttjande av 
bokbussen om kommungränserna inte utgjorde något hinder. Den kartläggning som 
presenterades i rapporten skulle bilda ett underlag för fortsatt utvärdering. Bakgrunden 
var att glesbygden blev glesare; kommuninvånarna koncentrerades alltmer till 
centralorten. Dessutom ställde skolorna i kommunen alltmer krav på biblioteksservice. I 
takt med att också den kommunala ekonomin under 90-talet blivit sämre måste 
resursfördelningen ses över (Svenne 1995, s. 1). Skulle man även i framtiden kunna 
fortsätta detta samarbete?  Den andra delen i rapporten bestod i en 
användarundersökning i Ljusdals kommun. I form av enkäter fick privatanvändare och 
användare från institutioner säga sin mening om den service som bokbussen erbjöd 
(ibid., s. 10). Svarsfrekvensen var 71 % vilket i statistiska sammanhang är ett klart 
godkänt resultat för att kunna dra generella slutsatser (ibid., s. 13). Undersökningen 
visade att 61 % av privatanvändarna i första hand lånar skönlitteratur när de besöker 
bokbussen. En majoritet av dessa efterfrågade också i första hand fler skönlitterära 
böcker (ibid., s. 17). Om bokbussen slutade köra svarar 70 % av de privata användarna 
att de i stället skulle utnyttja biblioteket i Ljusdal (ibid., s. 24). De slutsatser som drogs 
utifrån enkätundersökningen var att för privatanvändarna fyller bokbussen en stor social 
funktion i deras liv. Om bokbussen försvinner har en majoritet ändå alternativa 
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möjligheter att låna böcker. De institutionella användarna däremot har inga andra 
alternativ (ibid., s. 30). Det framhålls även i undersökningen att bokbussen hade en 
slagsida mot fritids- och nöjesläsning och att den därför bör kompletteras med mer 
pedagogiska funktioner för att också ha en mer folkbildande profil för både barn och 
vuxna (ibid., s. 33). 
Den tredje delen i rapporten tar upp bokbussen i framtiden. Det är Kerstin Hassner, 
dåvarande fritids- och kulturchef i Ljusdals kommun, som ger sina reflektioner och 
tankar kring detta.  Hon förordar att kommunen satsar på en mindre buss med flexibel 
inredning på så sätt att det finns olika utbud för privata användare respektive 
institutionsanvändare. Datorer och teknisk utrustning borde också införskaffas och 
bokbussen skulle förvandlas till ett mobilt informationscenter. Det borde också finnas 
möjlighet till ett visst utställningsutrymme för exempelvis lokala konstnärer, ansåg 
Hassner. Detta skulle alltså ske på bekostnad av antalet böcker i bokbussen (ibid., s. 39).  
 
Utredningen är nu tolv år gammal och när jag läste den blev jag nyfiken på vad som 
hänt med bokbussverksamheten i dessa kommuner efter det att utredningen gjordes. Hur 
gick det med samarbetet mellan kommunerna som syftade till att utnyttja bokbussen på 
ett effektivt sätt utan att ta hänsyn till kommungränser?  Har verksamheten fått leva kvar 
i de glesbygdskommuner som undersökningen gjordes? Och hur har det gått med 
planerna på att förvandla bokbussen till ett mobilt informationscenter? Efter kontakter 
med Helena Svenne, som sammanställt utredningen, och Lotta Trosell Svender, chef på 
Ljusdals bibliotek, fick jag reda på att av de kommuner som ingick i undersökningen är 
det i dag bara två av sex som fortfarande har bokbussverksamhet. Dessa kommuner har 
bara verksamhet i sina egna kommuner, så inget samarbete över kommungränser 
förekommer längre. Ljusdals kommun, där enkätundersökningen gjordes angående 
bokbusservice, är en av de kommuner där bokbussverksamheten finns kvar. Det är 
fortfarande samma bokbuss, av årsmodell 1989, som trafikerar kommunen. Utan att ha 
gjort någon djupare efterforskning synes bokbussverksamhetens innehåll i dag till stora 
delar vara densamma som för tolv år sedan i Ljusdals kommun frånsett att alltså 
samarbetet över kommungränserna har upphört. Visionerna om att bland annat göra 
tekniska förändringar när det gäller bokbussen har inte genomförts. 2005 gjordes en ny 
utredning där det fastställdes att ”den mobila verksamheten skulle bibehållas”. 
Bokbussen är nu i behov av att bytas ut, och inför detta byte undersöks olika alternativ 
när det gäller bokbusservice.  
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4. Teori. 
 
I detta kapitel presenterar jag vilka teorier jag valt för att bilda en ram kring 
intervjuundersökningen och dess analys. Teorierna har valts utifrån kriteriet att vara så 
överskådliga som möjligt och i detta sammanhang väl förklara de fenomen jag avser att 
belysa. Både Mary Jo Hatch samt Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens teorier 
har hjälpt mig att hitta ett tydligt mönster när det gäller tolkningen av 
intervjuundersökningens resultat. 

4.1 Organisationsteoretiska begrepp 
 
Biblioteket kan i detta sammanhang ses som en organisation. Beroende på vilken nivå 
man placerar in olika begrepp i kan man även säga att bokbussverksamheten är en 
organisation. Den kan också betraktas som en verksamhet inom biblioteket, utförd av en 
särskild arbetsgrupp. Med hjälp av modellen nedan kan en organisation beskrivas: 
(Illustrationen återgiven med tillstånd av Studentlitteratur).  
 
 

 
 
 
 
I ”Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv” presenteras 
denna femcirkelmodell (Hatch 2002, s. 34). Modellen vill åskådliggöra organisationens 
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olika delar; hur de förhåller sig till varandra och till omgivningen. Denna modell visar 
hur en organisation kan uppfattas – som teknologier, sociala strukturer, kulturer och 
fysiska strukturer som överlappar och genomsyrar varandra i omgivningen (ibid., s. 33). 
Utifrån denna modell har jag valt att se den inre delen av bokbussverksamhet. Modellen 
förmedlar en överskådlig bild av de olika delarna som ingår i verksamheten, och därför 
har denna fått fungera som utgångspunkt då jag fördjupat mig i just Hatchs teorier kring 
organisationer. Jag måste dock klargöra att Hatchs studie innehåller teorier ur flera olika 
perspektiv, som bokens titel anger, och det som tas upp i denna uppsats är endast en 
mindre del av de teorier och inriktningar som redovisas i boken. Hatch definierar den 
fysiska strukturen som relationerna mellan de fysiska elementen i en organisation. De 
kan bestå av byggnader och den geografiska omgivningen där organisationen verkar 
(ibid., s. 190). Teknologin beskriver de fysiska hjälpmedel, aktiviteter och kunskaper 
som en organisation använder sig av för att producera det resultat som ska skapas (ibid., 
s. 155). Den sociala strukturen undersöker relationer mellan sociala sfärer inom 
organisationen. Det kan vara människor och de organisatoriska enheter som de tillhör 
(ibid., s. 190). Kultur avser den organisationskultur som råder inom och präglar en 
organisation (ibid., s. 269). När det gäller min inriktning av det organisationsteoretiska 
området kommer jag i huvudsak att beröra delarna social struktur och kultur. Även om 
det inte går att se de olika delarna i femcirkelmodellen som helt fristående är det just de 
två nämnda delarna som jag kommer att fokusera på. 
 
Inom organisationer finns många formella grupper. Dessa kallas för divisioner, 
avdelningar och så vidare. I detta fall finns alltså avdelningen bokbussverksamhet. I 
”Organisation: att beskriva och förstå organisationer” definierar Bengt Abrahamsson 
och Jon Aarum Andersen en formell grupp som en samling människor som fått sig 
tilldelade bestämda arbetsuppgifter och mer eller mindre uttalade mål samt regler för sin 
verksamhet (2005, s. 112). Denna grupp, som också är en sekundärgrupp, fortsätter att 
existera även om dess medlemmar byts ut helt eller delvis (ibid., s. 113). Grupper kan 
sägas ha en dynamisk karaktär. De flesta grupper är i ständig förändring (ibid., s. 114). 
Det finns också alltid en struktur i grupper. Med strukturer i en organisation menas de 
fasta ramar som olika processer utspelar sig inom (Christensen et al 2005, s. 27). Men 
organisationsstrukturen säger egentligen ingenting om hur organisationsmedlemmarna 
handlar rent konkret utan ger enbart ramar eller förutsättningar för detta. 
Organisationens medlemmar har olika arbetsuppgifter att utföra. I grunden styrs också 
dessa arbetsuppgifter av en målsättning av något slag. När det gäller själva grundsynen 
på vad mål eller målsättning är för något kan man se på detta ur två olika synvinklar. 
Skiljelinjen går här mellan den rationalistiska organisationsteorin och systemteorin. 
Dessa två teorier är också de två olika grenarna av organisationsteorin Enligt den 
rationalistiska organisationsteorin är det huvudmannens mål/målen och intressen som är 
orsaken till att organisationen etableras och organisationen ses som ett verktyg för att nå 
de uppsatta målen (Abrahamsson & Andersen s.162). Huvudmannen är i detta fall 
ytterst medborgarna; genom den folkvalda ledningen. Systemteorin avvisar däremot 
mål/målen som utgångspunkt för studiet av organisationer. Katz och Kahn, som hör till 
de viktigaste förespråkarna för systemteorin, säger att målen förändras över tiden och att 
ledningen, eller huvudmannen, tillsammans med omgivningen bestämmer målen och 
målformuleringen (ibid., s. 163). Systemteorin menar vidare att målen uppstår som en 
konsekvens av att organisationen verkar (ibid., s. 164). Min egen ståndpunkt är att 
betrakta målen ur systemteoretisk vinkel. Målen kan, oavsett vilken gren av 
organisationsteorin man anammar, ses som begrepp eller definitioner av något som man 
önskar uppnå eller realisera. Målen kan medvetet vara oklara, vilket är vanligt inom just 
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offentlig verksamhet (Christensen et al 2005, s. 102). Orsaken till att målen ofta 
formuleras i komplexa och vaga ordalag är att man försöker prioritera många olika 
hänsyn och aktiviteter samtidigt (ibid., s. 111). Det finns mål på olika nivåer inom 
organisationer. När det gäller bibliotek finns det officiella mål; exempelvis 
bibliotekslagen, lokal biblioteksplan eller liknande. Dessa mål kan betraktas som en 
källa till legitimitet och de kan också sägas rättfärdiggöra organisationens aktiviteter. De 
operationella målen är de faktiska mål som människorna i organisationen arbetar för 
under en given tid. Dessa mål kan avvika från de officiella (Abrahamson & Andersen s. 
174). Målen på denna nivå är mer exakta och specificerar de saker som verksamheten 
ska fokusera på. 
 

 4.1.1 Allmänt om organisationskultur 
 
För att studera organisationer inifrån måste man förutom att exempelvis ta fasta på de 
sociala strukturerna också ta hänsyn till de mer informella normerna och värderingarna 
som finns hos organisationens medlemmar. Dessa värderingar är inbakade i mer eller 
mindre etablerade traditioner och beteendemönster som organisationsmedlemmarna 
tillägnat sig genom erfarenhet och dagligt arbete tillsammans med varandra 
(Christensen et al s. 28). Organisationskulturen kan sägas representera ett komplext 
mönster av uppfattningar, förväntningar, idéer, värden, attityder och beteenden som 
delas av organisationens medlemmar (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 128). En 
organisationskultur kan också sägas vara något som ”sitter i väggarna” (Christensen et 
al 2005, s. 53). Organisationskultur är något som ofta kan spåras tillbaka till den eller de 
som startade verksamheten. Uppfattningar som genomsyrade verksamheten vid denna 
tid har befästs och levt vidare efter att hon eller han slutat. Organisationskulturen får 
ofta även näring utifrån genom organisationens kontakt med omgivningen. Den 
utvecklas dessutom ur behovet att upprätthålla effektiva samarbetsformer mellan 
organisationens medlemmar och anställda (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 131).  
 

4.1.2 Social struktur enligt Hatch 
 
Struktur kan ses som relationer mellan delar av en organiserad helhet (Hatch 2002, s. 
190). Organisationens uppgift är att utföra en viss uppsättning aktiviteter för 
omgivningen, och det sätt på vilket arbetet delas upp och fördelas till organisationens 
medlemmar är en del av den sociala strukturen som kallas arbetsdelning (ibid., s. 194). 
Denna handlar också om hur arbetsuppgifterna grupperas tillsammans i organisatoriska 
enheter, som exempelvis avdelningar (ibid., s. 195). En delaspekt av den sociala 
strukturen är begreppen differentiering och integration, som kan beskrivas som att 
arbetsuppgifter delas upp inom organisationen men att det samtidigt krävs en 
sammanhållning, integration, av verksamheten för att organisationen ska fungera (ibid., 
s. 191-192). Hatch menar att det inte finns något universalmedel när det gäller att hitta 
den bästa organisationsformen. Det har gjorts försök att finna ut statistiska samband 
mellan struktur och prestation för att komma fram till en formel som garanterade 
framgång. Men empirisk forskning har visat att graden av samband mellan två variabler, 
exempelvis struktur och prestation, varierar med andra aspekter av organisationen, som 
teknologi och omgivning. Detta kallas för situationsteorin (ibid., s. 196). 
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I organisationer samverkar människor med varandra och struktureringsteorin ser 
interaktionen som själva grunden för den sociala strukturen. De interaktionsmönster 
som bildas är dynamiska och kan lätt förändras varvid den sociala strukturen också 
påverkas (ibid., s. 210-211). Varje social struktur har inbyggda konflikter och 
motsättningar, vilka är en följd av att det i praktiken är omöjligt att integrera en 
differentierad organisation på ett perfekt sätt (ibid., s. 214). 
 

4.1.3  Kultur enligt Hatch 
 
Begreppet organisationskultur är mycket svårt att definiera. En definition som har förts 
fram av socialpsykologen Edgar Schein lyder: 
 

”The pattern of basic assumptions that a given group has invented, 
discovered, or developed in learning to cope with its problems of external 
adaptation and internal integration, and that have worked well enough to be 
considered valid,and, therefore, to be taught to new members as the correct 
way to perceive, think, and feel in relation to these problems” (Hatch 2002 
s. 236). 

 
Citatet säger oss att det centrala i begreppet organisationskultur är att man delar något. 
Men det har visat sig vara omöjligt att verkligen hitta dessa gemensamma innebörder 
och värderingar. Att dela en kultur betyder att varje medlem deltar i och bidrar till 
kulturmönstret i vid bemärkelse, men de enskilda medlemmarnas bidrag och 
erfarenheter är inte identiska (ibid., s. 237). Det är flera faktorer som bidrar till att en 
organisationskultur uppstår och befästs. Innan anställningen har organisationens 
medlemmar påverkats av flera kulturella institutioner, familj, samhälle, 
utbildningssystem. Dessa sammanslutningar formar attityder, beteende och identitet. 
Hatch menar att kulturen i en organisation formas av större kulturella processer i 
organisationens omgivning samt inte minst inom organisationen (ibid., s. 231). 
Schein har format en teori kring organisationskultur, och denna har kommit att bli 
inflytelserik inom organisationsteorin. Teorin formades i början under 1980-talet men 
har under senare år modifierats. Enligt Schein återfinns kulturen på tre nivåer (ibid., s. 
241 f). På ytan finns artefakter, som produceras av kulturellt styrda handlingar. Denna 
nivå är synlig och uppenbar. Under denna nivå ligger värderingar och normer för 
beteendet som organisationens medlemmar är medvetna om, reagerar på och 
upprätthåller. Värderingarna och normerna påverkar medlemmarnas val och andra 
handlingar. På den djupaste nivån finns kärnan av grundläggande uppfattningar och 
antaganden. Denna nivå är osynlig och tas för given (ibid., s. 241-247). Det som är 
kärnan i en organisationskultur är antaganden, som utgörs av icke ifrågasatta 
”sanningar”, och de ligger utanför vårt medvetande (ibid., s. 242). Värderingar 
specificerar det som är viktigt för medlemmarna i en kultur och normerna, som är 
oskrivna, gör klart vilket beteende de kan förvänta sig av varandra (ibid., s. 246). 
Artefakter är de rester av beteendet som bottnar i kulturella normer, värderingar och 
antaganden. De är alltså synliga och kan uttryckas på tre olika sätt. De kan bestå av 
fysiska manifestationer såsom den fysiska utformningen i form av exempelvis 
byggnader. De kan också vara beteendemässiga manifestationer och kan bestå i 
traditioner eller kommunikationsmönster. Slutligen kan artefakterna ha formen av 
verbala manifestationer som kan vara jargong eller berättelser (ibid., s. 246-247). 
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4.2  Andersson och Skot-Hansens modell 
 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens modell över det lokala bibliotekets profil, 
som presenterades i ”Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling” (1994), är välkänd 
inom biblioteks- och informationsvetenskapliga studier. Modellen ville ursprungligen 
bilda underlag för hur biblioteket kunde profilera sig genom att exempelvis förstärka 
någon eller flera av delarna. Modellens delar, eller uttryckt som bibliotekets roller, har 
sin förankring i det omgivande samhället. Den konstruerades utifrån ett 
institutionsperspektiv men har också använts ur låntagarperspektiv i vissa 
undersökningar. Genom att använda mig av modellen i analysavsnittet kan jag studera 
informanternas svar utifrån modellens delområden. På vilket eller vilka sätt framhålls 
modellens delområden av informanterna? Finns det någon slagsida åt något håll? 

 
(Andersson & Skot-Hansen 1994, s 18) 
 
Modellen ovan kan sägas vara komplex. Den innehåller fyra olika delområden som 
delvis överlappar varandra. Delarna har också, som tidigare nämnts, kopplingar till olika 
samhällsfaktorer.  Dessa faktorer är de som anges utanför modellens cirklar. En 
kortfattad beskrivning av de olika delarna och exempel på vad de kan innehålla, följer 
nedan:  
 
Kulturcentrum; (kulturcenter) denna del är kopplad till kultursektorn i stort och 
innefattar bibliotekets utbud av kulturella och konstnärliga upplevelser. Den rymmer 
utlån av olika media samt programverksamhet och utställningar. 
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Kunskapscentrum; (videnscenter) denna del är kopplad till utbildningssektorn och 
innefattar de bibliotekstjänster som kan knytas till utbildning och upplysning. Det kan 
vara tillhandahållande av studieplatser, kursböcker samt uppslagsverk. 
Informationscentrum; (informationscenter) denna del är kopplad till arbetslivet i grova 
termer och innefattar bibliotekets utbud av samhällsinformation och möjligheter till 
referensservice liksom även Internetsökning. 
Socialt centrum; (socialcenter) denna del är kopplad till den sociala välfärden och 
innefattar bibliotekets möjligheter att erbjuda rådgivning i olika frågor samt att 
tillhandahålla olika slag av uppsökande verksamhet. Inom denna del ryms även 
biblioteket betraktad utifrån aspekten mötesplats. 
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5. Metod och material 
 
I detta kapitel motiverar jag mitt metodval och diskuterar kring den förförståelse jag har 
inom mitt forskningsområde. Jag redogör också för mitt urval av informanter och hur 
jag gått tillväga rent praktiskt. Därefter förklarar jag min analysmetod samt berättar 
kortfattat om de kommuner varifrån mina informanter kommer. Reflekterande tankar 
kring de intervjuer jag genomfört följer sedan och därefter presenterar jag mina 
informanter. Slutligen följer en redogörelse för hur mitt intervjumaterial presenteras i 
kapitel 6. 
 

5.1 Val av metod 
 
Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang skriver i ”Forskningsmetodik: om 
kvalitativa och kvantitativa metoder”, att metoden är ett redskap för att uppnå de 
målsättningar man har med olika undersökningar och med sin forskning (1997, s. 11). 
Vilken metod som väljs beror på vilken typ av undersökning som ska göras. När det 
gäller de frågeställningar som jag formulerat kring bokbussverksamheten är det möjligt 
att vissa av dessa frågor kunnat besvaras med hjälp av enkät. Andra frågor däremot 
kräver mer resonerande och även möjlighet till följdfrågor och då hade enkäter inte varit 
rätt metod. En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod kunde ha varit ett 
alternativ, men mitt val föll slutligen på enbart kvalitativa intervjuer. Eftersom jag 
önskade uppnå en djupare förståelse för bokbussverksamhet anser jag att den kvalitativa 
metodens fördelar överväger i detta fall. Genom att välja denna metod valde jag 
samtidigt en närhet till dem som kom att ingå i undersökningen (Holme & Solvang 
1997, s. 92). Närheten innebär att man personligen möter varje person som ska 
intervjuas. Mötet kan beskrivas som ett samspel mellan två personer som samtalar om 
ett ämne av gemensamt intresse, skriver Steinar Kvale i ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun” (1997, s. 21). Denna utgångspunkt hade jag med mig till de 
intervjuer som jag sedan genomförde. Genom att välja den kvalitativa metoden, i detta 
fall intervjuer, kunde jag utforma varje intervju individuellt, även om jag utgick ifrån en 
intervjumanual. Yvonne Tasker framhåller att just flexibiliteten är en stor fördel när det 
gäller den kvalitativa metoden och genom följdfrågor kan svaren utvecklas och 
fördjupas i de fall då informanterna har saker att tillägga (Bell 2000, s. 119). Eftersom 
den kvalitativa metoden i första hand har ett förstående syfte, och inte strävar efter att 
pröva om informationen har en generell giltighet eller ej, innebär det att urvalet av 
informanter görs enligt andra premisser än då det gäller den kvantitativa metoden. 
Urvalet görs systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt 
och strategiskt definierade (Holme & Solvang 1997, s. 101). I mitt fall innebär det att 
jag definierade för mig själv vilket urval jag skulle göra när det gäller informanter, 
vilket jag kommer att redogöra för i avsnittet 5.3. 
 

 5.2 Förförståelse 
 

”En god personlig förförståelse är en tillgång för forskaren som hon bör 
utnyttja i hennes strävan att vinna kunskap om det fenomen hon vill 
belysa”…”Samtidigt bör forskaren vara medveten om att företeelsen i 
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någon mån är förgivettagen, vilket kan hindra henne att hålla blicken öppen 
för de icke förutsedda iakttagelserna” (Jonsson 2003, s. 19). 
 

De svårigheter om förförståelse som Jonsson här belyser, har jag reflekterat mycket 
kring. Den roll som jag har i denna undersökning är forskarens, nämligen att studera en 
verksamhet som jag bestämt mig för att utforska. Samtidigt har jag genom min egen 
yrkeserfarenhet redan vid start en sorts förförståelse som inte kan bortses ifrån. Denna 
förförståelse påverkar på flera sätt. Den kunskap som jag har kan göra det lättare att 
förstå det som mina informanter pratar om då de beskriver verksamheten. Samtidigt 
inser jag att jag kan vara låst vid vissa föreställningar om bokbussverksamhet redan 
innan jag startat mina intervjuer. Det kan också finnas en risk att jag tolkar 
intervjumaterialet utifrån mina redan etablerade referensramar. Kanske att det kan vara 
svårt att vara helt öppen för nya eventuella infallsvinklar, som informanterna 
presenterar, när man som jag redan är insatt i verksamheten? En medvetenhet hos mig 
har hela tiden funnits att jag kan vara alltför präglad av bokbussverksamhet genom mitt 
dagliga arbete där, men det är uteslutande så i en forskningssituation att den som 
undersöker något alltid har en historik i bagaget som i viss mån kan påverka det färdiga 
forskningsresultatet.  
 

5.3 Urval av informanter och kommuner samt tillvägagångssätt 
 
För att genomföra min undersökning bestämde jag i ett inledningsskede för att välja 
informanter från både glesbygds- och storstadskommuner. Detta för att jag hade 
ambitionen att belysa mitt ämnesval så brett som möjligt. Jag var också intresserad av 
att se i fall skillnader kunde skönjas i informanternas svar beroende på om de arbetade i 
glesbygd eller storstad. En utgångspunkt från min sida var också att välja både 
informanter som var direkt delaktiga i den dagliga bokbussverksamheten samt 
informanter som har någon form av ansvarsposition för verksamheten. Eftersom det 
finns en hel del kommuner att välja bland när det gäller att studera bokbussverksamhet 
fick jag i samråd med min handledare göra ett lämpligt urval. När det väl blev dags för 
det praktiska genomförandet visade det sig vara svårt att hitta tillräckligt med 
glesbygdskommuner inom någorlunda rimligt avstånd från Göteborg där jag bor. 
Eftersom jag personligen ville besöka informanterna, och inte göra telefonintervjuer, 
fick jag modifiera mitt val av tänkbara kommuner till glesbygds- eller 
landsbygdskommun respektive kommuner enligt kategorin ”Större stad”. 4 Slutligen har 
jag alltså valt informanter från tre olika grupper. Tre informanter kommer från en 
glesbygdskommun, fyra från två landsbygdskommuner och sex informanter kommer 
från tre olika kommuner som kategoriseras som större städer enligt Svenska 
Kommunförbundets gällande indelning från 2004. Jag hade inga personliga kontakter i 
någon av kommunerna, så jag sökte upp tänkbara informanter via de olika bibliotekens 
webbplatser, från vilken det fanns länkar till de olika bokbussavdelningarna. Därefter 
hade jag först telefonkontakt med en av de tilltänkta informanterna i respektive 
kommun. Dessa kunde i sin tur förmedla vidare att jag ville intervjua ytterligare någon i 
arbetsgruppen. Nästa steg var en skriftlig förfrågan om de ville delta i undersökningen. I 

                                                 
4 Vid urvalet har jag utgått ifrån den indelning av kommuner som Svenska Kommunförbundet gjort och 
som var giltig 2004. Indelningen är gjord efter strukturella faktorer som befolkningsstorlek och 
näringslivsstruktur. Sveriges kommuner är enligt denna indelade i nio olika grupper. Fr.o.m. 2005 
ändrades denna indelning något. 
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brevet klargjordes syftet med densamma. Anonymitet garanterades vad gällde deras 
medverkan. Samtliga tillfrågade var positiva till att delta i undersökningen.  
 
Innan jag påbörjade intervjuerna gjorde jag en provintervju på min egen arbetsplats. 
Syftet var dels att testa om frågorna var tydliga och relevanta, och dels ville jag veta hur 
inspelningstekniken fungerade, både för den som blev intervjuad och för mig själv. Den 
som jag provintervjuade fick efteråt möjlighet att komma med kommentarer angående 
frågorna, vilket ledde till att jag gjorde små justeringar i min frågemanual. Jag har sedan 
genom personligt besök på de olika biblioteken, där bokbussverksamheten är 
stationerad, genomfört intervjuerna. Jag hade alltid möjlighet att också bekanta mig med 
det aktuella biblioteket, och i en av kommunerna hann jag också åka med bokbussen på 
en av dess turer. Intervjuernas längd har varit från cirka en halvtimme upp till cirka en 
timme. Intervjuerna har spelats in på band, vilket alla informanter gick med på. Därefter 
har intervjuerna nedtecknats. Dessa utskrifter har, så långt det varit möjligt, skett 
ordagrant. Efteråt har jag skickat utskrifterna till informanterna för justering av 
eventuella missuppfattningar och i något fall också komplettering. Några av 
informanterna har velat ha smärre justeringar av texten, vilket jag då gjort. Intervjuerna 
har genomförts under januari och februari 2006. 
 

5.4 Analysmetod 
 
Analysen av intervjumaterialet har skett med hjälp av textanalys; mer specifikt 
helhetsanalys. Detta är en metod som innebär att man ser till helheten i den insamlade 
informationen. Intervjuerna får en mening först när de sätts in i det sammanhang i vilket 
det gjordes. Vissa teman och problemområden väljs ut medan andra aspekter inte berörs 
(Holme & Solvang 1997, s. 141). Genom att bearbeta intervjumaterialet med hjälp av 
helhetsanalys utkristalliserade sig så småningom olika teman som kom att belysa 
bokbussverksamheten utifrån informanternas svar. Intervjutexten har upprepade gånger 
gåtts igenom för att söka hitta olika mönster och att också finna ett möjligt sammanhang 
i de svar som informanterna gav. För mig var det också viktigt att försöka analysera de 
svar som inte gavs eller som var kortfattade alternativt mycket tvekande. Betydde detta 
något? 
 
De temaområden som jag utgick ifrån när jag analyserade utsagorna kom att kretsa 
kring de konkreta frågeställningarna liksom de mer allmänna funderingarna kring 
bokbussverksamhet som jag presenterat i inledningen. Det första temaområdet består av 
organisationsaspekter; hur beskriver informanterna den inre organisationen samt 
verksamhetens motiv och mål? Det andra området innefattar bokbussverksamhetens 
konkreta innehåll gentemot användarna; hur beskrivs detta av informanterna? Det tredje 
analystemat utgår ifrån den särskilda problematik kring bokbussverksamheten som jag 
funnit i informanternas svar. Det gäller exempelvis deras syn på förändringar av 
verksamheten, både de som skett genom åren och de som eventuellt kan tänkas ske 
framöver. Utifrån dessa teman kom jag därefter att gå vidare i min tolkningsprocess 
genom att knyta an till teorier kring organisationer samt kring bibliotekets olika roller. 
Dessa teorier finns beskrivna i kapitel 4. 
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5.5 Kommunerna 
 
Mina informanter garanterades anonymitet då de ställde upp för att bli intervjuade om 
bokbussverksamhet. Därför kommer ingen grundlig redovisning av fakta kring 
kommunerna från vilka informanterna kommer att ges. Istället presenteras endast vissa 
faktauppgifter som möjligen kan vara av intresse att veta för att lättare kunna tolka 
intervjuundersökningen. 
 
Kommun A:  
100 000 inv. Här finns huvudbibliotek, 11 stadsdelsbibliotek och en bokbuss från 2000-
talet 
 
 
Kommun B:  
23 000 inv. Här finns huvudbibliotek, 3 filialer och en bokbuss från 1980-talet. 
 
Kommun C:  
55 000 inv. Här finns huvudbibliotek, 6 filialer och en bokbuss från 2000-talet. 
 
Kommun D:  
14 000 inv. Här finns ett kommunbibliotek och en bokbuss från slutet av 1990-talet 
 
Kommun E:  
180 000 inv. Här finns huvudbibliotek, 11 filialer och 2 bokbussar. En är från 1990-talet 
och en från 2000-talet. 
 
Kommun F:  
13 000 inv. Här finns ett kommunbibliotek, 2 filialer en bokbuss från 1980-talet. 
 

5.6 Reflektion kring intervjuerna 
 
Vid själva intervjutillfället fick informanterna veta att jag själv arbetade inom 
bokbussverksamhet. Det föll sig naturligt att jag gjorde det, så att de skulle veta att jag 
till viss del hade kunskap inom området. Naturligtvis finns det en risk att de intervjuade 
genom vetskapen av detta blev påverkade när de svarade, men jag bedömer att risken 
för detta är liten. Det hade inte känts etiskt riktigt att inte vara öppen med detta, då jag 
genomförde intervjuerna. Möjligen har informanternas svar varit mindre uttömmande 
p.g.a. att de visste att jag så att säga redan var kunnig inom bokbussområdet. De kanske 
omedvetet inte gick in på detaljer som de förutsåg att jag redan kände till? Detta har jag 
funderat kring efteråt. 
Genom att ha ett förhållandevis stort antal informanter och även ett omfattande 
frågematerial kan jag också konstatera att frågorna kanske inte har gått in på djupet 
tillräckligt mycket. Det hade kanske varit att föredra att frågorna varit färre och mer 
uttömmande. Kanske att frågorna i vissa fall också var vagt formulerade, och att de gav 
för mycket utrymme för godtyckliga svar? 
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5.7 Presentation av informanter 
 
Informanterna, tretton till antalet, består av tolv bibliotekarier och en 
bokbusschaufför/biblioteksassistent. Bibliotekarierna har mellan två och tjugofem års 
yrkeserfarenhet av bokbussverksamhet. Tio av dem har även annan bibliotekserfarenhet 
innan de började tjänstgöra som bokbussbibliotekarie. Medelåldern hos mina 
informanter är cirka 50 år. Av de tolv bibliotekarierna har tre av dem en chefsposition; 
antingen för bokbussavdelningen, biblioteket eller kulturverksamheten i kommunen. 
Tre andra bibliotekarier är ansvariga inom respektive bokbussavdelning, vilket innebär 
att de är samordnare och exempelvis ansvarar för schemaläggning och det löpande 
arbetet. Bokbusschauffören arbetar även som biblioteksassistent. Mina informanter 
representerar olika positioner inom bokbussverksamheten, vilket också kan ge avtryck i 
resultatet av intervjuundersökningen  Av mina informanter är det flera som säger att de 
hamnade på bokbussavdelningen av en slump. De beskriver det som att ”timmar blev 
lediga” och då sökte de sig till avdelningen. Flera av informanterna ger en ganska 
neutral bild av sitt yrkesval. Men det finns även informanter som berättar att de aktivt 
sökt sig till bokbussverksamheten genom ett från början stort intresse för just denna 
verksamhet. En informant säger att arbetet som bokbussbibliotekarie är ”ett drömyrke”, 
och flera andra informanter ger ett intryck av att ”brinna” för sitt arbete. 
 
Här presenterar jag informanterna med fingerade namn, antal år inom 
bokbussverksamhet samt inom yrket. Namnen är knutna till de olika grupperna av 
kommuner: L som begynnelsebokstav innebär att informanten tillhör gruppen 
landsbygdskommun/glesbygdskommun. S som begynnelsebokstav markerar 
storstadskommun. 
 
Lars. 4 år som kulturchef. Arbetat som bibliotekarie sedan 1976, varav 10 år inom 
bokbussverksamhet. 
 
Leif. 4 år som bokbussbibliotekarie. Arbetat som bibliotekarie sedan 1999. 
 
Lena. 3 år som bokbussbibliotekarie. Arbetat som bibliotekarie sedan 1990. 
 
Lennart. 12 år som bokbusschaufför. 
 
Lisa. 5 år som bibliotekschef. Arbetat som bibliotekarie sedan 1974, varav 20 år som 
bokbussbibliotekarie. 
 
Lori. 21 år som bokbussbibliotekarie.  
 
Louise. 15 år som ansvarig bokbussbibliotekarie. Arbetat som bibliotekarie sedan 1986. 
 
Sanna. 2 år som bokbussbibliotekarie.  
 
Sofia. 15 år som bokbusschef. Arbetat som bibliotekarie sedan 1974. 
 
Solveig. 25 år som ansvarig bokbussbibliotekarie. Arbetat som bibliotekarie sedan 
1968. 
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Stina. 5 år som bokbussbibliotekarie. Arbetat som bibliotekarie sedan 1986. 
 
Susann. 5 år som ansvarig bokbussbibliotekarie. Arbetat som bibliotekarie sedan 1998. 
 
Sylvia. 7 år som bokbussbibliotekarie. Arbetat som bibliotekarie sedan 1981. 
 

5.8 Presentation av intervjumaterialet 
 
En utgångspunkt vid mina val av informanter har varit att intervjua bibliotekspersonal 
sysselsatta med bokbussverksamhet i två skilda grupper av kommuner. Senare fick jag 
dock modifiera detta val till tre grupper av kommuner, vilket jag redovisat för i avsnitt 
5.3. Den fråga jag ställde mig själv i ett inledningsskede var om informanterna skulle 
svara olika på mina frågor, beroende på om de tjänstgjorde i en 
landsbygds/glesbygdskommun eller i en kommun av karaktären ”större stad”. Det var 
en tänkbar hypotes hos mig att så skulle vara fallet. Men utifrån resultatet av denna 
intervjuundersökning har jag i stort sett inte kunnat se någon tydlig skillnad på 
informanternas svar enligt ovanstående kriterium. Det är endast när det gäller något av 
mina frågeområden där jag har kunnat se en skiljelinje som troligen kan härröra från 
karaktären på kommun som informanterna tjänstgör i. Därför har jag valt att presentera 
det färdiga intervjumaterialet utifrån att informanterna ses som en grupp. Men eftersom 
jag gett dem olika fingerade namn beroende på kommuntillhörighet, kan man ändå 
enkelt se vilken typ av kommun som informanten tjänstgör i. Enbart vid de 
frågeområden då en skillnad i svar möjligen skulle kunna kopplas till vilken typ av 
kommun som informanten tjänstgör i, har jag pekat på tillhörighet av kommungrupp 
och diskuterat kring detta. Likaså har jag endast då jag anser att det förtydligar 
redovisningen specificerat att vissa informanter arbetar i samma kommun. Som regel 
kan man alltså inte koppla ihop vilka informanter som tjänstgör i samma kommun. Så 
långt det har varit möjligt har jag i resultatredovisning medvetet utelämnat alltför 
specifika detaljer, som annars hade varit enkelt att härleda till en viss kommun. Detta 
har jag gjort för att informanterna har garanterats anonymitet då de tackade ja till att 
delta i intervjuundersökningen. 
 
Intervjumaterialet har strukturerats kring olika frågeområden angående motiv, mål och 
verksamhet. 



 31  
  

6. Resultatredovisning 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuundersökningen. Redovisningen av 
intervjusvaren inleds med frågor kring den konkreta bokbussverksamheten. Varför 
startade den och hur är den organiserad? Därefter redovisas svaren på frågor kring 
själva innehållet av det utåtriktade arbetet gentemot låntagarna och informanternas 
reflektioner kring skillnader mellan bokbuss och ett fast bibliotek. Vilka förändringar av 
bokbussverksamheten har skett över tid? Därpå följer frågeställningar kring målsättning 
och målgrupper, följt av frågor kring själva motivet till verksamheten. Finns det något 
ifrågasättande av verksamheten, såsom informanterna upplever det? Slutligen redovisas 
informanternas svar angående de visioner som finns och deras syn på framtidsutsikter 
när det gäller bokbussverksamheten. Efter varje fråga ges en kort sammanfattning av 
informanternas svar. 
 

6.1 Verksamhetens införande 
 
Varför bokbussverksamheten startade i just de kommuner som informanterna tjänstgör 
i, var något som jag var intresserad av att få svar på. Men tyvärr visade det sig att inte 
någon av informanterna arbetade vid den tid då starten skedde. En del av dem är därför 
lite tveksamma och har svårt att svara på denna fråga. För att bredda bibliotekets vyer, 
för att ge biblioteksservice i alla områden och för att man hade en möjlighet att få en 
bokbuss gratis från Statens Kulturråd är några av de allmänna svar jag får. Ytterligare 
någon säger att starten av bokbussverksamhet hade att göra med 
kommunsammanslagningen och att 
 

 ”det var ju modernt med bokbuss på 70-talet och man fick statsbidrag”. 
(Solveig) 

 
En av informanterna berättar att verksamheten startade för att ”nå alla med 
biblioteksservice”. Även om hon inte jobbade då vet hon varför bokbussverksamheten 
startade: 
 

”Vi är en utpräglad glesbygdskommun och centerstyrt har det ju varit också i alla 
tider. Det sammanföll ju med väldigt mycket nedläggningar av små 
biblioteksenheter som fanns ute i bygderna.” (Lori) 

 
 
Någon annan säger 
 

”Det är så pass längesen… jag var inte med då. Gissar att det var på 70-talet. 
Det var väl många som startade då. Det var nog en period av mycket 
uppsökande…Det fanns t.ex. arbetsplatsbibliotek då.” (Sylvia) 

 
 
För att sammanfatta informanternas syn på varför bokbussverksamhet infördes i den 
aktuella kommunen, så menar flera att verksamheten med bokbussar startade i en 
tidsanda då biblioteket skulle bredda sin verksamhet. Den uppsökande verksamheten 
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syftade till att nå nya grupper och att kunna erbjuda alla kommuninvånare en möjlighet 
till biblioteksservice. Bokbussverksamheten sågs som en del av denna uppsökande 
verksamhet och med hjälp av bidrag från Statens Kulturråd fick kommunen chans att 
skaffa en bokbuss gratis. 
 

6.2 Organisation 
 
Under denna rubrik vill jag dels placera in bokbussavdelningen i den övriga 
biblioteksverksamheten, dvs. redogöra för hur den är placerad gentemot andra 
avdelningar inom det bibliotek i kommunen där bokbussavdelningen har sin 
stationering. Jag vill också kort belysa hur bokbussens verksamhet är organiserad ur ett 
internt perspektiv. 
 
De flesta av informanterna beskriver bokbussverksamheten såsom en egen avdelning 
inom biblioteket. I vissa fall ligger dock avdelningen under den uppsökande 
verksamheten, men man betraktar sig ändå som en egen liten sektion. När det gäller 
ansvarsfunktionen, dvs. vem som egentligen är ansvarig för verksamheten med bokbuss, 
upplever jag svaren till viss del diffusa. De flesta informanterna tvekar något då de ska 
svara på frågan om ansvarsfördelningen. Inom de olika bokbussavdelningarna finns 
någon som är ansvarig, men denna är i allmänhet inte chef. Chefen kan i stället vara 
närmaste enhetschef, bibliotekschefen eller i något fall kulturchefen. Den ansvariga 
bibliotekarien, som ser till så att det praktiska arbetet löper, ansvarar för schemat, 
vikarieanskaffning med mera, är alltså inte alltid den som formellt är chef för 
verksamheten. Exempelvis säger någon av de ansvariga bibliotekarierna att bokbussen 
är en egen sektion, och att det är hon som ser till att exempelvis schemat löper. När det 
gäller vikarier är det hon som ser till att detta finns, men hon har inte befogenhet att 
anställa fasta tjänster. 
 
Någon annan ger en liknande bild: 
 

”Bokbussen är en fristående avdelning, i princip, men ändå inte… När jag 
började här var den helt fristående, jag hade alltså personalansvar. Nu ligger 
detta ansvar på bibliotekschefen. Jag är mer en slags förman.” (Louise) 

 
En av informanterna poängterar starkt att bokbusspersonalen och biblioteket hör ihop, 
och inte är skilda från varandra. Han vill inte att bokbussavdelningen ska räknas som en 
egen avdelning. Han säger: 
 

”Alla som jobbar på bokbussen arbetar här inne också (avser biblioteket). Det 
tror jag är väldigt bra när det gäller sammanhållningen av verksamheten. En 
erfarenhet från många ställen är att det lätt bildas vi och dom. Det kan bli 
konflikter mellan bokbuss och den andra biblioteksverksamheten.” (Lars) 

 
Ingen av de andra informanterna tar upp någon liknande tankegång. De flesta 
informanter uppger att de förutom att tjänstgöra på bokbussen även tjänstgör inne på 
biblioteket. De har alltså s.k. delade tjänster, vilket är vanligt förekommande inom 
bokbussverksamhet. De uppger också att bokbussen till viss del bemannas av personal 
som i vanliga fall arbetar inne på biblioteket. Ingen av informanterna ger direkt uttryck 
för att de upplever arbetssituationen med delade tjänster negativt, men hos någon kan 
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jag ana en viss grad av stress – denna informant har på sin 30 timmarstjänst tre olika 
funktioner inom bibliotekssektorn. 
 
Sammanfattningsvis när det gäller bokbussens organisation så är den en, i mer eller 
mindre grad, egen sektion inom den övriga biblioteksverksamheten. I en del fall är den 
organiserad under den uppsökande verksamheten, men oftast lyder den direkt under 
bibliotekets organisation. Den formella chefsfunktionen ligger oftast utanför själva 
bokbussavdelningen men en bibliotekarie räknas alltid som ansvarig inom 
bokbussavdelningen. 
 

 6.3 Verksamhet 
 
Vilka ”upptagningsområden” anser informanterna att bokbussen har, hur ser 
verksamheten ut och hur ser de på bokbussens servicegrad? När det gäller servicegraden 
kommer denna även att beröras i avsnitt 6.4. 
 
Mina informanter uppger att bokbussen trafikerar de områden i kommunen som inte har 
nära till ett fast bibliotek. Exakt var gränsen går när det gäller avståndet kan 
informanterna dock i allmänhet inte svara på. Det är bara ett par av mina informanter 
som säger att gränsen för att en hållplats ska kunna komma till stånd är att det är över 5 
kilometer till närmaste bibliotek. 
 
Det tycks också utifrån deras svar, vara ganska flexibelt i de olika kommunerna var man 
lägger bokbusshållplatser. I vissa fall beror det på efterfrågan som framförts från externt 
håll. Exempelvis kan privatpersoner höra av sig och önska en bokbusshållplats vid en 
viss plats. Det kan också vara så att bokbusspersonalen, utifrån egna bedömningar, 
bestämmer sig för ett visst hållplatsläge. Bedömningen kan till exempel grunda sig på 
att ett nytt bostadsområde har byggts i det aktuella området. Hållplatstiderna kan variera 
från tjugo minuter till en timme. Vissa hållplatser trafikeras varje vecka, medan andra 
besöks enligt ett rullande schema med varierande intervall. Bokbussen trafikerar i 
allmänhet måndag till fredag och kör både dag- och kvällstid – i allmänhet fram till 
klockan 19.00. Verksamheten med bokbuss, som informanterna beskriver den, är dels 
en slags rullande filialverksamhet och dels en uppsökande verksamhet som vänder sig 
till institutioner av olika slag – exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden och 
kriminalvårdsanstalter. Det är bara i en av kommunerna som bokbussen inte servar 
skolor eller förskolor överhuvudtaget. För övrigt betonar informanterna att särskilt 
skolorna står för en mycket stor del av bokbussverksamheten. När det gäller just 
skolservicen berättar också informanterna i en av kommunerna att man skrivit avtal med 
skolorna angående bokbusservice. Var sjätte vecka får skolorna där besök. Tidigare fick 
skolorna också service, men då utan att behöva betala för den. Nu pågår en 
försöksverksamhet under två år, som informanterna hoppas blir permanent efter det. De 
flesta informanter uppger också att man förmedlar Boken kommer-service till de 
användare som bor utmed bokbussens olika turer. Det kan också vara så att en del äldre 
användare som tidigare lånat på bokbussen, men som nu blivit mindre rörliga, får 
specialservice av bokbusspersonalen.  
 
När det gäller bokbussens utbud av media säger flera informanter att inköpen till stor 
del sker utifrån användarnas önskemål, men, säger någon ”vi köper inte det allra 
sämsta”. 
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”Vi har mycket äldre låntagare och det är klart att det kanske syns på 
bokbeståndet, eftersom vi köper väldigt mycket efter inköpsförslag. Det är nog 
vissa kategorier böcker som bokbussen har i högre utsträckning än andra.” (Lori) 

 
Några informanter berättar om programverksamhet som bokbussen bjuder på någon 
gång per termin. Programverksamheten riktar sig till främst till barn, och består 
antingen av dockteater eller någon annan barnteaterföreställning. Men det är endast i två 
av de kommuner som jag besökt som denna typ av programverksamhet förekommer. 
Någon informant berättar också om programverksamhet i form av särskilda 
hembygdsdagar, då bokbussen arrangerar program i samarbete med exempelvis någon 
förening. Detta brukar ske en gång om året. Ytterligare någon säger att man har 
bokförsäljning någon gång per år, och bokbussen säljer då gallrade böcker. I samband 
med att en ny bokbuss skulle presenteras för allmänheten förekom programverksamhet 
vid invigningen, framgår också av min intervjuundersökning. Någon av informanterna 
påpekar att den programverksamhet som kan erbjudas på bokbussen måste vara 
anpassad just till bussens fysiska begränsningar – det finns helt enkelt inte utrymme för 
vad som helst. I något fall, berättar också denna informant, att man haft 
programverksamhet i nära anslutning till bokbussen, alltså utomhus. Hon berättar också 
att hon, av personligt intresse, arbetat på sin fritid för att arrangemang ska kunna 
genomföras. Arbetet med detta har inte rymts inom hennes ordinarie arbetstid, säger 
hon. Samarbete med annan kommunal verksamhet eller föreningar tycks förekomma i 
mycket begränsad omfattning. Det kan vara ett gemensamt arrangemang vid något 
speciellt tillfälle som genomförs. I en av kommunerna säljer man bokbusstjänster till 
angränsande kommun, som inte har någon egen sådan. När informanterna ska beskriva 
vad som utmärker bokbussverksamhetens service gentemot användarna betonar flera av 
dem den sociala aspekten. Att kontakten med användarna blir personlig och att denna 
kontakt har stor betydelse påpekar flera. Som exempel på detta berättar en av 
informanterna: 
 

”Servicen är hög eftersom alla låntagare möter samma personal vecka ut och 
vecka in, år ut och år in… och det blir så att vi kan läsa deras önskemål innan 
dess att de har uttryckt dem nästan… så att det får man säga att det är hög 
servicenivå. Vi specialkomponerar gärna små bokpaket… man har en viss 
låntagare i tanken när man väljer ut böcker – den här kommer Greta att bli glad 
för… vi har mycket nöjda låntagare och vi håller god service för dem.” (Lori) 

 
En annan uttrycker det så här: 
 

”När man kör hem till folk kommer man väldigt nära, i glädje och sorg… Man 
kommer som en del i folks vardag. Det blir en bra personlig kontakt. Vi känner 
dem lite grann…” (Susann) 

 
 
Endast en av informanterna tycker dock att servicegraden till en viss del kan 
ifrågasättas: 
 

”Servicen på bussen blir personlig – den kan nästan bli så personlig att den blir 
privat. Man kan bli så involverad i människors privata liv på ett sätt som inte 
ingår i jobbet.” (Lars) 
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När det gäller bokbussverksamhetens innehåll kan man, utifrån intervjuundersökningen, 
sammanfattningsvis säga att bokbussen dels är ett rullande filialbibliotek och dels en 
uppsökande verksamhet till institutioner av olika slag. I bägge fallen ska det vara ett 
visst avstånd till närmaste fasta bibliotek för att bokbussalternativet ska gälla. 
Kontakten med användarna tenderar till att bli mycket personlig; kanske beroende på 
den begränsade fysiska ytan som bokbussen består av och även av det faktum att 
användarna i regel möter samma bokbusspersonal från vecka till vecka. En informant 
tycker att den personliga kontakten med användarna kan bli alltför personlig, men för 
övrigt upplever ingen av de övriga informanterna att detta skulle utgöra något problem. 
Programverksamhet förekommer i begränsad omfattning. Om den förekommer är det 
någon gång per halvår eller ännu mer sällan. Det är vanligare med program riktad till 
barn jämfört med program som vänder sig till vuxna. Samarbetsformer när det gäller till 
exempel föreningar eller annan kommunal verksamhet är inte vanligt i samband med 
bokbussverksamheten i de kommuner som jag besökt. Att sälja bokbusstjänster, inom 
och utanför kommunen, förekommer endast i en kommun. 
 

6.4 Bokbuss kontra fast bibliotek 
 
Hur ser informanterna på bokbussverksamheten i relation till den biblioteksverksamhet 
som bedrivs på en fast enhet? 
 
När jag bad informanterna fundera kring detta, påtalar flera att just flexibiliteten är 
något som är speciellt för just bokbussverksamhet. Hållplatser kan ändras utifrån behov; 
däremot kan inte fasta bibliotek flyttas lika lätt. Däremot är det en nackdel att 
bokbussen har en begränsad livslängd, påtalar en informant. Flera informanter upplever 
att servicen som användarna får på bokbussen är bättre och mer personlig än den som 
ges på ett fast bibliotek, medan vissa tycker att servicen är likvärdig. En nackdel med 
bokbussen, som också flera tar upp i sina svar, är den begränsade öppettiden och att 
utrymmet på bussen är begränsat. Användarna kan inte heller, på samma sätt som på ett 
fast bibliotek, slå sig ner och surfa på Internet eller fördjupa sig i tidningsläsning. När 
det gäller den begränsade öppettiden, det vill säga den tid som bokbussen står på en 
hållplats, finns det dock en informant som ser fördelar med detta: 

 
”Det känns som att det har en stor betydelse socialt att vi är på ett ställe i tjugo 
minuter. Då träffas ju de som lånar där samtidigt. Är man låntagare på en filial 
kanske man aldrig kommer tillsammans med sina grannar eller bekanta, det kan 
ju slumpa sig så… socialt sett är det ju väldigt trevligt på bokbussen – det blir en 
kort och intensiv period. Jag har en känsla av att det har en stor betydelse.” 
(Lori) 

 
Vid en jämförelse mellan bokbuss och en mindre biblioteksenhet, eller filial, säger flera 
av informanterna att det finns flera böcker för användarna att välja bland när det gäller 
bokbussalternativet. Det är lätt att ett litet biblioteksbestånd stagnerar, vilket oftast är 
fallet på en litet filial. Genom att bokbussen däremot har daglig kontakt med 
huvudbiblioteket, kan beståndet bytas ut smidigare. I en del fall kan det vara så att 
någon filial i kommunen läggs ner och i samband med det öppnas istället en 
bokbusshållplats för att kompensera nedläggningen. Detta berättar flera informanter. 
Det kan till en början framföras en del kritik över nedläggningen från användarna, men 
efter hand brukar de tycka att bokbussens service är väl så god, påtalar någon informant. 
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För att sammanfatta kan man till bokbussens fördel nämna flexibiliteten när det gäller 
att ändra hållplatser utifrån befolkningsförändringar i kommunen. Bokbeståndet upplevs 
av informanterna som tillfredsställande. Kring servicegraden finns det olika meningar 
bland informanterna. Till nackdelarna hör bokbussens begränsade yta samt att 
bokbussen endast är tillgänglig vid ett speciellt tillfälle varje vecka, eller ännu mer 
sällan. Det är endast en informant som ser denna tidsbegränsning som något positivt. 
Bokbussen kan inte heller erbjuda det fysiska rum som ett fast bibliotek kan, och inte 
heller, utifrån detta intervjumaterial, alla de tjänster som ett fast bibliotek oftast 
erbjuder. Att bokbussen har en begränsad livslängd är också en nackdel vid en direkt 
jämförelse med ett fast bibliotek. 
 

6.5 Förändringar över tid 
 
På vilket sätt upplever informanterna att bokbussverksamheten har förändrats genom 
åren? Förändringar som avses med denna fråga kan vara på olika plan, och 
informanterna svarade utifrån sina egna upplevelser, vilket följaktligen varierade 
eftersom vissa av dem arbetat länge och andra kortare tid inom verksamheten. 
 
När det gäller förändringar av bokbussens hållplatser, så har man genom åren ändrat 
bokbusshållplatser utifrån förändringar i de aktuella kommunerna. Det kan gälla 
nybyggda bostadsområden och att bokbussen ersätter i områden med nedlagda filialer 
eller att bokbussen ”flyttar på sig” då filialer byggs. Detta berättar flera informanter. En 
informant berättar också att man för många år sedan skickade ut boklådor via bokbussen 
till förskolorna i kommunen. Detta ändrades på hennes initiativ, och numera har 
bokbussen i stället hållplatser vid de förskolor i kommunen som har långt till ett fast 
bibliotek. Detta ger en mycket bättre service till förskolorna, anser hon. En annan 
förändring av bokbussverksamheten som berörs är att bokbussen numera servar 
äldreboenden som efterfrågar denna service. Bokbussen är också utrustad med 
handikappramp på de nyare årsmodellerna, vilket innebär att rullstolar kan köra 
ombord. När det gäller andra förändringar av verksamheten tar flera informanter upp att 
nya medier har tillkommit med åren. CD-skivor, video, ljudböcker är exempel på nya 
medier. Några informanter påpekar också, när det gäller media, att inköpen blivit mer 
efterfrågestyrda jämfört med tidigare. En informant berättar att man numera får 
ekonomisk ersättning för bokbusservice till skolorna i kommunerna. Hon säger också 
att man har infört så kallade Äppelhyllor i bokbussen för att underlätta för användare 
med särskilda behov av specialmedia. Informanten tycker att bokbussverksamheten i 
hennes kommun hela tiden anpassar sig till de nya förutsättningar som råder. Hon 
berättar också varför bokbussen i kommunen numera benämns ”biblioteksbuss”: 
 

”Det var i samband med att vi fick den här senaste bussen, som vi diskuterade 
det. Det är lite missvisande att prata om bokbuss, för vi har så pass mycket annat 
ombord. Många kanske inte vet att vi t.ex. har tidningar….Vi vill lägga fokus på 
att vi är ett bibliotek….”(Susann) 

 
Hon upplever vidare att ”det är något nytt inom bokbussverksamheten nästan varje år.” 
(Susann) 
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En helt motsatt bild ges av en annan informant som tycker att ”bokbussverksamheten är 
ungefär som den har varit”. Hon konstaterar dock att kommunen nyligen satsat på en ny 
bokbuss, men frånsett det har inte själva verksamheten förändrats, tycker hon. 
 
Någon informant berör verksamhetsförändringar när det gäller bokbussen i hennes 
kommun: 
 

”Vi har gjort vissa försök, av och til… En sommar körde vi till en campingplats. 
Det slog inte särskilt väl ut. Tidigare hade vi s.k. Gåra-tur. Vi gjorde en slinga 
med bokbussen; stannade till vid gårdar. Det var inga fasta tider som gällde. Vi 
kör fortfarande till gårdarna, men nu har vi fasta tider.” (Lisa) 

 
För övrigt berättar flera informanter att bokbussen tidigare haft viss programverksamhet 
för vuxna, men att detta inte förekommer längre. En säger angående detta: 
 

”När resurserna har minskat, vilket det har gjorts i ganska stor omfattning, så 
har programverksamhet för vuxna fått stryka på foten.” (Louise) 

 
Ett par av informanterna berättar att det fram till någon gång på 1990-talet fanns två 
bokbussar i deras kommun – nu finns bara en kvar. Den ena bussen körde till förskolor 
och skolor. Av ekonomiska skäl lades denna verksamhet ner. En av dessa informanter 
påpekar också när det gäller förändringar att man förut kunde stå längre tid vid 
hållplatserna än vad man kan nu. Tiden för inre arbete har också minskat, säger denna 
informant vidare, och det finns heller inte mycket tid för något utvecklingsarbete, menar 
hon. Den andra informanten i samma kommun fyller i: 
 

”Det har blivit så avskalat. Det är nästintill att vi bara gör utryckningar och 
kastar oss ombord och åker i väg.” (Lori) 

 
I en annan kommun påtalas också att bokbussverksamheten har påverkats av den sämre 
ekonomin i kommunen: 
 

”På 80-talet var budgeten bättre. Sedan dess har man t.ex. skurit ner på filialer 
och man har inte utökat budgeten, så den urholkas alltmer. Alla avgifter stiger… 
det blir sämre och sämre.” (Lisa) 

 
En informant tar också upp något som inte är specifikt för just bokbussverksamhet, men 
som är en utveckling som kan ses i bl.a. de senaste årens biblioteksstatistik med 
avseende på antal lån: 
 

”En generell trend är att läsningen minskar; annat konkurrerar” (Lars) 
 
En strukturell förändring, som drabbar bokbussverksamheten berörs av två av de 
informanter som arbetar i glesbygdskommunen. Antalet invånare i kommunens 
ytterområden sjunker där. Antalet barn minskar därmed i skolorna i dessa områden, och 
eftersom just skolelever utgör en stor del av bokbussens användare, innebär detta att 
antalet lån vid bokbussen har minskat. Andra strukturella förändringar berörs av 
informanter i den ena landsbygdskommunen – äldre användare dör ut, och det fylls inte 
på med yngre användare i samma takt. 
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Det kan sammanfattningsvis konstateras att förändringar av bokbussverksamheten har 
skett på flera plan. Nya medier har tillkommit och inköpen sker i högre grad än tidigare 
enligt låntagarönskemål. Tillgängligheten har också ökat, t.ex. genom Äppelhyllor och 
handikappramp. Nya institutioner har tillkommit på bokbussens turlistor. Hållplatser har 
också ändrats utifrån befolkningsunderlag. Neddragningar av bokbussverksamheten har 
skett genom att programverksamhet på vissa håll har upphört och att en bokbuss har 
lagts ner. Kvalitetsförsämring har också skett genom att både den inre tiden för 
förberedande biblioteksarbete samt utvecklingsarbete har dragits ner. Användarna har 
också till viss del fått kortare hållplatstider. Bokbussverksamheten har även påverkats 
av befolkningsminskningen i glesbygds- och landsbygdskommunerna. 
 

6.6 Mål och målgrupper 

6.6.1 Målbeskrivning 
Utifrån vilken målsättning, formella eller informella, styrs bokbussverksamheten såsom 
informanterna upplever det? 
 
När det gäller skriftligt formulerade mål för bokbussverksamheten, uppger de flesta 
informanter att man i den aktuella kommunen saknar sådana. Flera är dock tveksamma i 
fall det verkligen finns sådana eller ej. Att det finns allmänna mål för 
biblioteksverksamheten i kommunen poängterar de, och dessa gäller även rent 
övergripande för bokbussverksamheten, menar de vidare. Lokala biblioteksplaner finns 
i endast i vissa kommuner, men flera informanter säger att sådana är under arbete eller 
ska påbörjas. Om arbetet med en biblioteksplan berättar en informant: 
 

”Vi håller på och jobbar med den; där är bokbussen en tårtbit av verksamheten. 
Det har inte funnits någon biblioteksplan i formell mening utan man har byggt 
upp en verksamhet som tidigare byggde på huvudbiblioteket och si och så många 
filialer och en bokbuss. I takt med att ekonomin har krympt här; vi är ju en 
glesbygdskommun med små resurser, så har man gjort vissa val när det gäller hur 
man ser på framtiden. Vid valet mellan att ta bort tre filialer eller bokbussen, så 
tog man bort filialerna.” (Lars) 

 
Han säger vidare att de formella målen för bokbussen är de samma som för biblioteket – 
att ha en god bokförsörjning. Målsättningen med bokbussverksamheten är att täcka så 
stor del av kommunen som möjligt med biblioteksservice, säger en annan informant, 
men han tror inte att det egentligen finns några nedskrivna mål kring detta. Vissa 
informanter berättar att man har måldiskussioner varje halvår eller år och i dessa 
bestämmer man sig för några konkreta mål som följs upp vid nästa diskussion. Dessa 
mål kan betraktas som interna arbetsdokument. Det kan också vara muntliga mål som 
ligger till grund för bokbussens verksamhet. Att bokbussen arbetar utifrån informella 
mål, innebärande att nå ut till alla med biblioteksservice, menar någon vidare och 
fortsätter: 
 

”Det finns inga måldokument vad jag har sett i alla fall. Vi har prioriterade 
grupper; barn, äldre och funktionshindrade som vi vänder oss till i första hand, 
när det gäller bokbussverksamheten.” (Susann) 

 
En annan informant påpekar att målsättningen är att arbeta utifrån vissa prioriteringar: 
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”Vi ska ju prioritera barnverksamhet; det står i alla målen att biblioteket ska 
göra det. Så vi känner att vi borde arbeta aktivt för att få t.ex. småbarnsföräldrar 
med barn till bokbussen. Det är lite vårt mål nu att tänka på det.” (Lori)  

 
En informant lyfter fram vikten av att ha klart för sig vad målet är det dagliga 
bokbussarbetet. Hon säger: 
 

”Visst är det bra med skrivna papper och skrivna mål, men fattas det pengar så 
fattas det pengar oavsett det… oavsett vad man skriver för vackert på ett papper. 
Det är bra med mål men man ska inte övervärdera dess betydelse. Sedan är det ju 
viktigt att man i sitt dagliga arbete har mål framför sig… varför håller vi på med 
det vi gör? Vad har vi för målsättning med vårt dagliga konkreta arbete; det är 
väldigt viktigt. Men de här tjusiga målen nedskrivna på papper; visst har de en 
betydelse, men begränsad trots allt, när det kniper. Det är min uppfattning i alla 
fall.” (Louise) 

 
Det kan sammanfattningsvis noteras att målen för bokbussverksamheten anses vara de 
samma som för den övriga biblioteksverksamheten. Särskilda mål för endast 
bokbussverksamheten saknas i allmänhet. Oftast har dock informanterna sin egen 
tolkning av vad bokbussens målsättning består i. I några fall har man återkommande 
diskussioner kring konkreta mål när det gäller bokbussverksamhetens innehåll. Att 
bokbussen särskilt ska värna om de prioriterade grupperna betonas av någon informant. 
 

6.6.2 Målgrupper 
 
Vilka målgrupper riktar sig bokbussen till, och finns det något som utmärker 
bokbussens besökare jämfört med andra biblioteksbesökare? 
 
Informanterna upplever till viss del att bokbussverksamheten inriktas på specifika 
målgrupper, som framförallt barn och äldre. En del informanter upplever dock att man 
inte medvetet vänder sig just till dessa, men att det ändå är de som till största delen 
besöker bokbussen. Eftersom bokbussen i de flesta fall besöker exempelvis förskolor 
och skolor, samt det faktum att många äldre har svårare än andra grupper att förflytta 
sig, leder detta till att barn och äldre utgör en stor del av användarna, menar de. I den 
kommun där bokbussen inte servar förskolor eller skolor svarar informanterna att man 
egentligen inte inriktar verksamheten på någon särskild kategori, men att barnen ändå är 
en prioriterad grupp. 
 
Just ålderssammansättningen på användarna upplevs av flera informanter som något 
annorlunda än de på fasta bibliotek. Användare mellan 20 och 30 år upplevs av någon 
informant som en liten grupp på bokbussen. De äldre är däremot en stor grupp, liksom 
barnen, säger hon. Alla kategorier av användare lånar dock på bokbussen, men vissa 
grupper överväger alltså. En informant säger: 

 
”Det är ju klart att vi riktar oss till såna som har svårt att ta sig till ett vanligt 
bibliotek p.g.a. ålder eller att man inte har tillgång till bil.” (Sanna) 
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Även om det finns informanter som säger att bokbussens användare också besöker fasta 
bibliotek i kommunen, är det flera som upplever att bokbussen når människor som inte 
annars skulle besöka något bibliotek. En säger så här: 
 

”Tror att man har större chans att nå de som inte är vana läsare i och med att 
man kommer så nära hem till dem… det är väldigt opretentiöst. Jag vet att det 
finns låntagare som inte så gärna går hit (avser huvudbiblioteket). De tycker att 
det är för stort, det är svårt att hitta… de känner sig inte hemma… på bussen är 
det helt annat…”.(Louise) 

 
En liknande bild ger också denna informant: 
 

”Jag tror att många som kommer inte är traditionella läsare. De kanske har 
bokbussen in på knuten, och vill ändå titta vad det kan vara för någonting, och 
upptäcker att man kan hitta någonting som man är intresserad av. Fast man 
kanske inte hade tänkt sig att bli låntagare eller läsare överhuvudtaget”… (Lori) 

 
En annan informant påpekar: 
 

”De som inte är alldeles vana biblioteksbesökare får en bra start på bokbussen… 
Kan vara ganska överväldigande att komma in till ett vanligt bibliotek när man 
inte är så van.” (Susann) 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att bokbussens målgrupper eller användare till stor 
del består av barn och äldre. Detta beror antingen på att bokbussen medvetet riktar sin 
verksamhet till dessa målgrupper, eller att den på grund av sin speciella framtoning 
bidrar till att just dessa grupper söker sig till bokbussen. Informanterna har till en del 
olika syn på detta. Flera informanter påtalar att en del som använder bokbussen för 
övrigt är ovana biblioteksbesökare. Genom det personliga bemötandet på bokbussen ges 
de en god möjlighet att introduceras i ”biblioteksvärlden”. 
 

6.7 Motiv 
  
Varför anser informanterna att det är viktigt att bedriva bokbussverksamheten i 
kommunen? Vilka motiv anser de vara de viktigaste? 
 
 När det gäller frågan om motiv är det påfallande många informanter som använder 
demokratiargument för att motivera verksamheten. Att alla ska ha tillgång till litteratur 
oavsett var i kommunen man bor tycks överlag vara informanternas syn på denna fråga.  
Flera informanter säger vidare att det primära för bokbussen är att låna ut böcker till så 
många som möjligt. De betonar alltså att själva utlåningsfunktionen är det viktigaste när 
det gäller bokbussverksamheten. Någon informant ger uttryck för att det för henne är en 
geografisk och socio-ekonomisk rättvisefråga att bokbussen finns. Närhetsprincipen 
berörs av flera informanter. En säger: 
 

”Med bokbussen kommer man nära. Den blir en naturlig del i vardagen. Man kan 
bara kliva rakt in. Tycker det är ett viktigt demokratiargument. Bokbussen ger 
också bra reklam för biblioteksverksamheten. Man är ju på plats där folk är, även 
folk långt ute på landsbygden.” (Susann)  



 41  
  

 
En annan säger: 
 

”Jag tycker inte att folk ska ha så långt till sitt bibliotek. Jag tycker bokbussen är 
en förlängd arm. Det här med tillgänglighet spelar jättestor roll.” (Solveig) 

 
En annan informant motiverar bokbussens existens i sin kommun så här: 
 

”Här är så stora avstånd… det är dåliga kommunikationer… Jättestor skillnad 
mot kommuner längre ner i Sverige. Kanske att jag tycker det är konstigt att det 
finns bokbuss i vissa andra kommuner” (Lennart) 

 
För att sammanfatta tycks demokrati och rättvisa vara avgörande motiv för 
bokbussverksamheten, såsom mina informanter beskriver det. Det är stor enighet bland 
dem just kring dessa argument. 
 

 6.8 Ifrågasättande 
 
Upplever informanterna att deras verksamhet är eller har varit ifrågasatt? Denna fråga 
ställdes utifrån det faktum att bokbussverksamheten har lagts ner i en rad kommuner 
under senare år. 
 
Här svarar de flesta av mina informanter att de inte upplever att bokbussverksamheten 
som de är sysselsatta i är ifrågasatt så som det ser ut nu. Tidigare har det dock funnits 
sådana antydningar i kommunen eller i länet uppger några. En uttrycker sig så här: 
 

”Vi har haft medvind i ganska många år, faktiskt, tycker jag. Många har nog fått 
upp ögonen för bokbussen. Vi fick ny bokbuss för fem år sedan; i samband med 
det hände mycket positivt. Vi har bra läge just nu; det har svängt genom åren. 
Känns att det är lätt att jobba när politikerna är med… och uppskattar 
verksamheten och förstår vilket värde den kan ha.” (Susann) 

 
Det finns informanter som är av motsatt uppfattning och framförallt två av dem 
upplever att deras verksamhet är starkt ifrågasatt. En av dem berättar: 
 

”Det har varit besparingar under nästan alla år som jag jobbat här… de goda 
åren vad gäller kommunal verksamhet är över… Man har försökt lägga ner 
bokbussen, men det gick inte… efteråt bestämdes att man kanske ändå skulle ha 
en ny buss, när det nu inte gick att lägga ner… Det kom in i långtidsplanen… har 
sedan skjutits fram.” (Louise) 

 
En annan informant i samma kommun berättar vidare: 
 

”Det får man ju ändå säga att vi varit ifrågasatta, och särskilt nu när vi är i 
behov av en ny bokbuss… och man vet ju att det går på tre miljoner, så det är 
väldigt många som tycker att det är alldeles för mycket pengar. Det blir ju så att 
de som använder filialerna förespråkar sin modell och de som använder 
bokbussen förespråkar sin. Det är olika åsikter om vad man ska satsa på 
naturligtvis. Bland våra politiker finns olika falanger. Några är för bokbuss och 
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några emot. Vissa av dem tycker att man ska ha fasta bibliotek i stället. Det har 
också ifrågasatts varför vi är två i bokbussen – de har inte förstått verksamheten 
och hur den utförs.” (Lori) 

 
En vagare grad av ifrågasättande uttrycker två andra informanter. En av dem berättar: 

 
”I fjol fick vi en ny bokbuss… det var tveksamt om vi skulle få någon ny bokbuss. 
Vi hade begärt sedan två år tillbaka i budgeten… bokbussen började bli sliten och 
krävde mycket reparationer…det blev avslag. Begärde först ny bokbuss, men det 
blev definitivt nej. Gick ut med förfrågan till alla bokbusskommuner angående 
bokbuss och fick reda på att det fanns en begagnad till salu. Det var absolut inte 
självklart att det skulle bli någon bokbuss. Avveckling av verksamheten 
diskuterades. Kunde man i stället köpa tjänster från andra kommuner? Jag skrev 
många papper i ärendet, utredningar m.m. om nyttan med bokbussverksamhet; 
framförallt med tanke på att vi inte har filialer i kommunen. Vi har stor landsbygd 
också… och många mindre byar.” (Lisa) 

 
Diskussioner om att man i stället för en ny bokbuss borde skaffa en bokbil, har också 
förekommit i dessa två kommuner. Bokbusspersonalen har dock motsatt sig detta. När 
det gäller frågeställningen om det finns något ifrågasättande av bokbussverksamheten, 
kan jag här se en skiljelinje mellan informanterna i landsbygdskommunerna och de i 
storstadskommunerna. Informanterna i de två landsbygdskommunerna säger att 
verksamheten är eller har varit ifrågasatt. Däremot upplever inte informanterna i någon 
av storstadskommunerna något hot överhuvudtaget såsom förhållandena är nu. När det 
gäller informanterna i glesbygdskommunen så ger de inte uttryck för något direkt 
ifrågasättande av bokbussverksamheten, men på ett indirekt sätt hotas verksamheten 
ändå på grund av den befolkningsminskning som sker i kommunen. Detta har tagits upp 
i avsnitt 6.5.  
 
Sammanfattningsvis är alltså känslan av ifrågasättande just i dagens läge i stort sett 
obefintligt bland mina storstadsinformanter, medan det bland informanterna i 
landsbygdskommunerna uttrycks en känsla av att bokbussverksamheten är eller har 
varit ifrågasatt. Den skiljelinje mellan olika slags kommuner som här framträder kan 
naturligtvis i stället bero på andra faktorer som inte närmare har studerats i denna 
undersökning.  
 

6.9 Visioner och framtidsutsikter 
 
Hur ser informanterna på framtiden när det gäller bokbussverksamheten och vad har de 
för visioner? 
 
Någon av informanterna önskar att bokbussen kunde utvidga sitt körschema, och 
därmed i en förlängning kunna bättra på lånestatistiken. Men, säger han: 
 

”Nu är det så att jag är ensam här som kör bussen, så därför kan vi inte utvidga 
för närvarande.” (Lennart) 

 
En annan informant framhåller: 
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”När man har jobbat så här länge så är det nästan alltid de här praktiska sakerna 
som kommer i första hand – de där högtflygande målen har kommit bortom 
horisonten på något sätt.” (Sofia) 

 
Om viljan att ha visioner, säger någon annan: 
 

”Skulle vilja ha mer visioner – svårt att ha det när verksamheten så att säga gått 
ner – vi lever under latent eller akut nedläggningshot.” (Louise) 

 
Ytterligare någon pekar på flera faktorer som är viktiga i en framtid: 
 

”… Att vi var en enhet som kunde koncentrera oss på bokbussverksamhet och 
hade tid att träffas regelbundet och dra upp riktlinjer och ha visioner och allt det 
här, vilket vi inte har i dag… Att det blev ett fungerande arbetslag och en 
fungerande verksamhet med resurser som vi behöver. Vi känner ju ändå att det är 
en uppskattad verksamhet bland våra låntagare. Och det finns mer att gör… Även 
kanske ett mer utvecklat samarbete med vårdhem och äldreboende.” (Lori) 

 
 Bland informanterna tar någon upp en eventuell utvidgning av verksamheten: 
 

”En idé finns att vi skulle vilja ha en liten bokbuss också. Med den skulle vi kunna 
köra ut till förskolor. Alltså rikta verksamheten till dem, och samarbeta mera… 
Skulle vara bra att ha ett fordon som endast är riktat till barn i förskoleåldern.” 
(Susann) 

 
En annan informant hoppas på ett samarbete med närliggande kommuner i regionen, 
och på så sätt kunna sälja bokbusstjänster till dem som inte har någon egen sådan 
verksamhet. Hon vill också utveckla Boken kommerverksamheten med bokbussen och 
få fler låntagare via till exempel hemtjänst och distriktsköterska. När det gäller tekniska 
förändringar i framtiden – nya nedladdningsbara medier, ny teknisk utrustning i 
bokbussen – verkar de flesta informanter vara något avvaktande, i alla fall av deras svar 
att döma. Någon säger: 
 

”Jag tror inte att bussen kommer att bli Internetuppkopplad – då får man ha 
mycket längre hållplatstider. De flesta av våra låntagare är ju så nöjda, så vi 
behöver ju inte tänka; vad ska jag göra här nu för att det ska bli bra… Jag tycker 
vi har en stor social funktion… Vet att det finns väldigt många som sitter 
ensamma i stugorna… den biten skulle nog försvinna om man satsade mer på 
teknik och så…” (Sofia) 

 
Men det finns också informanter som tycker annorlunda: 
 

”Satellituppkoppling, Internet; sådana saker vill jag utveckla. Det ser jag som en 
utmaning… och att jobba online.” (Sanna) 

 
En annan informant vill också se tekniska förändringar i bokbussen i framtiden, även 
om hon inte tror att verksamheten kommer att förändras radikalt i framtiden. Hon skulle 
exempelvis också vilja att det gick att få Internetuppkoppling i bussen. Dessutom har 
hon idéer kring att ha viss annan verksamhet i bokbussen, såsom föredrag och visningar 
av exempelvis katalogsökningar med hjälp av storbildsskärm. Någon annan informant 
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säger att det är möjligt att man kan ha annan verksamhet på bokbussen, förutom den 
traditionella, exempelvis läsecirklar. Men, säger han: 
 

”Det gäller att ha den personen som vill jobba med sådana saker.” (Lars) 
 
En annan informant skulle i en framtid vilja satsa mer på barn och föräldrar; att försöka 
fånga upp dem och genom detta arbete främja läsförståelse och läsförmåga hos barnen. 
Hon skulle också vilja ha ett samarbete med skolorna, vilket numera inte finns på 
samma sätt som när kommunen hade en ”skolbokbuss”.  
 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att det är ett fåtal informanter som talar om en 
utvidgning av bokbussverksamheten, sett ur ett möjligt framtidsperspektiv. En av dem 
skulle gärna se att bokbussen hade fler hållplatser på sikt men anser att detta troligtvis är 
omöjligt, medan den andra vill utvidga verksamheten med en riktad insats till förskolor 
med hjälp av en bokbil. Att bokbussen i en framtid även skulle kunna samarbeta med 
annan verksamhet tas upp av flera informanter. Samarbete skulle kunna ske med 
förskolor, närliggande kommuner som inte har någon egen bokbuss, skolor och 
kommunal verksamhet riktad till äldre och sjuka. Att man skulle kunna ha annan 
verksamhet på bokbussen än den traditionella utlåningen av böcker och så vidare tas 
endast upp av två informanter. Då rör det sig om läsecirklar och föredrag. Någon 
informant har en vision av att kunna satsa mer på insatser inom läsförståelseområdet. 
De tekniska förändringarna när det gäller datorernas utökade möjligheter till service, har 
en underordnad betydelse för de flesta av mina informanter. Även om några påpekar att 
man anser att det exempelvis är angeläget att ha Internetuppkopplade bokbussar i en 
framtid, betonar de allra flesta att det finns annat än teknik som är viktigt. Bokbussens 
sociala aspekt betonas även i detta sammanhang, liksom det faktum att det krävs en 
ändring av nuvarande verksamhet om man ska kunna erbjuda Internetservice. Flera 
menar att användarna i första hand framförallt vill låna böcker, även i en framtid. 
Därför, menar de, är det kanske inte helt nödvändigt att tillhandahålla exempelvis 
möjlighet till Internetsökning på bokbussen. För att detta skall vara möjligt krävs 
exempelvis längre hållplatstider än nu. När det gäller framtidsutsikter och visioner 
finner jag att det är något fler informanter från storstadskommunerna än från 
landsbygds- och glesbygdskommunerna som uttalar sig positivt till framtida tekniska 
förbättringar i bokbussens utrustning. Här avses exempelvis Internetuppkoppling. 
Kanske är det en slump att det förhåller sig så, eller också finns här en uttalad skiljelinje 
mellan antingen olika slags kommuner eller möjligen mellan olika individer.  
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7. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel analyserar jag och diskuterar kring resultatet av min intervjuundersökning 
utifrån de teoretiska utgångspunkter som presenterats i kapitel 4 samt övrig litteratur. 
De analysteman som presenteras under de olika rubrikerna är direkt eller indirekt 
kopplade till de olika frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. 

7.1 Inre organisation 
 
Bokbussverksamheten är ofta en egen sektion inom biblioteket; en sorts avknoppning av 
den ordinarie biblioteksverksamheten, eller en gren om vi ska återgå till metaforen 
trädet i avsnitt 2.5. För att använda Hatchs terminologi sker inom alla organisationer en 
differentiering av olika aktiviteter eller arbetsuppgifter (Hatch 2002, s. 191). Som ett 
resultat av denna differentiering har, i detta fall, bokbussavdelningen etablerats. Det 
tycks vara en slump var sektionen hör hemma på de olika biblioteken. I vissa fall tillhör 
sektionen den uppsökande verksamheten och i andra ligger den som en mer eller mindre 
egen avdelning inom biblioteket. Möjligen kan den skiftande organisatoriska 
tillhörigheten bottna i den tudelning av bokbussverksamheten som görs i 
metodutredningen ”Ända hem till fru Nilsson” (Lundin1990 s. 11-12), och som 
redovisas i avsnitt 3.4. Delningen innebär att man antingen kan betrakta 
bokbussverksamhet som en filialverksamhet eller som en metod, vilket i så fall innebär 
att den betraktas som uppsökande verksamhet. Tudelningen kan möjligen öppna för 
olika organisatoriska placeringar av bokbussverksamheten. Var den organisatoriska 
tillhörigheten ligger tycks utifrån denna undersökning dock ha en underordnad 
betydelse för det konkreta arbetet. När det gäller den formella gränsdragningen mellan 
bokbussavdelningen och den övriga biblioteksverksamheten har det visat sig att 
informanterna ofta är något svävande när det gäller att beskriva var exempelvis 
ansvarsfunktionen ligger liksom hur den rent organisatoriska tillhörigheten egentligen 
ser ut. Jag kopplar informanternas tveksamhet till det faktum att det inom den offentliga 
sektorn ibland kan vara svårt att tydligt se var den ena organisationen slutar och den 
andra tar vid. Därför, menar jag, kan det vara svårt för mina informanter att redogöra för 
hur organisationen exakt ser ut. Detta fenomen finns också beskrivet i litteraturen. 
Organisationsmönstret i offentlig sektor kan liknas vid en rysk docka där den ena 
organisationen ingår i den andra (Christensen et al 2005, s. 16). Att det formella 
chefskapet för bokbussverksamheten i flera fall tycks ligga utanför själva 
bokbussavdelningen ser jag som en konsekvens av att kommunal verksamhet mer och 
mer strävar efter större organisatoriska enheter. Det som torde vara av större vikt än 
organisationsmönstrets utformning är enligt mitt förmenande dels de ekonomiska 
förutsättningarna för verksamheten och dessutom inte minst det arbetsklimat som råder 
inom bokbussverksamheten.  
 
Enligt Hatch handlar den sociala strukturen om relationer mellan sociala element, som 
människor, positioner och de organisatoriska enheter som de tillhör (2002 s. 190). Detta 
innebär att det behövs någon slags samordning inom differentierade organisationer. 
Denna samordning kallas integration (ibid., s. 192). Man kan se det faktum att de flesta 
informanter i undersökningen även arbetar med andra arbetsuppgifter inom biblioteket, 
som ett uttryck för en vilja i organisationen, det vill säga biblioteket, att främja 
integrationen. Att bokbusspersonalen även arbetar med övrig verksamhet kan också 
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innebära att ett positivt arbetsklimat mellan olika sektioner främjas. En av 
informanterna pekar dessutom på att det verkligen är viktigt att bokbussavdelningen är 
tydligt samhörande med den övriga biblioteksverksamheten. Han påpekar att det finns 
erfarenheter från flera håll att det lätt bildas ”vi och dom” och han säger också att det 
kan bli konflikter mellan bokbuss och övrig biblioteksverksamhet i de fall där 
bokbussavdelningen inte tydligt hör ihop med biblioteket. 
 
Organisationer för människor samman och gör att de ständigt samverkar med varandra 
(Hatch 2002, s 210). Denna samverkan, interaktionen, fungerar inte alltid friktionsfritt. 
Att det ibland kan finnas underliggande konflikter på bokbussavdelningen är inte något 
som framkommer i intervjuundersökningen, men i vissa fall kan sådana konflikter anas. 
Det är subtila antydningar som får mig att ibland känna att dessa konflikter kan finnas, 
och det är i så fall inget ovanligt fenomen när det gäller studiet av organisationer. Man 
kan se konflikter som en oundviklig del av organisationens verksamhet (ibid., s. 334). 
En viktig faktor när det gäller den sociala strukturen, ur organisationsteoretisk 
betraktelse, är dock att interaktionen fungerar så bra som möjligt. Ingen av mina 
informanter uttrycker öppet något negativt om att tjänstgöra på flera avdelningar. Mina 
frågor var heller inte ställda utifrån detta. Men kanske arbetssättet med delade tjänster 
kan innebära en lite splittrad arbetssituation där det egentligen bara gäller att utföra ett 
praktiskt arbete och att inte ha så mycket tid att reflektera över mer övergripande 
frågor? Detta är i alla fall en reflektion som jag gjorde i samband med intervjuerna. Det 
som klart påpekas i vissa intervjuer är också att arbetet under senare år har blivit alltmer 
tidspressat, på grund av att den så kallade inre tiden skurits ned. Detta är naturligtvis ett 
problem eftersom det kan riskera att omöjliggöra ett framtida utvecklingsarbete av 
bokbussverksamheten.  
 

7.2 Motiv och mål 
 
Av denna undersökning framgår att demokratiargument används i hög grad när 
informanterna beskriver sin syn på själva motivet till bokbussverksamheten. De 
poängterar att det är viktigt att nå ut med biblioteksverksamhet till så många som 
möjligt. Ett mycket starkt engagemang för den demokratiska tanken med 
biblioteksverksamhet skiner igenom i informanternas svar. Det ligger en slags självklar 
betoning i detta argument. Flera betonar också att det primära motivet med 
bokbussverksamheten är just själva utlåningsfunktionen. Att de betonar just detta tror 
jag beror på att det som bokbussen erbjuder ju till största del är just utlån av, i första 
hand, böcker. Informanterna ger också uttryck för att de anser att läsningen är av stor 
betydelse i människors liv och de vill att fler ska ges möjlighet att ta del av denna 
glädjekälla. De uttrycker en önskan att fler borde upptäcka det som bokbussen kan 
erbjuda. Bokbussens roll som Kulturcentrum betonas därmed i informanternas svar. Lån 
av böcker är en av funktionerna i denna roll. Bokbussen representerar, utifrån vad 
informanterna förmedlar i intervjuerna, något ”fint” och det finns en stark ambition hos 
dem att verkligen sprida detta ”fina”. En stolthet över att ges möjlighet att, så att säga, 
vara ambassadör för biblioteks- och bokbussverksamhet, tycks genomsyra det arbete 
som informanterna utför, och detta kan ses som ett viktigt motiv till verksamheten. När 
själva målsättningen för verksamheten ska formuleras framkommer dock vissa 
tveksamheter. Detta pekar på att det kan finns olika förhållningssätt till tolkning av 
bokbussens målsättning. En tolkning kan vara att en informell målsättning har växt fram 
hos informanterna genom åren. Målen kan, enligt detta synsätt, upptäckas successivt 
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och med åren kan det också utvecklas informella normer, värderingar och identiteter i 
gruppen, vilka påverkar målsättningen (Christensen et al 2005, s. 52). Det kan också 
vara så att det verkligen finns en tydligt uttalad målsättning med bokbussverksamheten 
utifrån styrdokument av något slag, men att detta inte är tydligt klarlagt för 
informanterna. 
 

”Organisationen kan fastställa sina mål, men att levandegöra dem på alla 
nivåer och få medarbetarna att förhålla sig till dem på ett medvetet sätt är 
svårare.” (Hessler 2003, s. 79)  
 

Informanterna i min undersökning uppger att bokbussens mål som regel inte finns 
skriftligt formulerade. Däremot förekommer till viss del regelbundna måldiskussioner. 
Vid dessa formuleras vad bokbussen bör fokusera på exempelvis kommande halvår. Det 
kan röra sig om att satsa på att försöka få någon ny användargrupp till bokbussen, att 
satsa mer på marknadsföring och så vidare. De mål som informanterna avser här är 
mycket konkreta och handfasta. För övrigt tycks bokbussverksamheten åtminstone till 
viss del grunda sig på de allmänna mål som finns upprättade i kommunen när det gäller 
biblioteksverksamheten. Det är dock inte många av informanterna som kan formulera 
exakt vari dessa mål består. Att verksamheten ska prioritera barn och äldre poängteras 
dock av flera. En allmän målsättning som formuleras av informanterna är också att man 
”vill nå alla”. Tveksamheterna i svaren kan ha olika förklaringar. Det är möjligen så att 
informanterna byggt upp en sorts ”inre” målsättning med sitt arbete under en rad år och 
att denna målsättning känns så självklar och grundläggande att den är svår att formulera. 
Rent av kan det vara så att det finns någon sorts värdegrund som ”sitter i väggarna” och 
denna värdegrund verkar vara svår att formulera när frågan väl ställs. Troligen är detta 
ett uttryck för en särskild organisationskultur där informella normer och värderingar 
växt fram under en längre tid. För att återknyta till Hatch och till den modell som Schein 
formulerat kring organisationskultur handlar det om uttryck på den osynliga nivån; om 
antaganden (Hatch 2002 s. 242). Den informant i min undersökning som uttrycker en 
mycket negativ inställning till ”tjusiga målformuleringar” menar att dessa inte har 
någon praktisk betydelse i det läget när det exempelvis saknas pengar för att kunna 
driva verksamheten med bokbuss. Hon menar att det viktigaste är att det ges tillräckligt 
med anslag till bokbussverksamheten så att den kan bedrivas på en rimlig nivå; 
målsättningen som står skrivet på ett papper är av underordnad betydelse, anser hon. 
Möjligen ger hon uttryck för något som fler informanter tycker men inte säger. Intrycket 
jag får när jag ställer frågor kring bokbussens målsättning är nämligen att flera av 
informanterna upplever frågan som alltför teoretisk. Flera uttrycker indirekt att de har 
ett praktiskt arbete att sköta och det förefaller som om de inte är så vana vid att 
reflektera kring hur själva målen för verksamheten egentligen är formulerade. I stället 
gäller det att sköta arbetet så bra som möjligt, tycks de mena. En slutsats som jag drar är 
att en tydlig och väl förankrad målformulering för bokbussen vore önskvärd, och att den 
i varje kommun formuleras utifrån de särskilda förutsättningar som gäller just där.  
 

7.3 Kännetecken 
 
När jag tagit del av intervjumaterialet och bearbetat dess innehåll har jag funnit att det 
utkristalliserat sig några speciella kännetecken som kan sägas vara speciella för 
bokbussverksamheten. Ett av kännetecknen är den sociala dimensionen av 
verksamheten. Bokbussens roll som Socialt centrum betonas starkt av informanterna, 
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även om de inte använder just det begreppet när de beskriver den sociala betydelsen. På 
grund av den nära kontakt som ofta uppstår mellan bokbusspersonal och användare, kan 
en personligt präglad service förmedlas. Närheten är dels fysisk och beror på 
bokbussens fysiska struktur – bokbussen har ju en mycket begränsad yta vilket innebär 
att personal och användare bokstavligt talat kommer nära varandra. Närheten är också 
periodiskt återkommande. Eftersom användarna ofta möter samma bokbusspersonal 
varje gång bokbussen kommer etableras efter hand en personlig kontakt. Den sociala 
betydelsen av verksamheten är uttalad. Detta uppmärksammas även i andra 
undersökningar om bokbussverksamhet, exempelvis (Rojsek 1999, s. 56f, Svenne 1995, 
s. 33). Den organisationskultur som jag funnit inom bokbussverksamheten kan sägas ha 
fått extra mycket näring av att den sociala betydelsen enligt mitt synsätt är något 
överbetonad. Det sker alltså kontinuerligt ett bekräftande av just denna betydelse. 
Kännetecknande för bokbussverksamheten är också den specialservice som många 
användare tycks få – servicen kan i vissa fall likna den som ges i Boken 
kommerverksamheten. När det gäller den service som användarna får så betecknas den 
som varande mycket god och det poängteras också av informanterna att de är mycket 
nöjda. Den speciella närhet som har förutsättningar att uppstå på bokbussen märks även 
när det gäller inköp av media – efterfrågan styr i hög grad, enligt mina informanter. 
Detta gör att exempelvis bokurvalet på en bokbuss i vissa fall skiljer sig något åt jämfört 
med andra folkbibliotek, menar några informanter. Att bokbussen också i hög grad når 
de som inte är biblioteksvana poängterar flera informanter. De menar alltså att jämfört 
med ett fast bibliotek kan bokbussen locka till sig användare som inte är 
biblioteksbesökare för övrigt. Orsaken till detta, menar de, är bokbussens personliga 
bemötande och att bokbussen rent fysiskt kan befinna sig nära i olika bostadsområden 
eller på landsbygden. 
 

7.4 Utlåningsfunktionen är viktigast 
 
I rollen som Kulturcentrum, enligt Andersson och Skot-Hansens modell, ingår både 
utlåningsfunktion och olika kulturella arrangemang. För bokbussens räkning kan man 
påstå att utlån är själva kärnan i verksamheten, vilket redan konstaterats i avsnitt 7.2. 
Kulturella arrangemang, såsom programverksamhet, förekommer dock sparsamt enligt 
vad mina informanter uppger. Det kan finnas olika förklaringar till varför det förhåller 
sig så. Framförallt kan det vara ekonomiska och utrymmesmässiga orsaker till att 
exempelvis programverksamheten på bokbussen är liten i sin omfattning. Brist på tid är 
också ett skäl som informanterna anger för att inte kunna arrangera program. Det vore 
önskvärt att programverksamheten kunde få en större roll i bokbussverksamheten; 
framförallt med tanke på att det kan vara ett sätt att nå ut till nya grupper eller individer. 
Detta är något som också påpekas av flera informanter. Genom att bokbussen mer aktivt 
medverkar i andra sammanhang än de ordinarie bokbussturerna skulle man troligtvis 
kunna nå fler av dem som ännu inte upptäckt bokbussen. Informanternas önskan ”att nå 
alla” är en utopi enligt min mening, men genom ett mer aktivt förhållningssätt till olika 
grupper av icke-låntagare skulle troligtvis fler kunna nås. Det som krävs för detta arbete 
är inte bara att ekonomiska och tidsmässiga resurser ges utan även ett mått av fantasi 
och en vilja att pröva nya sätt att jobba på. Jag har funnit att organisationskulturen även 
här kan spela in. Det poängteras att användarna redan är nöjda, och detta anges som ett 
skäl att fortsätta att arbeta på ungefär som nu. Organisationskulturen bekräftas alltså och 
ingen förändring av arbetssätt sker därför. 
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7.5 Räcker det med nöjda användare? 
 
Mina informanter upplever alltså att bokbussens användare är mycket nöjda med den 
service och det utbud som bokbussen erbjuder. De uppger genomgående att de får 
mycket positiv respons från användarna. Av denna anledning tycks de därför mena att 
verksamheten inte har något större behov av att förändras. Det finns dock flera som 
påpekar att man alltid skulle kunna nå fler. Men hur man ska lyckas med detta finns det 
i allmänhet inte så många idéer kring. Tankar om att satsa på att informera om 
bokbussens verksamhet på andra sätt än de som används i dag, verkar inte finnas bland 
informanterna. Biblioteket, och även bokbussverksamhet, kan betraktas som så självklar 
att den inte behöver saluföras, men förhåller det sig så egentligen? Min uppfattning är 
att kommunal verksamhet i stort måste finna sig i att stå under lupp och man måste 
också kunna hävda sin legitimitet. Även om alltså bokbussen uppges ha nöjda låntagare 
frågar jag mig: Vad tycker de som inte använder sig av bokbussen? Vad skulle kunna 
göras för att nå nya låntagare? Och på vilket sätt sker det förändringar i omvärlden så att 
bokbussverksamheten på sikt kommer att påverkas?  
 

7.6 Olika förutsättningar för bokbussverksamhet 
 
De kommunalpolitiska och ekonomiska förutsättningarna för bokbussverksamheten 
tycks vara olika i de kommuner varifrån mina informanter kommer. Mina informanter 
förmedlar olika bilder av bokbussverksamhetens villkor och jag kan se en skiljelinje 
här. Utan att påstå att mitt underlag är representativt för bokbussverksamhet i stort, kan 
jag konstatera att det är informanter från landsbygdskommuner som mer eller mindre 
uttalar att verksamheten varit ifrågasatt tidigare eller att den är det nu. Det är just i 
samband med att en äldre bokbuss behöver bytas ut som ifrågasättandet varit aktuellt. 
Bland informanterna som tjänstgör i större städer förekommer inte detta ifrågasättande 
alls under nuvarande omständigheter. Intrycket jag får är att bokbussverksamheten i en 
del fall inte är tillräckligt politiskt förankrad, vilket också någon av informanterna 
påpekar. Vad som exakt ligger bakom det ifrågasättande som finns har dock inte utretts 
i denna undersökning. Jag kan enbart konstatera att det säkert finns olika förklaringar 
till de bakomliggande orsakerna. Det främsta skälet kan vara rent ekonomiska – många 
små kommuner måste helt enkelt spara pengar på något sätt. I samband med det kanske 
man också tittar på hur befolkningsunderlaget ser ut och sätter det i relation till den 
betydelse som bokbussen har. Det kan vara så att det blivit glesare med invånare ute på 
landsbygden och därför måste bokbussens existens ifrågasättas. Kanske att man då 
bestämmer sig för att det räcker med ett fast, alternativt flera fasta bibliotek, och att 
bokbussen därför kan läggas ner? Kanske att man också tycker att 
bokbussverksamheten är föråldrad och inte fyller dagens behov? Det faktum att 
människor i dag i hög grad är bilburen spelar möjligen också in i bedömningen. Detta är 
försök till att hitta förklaringar. Rent generellt finns det dock ekonomiska skillnader när 
det gäller resursfördelning till olika kategorier av kommuner. Glesbygd och landsbygd 
tycks ha sämre möjlighet och resurser att genomföra det som anses som traditionell 
folkbiblioteksverksamhet, som uppsökande verksamhet med till exempel bokbussar och 
barnverksamhet (Hansson 2005, s. 39). Det går dock inte att säkert fastställa att de 
skillnader mellan informanternas svar i de olika kommungrupperna beror just på 
kommunens struktur. Det kan i stället vara andra faktorer som spelar in.  
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7.7 Förändringsaspekter 
 
Ett genomgående intryck av bokbussverksamheten sett ur ett förändringsperspektiv är 
att verksamheten är relativt traditionell ur bibliotekssynpunkt. Utlån anses vara det 
primära och till det en extra krydda av social kontakt. Genom åren har visserligen nya 
medier tillkommit och på de nya bokbussarna, som trafikerar i några av de kommuner 
jag besökt, finns mer avancerad teknik än tidigare, vilket exempelvis innebär 
datorisering av katalogen liksom också tekniska hjälpmedel när det gäller bokbussens 
utrustning, men helhetsintrycket som mina informanter förmedlar är ändå att 
verksamheten inte har förändrats särskilt mycket genom åren. Mitt resultat kan kopplas 
till Bogren och Brinks studie ”Bokbussen kommer och går – men består?: en 
undersökning av hur bokbussverksamhet skildras i Biblioteksbladet 1945-2006” (2007), 
som också visade att verksamheten inte förändrats så mycket sedan starten (ibid., s. 59). 
Jämfört med Andersson och Skot-Hansens modell kan sägas att rollen som 
Informationscentrum är mycket svagt betonad. Det finns exempelvis inte möjlighet för 
användarna att göra informationssökningar på bokbussen, även om det finns planer på 
att införa det eller önskningar om att få göra det i ett par fall. När det gäller 
informanternas inställning till tekniska förändringar av bokbussens utrustning, som 
exempelvis frågan om det är viktigt att bokbussen får Internetuppkoppling, ges i princip 
två motsatta bilder. Vissa informanter tycker det är viktigt att bokbussen uppdateras rent 
tekniskt och ser stora möjligheter med ny teknik i framtiden. De flesta förmedlar dock 
en bild av en viss skepsis inför tekniska förändringar och pekar på att den sociala 
funktionen av bokbussverksamheten är viktigare. De hävdar vidare att användarna i 
regel inte efterfrågar exempelvis Internetuppkoppling. Varför förändra ett koncept som 
redan är bra, är deras inställning. Jag finner att det finns en klar skiljelinje mellan 
informanterna när det gäller synen på teknisk utveckling när det gäller bokbussen. 
Bakom den ena linjen står de informanter som betonar den sociala funktion som 
bokbussen anses ha, medan det bakom den andra linjen står de som ser fram emot att 
tekniken utvecklas mer när det gäller bokbussverksamheten. Bakom den första linjen 
står de flesta av informanterna. Kanske informanternas ålder spelar in i sammanhanget? 
Mina informanter har relativt hög medelålder och möjligtvis kan detta spela in i synen 
på den till stor del tekniska icke-betoningen av bokbussverksamheten. Måhända är 
informanternas åsikter i frågan också ett uttryck för den skiljelinje som kan finnas inom 
biblioteksvärlden och som representeras av de ”mjuka” kulturorienterade 
bibliotekarierna och de ”hårda” informationsorienterade (Hansson 2005, s. 30). De 
informationsteknologiska aspekterna av bokbussverksamheten kan alltså sägas ha en 
underordnad roll och de framhålls inte i så hög grad. Det kan i detta sammanhang 
naturligtvis diskuteras om det verkligen är befogat att satsa på exempelvis 
informationssökning för användarna på bokbussen. Även Gunhild Bergqvists 
”Bokbussverksamhet: Effektiv decentralisering av svensk biblioteksservice”? visar att 
det kan vara problematiskt just med avancerad informationssökning på bokbussen av 
olika skäl (2003, s. 59-60).  Det kanske finns en övertro på teknik i dagens samhälle och 
bokbussens sociala betydelse kanske även i framtiden ska vara den som får dominera? 
Naturligtvis kan den sociala dimensionen behållas även om det satsas på ny teknik, men 
risken finns ändå att de tekniska finesserna får ta över utrymme och resurser från den 
övriga verksamheten. Den trend som annars kan urskiljas inom folkbiblioteksvärlden i 
stort är att verksamheten blivit alltmer inriktad på informationsteknologiska aspekter 
(Almerud 2005, s. 11; Hansson 2005, s. 11; Nilsson 2003, s. 177). Om denna utveckling 
är positiv eller inte finns det olika åsikter om men det finns ändå utifrån denna 
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undersökning fog för att påstå att bokbussen inte har någon uttalat teknisk betoning av 
sin verksamhet.  
 
När det gäller synen på framtiden finns det överlag inte heller särskilt mycket visioner 
för verksamheten med bokbussar. Den framtidsbild som målas upp präglas till stor del 
av en vardagsnära syn på verksamheten som går ut på att man är tacksam bara 
bokbussen fortsätter att rulla. Hos en del finns visserligen vissa idéer om hur man skulle 
vilja förändra och förbättra verksamheten, men i stort sett framträder en ganska 
nedtonad bild av bokbussens framtid. Naturligtvis är de som arbetar i kommuner där 
bokbussen varit eller är ifrågasatt starkt präglade av detta när de ger sin bild av 
framtiden, och i det läget är det naturligtvis svårt att se visionärt. Men jag slås av att 
även i de kommuner där förutsättningarna för bokbussverksamheten verkar vara 
förhållandevis goda rent ekonomiskt, är synen bland informanterna att verksamheten i 
princip bör vara så som den är i dag. Det kan finnas flera olika förklaringar till att 
informanterna inte framför så visionära idéer inför framtiden. En viktig faktor kan vara 
att det tidsmässiga utrymmet för utvecklingsarbete och reflektion över framtidsfrågor 
verkar vara begränsat. Ytterligare en förklaring till att inte fler visioner uttrycks i 
intervjuerna kan vara att det kan vara svårt att just i intervjusituationen ”plocka fram” 
eventuella visioner ur medvetandet. Informanterna kan möjligen vara så präglade av den 
vardagliga organisationskulturen att det är svårt att tänka i andra banor. Det kan också 
vara så att resurserna för bokbussverksamheten är så begränsade att det närmast blir en 
utopi att tänka visionärt. Vissa informanter pratar öppet om besparingar och 
neddragningar i bokbussverksamhet medan andra inte berör det alls. Men jag tycker 
ändå att det är något förvånande att inte fler av informanterna har några konkreta 
visioner om framtidens bokbussverksamhet. De visioner som ändå uttrycks av vissa 
informanter är viktiga att ta fasta på när det gäller utvecklingen av en framtida 
bokbussverksamhet. 
 

7.8 Problemområden 
 
Utifrån mitt undersökningsmaterial kan jag identifiera några problemområden när det 
gäller bokbussverksamheten. En del av dessa problem har redan berörts. När det gäller 
själva existensberättigandet tar en del av informanterna upp det faktum att det 
exempelvis sker en viss förtätning av befolkningen runt centralorten i kommunen 
medan befolkningen på den rena landsbygden minskar. Bokbussen kanske inte kan 
hävdas på samma sätt i områden där det är mycket glest befolkat, och i vissa fall torde 
en bokbil eller annan typ av biblioteksservice vara mer försvarbar. Ett annat 
problemområde som flera informanter berör är att många av bokbussens äldre 
användare dör ut och inte alltid fylls på med nya. Vad ligger bakom detta, frågar jag 
mig? Är det en generationsfråga att de äldre användarna väljer bokbussen eftersom de 
kanske har svårt att ta sig till något annat bibliotek. I takt med att dessa försvinner kan 
det vara problem att hitta nya användare. Denna bild förmedlar åtminstone en del 
informanter i undersökningen. Kan det förhålla sig så att de yngre antingen inte är 
hemma när bokbussen kommer, att de besöker andra bibliotek istället eller att de inte 
utnyttjar biblioteksverksamhet överhuvudtaget? Är det så att bokbussen inte är 
tillräckligt lockande för den yngre generationen? När det gäller problemområden ser jag 
också att den övervägande ganska negativa inställningen bland informanterna när det 
gäller ny teknik på bokbussen kan vara en försvårande omständighet sett ur ett 
framtidsperspektiv. Ett rent övergripande problem är också att det i besparingstider 
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tycks vara så att just bokbussverksamhet riskerar att dras in. Det finns alltså flera 
faktorer som kan spela in när det gäller hur man ser på bokbussen i ett 
framtidsperspektiv. Vissa faktorer ligger utanför bokbussens verksamhet, i 
omgivningen, och andra ligger inne i verksamheten. De yttre faktorerna kan endast till 
en viss del påverkas. De inre däremot, innefattande exempelvis den organisationskultur 
som jag anser vara förhärskande, kan på sikt troligen påverkas och därmed kan också 
verksamheten anta andra inriktningar. 
 

7.8.1 Resultatet utifrån Hatch  
 
Den sociala strukturen och organisationskulturen har varit de begrepp som jag främst 
inriktat mig på när det gäller att tolka intervjumaterialet utifrån Hatch. 
Bokbussverksamheten kan här ses som en differentierad biblioteksverksamhet som 
integreras genom att informanterna i regel även tjänstgör inom övrig 
biblioteksverksamhet. Interaktionen verkar fungera bra i de flesta fall, men antydningar 
om konfliktsituationer kan ibland spåras. När det gäller organisationskulturen kan vissa 
mönster urskiljas. En betoning finns av det vardagliga. Bokbussen framställs som 
lättillgänglig och någon informant säger att ”det vilar inget högtidligt över bokbussen”. 
Organisationskulturen bottnar i detta vardagliga och förstärks av de positiva omdömen 
som användarna förmedlar. Bokbussverksamheten framträder som en stabil organisation 
som vilar på trygg grund, även om den också är ifrågasatt. Organisationskulturen 
innehåller spår av en försvarsattityd just på grund av denna faktor. Genom 
ifrågasättandet förstärks också den inbördes organisationskulturen. Som ett resultat av 
den tekniska begränsningen av verksamheten har den sociala betydelsen fått en mycket 
stor betydelse.  

7.8.2 Resultatet utifrån Andersson och Skot-Hansens modell 
 
Om vi ser intervjumaterialet utifrån denna modell kan vi konstatera att det i huvudsak är 
två roller som dominerar när det gäller det sätt på vilket informanterna beskriver 
bokbussverksamheten. Den roll som är mest markerad är Kulturcentrum. I denna ingår 
utlån, och då i första hand av böcker. I rollen som Kulturcentrum ingår även 
arrangemang och utställningar av olika slag. Denna del är dock mindre betonad av 
informanterna. Rollen som Socialt centrum intar också en stark position utifrån 
resultatet av intervjuundersökningen. Den sociala betydelsen av bokbussverksamheten 
betonas av flertalet informanter. När det gäller rollen som Informationscentrum intar 
den en underordnad roll. I denna ingår samhällsinformation av olika slag, 
referensservice och Internetsökningar. Dessa delar betonas i låg grad av informanterna. 
Det finns dock informanter som betonar dessa funktioner ur ett framtidsperspektiv. 
 
 I rollen som Kunskapscentrum ingår kursböcker, studieplatser, möjligheter att använda 
uppslagsverk. Denna roll betonas inte alls av informanterna. Naturligtvis skulle man 
kunna tolka rollen som Kunskapscentrum ur perspektivet att bokbussens service till 
skolorna är ett uttryck för denna roll. Till skolorna förmedlas ju i hög grad fackböcker 
till undervisningen och dessa kan möjligen jämställas med kursböcker. I så fall skulle 
denna roll ha en stor del av bokbussverksamheten. 
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8. Avslutande diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel diskuteras kring de frågeställningar som uppsatsen kretsar kring. I 
avsnitten 8.1 – 8.4 belyses de olika frågeställningarna. Därefter förs också en 
övergripande slutdiskussion kring bokbussverksamhet i stort, där även min 
intervjuundersökning vävs in. I kapitlet ges också avslutande kommenterar kring 
intervjuundersökningen. Jag diskuterar slutligen även kortfattat kring de resultat jag 
kommit fram till. 
 

8.1 Hur motiveras bokbussens existens? 
 
Verksamheten motiveras av informanterna utifrån demokratiaspekter. Med 
bokbussverksamheten vill man nå så många som möjligt i kommunen, och man vill i 
första hand erbjuda dem möjligheten att låna böcker. Bokbussen motiveras också utifrån 
att den fyller en viktig funktion för de som är biblioteksovana. Den närhet som utmärker 
bokbussens service poängteras också av informanterna som mycket betydelsefull. 
Undersökningen har visat att motiveringen till bokbussverksamheten ser likartad ut hos 
de flesta informanter oavsett om man tjänstgör i en storstadskommun eller i en 
landsbygds- respektive glesbygdskommun.  
 

8.2 Vilka mål finns för verksamheten och hur bedrivs 
densamma? 
 
I min undersökning har jag funnit att informanterna ger uttryck för en vilja att sprida 
kultur, i betydelsen boklån samt i viss grad även andra kulturella upplevelser. När det 
gäller målsättningen finns oftast inga skriftliga formuleringar som informanterna 
hänvisar till. Istället gäller i regel informella mål som rättesnöre för den dagliga 
verksamheten. De övergripande målen för biblioteksverksamheten i kommunen gäller 
givetvis, men det saknas ofta specifika mål för just bokbussverksamheten. 
Verksamhetens kärna är alltså utlån av böcker. Bokbussens verksamhet bedrivs också 
utifrån en stark betoning av den sociala aspekten. Jag har även funnit ett likartat mönster 
när det gäller organisationskultur hos mina informanter. Denna organisationskultur kan 
troligen spåras tillbaka till den tid då bokbussverksamheten startade. Informanternas 
inställning till hur verksamheten bedrivs har enligt mitt synsätt sin grund i denna 
organisationskultur.  
 

8.3 Hur har bokbussverksamheten förändrats med tiden? 
 
Informanterna förmedlar en bild av bokbussverksamheten där förändringar har skett på 
olika plan genom åren. Själva kärnan av verksamheten upplevs dock vara densamma. 
Ny teknik har introducerats både när det gäller själva bokbussen och dess utrustning 
liksom de medier som lånas ut. Hållplatser har också ändrats genom åren – vissa har 
tillkommit medan andra lagts ner. Flera informanter uttrycker att verksamheten med 
åren fått känna av neddragningar av anslag, liksom att befolkningsunderlaget i 
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kommunen förändrats och att bokbussverksamheten också påverkats av detta. När det 
gäller verksamhetens konkreta innehåll är den i grova drag de samma som vid starten. 
Att inte så mycket förändringar skett motiveras med att de som använder sig av 
bokbussen är nöjda med verksamheten så som den är. 
 

8.4 Vilka visioner finns för framtiden? 
 
När det gäller visioner för en framtida bokbussverksamhet uttrycker informanterna 
överlag en återhållsam syn. Få informanter har konkreta idéer kring hur verksamheten 
skulle kunna förändras i en framtid. Det finns dock en del tankar kring tekniska 
förändringar i en framtid, men överlag framhålls att bokbussens sociala betydelse är 
viktigare och att tekniken därför även fortsättningsvis måste ha en underordnad 
funktion. När det gäller innehållet av verksamheten uttrycks också exempelvis vissa 
visioner kring ökat samarbete med andra aktörer liksom en eventuell satsning på 
särskild service inom förskoleområdet. Sammantaget uttrycks dock visioner i termer av 
att det är önskvärt att bokbussverksamheten även i en framtid existerar. Visionerna är 
alltså att betrakta som vardagsnära och de präglas också av den dagliga 
bokbussverksamhet som informanterna upplever. Vissa informanter framhåller 
nedläggningshot eller stadigt minskade anslag. Dessa faktorer hindrar dem att se 
visionärt när det gäller verksamheten. 
 

8.5 Slutdiskussion och slutsatser 
 
Bokbussverksamhet kom att etableras som en följd av att biblioteket strävade efter att 
nå nya grupper. Detta skedde vid en tid i Sverige då biblioteksverksamheten 
expanderade och antog nya former. Biblioteksverksamheten spreds, förutom till 
glesbygdsområden, även till arbetsplatser, kriminalvårdsanstalter, sjukhus och andra 
institutioner. Bokbussverksamheten var i vissa fall betraktad som en tillfällig lösning i 
städerna innan biblioteksutbyggnaden där blivit fullskalig. Genom statliga subventioner 
kunde även mindre bemedlade kommuner ges möjlighet att införskaffa bokbuss. 
Målsättningen med bokbussverksamheten var vid initieringen ”att nå alla”. Denna höga 
ambition kan också beskrivas utifrån att bibliotekarierna sågs som missionärer för 
bildning, läsning och god kultur (Hansson 2005, s. 23). 
Även om bokbussverksamheten har sina rötter i andra förutsättningar än de som gäller i 
dag har verksamheten ändå kunnat överleva i ett flertal svenska kommuner. Den 
intervjuundersökning som jag genomfört visar att bokbussverksamheten är en 
verksamhet som trots nedskärningar i mindre eller större grad har funnit sin plats i 
samhället. Bokbussverksamheten tycks alltså, utifrån den bild informanterna ger, verka 
under de villkor som gäller i dag. De användare som besöker bokbussen är enligt mina 
informanter nöjda med den service de får även om bokbussen oftast inte kan erbjuda 
alla de tekniska funktioner som finns på ett fast bibliotek. De små möjligheterna till 
programverksamhet på bokbussen tycks inte heller det ha någon avgörande betydelse 
för den trogna skaran av bokbussanvändare. Att bokbussverksamheten verkligen fyller 
en funktion när det gäller att sprida kultur i form av i första hand böcker kan konstateras 
utifrån denna undersökning liksom att den också har en stor social betydelse. Tilläggas 
bör att det är informanternas bild som förmedlas – användarna har inte intervjuats 
angående vad de tycker om bokbussens service. Det finns dock en del studier gjorda där 
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användare tillfrågats om hur nöjd man är med verksamheten, och de som jag tagit del av 
visar att de flesta användare är mycket nöjda (exempelvis Grum 1997, s. 11). 
Det framgår i intervjuundersökningen att bokbussverksamheten ständigt riskerar att 
ifrågasättas. Detta märks tydligast hos informanterna som tjänstgör i 
landsbygdskommunerna. Den undersökning som jag genomfört visar att verksamheten 
inte ifrågasätts på samma sätt i de storstadskommuner i vilka andra informanter 
tjänstgör. När det gäller denna problematik kan man dock inte säkert framhålla att 
ifrågasättandet beror just på kommunens struktur. Det är möjligt att andra faktorer kan 
vara styrande. 
 
Det finns en del frågetecken inför framtiden när det gäller bokbussverksamheten. De är 
dels av yttre karaktär, omvärldsfaktorer, och dels av en mer inre natur. För det första 
finns det prognoser från Glesbygdsverket som säger att glesbygderna beräknas förlora 
åtta procent av sin befolkning fram till 2030. Befolkningsminskningen i 
landsortskommuner och i glesbygd är redan nu betydande. Storstadsregionerna däremot 
förväntas öka med drygt 16 procent (statistik från Glesbygdsverket). När det gäller 
glesbygds- och landsbygdskommunerna i en framtid kan bokbussverksamheten därför 
ha svårt att överleva i sin nuvarande form. Bokbilar skulle kunna användas som 
ersättning i de fall då befolkningsunderlaget blir alltför litet.  
Ett annat frågetecken när det gäller framtiden för bokbussen är att det inte rent konkret 
sker så stor utveckling av verksamheten. Som skäl nämns ofta av informanterna att 
verksamheten är så bra som den är. Trots detta faktum är det troligt att man måste 
försöka tänka i andra tankebanor om bokbussverksamheten på sikt ska kunna leva 
vidare. Utvecklingstakten i samhället är mycket snabb och förutsättningarna för 
människors levnadsvanor ändras. Även det sätt på vilket biblioteket i stort används är 
under förändring. På något sätt måste bokbussen samspela mer med sin omgivning på 
sikt och inte bara ta hänsyn till de användare som i dag besöker bokbussen. När det 
gäller utlåning på biblioteken pekar statistiken nedåt. Som jämförande siffror kan sägas 
att 1983 registrerades 77 miljoner lån på folkbiblioteken (Kulturstatistik 1985 – 1992 s. 
107). 2005 hade antal lån sjunkit till 60,2 miljoner (Folkbiblioteken 2005 s. 14). 
Huruvida dessa siffror överrensstämmer med bokbussens utlåning kan inte urskiljas, 
men man kan anta att statistiken även här visar samma nedåtgående trend. Det gäller 
därför att tänka nytt och försöka att hitta nya inriktningar av verksamheten. En 
profilering åt något håll menar jag är en nödvändighet i en framtid. 
Bokbussverksamheten skulle vinna på att verkligen tänka över vilka eller vilket mål 
som är viktigast framöver och att sedan koncentrera all kraft på just detta. Målet ”att nå 
alla” är fortfarande giltigt i dag, enligt informanterna, men jag anser att denna 
målsättning skulle behöva preciseras på något sätt.  
 
Eftersom folkbibliotekets uppgift är mycket mångbottnad kan man påstå att bokbussen 
fyller en funktion som ett kompletterande bibliotek i en kommun. Utvecklingen går 
framåt när det gäller mobila tekniska lösningar, och om bokbusspersonalen, i detta fall 
representerad av de informanter som jag intervjuat, är mer öppna och positiva till denna 
utveckling, liksom även annan verksamhetsutveckling i stort, kan bokbussen möjligen 
leva vidare även i en framtid. Jag menar att i de kommuner där ett tydligt synliggörande 
och en tydlig profilering av bokbussverksamheten sker har bokbussen sin givna plats. 
Min uppfattning är också att den sociala betoningen av verksamheten skulle behöva 
nedtonas något för att i någon grad ge plats åt andra delaspekter av 
folkbiblioteksverksamheten. Det är samtidigt viktigt att verkligen ta tillvara bokbussens 
speciella kännetecken som är just det personliga tilltalet. Bokbussen har slutligen en 
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unik möjlighet att vara en introduktion in i bibliotekets värld för dem som ännu inte 
upptäckt folkbiblioteksverksamhet och dess möjligheter. Och huruvida bokbussen i 
framtiden har en chans att verka vanebildande skulle kunna bli ett lämpligt 
forskningsområde för en helt annan magisteruppsats. 
 

8.6  Avslutande kommentarer 
 
Sedan intervjuerna gjordes har det troligtvis skett förändringar av verksamheten som 
gör att vissa uppgifter som lämnats av informanterna inte längre stämmer. Då 
intervjuerna gjordes uppgav exempelvis flera informanter att lokala biblioteksplaner 
skulle upprättas i kommunen. På vissa håll är dessa planer troligtvis nu klara men 
huruvida själva bokbussverksamheten nämns i dessa planer är inte klarlagt. En del 
informanter nämnde också i intervjuerna om förändringar av olika slag som var på gång, 
och dessa förändringar har troligtvis nu genomförts. 
 

8.7  Diskussion kring studiens resultat 
Det resultat som undersökningen visar kan naturligtvis inte sägas vara generellt för all 
bokbussverksamhet i Sverige. Resultatet visar i stället vad ett antal informanter 
uttrycker för åsikter kring bokbussverksamheten i deras kommuner. Det är dock slående 
hur det kring vissa frågeställningar har framträtt så likartade svar. Likheten gäller inte 
alla frågor men mitt huvudintryck är ändå att själva verksamheten beskrivs ganska 
likartad oavsett vilken sorts kommun man tjänstgör i.  
 
När jag tolkat mitt intervjumaterial slogs jag av tanken att det hade varit intressant att 
jämföra resultatet med en informantgrupp som tjänstgör på ett fast bibliotek. Har de 
samma åsikter som bokbussinformanterna när det gäller motiveringar och frågor om 
mål exempelvis? Är det måhända också så att den särskilda organisationskultur som jag 
har kunnat uttyda även kan urskiljas inom annan biblioteksverksamhet? Under arbetets 
gång har nya frågor uppstått och i en framtid finns det många möjliga 
forskningsområden inom bokbussverksamhet. Den eventuellt vanebildande funktionen 
är bara en av flera intressanta aspekter av verksamheten som skulle kunna studeras. 
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9. Sammanfattning 
  
Denna studie har tagit upp svensk bokbussverksamhet så som den kan te sig i början av 
2000-talet. Verksamheten, som kan betraktas som en del av folkbibliotekets 
övergripande verksamhet, har existerat i snart sextio år. Den är till stor del att betrakta 
som en del av en uppsökande verksamhet inom biblioteket och har sin upprinnelse i att 
folkbiblioteket ville söka nå nya grupper och göra dessa till biblioteksanvändare. Mitt 
syfte har varit att undersöka hur och även varför bokbussverksamheten bedrivs i dag. 
Den har också syftat till att belysa de förändringar som skett med verksamheten och de 
förändringar som kan synas möjliga i en framtid. 
 
Studien bygger på en kvalitativ intervjuundersökning där tretton informanter från sex 
olika kommuner har intervjuats. Informanterna utgörs av personal inom 
bokbussverksamhet eller med ansvarsfunktion som rör denna verksamhet. På så sätt 
förmedlas en bild av bokbussverksamheten utifrån olika positioner.  Kommunerna där 
informanterna tjänstgör är dels av glesbygds- eller landsbygdskaraktär och dels av 
karaktären större städer. Urvalet har skett enligt min ursprungliga hypotes att det skulle 
kunna vara skillnad på informanternas inställning till vissa frågor beroende på vilken 
slags kommun de tjänstgör i. 
 
Mina frågeställningar i undersökningen har kretsat kring hur bokbussverksamheten 
motiveras i de olika kommunerna, vilken målsättning som finns och hur man praktiskt 
bedriver verksamheten. De har också handlat om på vilket sätt verksamheten har 
förändrats med tiden och vilka visioner som finns för framtiden. Textanalys i form av 
helhetsanalys har använts som metod för att tolka intervjuundersökningens resultat. Den 
teoretiska ansatsen har varit av två slag. Dels består den av organisationsteori och dels 
en modell över bibliotekets profil eller roller. De teorier och modeller som används 
redovisas i kapitel 4. 
 
Intervjuundersökningen visar att motiveringarna till verksamheten synes vara de samma 
oavsett vilken typ av kommun informanterna tjänstgör i. Detta resultat gäller denna 
undersökning och inte självklart bokbussverksamhet i allmänhet. ”Att nå alla” och att 
vara en garant för den demokratiska tanken att ge biblioteksservice till alla oavsett var 
man bor är bokbussens yttersta motiv. Bokbussens praktiska arbete sker utifrån en 
bokbussavdelning eller sektion som administreras via ett fast bibliotek i kommunen. 
Sektionen är oftast delaktig i detta biblioteks övriga arbete. Den organisatoriska 
tillhörigheten är i vissa fall knuten till den uppsökande verksamheten på biblioteket. När 
det gäller den sociala strukturen av bokbussverksamheten kan den skilja sig något åt på 
de olika biblioteken bland annat beroende på den storlek som det fasta biblioteket har. 
Ett visst mönster har kunnat skönjas när det gäller organisationskulturen som 
genomsyrar bokbussverksamheten. Grundläggande värderingar och beteendemönster 
har etablerats inom verksamheten, och dessa är ofta osynliga och omedvetna hos 
informanterna. Målsättningen med verksamheten bottnar ofta just i informella mål som 
har byggts upp under en längre tid hos informanterna och som har sin grund i en 
speciell organisationskultur. I vissa fall hänvisar även informanterna till de 
övergripande biblioteksmålen i kommunen. Kärnan i bokbussverksamheten är utlån av 
böcker och den sociala dimensionen av verksamheten ges en stor betydelse. 
Målgrupperna beskrivs i termer av att det är barn och äldre som är de största grupperna. 
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Nya medier har tillkommit under åren och en viss teknisk utveckling av 
bokbussverksamheten har skett. Dock beskrivs verksamheten som relativt traditionell ur 
bibliotekssynpunkt, och viljan till tekniska eller andra förändringar är inte så stor bland 
informanterna. En orsak kan vara att användarna uppges vara så nöjda med 
verksamheten så som den är. Det faktum att flera informanter pekar på knappa 
ekonomiska resurser när det gäller bokbussen kan också vara en orsak till att man inte 
förmår att se förändringar som en möjlighet.  
 
Bokbussen är eller har varit ifrågasatt i en del av de kommuner varifrån mina 
informanter kommer. Ifrågasättandet är mest påtagligt i landsbygdskommunerna. 
Utifrån denna undersökning kan det dock inte säkerställas ifall det är kommunernas 
struktur som är grundorsaken till ifrågasättandet. Det kan finnas andra faktorer som kan 
vara avgörande. 
Men när det gäller glesbygds- och landsbygdskommuner i allmänhet så pågår en 
avflyttning respektive omflyttning av befolkning in till centralorter eller till större städer 
i någon annan kommun. Detta har redan fått konsekvenser för bokbussen i vissa 
kommuner.  
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Bilaga 1. Följebrev 
 
 
 
Göteborg 05 12 05 
 
                                   
Hej! 
 
Jag är student vid Högskolan i Borås/Institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap, och jag planerar att skriva en magisteruppsats om 
bokbussverksamhet. 
 
Min avsikt är att genom intervjuer belysa frågor som verksamhetens motiv, mål och 
organisation. 
 
Jag hoppas att du har möjlighet att vara med i min undersökning. 
 
Ditt deltagande sker naturligtvis frivilligt. Jag kommer att behandla 
undersökningsmaterialet konfidentiellt, och du garanteras anonymitet. 
 
Intervjun vill jag helst genomföra genom personligt besök, och jag hoppas att vi kan 
komma fram till någon tid som passar dig. Uppskattningsvis tar intervjun cirka en 
timme. 
 
För att lättare kunna sammanställa intervjumaterialet kommer jag att vid intervjun 
använda bandspelare. Det inspelade materialet kommer endast att användas av mig. 
 
Jag kommer efteråt att låta dig läsa igenom mina anteckningar från intervjun, så att 
eventuella missuppfattningar kan rättas till. 
 
Om cirka en vecka kommer jag att kontakta dig för att förhöra mig om ditt deltagande. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ulla-Britt Wendel 
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Bilaga 2. Intervjumanual 
 
Ulla-Britt Wendel  05 11 28 
 
”Intervjumanual” 
 
Frågeområde ”Mål”: 
 
Finns biblioteksplan? 
Andra måldokument/strategier. 
Finns specifika mål för bokbuss? 
 
Frågeområde ”Organisation”: 
 
Är bokbussavdelningen en fristående avdelning? / Delaktighet i övrig 
biblioteksverksamhet? 
Hur många arbetar/vilka kategorier? 
Hur är verksamheten organiserad? 
Innehåll; programverksamhet? 
Samarbete? Med annan kommun, annan kommunal verksamhet, företag? 
Sker någon utvärdering av verksamheten? Hur ofta och på vilket sätt? 
Når bokbussen de i kommunen som har långt till ett bibliotek? 
På vilka grunder beslutas om en hållplats? 
Har det gjorts kostnadsanalyser av bokbussverksamheten? 
Skillnader i utbud/servicenivå vad gäller bokbuss i jämförelse med filial? 
Inriktas verksamheten med bokbuss medvetet på någon speciell kategori av låntagare? 
 
Frågeområde ”Motiv”: 
 
Varför startade bokbussverksamheten? När? 
Har verksamheten förändrats genom åren? 
Vilka är fördelarna med bokbuss jämfört med filial/utlåningsstation? 
Nackdelar? 
Har verksamheten ifrågasatts? 
På vilket/vilka sätt skiljer sig verksamheten åt; bokbuss/filial? 
Tror du att man når andra grupper/låntagare med bokbuss (jämfört med andra 
bibliotek)? 
Finns det grupper som man inte når? 
Hur ser du på utvecklingen av bokbussverksamheten i framtiden? 
Hur skulle du själv vilja utveckla verksamheten? 
Vad är det främsta motivet till bokbussverksamheten i din kommun, så som du ser det? 
 
 


