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Abstract: The purpose of this master’s thesis is to examine the activity at the 

library and preschool at Kristineberg (a part of the town of Borås) and its 
underlying approach. How do the activities agree with the ideological 
attitudes of the 1970s? To answer these questions I have carried out a 
case study based on qualitative interviews. The theoretical background 
includes ideas of the library, the community center and the cultural 
activity at the library. From this a theoretical synthesis containing two 
anti-poles is made using Skot-Hansen’s presentation of attitudes to 
culture: The humanistic and the sociological attitude. The empirical 
material has been structured by means of a content analysis, using 
keywords and arguments associated with each side of the theoretical 
synthesis. My conclusion is that the activities at the library and the 
preschool of Kristineberg show a great similarity with the sociological 
attitude of the 1970s. In discussions about the branch library, the 
preschool and the community center you can find ideas about creating a 
meeting place in the local area with the function of integrating people 
and stimulating their creativity. This is found in the attitude of the 
informants as well as in the activity at Kristineberg. In spite of this there 
are also humanistic elements but only to some extent. 
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1 Inledning och problemformulering 
 
I början av uppsatsarbetet hade jag inget utstakat problemområde utan orienterade mig i 
perioden 1968-75. Jag intresserade mig för diskussionen kring bibliotekets funktion, 
barnkultur och barnlitteratur och sökte manuellt i de svenska bibliotekstidskrifter som 
fanns vid denna tid: Bibliotek i samhälle (bis) och Biblioteksbladet (BBL). Dessa 
tidskrifter ledde mig in på begreppet allaktivitet som jag kommer till senare. Min 
uppfattning av det sena 1960-talet och 70-talet är att det var en dynamisk period med en 
stor förändringsvilja som genomsyrade diskussionen i samhället. Det var en tid då man 
opponerade sig mot och sökte frigörelse från gamla strukturer. Detta omtalade 
decennium är kanske ännu mer fascinerande för oss som inte var födda då, och har hos 
mig skapat en bild som väcker nyfikenhet.                                                                             
 
Det kollektivistiska synsättet var ett märkbart ideal på olika håll i samhället, 
gemensamma intressen skulle gå före individen (Nationalencyklopedins ordbok 1996, 
se kollektivism). Man talade om behovet av mötesplatser i staden för att överbrygga 
murar och skapa gemenskap mellan människor. Solidaritet var ett nyckelord och det 
fanns ett starkt engagemang för internationella förhållanden. Det talades speciellt om 
eftersatta grupper som skulle ges likvärdiga möjligheter. Barnen ansågs ha en 
undanskymd roll i samhället, vilket man ville förändra. 
   
Perioden var också omvälvande inom biblioteksvärlden. Tidskriften bis utgavs av 
Föreningen Bibliotek i Samhälle som startade 1969. Målet var att arbeta på socialistisk 
grund (bis 1970, s. 8). Att läsa tidiga nummer av denna bibliotekstidskrift är intressant, 
där framkommer slagord om att krossa kapitalismen och att kämpa för demokrati, som 
vi förknippar med dåtidens politiska klimat. Jag kommer inte att gå närmare in på den 
politiska agendan från den tiden utan vill bara visa att dessa ideal även märktes inom 
biblioteksdiskussionen. (1969, nr. 1-2). Den nya generationens bibliotekarier ville bryta 
med tidigare ideal och skapa ett bibliotek som var mer dynamiskt och samhällsinriktat. I 
bis fanns en strävan att komma bort från det äldre biblioteket, som man menade hade en 
tyst och auktoritär miljö där den fina kulturen var i centrum. Det fanns en stor iver och  
många idéer kring vad biblioteket kunde rymma. Förändringen som skedde inom 
biblioteket kom till stor del att gälla barnavdelningen, som på sina håll utvecklade en 
allmänkulturell verksamhet innehållande dockteater, dramatiklekar och tävlingar e.t.c. I 
tidskrifterna om bibliotek och litteratur diskuterade man om vad god barnlitteratur 
skulle innehålla, bl.a. uppmärksammades den nya genren politiska barnböcker. En 
höjning av barnkulturens status eftersträvades. 
 
1974 utkom den statliga kulturpolitiska målsättningen i Sverige. En av punkterna i 
denna säger följande: ”Ge människor möjligheter till en egen skapande aktivitet och 
främja kontakt mellan människor” (Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens 
stora problem 2005, s. 160). Jag tolkar det som att denna särskilt ringar in den rådande 
tidsandan. Den lyfter fram idealet om att stimulera folkets eget skapande, istället för att 
förmedla kulturen uppifrån och ner. Punkten berättar att de kollektivistiska principerna 
även var närvarande i den statsstödda politiken.  
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Med denna förförståelse får jag kännedom om Kristinebergs bibliotek och öppna 
förskola, via samtal med min handledare. Detta har studerats i magisteruppsatsen En 
främjande och öppen verksamhet av Annika Liljengren. Författaren undersöker 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola, beläget i kommundelen Göta, i Borås Stad. 
Biblioteket och förskolan arbetar i en och samma lokal. Verksamheten innehåller bl.a. 
temakvällar och utbildningar för föräldrar och barn. Det finns ett centralt beläget café i 
lokalen. I bakgrunden finns ett ideologiskt motiv om att skapa en mötesplats för 
lokalbefolkningen. Ambitionen är att den gemensamma verksamheten ska kunna hjälpa 
de unga in i samhället och att utveckla deras språk (Liljengren 2006). När jag läser 
denna beskrivning av verksamheten på Kristineberg för det mina tankar till de ideal från 
1970-talet som jag redan nämnt. Jag tänker speciellt på den blandning av förskola och 
bibliotek som finns inbyggd i lokalen. Detta medför att biblioteket genomsyras av 
ljudlig barnaktivitet, vilket man inte brukar förknippa med en biblioteksmiljö. Hos mig 
väcks en idé om att undersöka Kristinebergs bibliotek och öppna förskola för att ge en 
närmare beskrivning av hur denna ser ut, samt att undersöka om det går att finna 
samhörighet mellan verksamhetens förhållningssätt och diskussionen från 1970-talet. 
Att en biblioteksverksamhet ser ut som den gör kan naturligtvis förklaras med flera 
faktorer, i detta fall är det sambandet mellan verksamheten på Kristineberg och 1970-
talets idéer som intresserar mig. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Mitt syfte är att undersöka om och i så fall på vilket sätt intentioner från 1970-talets 
samhällsdiskussion kan identifieras i verksamheten på Kristinebergs bibliotek och 
öppna förskola. 
 
Denna frågeställning bryts ner i följande underfrågor:  
 
Hur ser verksamheten ut på Kristinebergs bibliotek och öppna förskola? 
Vilka förhållningssätt går att identifiera i verksamheten? 
Var finns rötter för dessa förhållningssätt?  
Vilken kultursyn tar sig uttryck i verksamheten?  
 
Frågorna kommer att besvaras med en fallstudie där jag intervjuar en bibliotekarie, en 
förskollärare samt den verksamhetsansvariga på Kristinebergs bibliotek och öppna 
förskola. 
 

1.2 Sökprocess och avgränsning 
Under första skedet av uppsatsprocessen fann jag i BBL och bis artiklar om den dåtida 
biblioteksdiskussionen. Via detta introducerades för mig begreppet allaktivitet. Jag 
sökte vidare i LIBRIS och Artikelsök där jag fann ytterligare material. Många av de 
artiklar som används till teoribakgrunden kommer från bis nr. från 1969-70. 
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Temanumret om barn och bibliotek från 1970 har särskilt använts. Artikelurvalet från de 
äldre tidskrifterna utgår från dem som uttryckligen använder begreppet allaktivitet och 
de som berör ämnet det idealiska biblioteket, kultur på bibliotek och filialbiblioteket. 
Jag har utgått från beskrivningar av allaktivitet som uttrycktes under den valda 
tidsperioden. Genom de ämnesspecifika tidskrifterna BBL och bis har jag fått 
bakgrundsinformation som jag finner tillräcklig för att få en bild av diskussionen kring 
biblioteksverksamhet, allaktivitet och kulturverksamhet. Att även söka i dagspress vore 
alltför omfattande.  
 
Via BTJ:s bibliotekshandböcker har jag funnit information om barnavdelningens 
utformning och en övergripande beskrivning av biblioteksutvecklingens huvuddrag. I 
BADA fann jag Liljengrens uppsats om Kristineberg bibliotek och öppna förskola, 
vilken har länkat vidare till övriga dokument om verksamheten. Jag har sökt i dagspress 
om Kristineberg men inte funnit någon information som är till specifik nytta för 
uppsatsen. 

Kristinebergs bibliotek och öppna förskola intresserade mig från första början p.g.a. den 
unika verksamhetsformen. Jag är inte djupt insatt i hur andra filialbibliotek eller 
kommundelsbibliotek är uppbyggda. Det kan finnas andra filialer vars utformning och 
förhållningssätt också kunde vara relevanta att jämföra med intentioner som är sprungna 
ur 1970-talet, men detta är inte ämnet för min uppsats. 

1.3 Bakgrund 
Jag börjar med inledande bakgrundsfakta om stadsdelen Kristineberg samt uppkomsten 
av biblioteket och öppna förskolan. Den statistiska informationen kommer från Borås 
Stads hemsida. Sedan ger jag en kort presentation om hur den nuvarande verksamheten 
är uppbyggd. Kapitlet syftar till att ge läsaren en bild av de demografiska aspekterna av 
stadsdelen Kristineberg, eftersom dessa finns med som grund för utvecklingen av 
biblioteket och förskolan, samt att visa hur processen fram till dagens verksamhet på 
Kristineberg har sett ut. Jag kommer att variera benämningen Kristinebergs bibliotek 
och öppna förskola med enbart Kristineberg. När jag talar om själva stadsdelen kommer 
detta att förtydligas. 
 

1.3.1 Kristinebergs bibliotek och öppna förskola – en presentation 

Borås stad har 100 985 invånare (2007-12-31). En av stadens kommundelar är Göta, 
som har 9852 invånare (2006-12-31). Kristineberg är en av stadsdelarna med 3 493 
invånare (2004-12-31). I stadsdelen finns mestadels bostadshus varav majoriteten är 
hyreshus. En stor del av fastigheterna byggdes under 1960- och 70-talet. Stadsdelen är 
ett av de områden i Borås där man byggde enligt miljonprogrammet (Liljengren 2006, s. 
7).  
 
I stadsdelen Kristineberg finns det sk. Centrumhuset, byggt 1974, med en fritidsgård 
och en tom lokal där en livsmedelsaffär tidigare funnits. Tack vare den tomma lokalen 
gavs en möjlighet till att sätta igång med en ny verksamhet. Det inledande projektet som 
påbörjades i slutet av 90-talet var att utveckla ett aktivitetshus eller allaktivitetshus för 
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området. Personalen hade en öppen dialog med de besökare som kom till huset, för att 
ta del av folkets idéer om vad det kunde användas till. Förslaget var en lokal där man 
kunde ägna sig åt olika slags aktiviteter, t.ex. keramik. Då engagemanget från folket inte 
var tillräckligt ändrades dessa mål efter hand. Bland förslagen fanns också en öppen 
förskola och en bibliotekshörna, med utbud av främst tidskrifter och barnböcker 
(Verksamhet i ”Aktivitetshus” på Kristineberg 1999, s. 2). En viss verksamhet med 
inriktning mot barn och föräldrar inleddes redan under det första skedet på Kristineberg 
med sporadisk förskoleverksamhet, dagbarnvårdare och grupper från BVC.  
 
I kommundelen fanns redan Göta bibliotek, men då stadsdelen Kristineberg ligger avsi-
des från de övriga ansågs avståndet till närmsta bibliotek vara för långt för de boende på 
Kristineberg. Det fanns en bokbuss som körde till området men denna service var brist-
fällig. Det ansågs mer lönsamt och givande att starta upp en ordentlig biblioteksverk-
samhet och istället lägga ner bokbussen. När biblioteket startade var det först i liten 
skala, för att sedan byggas upp successivt.   
 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola har en familjecentralsliknande funktion 
sedan 2001. Familjecentralen kommer av ett direktiv från Folkhälsoinstitutet. Syftet är 
att arbeta förebyggande med barnfamiljer, för att främja en god livskvalitet. 
Verksamhetsformen samordnas av flera kompetenser som inriktar sig mot familjer och 
annan socialvård, t.ex. barn- och mödrahälsovård och individ- och familjeomsorg 
(Underlag och förslag till Familjecentral på Kristineberg i kommundelen Göta, Borås 
2003, s. 2). I Göta kommundels förslag om att utöka Kristinebergs funktion redovisas 
fakta om stadsdelen. Befolkningens genomsnittsålder är 41 år och det finns många 
barnfamiljer. Det socioekonomiska nivån är lägre i Kristineberg jämfört med de andra 
stadsdelarna i Göta kommundel. Inkomstnivåerna är låga och det finns en hög 
arbetslöshet. Ohälsotalet är högt, speciellt bland kvinnor. Jag uppfattar det som att dessa 
uppgifter ligger till grund för införandet av den extra satsningen på Kristineberg (ibid., 
s. 3). 
 
Det familjecentralsliknande upplägget på Kristineberg innebär ett samarbete med 
Barnavårdscentralen, Mödravårdscentralen och Individ- och Familjeomsorgen. Det 
innebär även att biblioteket är en viktig del av detta upplägg, vilket är en lokal idé 
(Intervju). Barnavårdscentralen, BVC, erbjuder utbildning åt nyblivna föräldrar. 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola samarbetar med barnavården på Södra 
Torgets Vårdcentral, som förlägger sina föräldraträffar i lokalerna på Kristineberg. En 
av dessa handlar om föräldrarnas läsning för barn, för att gynna språkutveckling, och 
det är biblioteket som håller i denna. Individ- och Familjeomsorgen representeras på 
Kristineberg av en kurator som en dag i veckan arbetar på biblioteket och öppna 
förskolan. Syftet är att arbeta förebyggande och slussa vidare eventuella problem. 
 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola ingår sedan ca tre år tillbaka i Mötesplats 
Göta, ett projekt med flera samarbetspartners från kommundelen som arbetar med olika 
arrangemang. Syftet är att utveckla Göta utifrån de organisationer som redan finns där, 
och att öka trygghet och inflytande hos invånarna i kommundelen. En av delarna i 
projektet är möten med Brottsförebyggande rådet, BRÅ och medborgarmöten. BRÅ:s 
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möten sker på Kristineberg och är öppna för allmänheten. Medborgarmötena håller 
varannan vecka till på Göta bibliotek och varannan på Kristineberg. Dessa syftar till att 
vara ett samtal mellan kommundelspolitiker och invånarna i kommundelen (Intervju). 
 

1.4 Disposition 
Första kapitlet börjar med en inledning av uppsatsens område följt av syfte och 
frågeställning. Därefter ges en första presentation av Kristinebergs bibliotek och öppna 
förskola, samt redogörelse av sökprocess, avgränsning och tidigare forskning.  
 
Kapitel två ger en ämnesorientering över områden relevanta för uppsatsen: folkbib-
lioteket, filialbiblioteket, barnavdelningen och den allmänkulturella verksamheten, och 
öppna förskolan.  
 
I tredje kapitlet går jag igenom mina teoretiska utgångspunkter, vilka utgörs av 1970-
talets intentioner om bibliotek, allaktivitet och kulturverksamhet. Slutligen knyter jag 
ihop dessa delar med en teorisyntes där jag använder mig av Skot-Hansens kultursyner, 
för att få en schematisk indelning att använda till analysen.  
 
Fjärde kapitlet beskriver hur undersökningen kommer att genomföras. Utformningen är 
en fallstudie över Kristinebergs bibliotek och öppna förskola, och det insamlade 
materialet består av tre intervjuer. 
 
I femte kapitlet presenterar jag intervjuresultatet. Presentationen är indelad i olika 
teman. Dessa är gjorda för att ge en beskrivning av verksamheten och för att relatera till 
teoribakgrundens aspekter. 
 
Sjätte kapitlet innehåller en analys av det insamlade materialet. Även denna del är 
indelad i teman. 
 
I sjunde kapitlet besvarar jag uppsatsens frågeställning, samt  kommer med egna 
reflexioner.  
 
Åttonde kapitlet gör en sammanfattning av uppsatsen. 
 
Jag väljer att gå igenom centrala begrepp när de uppkommer istället för att samla dem. 

 

1.5 Tidigare forskning  
Min studie kommer att behandla ett specifikt bibliotek som jag relaterar till intentioner 
från 70-talet. Det finns ingen tidigare forskning om just denna frågeställning. Den 
uppsats som ligger till grund för min förförståelse av Kristineberg är, som redan nämnts, 
Annika Liljengrens magisteruppsats En öppen och främjande verksamhet (2006). 
Författaren undersöker verksamhetens integrerade utformning och vilka för- och 
nackdelar denna innebär enligt personalen. Oftast finns det administrativa och 
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ekonomiska orsaker till det integrerade biblioteket. Initiativet kommer vanligtvis inte 
från biblioteksvärlden. I bakgrunden till Kristinebergs verksamhet ligger administrativa 
skäl men också ideologiska. Det ansågs inom Göta kommundel att stadsdelens invånare 
hade för långt avstånd till närmsta bibliotek. Kristinebergs bibliotek och öppna förskola 
planerades i slutet av 90-talet och inhystes i en lokal i Centrumhuset. Målet är att skapa 
en mötesplats för den lokala befolkningen. Integrering mellan åldrar nämns som en 
viktig del av mötesplatsens funktion eftersom barn och äldre idag saknar en naturlig 
kontakt. 
 
Tanken bakom öppna förskolan är att särskilt stödja de många barnfamiljerna. Med 
biblioteket vill man bidra till läsfrämjande och språkutveckling. Verksamheten på 
Kristineberg utvecklas gradvis, utifrån befolkningens behov. Samverkan mellan 
biblioteket och öppna förskolan gynnar båda parternas utveckling. Viktigt är att 
verksamheten inte upplevs som en institution, ord som vardagsnära betonas (Liljengren 
2006). Liljengren skriver om Kristinebergs bibliotek och öppna förskola med fokus på 
det integrerade biblioteket. Vid första inblicken av Kristinebergs verksamhet kan jag 
finna drag som får mig att tänka på de ideal som utvecklades på det tidiga 1970-talet. 
Min uppsats kommer inte att gå in på begreppet integrerat bibliotek, men kan betraktas 
som vidare forskning om Kristinebergs verksamhet med en förförståelse som kommer 
att presenteras i teorikapitlet. 
 
Jag har också funnit andra källor som avhandlar teman som min uppsats kommer att 
beröra. Barnspåret är en samling med texter av flera barnbibliotekarier, som delar med 
sig av sina erfarenheter och idéer från sitt yrkesliv (BTJ 1994). Eftersom barnen har en 
framträdande position på Kristinebergs bibliotek och öppna förskola är denna skrift 
intressant i relation till min studie. Uno Nilsson redogör i Nätverk och kontaktarbete det 
kontaktnät av aktörer från offentlig och privat sektor som finns kring barn. Genom att 
göra en tydlig målsättning av barnverksamheten kan samverkan mellan de olika 
parterna fungera. Det förekommer varianter av verksamhet där barnbibliotek är 
sammanflätade med annan offentlig verksamhet. Det vanligaste exemplet är 
folkbibliotek och skola. Nilsson nämner också att filialbiblioteket p.g.a. sitt tydligt 
avgränsade område inom en kommun lättare kan definiera och inrikta sig på en 
målgrupp.  Det konstateras att filialen bör vara färgad av det område det befinner sig i. I 
Förmedlingsmiljö talar Nilsson om hur själva biblioteksmiljön påverkar besökaren. Är 
biblioteksbyggnaden så fin att man inte vill röra böckerna eller inbjuder den till 
nyfikenhet? För mycket institutionsbetoning kan göra den ovane besökaren osäker. Han 
menar att biblioteken måste vara flexibla i sitt arbete och vara beredda på att 
vidareutveckla verksamheten i takt med samhällets förändringar. Detta menar han att 
barnbibliotekarier  generellt är bättre på. I texten Markaryd – en inspirationskälla för 
många berättar Ewa Wendt-Newhage om det kommunfinansierade projektet BokNallen. 
Detta har genomförts i den småländska orten med syfte att utveckla barnens 
språkutveckling. På BVC informeras föräldrarna om ämnet och där får de också en 
skriftlig inbjudan från biblioteket. BokNallen, den kommunalt anställda bibliotekarien 
besöker BVC:s föräldraträffar och gör också hembesök. Sedan fortsätter olika projekt 
via grundskolan för att utveckla elevernas läs och skrivfärdigheter. En tanke med den 
förbättrade språkförmågan är att den i förlängningen utjämnar klasskillnader. 
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Flera magisteruppsatser undersöker bibliotek och förskolor, vad gäller samarbeten 
mellan de två institutionerna och hur förskolor använder sig av barnböcker med syfte att 
utveckla barnens språk. En av dem är Pedagogiskt samarbete mellan bibliotek och 
förskola i syfte att främja barns språkutveckling, av Jenny Bofeldt och Charlotta 
Ekbrand Palmqvist (2003). Uppsatsen handlar om skola, skolbibliotek och förskola som 
gör ett språksamarbete, i ett område där det bor många med invandrarbakgrund. Syftet 
är att barn och föräldrar ska utnyttja skolbibliotekets resurser och främja utvecklingen 
av det svenska språket. Författarna har också intervjuat en förskola och ett bibliotek 
som inte bedriver något samarbete. Uppsatsens slutsats är att skolor och förskolor 
arbetar med barns språkutveckling, men att det inte finns någon tydlig medvetenhet om 
vilka möjligheter biblioteket har att bidra med. Pedagogerna på förskolan kan också 
anse att de redan har tillräckligt med verktyg för barnens språkutveckling. Det leder till 
att samarbeten mellan förskola, skola och bibliotek inte prioriteras. Det är vanligare att 
dessa samarbeteten prioriteras i områden där stor del av befolkningen har 
invandrarbakgrund, då man vill främja kunskaperna i deras andraspråk. Fördelen med 
att de olika institutionerna arbetar tillsammans är att de kan utnyttja varandras 
kompetenser, men författarna tar även upp svårigheter som kan uppkomma p.g.a. 
intressekonflikter och olika målsättningar.  

Biblioteket på Kristineberg är ett kommundelsbibliotek vilket innebär att det förhåller 
sig till en mindre del av kommunen. I boken Nycklar till Läroriket finns artikeln 
Världen i ett stadsdelsbibliotek (Atlestam 1997). Författarna Ingrid Atlestam och Berit 
Hedberg berättar om hur biblioteket i stadsdelen Gamlestaden, Göteborg, förhåller sig 
aktivt till sin omgivning. Området har präglats av arbetslöshet och social utslagning. 
Det finns många invånare med invandrarbakgrund. Gamlestadens bibliotek har satsat 
särskilt mycket på att bygga upp ett bestånd på andra språk. Biblioteket har också varit 
en del av fester som arrangerats för stadsdelen. Mycket av resurserna har satsats på 
barnen. Sagostunder, teater- och musikföreställningar har hållits, ibland i samarbete 
med skola och förskola. Man har provat att göra evenemang som riktar sig både till barn 
och föräldrar, för att ge dem en gemensam kulturupplevelse. Gamlestaden beskrivs som 
ett typiskt ”besöksbibliotek”, och en plats där människor samlas, och där utlåning av 
böcker inte är det främsta syftet för besökarna.   
 
En av de magisteruppsatser som använder sig av Skot-Hansens teorier om kultursyner  
är ”En extra grej på biblioteket” Skrivarverksamhet på folkbibliotek av Andrea 
Hoffman (2007). Uppsatsen undersöker vilken funktion skrivarverksamhet fyller på tre 
utvalda bibliotek. Hoffman använder sig av Skot-Hansens rationaliteter eller kultursyner 
för att analysera materialet. De intervjuade bibliotekariernas motivering till att 
skrivarverksamhet passar på ett folkbibliotek är kopplingen till litteratur och språk. De 
verksamheter som undersökts har till stor del unga människor som främsta målgrupp. 
Det talas om att skrivandet är en lättillgänglig kulturform och att alla kan skriva. 
Amatörkultur är ett begrepp som används. Det är inte meningen att man ska bli en 
färdig författare med färdigt manus efter skrivandet på biblioteket. Utsagorna relaterar 
författaren framför allt till den sociologiska rationaliteten, med den bredare synen på 
kultur. Bibliotekarierna benämner verksamheten som deltagande kultur då besökarna 
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själva skapar. Även deltagare på skrivarverksamheten har intervjuats, vilka också de 
bekräftar den sociologiska förankringen. De talar bl.a. om aktiviteten som 
identitetsstärkande och att deras kultur också får ett erkännande. Författaren finner 
likaså andra funktioner för skrivandet på biblioteket, t.ex. kulturförmedling och 
mötesplats.  
 
Utbildningsdepartementet utkom 1996 med en undersökningen Cirkelsamhället : 
studiecirklars betydelser för individ och lokalsamhälle (SOU 1996: 47). Jag finner att 
de tema- och ”prova på”-kvällar som erbjuds på Kristineberg har beröringspunkter med 
studiecirkelverksamhet, och undersökningen kan därför vara givande för läsaren att 
känna till. Både inom studieförbund och Kristinebergs verksamhet samlas människor på 
ett informellt sätt kring ett gemensamt ämne. Aktiviteten på Kristinebergs bibliotek och 
öppna förskola ingår dessutom i ett samarbete med Studiefrämjandet. Dock handlar det 
om enstaka kvällar istället för den återkommande kursverksamhet som studiecirkeln 
innebär. Den statliga utredningen undersöker studiecirkeln ur olika perspektiv: 
individuellt perspektiv, lokalsamhälles-perspektiv och statligt perspektiv. Den 
insamlade informationen kommer bl.a. från intervjuer med cirkeldeltagare. 
Studiecirkeln har få motsvarigheter i andra länder. Deltagandet är frivilligt och 
inbegriper ingen betygsättning av prestationer. Av intervjuerna framgår att 
verksamheten fyller många olika funktioner. Den ger deltagarna en möjlighet till 
fördjupning av ett intresse, eller en möjlighet att lära sig något nytt. Sakorienteringen är 
central men det finns också en social gemenskap. Cirklarna kan stärka självförtroendet 
och forma identiteten, vilket i förlängningen kan leda till ett mer aktivt och 
demokratiskt medborgarskap. Den demokratiska aspekten är inte tydlig i deltagarnas 
utsagor, men i de statliga målen om folkbildning. Studieförbundens kulturella uttryck 
berör främst den folkliga, lokalt förankrade kulturen, som visar sig i de många 
hantverksbaserade inslagen. Ofta görs någon form av estetisk kulturproduktion som kan 
ge ett underlag till det lokala kulturlivet, t.ex. föremål som säljs på marknad. Cirklarna 
kan både fungera som kulturbärare och kulturförnyare. 
 
Eftersom ett av målen för Kristinebergs bibliotek och öppna förskola är att fungera som 
en mötesplats, finner jag det relevant att lyfta fram en magisteruppsats som handlar om 
denna funktion. Helena Carlsson och Christina Persson har skrivit Ska vi träffas på 
biblioteket? En undersökning om folkbibliotekets funktion som mötesplats (2001). De 
har ställt frågan om biblioteket fungerar som mötesplats, till bibliotekarier och besökare 
på Sjöbo kommundelsbibliotek i Borås och stadsbiblioteket i Jönköping, som har 
berättat utifrån de lokala erfarenheterna. Uppsatsen tar upp forskning som anser att den 
sociala rollen har inte debatterats lika mycket som  den kulturella och informativa 
rollen. Författarna har via intervjuer och enkäter fått reda på att mötesplatsfunktionen är 
stor på nämnda bibliotek. Det mindre biblioteket i studien har fler besökare som 
återkommer dagligen, och fler besökare som talar med personal och andra besökare. 
Personalen vill gärna utöka funktionen som mötesplats ytterligare, och startar aktiviteter 
för att uppnå detta. Dock fanns på Sjöbo åsikten om att biblioteket inte bara ska vara en 
”värmestuga”, och att läsandet uppskattas. En del besökare menar att det största hindret 
mot bibliotekets funktion som mötesplats är att det förväntas vara lugnt och tyst i 
lokalerna. Även om kravet på tystnad på biblioteken är uppluckrad anses det fortfarande 
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anses svårt att få en informell stämning. Carlsson och Persson tar upp skillnaden mellan 
det mindre och större biblioteket. För det mindre biblioteket är mötesplatsen viktigare 
och enklare att uppfylla pga närmare kontakt mellan personal och besökare. Det är extra 
viktigt med den sociala kompetensen för personalen.  
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2 Introduktion  

 
Kristineberg är ett svenskt folkbibliotek och därför vill jag ge läsaren en kort överblick 
av dess utvecklingsdrag. Då undersökningens avstamp kommer att vara på 1970-talet 
lägger jag betoningen på den förändring av folkbibliotekets uppgifter som skedde under 
perioden 1960- och 70-talet. Jag kommer alltså inte att belysa senare decenniernas 
biblioteksutveckling. Sen går jag in på de andra aspekter av folkbiblioteket som är av 
betydelse för Kristineberg i relation till de intentioner som kommer att redogöras i 
teorikapitlet: filialbiblioteket, barnavdelningen och den allmänkulturella verksamheten. 
Eftersom Kristinebergs bibliotek och öppna förskola är en integrerad verksamhet där 
båda delarna är lika viktiga finner jag det på sin plats att förankra den förskolerelaterade 
delen i ett historiskt sammanhang. Jag kommer att ge en kort beskrivning av hur den 
öppna förskolans funktion diskuterades under 1970-talet. Jag går inte närmare in på det 
pedagogiska innehållet eftersom detta inte är relevant för uppsatsens syfte.   

 

2.1 Folkbibliotekets utveckling från 50- till 70-talet 
Med efterkrigstidens förbättrade ekonomi började man rusta upp och bygga ut 
biblioteksväsendet. En ny epok för folkbiblioteket uppstod på 1950- och 60-talet. Den 
första målsättningen som formulerades 1949 kan sägas ligga till grund för 
folkbibliotekets basfunktioner. Denna förespråkade gratis erbjudande av böcker och 
annat material, mål om jämlikhet i nyttjandet av bibliotek och samverkan med andra 
institutioner (SOU 1984:23, s. 31).  
 
Med tiden utökades folkbibliotekets uppgifter. Under 1950-talet inleddes den sociala 
verksamheten  med uppsökande arbete inför särskilda grupper. På 1960- och 70-talet 
utkom flera handböcker där folkbibliotekets funktion diskuterades. 
Informationsuppgiften växte och barn- och ungdomsverksamheten expanderade. Den 
allmänkulturella verksamheten blev en naturlig del av biblioteken. Man ville se 
biblioteket som ett kulturcentrum eller kulturhus (Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar  
2003, s. 172). En bakgrund till detta var helt enkelt att locka flera besökare till 
biblioteket. I de mindre kommunerna gavs ett större ansvar för kulturverksamhet då 
biblioteket oftast var den enda tillgängliga kulturinstitutionen. Dock började den 
allmänkulturella delen av folkbiblioteket ifrågasättas under senare delen av 1970-talet 
då de ekonomiska resurserna blev sämre. Bibliotekstjänst, BTJ gav 1974 ut Ska 
biblioteket göra allt? Boken är ett inlägg i den kulturpolitiska debatten om 
folkbibliotekets uppgift. Erik Östling, bibliotekskonsulent vid Statens kulturråd 
förespråkade biblioteket som bibliotek medan Tore Nordström, bibliotekschef i 
Örnsköldsvik, ville se biblioteket med funktion som ett kulturhus.  
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2.2 Filialbiblioteket 
Under efterkrigstiden byggdes städerna ut med nya stadsdelar. Dessa placerades ofta 
långt ifrån den äldre stadskärnan, vilket förde med sig ett behov av att bygga ut 
biblioteksverksamheten för stadsdelarnas invånare (Svensson 2007, s. 31). Före 1950 
fanns det främst filialbibliotek vid de större och medelstora städernas folkbibliotek. En 
gradvis sammanslagning av landets kommuner inleddes 1952 och avslutades 1974,  
vilket ledde till färre och större kommuner. I och med detta infördes fler filialer. 
Majoriteten av biblioteken hade efter den avslutande kommunsammanslagningen 
tillhörande filialer. Den allmänkulturella verksamheten sågs som betydelsefull även för 
filialbiblioteket. Nordström menade att för det mindre biblioteket med sitt begränsade 
bestånd var den allmänkulturella delen extra värdefull (Ska biblioteket göra allt? 1974, 
s. 60).  
 
Filialbiblioteket byggdes oftast i stadsdelscentra i anslutning till butiker och annan 
samhällsservice. Målet var att personalen från biblioteket skulle vara med redan vid 
planeringen av stadsdelen (Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek 
1960, s. 136). Filialbiblioteket kan inte tillhandahålla precis samma utbud som 
huvudbiblioteket på grund av den mindre skalan. Därför såg man det behövligt att 
anpassa bestånd och öppettider efter lokala förhållanden (1960 s. 27). Nordström 
berättar om hur förortsbyggandet på 1960-talet ledde till satsningar på 
förortsbiblioteken för att fylla befolkningens behov av social och kulturell stimulans 
(Ska biblioteket göra allt? 1974, s. 46). I början av 1970-talet genomfördes 
försöksverksamhet hos några filialbibliotek på uppdrag av Litteraturutredningen, vilka 
redovisas i den svenska slöjdföreningens tidskrift, FORM (1972). Målet var bl.a. att 
skapa en lokal mötesplats och få in fler ovana biblioteksbesökare. Jag kommer att 
berätta mer utförligt om detta i teorikapitlet. 
 
Filialbibliotekssystemet innebär idag att folkbiblioteket har en centraliserad 
organisation vars huvudman är kulturnämnden. Stor del av styrningen sköts via 
huvudbiblioteket, bl.a. planering av uppsökande verksamhet, allmänkulturell 
verksamhet och inköpsbeslut. Med 1992 års kommundelsreform är varje kommundel i 
Borås autonom. Detta har medfört att biblioteken styrs av respektive politiska nämnd, 
inte av huvudbiblioteket. (Samtal med bibliotekschef, Borås Stad, 2008-05-05).  

 

2.3 Barnbiblioteket och den allmänkulturella verksamheten 
Det första barnbiblioteket öppnade i Stockholm 1911 med inspiration från USA. 
Barnavdelningarna utvecklades sedan gradvis runt om i landet. In på 1960-talet saknade 
fortfarande många bibliotek en riktig barnavdelning (Folkbiblioteksutredningen 1984, s. 
25.). Under de resursrika åren infördes den allmänkulturella verksamheten. Den 
växande barnavdelningen var ofta utgångspunkt för detta. 1968 formulerades de första 
beskrivningarna om barnbiblioteket i skriften Att arbeta i barnbibliotek från BTJ 
(1968). Barnbibliotek var till en början fristående, generationerna hölls åtskilda för att 
barnen inte skulle störa de vuxna. Steget mot ett barn-vuxenintegrerat bibliotek slog 
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igenom på 1960-talet under begreppet familjebiblioteket. Ett bibliotek där barn- och 
vuxenavdelningen inte var alltför avskärmade från varandra föredrogs och därför 
byggdes båda avdelningarna in i samma lokal (BTJ 1968, s. 21).  
 
BTJ fortsatte att ge ut handböcker gällande barnbibliotekets funktion. 1972 kom Barn i 
bibliotek. Där behandlas framför allt den allmänkulturella verksamheten som ansågs 
viktig. Boken tipsar om en mängd olika aktiviteter och ger råd om hur dessa kan 
utformas. Barnavdelningens utbud skulle vara så varierande och omfattande som 
möjligt. Ett samarbete med andra institutioner och organisationer eftersträvades, samt 
en stimulering av det lokala kulturlivet. Integrering av särskilda grupper i 
barnbibliotekets verksamhet var en viktig punkt. Som exempel nämns barn med 
funktionshinder, barn med invandrarbakgrund och barn från områden som inte ansågs 
vara tillräckligt kulturellt stimulerande (BTJ 1972, s. 29). 
 
Den socialistiska tidskriften bis startade 1969 av föreningen Bibliotek i Samhälle.  Den 
ville föra en alternativ biblioteksdebatt och syftade till att ”aktivt medverka i kampen 
för ett verkligt demokratiskt samhälle” (bis 1970, s. 8). I numren från 1969-70 gav flera 
skribenter sin syn på det ideala biblioteket. Lena Lundgren och Barbro Lindgren talade 
om det livliga och kreativa biblioteket, med rum för olika ändamål t.ex. musikrum, tyst 
rum och rum där man kan måla och teckna. De anslöt sig till familjebiblioteket som 
modell för att uppnå ett mindre tyst och högtidligt biblioteksrum. En avdelning av 
bibliotekets lokal ska det ske efter aktivitet inte människokategorier, menade Lundgren 
och var kritisk mot gränsdragningen mellan barn och vuxenavdelningen (Lindgren 
1970, s. 32; Lundgren 1970, s. 33) Sandblad menade att bibliotekets barnaktivitet är bra 
då den kan få föräldrarna att engagera sig i barnavdelningen (Engström & Sandblad 
1969, s. 43). 
 
Bengt Ingelstam talade om teaterlek och dramatik som ansågs ha en självklar plats i 
barnbiblioteket. Han föreslog t.o.m. att dessa ämnen skulle inkluderas i 
barnbibliotekariernas utbildning (Ingelstam 1970, s. 38). I flera artiklar från bis talades 
det om att fler yrkeskategorier med barn som fokus borde arbeta på biblioteket, t.ex. 
fritidspedagoger och förskollärare, då man menade att en utökad verksamhet för barn 
krävde annan kompetens än själva bibliotekarieryrket (Engström 1969, s. 42). Engström 
tyckte att barnavdelningen var det bästa stället att börja med, för att införa allaktivitet i 
biblioteket. Sedan kunde man gå vidare till de vuxna för att göra dem till lika allsidiga 
och aktiva biblioteksanvändare som barnen (Engström & Sandblad 1969, s. 42). Liksom 
BTJ:s handböcker om barnverksamhet kommenterar skribenterna i bis det positiva i att 
kunna erbjuda barn från lägre socialgrupper och ”stimulifattiga” hem ett ställe att vistas 
på, med möjlighet att utveckla sitt språk (Engström & Sandblad 1969, s. 43). 
  
På 1970-talet ökade utvecklingen av barnbiblioteket. En specialgrupp för barn- och 
tonårsavdelningen sammanställde en målsättning som antogs 1976. I dessa 11 punkter 
uttrycks bl.a. de allmänna målen om att barnbiblioteket ska nå ut till alla barn och bidra 
till en språklig utveckling. De säger även att barnbiblioteket ska medverka för att skapa 
kritiskt tänkande människor. En av de sista punkterna tar upp den allmänkulturella 
verksamheten som man menar bör utvecklas i samarbete med andra kommunala 
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instanser. Vid denna tid har den allmänkulturella verksamhetens utbredning blivit 
ifrågasatt och det framhålls att biblioteket först och främst ska koncentrera sig på 
basfunktioner som rör böcker och läsning (BTJ 1982, s. 13).  

 

2.4 Öppna förskolan 
Sedan slutet av 1800-talet har det funnits olika slags institutioner för barnomsorg, men 
det var först efter industrialiseringen som det uppkom ett behov av att erbjuda familjer 
en barnomsorg på heltid. Den statsstyrda barnomsorgen började 1944 och två år senare 
kom den första statliga utredningen om dess uppbyggnad. 1968 utkom 
barnstugeutredningen i vilken den svenska förskolan började utformas. I början av 
1970-talet gjordes betänkanden över förskolan och ledde till en allmän förskolelag som 
infördes 1975. I samband med förskolebetänkanden började termen förskola användas i 
högre utsträckning. Man började formulera fram den verksamhet som kom att kallas 
öppen förskola. Denna variant kräver inget medlemskap och är till för de barn som inte 
får plats i vanlig förskola. Tanken är att hemma-arbetande föräldrar är där tillsammans 
med sina barn (Nationalencyklopedin 1992, se förskola).    
 
Margareta Gustafssons bok Öppen förskola ger en översiktlig bild av dess utveckling 
och målsättning (1983). Öppna förskolan ingår i kommunernas förskoleverksamhet och 
har allmänna mål om barns utveckling och ett stärkande av föräldrarollen som grund. 
Förutom detta är den enskilda öppna förskolan fri att utforma målsättningen lokalt 
utefter omgivningens förutsättningar, t.ex. att stödja vissa grupper. Gustafsson nämner 
den samhällsomvandling som skedde i och med urbaniseringen. Detta medförde att 
familjen inte längre har samma självklara tillgång till det sociala nätverk som fanns i det 
äldre bondesamhället. Därför ges öppna förskolan ges en betydelsefull roll för sitt 
närområde. Hon menar att den kan vara en social resurs som motverkar att den enskilda 
kärnfamiljen blir avskild från andra. En öppen förskola kan vidare fungera som en lokal 
samlingsplats för andra än förskolebesökarna. Gustafsson nämner också ambitionen om 
en stimulerande lekmiljö och att föräldrar med barn kan vara kreativa tillsammans 
(Gustafsson 1983).   
 
En av de försöksverksamheter som gjordes under öppna förskolans tidiga period 
redovisas i Barnens stuga, Kvarterets träffpunkt. Den dåvarande förskolan ansågs vara 
för isolerad från sin omgivning, målet var en plats där barnen kunde få kontakt med 
människor i grannskapet. Denna strävan resulterade i två projekt vid början av 80-talet, 
under namnet Mångsidigt användbara förskolor och fritidshem, MAFF. En öppen 
verksamhet startades för att bjuda in andra grupper än de inskrivna barnen. Lokalerna 
lånades också ut på kvällstid. Syftet var bl.a. att flera aktiviteter skulle berika varandra. 
Man knackade dörr i området för att få fler att intressera sig för förskolan (Henning 
1982).   
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2.5 Sammanfattande reflektion 
Med en kort redogörelse av det svenska folkbibliotekets grundläggande idéer och 
utvecklingsdrag, vill jag ge läsaren en förutsättning till att sätta Kristinebergs bibliotek 
och öppna förskola i sitt historiska sammanhang. Kristineberg är ett mindre bibliotek 
och tillhör därmed en bibliotekstyp som är nyare än det större biblioteket. Detta innebär 
en annan lokal och andra resurser jämfört med huvudbiblioteket. Med en historisk 
översikt om filialbiblioteket har jag belyst filialens position för att ge en förståelse av 
relationen mellan de bägge bibliotekstyperna.  
 
Barnavdelningen och kulturverksamheten innehar särskilda roller i 
biblioteksdiskussionen från slutet av 1960-talet. Barnens del av biblioteket har sin 
utvecklingshistoria och en annan verksamhet i jämförelse med de vuxnas avdelning. På 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola har barnen en utmärkande position, varav 
jag fann det relevant att berätta om barnavdelningens uppkomst. Den allmänkulturella 
verksamheten sätts i samband med detta då den var en viktig del av barnavdelningen 
under den utvalda perioden. Med den korta redogörelsen av öppna förskolan har jag 
givit läsaren en förståelse över dess sammanhang. 
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3 Teori  

 
För att hitta grunder till Kristinebergs verksamhet och dess förhållningssätt, har jag 
arbetat med en teoretisk bakgrund. I denna del har jag sammanställt aspekter som vid en 
första anblick uppvisar det som är kännetecknande för Kristinebergs bibliotek och 
öppna förskola. Som jag tidigare visat är 70-talet, och i viss mån slutet av 60-talet den 
period där min studie förankras i. Vid denna tid skedde stora förändringar i bibliotekets 
verksamhet. Jag börjar med de brittiska teoretikerna Black & Muddiman som redogör 
för de nya förhållningssätt till samhället som bibliotekarierna arbetade med. Jag 
presenterar exempel på 1970-talets uppfattning om filialbiblioteket, följt av en 
redogörelse av begreppet allaktivitet. Vidare jämförs allaktivitetshuset med 
kulturhusbegreppet. Endast det svenska allaktivitetsbegreppet undersöks. Om liknande 
begrepp finns internationellt vore intressant att forska i men hör inte till denna uppsats. 
Avslutningsvis görs en teorisyntes i vilken jag presenterar Skot-Hansens artikel om 
olika kultursyner. Jag knyter ihop teorikapitlets delar med hjälp av dessa samt gör en 
indelning i ett motsatspar som senare ska användas för att analysera mitt insamlade 
material. 
 

3.1 Community Librarianship  
Alistair Black och Dave Muddiman är brittiska forskare inom Librarianship and Infor-
mation Management. I Understanding Community Librarianship : the public Library in 
Post-Modern Britain skriver de om brittiska bibliotekariers förhållningssätt till 
samhället under 1970-talet och början av 1980-talet. Efter en historisk överblick om det 
brittiska bibliotekets utveckling utgår de från den ideologiska omvandling som började 
ske under den nämnda tidsperioden. Delar av bibliotekariekåren, i synnerhet 
barnbibliotekarierna, ville bryta med det äldre biblioteket. Man tyckte att biblioteket var 
för passivt och ville se en mer samhällsorienterad institution. Biblioteket fanns i 
samhället men var inte en del av det. Det fanns ett missnöje över den konservativa 
bibliotekskulturen med sin centrering kring böcker och den materiella organisationen. 
De grupper som institutionen tycktes vända sig till var över- och medelklassen medan 
arbetarklassen glömdes bort (Black & Muddiman 1997, s. 51ff.). De framväxande 
biblioteksidéerna under 1970-talet och början av 80-talet samlas av Black & Muddiman 
under beteckningen "Community Librarianship". "Community" betyder samhälle, 
samfund eller gemenskap. Samhälle kan både innefatta ett land i stort och utgå från ett 
mindre område geografiskt sett. Det intressanta för min uppsats är den senare 
innebörden då Kristinebergs bibliotek och öppna förskola är en kommundelsbibliotek. 
”Librarianship” har ingen exakt motsvarighet på svenska varav jag väljer att inte 
översätta begreppet. Uppsatsens fokus är biblioteksverksamhet i sin helhet, inte 
bibliotekariens yrkesroll. Jag kommer dock att säga något om själva professionen.  
 
Rörelsen delas upp i tre grenar: "Mainstream Librarianship", "Radical Librarianship" 
och ”Responsive Librarianship”. Jag kommer även här att hålla mig till de engelska 
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termerna för enkelhetens skull. Black & Muddiman menar att inget bibliotek 
uteslutande använder någon av de tre modellerna. De två första modellerna påminner 
delvis om varandra p.g.a. det uppsökande arbetet och omtanken för dem i behov av 
särskilt stöd. Den sistnämnda inriktningen handlar om ett bibliotek anpassat efter 
marknaden och individens smak. Jag väljer att arbeta med de två första inriktningarna 
då jag inte finner tydliga beröringspunkter för mitt område i den sistnämnda. Mitt syfte 
är inte att ge en fullständig och uttömmande bild av de båda biblioteksmodellerna utan 
en översikt, med betoning på de aspekter där jag finner överensstämmelse med de 
svenska förhållanden som kommer att beröras senare och som jag finner intressanta i 
relation till Kristineberg. 
 
I "Mainstream Librarianship" var syftet att behålla bibliotekets professionella status och 
att inte göra några stora förändringar i institutionen. Inriktningen hängde ihop med 
uppbyggandet av välfärdssamhället. Utgångspunkten är att människor har ett 
grundläggande behov av förbättring som kan tillgodoses av bildning och kultur. 
Biblioteket skulle arbeta med uppsökande arbete för att kunna förmedla 
bibliotekstjänsterna till dem som hade svårt att nå dem. Människor skulle ha tillgång till 
information relevant för det dagliga livet. Uppmaningen var att även arbeta med statliga 
institutioner på lokal nivå, samt med organisationer. (ibid., s. 53-57).  
 
Inom "Radical Librarianship" ville man omdefiniera bibliotekets funktion. Det som 
skiljde från ”Mainstream Librarianship” var idén om ett bibliotek utan 
institutionsprägel. Stor vikt lades på det uppsökande arbetet vilket innebar en service 
som var mindre bunden till biblioteksbyggnaden. Det decentraliserade biblioteket skulle 
byggas upp i enlighet med den lokala samhällsstrukturen och fungera som lokala 
resurscenter. Tanken var att biblioteket kunde fungera som en samhällsaktiverande kraft 
med fokus på samhällets missgynnade. Den förstnämnda inriktningens arbete med de 
missgynnade innebar en förmedling av de bibliotekstjänster som redan fanns. Inom den 
andra inriktningen ville bibliotekarierna istället anpassa mer utifrån användarnas 
perspektiv, att arbeta med människorna istället för dem. “They would serve as a focus 
for local activity and culture” (ibid., s. 61). Istället för att sprida en kultur från ovan ville 
man underlätta för det lokala kulturlivet och invånarnas aktiviteter. Samarbete med det 
lokala föreningslivet eftersträvades snarare än kontakt med myndigheter. Samtidigt 
nämns behovet av att behålla ett servicesystem som innefattar de baskunskaper som ett 
bibliotek ska tillhandahålla.  Black & Muddiman påpekar svårigheten med att arbeta 
radikalt som bibliotekarie, då biblioteket trots allt är en professionell institution som 
styrs kommunalt (ibid., s. 57-62).                                                                                                                                            
 
Författarna sammanställer 1970-talets tankegångar kring "Community Librarianship" i 
fyra punkter. Dessa tar upp bibliotekets mål att sprida information och bildning till alla 
sektorer i samhället, kulturell mångfald, stödjandet av särskilda grupper och lokal 
förankring, där biblioteket ska underlätta den lokala kulturspridningen (ibid., s.147). 
Dessa punkter sammanfattar den nyorientering inom biblioteksväsendet som likaså 
fanns i svenska förhållanden under 1960- och 70-talen. Att sprida bibliotekets tjänster 
via det uppsökande arbetet var en väsentlig funktion. Tredje punkten lyfter fram grupper 
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i samhället som inte är lika kraftfulla och därför behöver extra stöd. Till denna grupp 
kan barnen räknas in, vilket inte omtalas specifikt av Black & Muddiman men som är 
tydligt i svenska förhållanden där det utvecklades en målsättning speciellt för barn och 
ungdomar.  
                                                                                                                                                         

3.2 Allaktivitet 
Allaktivitetshus beskrivs på följande vis: ”ett hus som är öppet för (fritids)verksamheter 
av många skilda slag”(Nationalencyklopedins ordbok 1996, se allaktivitetshus). 
Begreppet har funnits sedan slutet av 1960-talet och jag kommer att redogöra för vad 
det innebar vid den tidpunkten. (Ett liknande ordval som används mer sällan är 
aktivitetshus, vilket kan ses som en synonym till det förstnämnda.) På biblioteken hade 
man börjat införa den allmänkulturella verksamheten. I artiklar från bis finner jag att 
detta nya inslag gjordes synonymt med allaktivitet. Kristinebergs bibliotek och öppna 
förskola har en allmänkulturell verksamhet i form av temakvällar bl.a. Det är därför 
angeläget att ta en titt resonemangen kring de båda begreppen, för att svara på hur 
Kristinebergs verksamhet förhåller sig till detta. Jag finner det relevant att börja med en 
redogörelse för allaktivitetshuset och sedan kommentera hur detta ideal mottogs i 
jämförelse med kulturhuset, i de bibliotekskretsar jag studerat.  
 

3.2.1 Allaktivitetshuset och relationen till kulturhuset 

Tidskriften Fria Tider utges av Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar vänder 
sig dem som arbetar med fritidsgårdsverksamhet eller liknande. Skribenten Hans-Erik 
Olson berättar i artikeln ”Från sockenstuga till allaktivitetshus” om de allmänna 
samlingslokaler som fanns i det äldre bondesamhället. Dessa försvann ur 
stadsplaneringen under 1960-talets urbanisering. De möteslokaler som då fanns 
tillgängliga var de som tillhörde olika föreningar där medlemskap krävdes, förutom de 
kommersiella nöjeslokalerna. Därför uppstod på slutet av 1960-talet en rörelse som 
uttryckte bristen på naturliga mötesplatser för invånarna i den moderna staden. Detta 
ledde till att grupper av kulturradikaler ockuperade ett flertal stadsbyggnader med 
obestämt syfte, t.ex. Saluhallen i Lund 1969. Man ville använda dessa lokaler för att ge 
plats åt gemenskap och kreativt skapande. På flera håll i landet inleddes försök med 
centrala allaktivitetshus. Dessa lades snart ner efter brist på samordning och ointresse 
från politiker. Allaktivitetsrörelsen i Sverige fick aldrig fick något starkt fäste vilket 
förklaras med att den var för splittrad (Olson 2004). 
 
Bertil Nelhans skrev i början av 1970-talet boken Allaktivitet - ja, men hur?: 
erfarenheter från försök att förverkliga en vision. Enligt Nelhans fanns det ingen 
enhetlig syn på allaktivitetshuset. En del ville se en mötesplats för folk i allmänhet, 
medan andra hade en politisk vision: allaktivitetshuset skulle vara en plattform för 
politiska möten. En generell målsättning kan sägas vara en drogfri lokal med olika slags 
aktiviteter, men också chans till enkel, avslappnad samvaro utan några krav. En enkel 
indelning kan göras i två modeller. I den ena typen är kollektivt medbestämmande 
centralt, huset ska inte styras kommunalt. Den andra utgår från husets funktion som 
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plats för aktivt skapande till skillnad från den professionella kulturinstitutionen, eller 
kulturhuset som ansågs erbjuda en passiv konsumtion av kulturupplevelser (Nelhans 
1971, s. 41).  
 
Både allaktivitetshuset och kulturhuset var termer som uppkom på 1960-talet. 
Kulturhuset förklaras som: ”byggnad för kulturella aktiviteter i mycket vid bemärkelse” 
(Nationalencyklopedins ordbok, 1996, se kulturhus). Definitionen av allaktivitetshuset 
som ”hus som är öppet för (fritids)verksamheter av många skilda slag” kan tyckas 
snarlik. Begreppen visar ingen tydlig åtskillnad, de är båda brett formulerade och öppna 
för tolkning. Ordet fritid avslöjar dock att allaktivitet handlar om en verksamhet som är 
amatörmässig snarare än professionell. Att fritidsverksamheten inte benämns som 
kulturell avslöjar en snävare syn på vad kultur är. Kulturhuset förknippas med en 
byggnad medan allaktivitetshuset förknippas med ett hus. En byggnad associeras lättare 
till en professionell institution medan ett hus, som dessutom beskrivs som öppet, har en 
mer anspråkslös klang. 

Jag tolkar det som att idealet om allaktivitetshuset blev en manifestation för många av 
de ideal som i var typiska för samhällsdiskussionen under denna tid. Liknande ideal 
återfanns även i bibliotekssammanhang. I ett flertal artiklar från bis mellan 1969-70 
avhandlades det idealiska biblioteket, som sätts i relation till begreppet allaktivitet. Det 
talades antingen om allaktivitetshuset med biblioteket som integrerad del, eller om 
biblioteket där verksamheten har drag av allaktivitet. Den återkommande skribenten Alf 
Engström är en av dem som propagerade för att biblioteket borde ingå i ett 
allaktivitetshus. Han menade att biblioteket är alltför isolerat från det omgivande 
samhället och ville öka samarbetet med andra institutioner. Han ansåg att människan 
bör ställas i centrum istället för böckerna och framhöll ”det sociala biblioteket” och 
biblioteket som debattforum. Dock menade han att böcker kan vara politiskt viktiga då 
de kan lära människor att bli samhällsmedvetna (Engström 1969, s. 12). Detta påminner 
om det politiskt inriktade allaktivitetsidealet. 

När biblioteksdiskussionen handlade om kulturverksamhet märks ett inflytande från 
idealet om allaktivitetshuset. I artiklarna från bis som nämns i 2.3 beskrivs ett 
biblioteket fyllt med all möjlig barnaktivitet. I bis hävdades att det finns en skillnad 
mellan allaktivitet och bibliotekets allmänkulturella verksamhet då den senare oftast står 
för en begränsad kultursyn (bis 1970). Den allmänkulturella verksamheten förknippades 
med kulturhusets evenemang. I tidskriften FORM som jag strax kommer till återfinns 
liknande kritik mot det påkostade huvudbiblioteket med frasen: ”Ju finare hus desto 
finare kultur” (Ribbing, Olle, 1970, s. 266).  
 

3.4 Det mindre biblioteket 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola är ett kommundelsbibliotek. En filial eller ett 
kommundelsbibliotek kännetecknas av en småskalighet då den riktar in sig på ett 
mindre bostadsområde. Hur såg man på det mindre biblioteket i mina källor? Engström 
satte stor tilltro till filialbibliotekets potential när det gällde att planera en verksamhet 
präglad av allaktivitet. Filialen borde på ett tidigt skede planeras tillsammans med de 
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lokala myndigheterna för att kunna utveckla ett lokalt bibliotek med funktion som 
allaktivitetshus. Han föredrog allaktivitetshus framför kulturhus då den sistnämnda har 
ett snävare syn på vad kultur kan innebära. Det är svårare för huvudbiblioteket att 
integrera andra funktioner de traditionella menade Engström (1970, s. 42).  
 
I tidskriften FORM (1972) avhandlas frågor kring samtidens bibliotek. Bl.a. redovisas 
tre projekt på filialbibliotek som gjordes på uppdrag av Kulturrådets Litteraturutredning 
1968. Försöksverksamhetens syfte var att få nya grupper att använda biblioteket och att 
öka utlåning och läsning av böcker (Boman, Monica 1972, s. 265). För att nå detta mål 
lades resurser på allmänkulturell verksamhet. Även i FORM uttrycks tanken om att 
biblioteket bör ansvara för att ge samhällets missgynnade möjlighet att utveckla sitt 
språk. Med språket blir det enklare för dessa grupper att deltaga i samhällslivet, vilket 
kan leda till minskade klassklyftor (ibid., s. 265).  

”Filialen- det är biblioteket som finns där människorna bor. Filialen är det oglamorösa 
biblioteket, motpolen till det pampiga huvudbiblioteket, kommunens stolthet. Filialen 
kan fungera opretentiöst, som träffpunkt, mötesplats, värmestuga. Där görs markjobbet, 
där kan man nå människor i deras vardagsmiljö. Filialen kan också- men gör det långt-
ifrån alltid- fungera som ett lokalt aktivitetscentrum” (ibid., s. 274). 

Ett av projekten var på Kirsebergs filialbibliotek i Malmö. Projektets syfte var att främja 
biblioteksanvändningen bland ovana och eftersatta grupper och att få kontakt med fler 
människor i området. Biblioteket beskrivs som en aktör med förmåga att bryta den 
sociala och kulturella avskildhet som kan finnas i ett bostadsområde. Funktionen som 
som mötesplats och debattcentrum nämns och att biblioteksverksamhet ska vara mer än 
förvaringsrum för böcker. I projektet Kirseberg sökte biblioteket upp lokala 
arbetsplatser och placerade ut bokställ. Detta för att lämna biblioteket som institution 
och jobba ute bland folket. Det startades ett konsumentråd på där användarna fick möta 
personalen för att diskutera bestånd och annat (Andgren, Anna-Kristina 1972, s. 274).  
 

3.5 Teorisyntes  
Teorikapitlets delar skildrar samma tidsepok med teman som jag finner gemensamma 
för den specifika tidsandan jag vill beskriva. Jag ska här sammanfatta de likheter som 
finns för att tydliggöra den struktur som jag kommer att relatera det empiriska 
materialet mot. Till hjälp tar jag Skot-Hansens Kultur till tiden-strategier i den lokale 
kulturpolitik (1999). Artikeln handlar om tre kultursyner som funnits inom den 
kulturpolitiska sfären sedan efterkrigstiden i västeuropa: det humanistiska, det 
sociologiska och det instrumentella. De är idealtyper och behöver inte vara renodlade i 
den konkreta verkligheten. Jag väljer att inrikta mig på de två första kultursynerna då 
jag finner att den sistnämnda inte har någon tydlig anknytning till min studie. Den äldsta 
var den humanistiska som kretsade kring en nationellt enhetlig kultur. Syftet var en 
demokratisering av kulturen vilket innebar att den skulle spridas jämlikt till hela 
befolkningen. Detta skulle leda till ett stärkande av demokratin. Genom att förmedla 
kulturen till folket ville man bidra till upplysning och bildning. Detta skulle ske med 
hjälp av institutioner som bibliotek och museum. 
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En sociologisk kultursyn slog igenom i mitten av 1970-talet. Syftet med denna 
kulturpolitik var att frigöra marginaliserade och undertryckta grupper. Initiativet skulle 
komma nerifrån, från det lokala samhället. Det humanistiska idealets hierarkiska kultur 
skulle frångås för att istället låta ett bredare kulturideal råda. Alla former av kultur 
skulle vara lika mycket värda. Det egna skapandet var ett sätt för de marginaliserade att 
stärka sin identitet. Skapande verksamhet kunde också anordnas hos  institutioner. 
Staten kunde hjälpa till med att sätta igång aktiviteter och ha en stödjande roll, inte 
styrande. Inom en sociologisk syn betonas skapandet vilket gör att kulturen ses som en 
process mer än en produkt. Utgångspunkten är kollektivet och dess sociala band snarare 
än den individuella livsstilen (Skot-Hansen 1999).  
 
Kulturbegreppet är oerhört komplext, men brukar oftast syfta på traditionella konstarter 
och estetik som formats utifrån ett humanistiskt ideal. Motpolen till en traditionell 
kultursyn är en sociologisk eller antropologisk kultursyn som innefattar allt mänskligt 
beteende förutom det som förknippas med det rent biologiska (Frenander 2005, s. 39). I 
bis ger Engström en definition av kultur som sträcker sig utöver konstarter och estetik 
och inbegriper företeelser som gemenskap och idéer (1969, s. 42). Denna bredare 
tolkning av vad som är kultur kommer likaså att användas i min uppsats. Givetvis måste 
jag ha vissa begränsningar på vad jag ska tolka som kulturellt.  
 
I teorikapitlet kan jag finna utsagor som beskriver båda nämnda kultursyner, även om 
flera källor utgår från en sociologisk strömning och därför främst uppehåller sig kring 
hur de sociologiska idealen ska se ut. ”Radical Librarianship” har beröringspunkter med 
idéerna om allaktivitetshuset och filialbiblioteket. Alla tre kan sorteras in under en 
sociologisk kultursyn som enligt Skot-Hansen utvecklades på 1970-talet. ”Radical 
Librarianship” beskriver, liksom utsagorna om filialbiblioteket, ett decentraliserat 
bibliotek där det talas om att bygga upp verksamheten underifrån, utifrån invånarnas 
behov.  
 
I allaktivitetsidealet vill man uppmuntra människors kreativitet precis som i utsagorna 
om filialbiblioteket och ”Radical Librarianship”. Man vill fokusera på den lokala 
kulturen och det egna skapandet snarare än att förmedla finkultur. Detta låg i tiden och 
återfinns inom de kulturpolitiska målen från 1974, som talar om människors möjlighet 
till skapande aktivitet. I dagens målsättning har denna riktlinje formulerats om och talar 
istället om allas delaktighet i kulturlivet, både genom kulturupplevelser och eget 
skapande. Lagen uppmuntrar till att främja kontakt mellan människor vilket visar på att 
den samhällsanda som jag finner i allaktivitetsidealen var närvarande även i de 
nationella lagarna (Frenander 2005, s.160). 
 
”Mainstream Librarianship” hamnar under en humanistisk kultursyn då den 
koncentreras till den professionella institutionens förmedling av tjänster. Prioritering av 
grupper i behov av stöd var ett element som diskuterades i biblioteksvärlden, både hos 
de radikala och de traditionella. (I samband med allaktivitetsideal fanns synen på att 
vissa människor behövde hjälp med att ta plats i samhället, till skillnad från dem som 
redan hade makt.) Inom ”Mainstream Librarianship” vill man arbeta med de 
missgynnade genom att sprida redan befintliga bibliotekstjänster. 
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I synpunkterna om filialbiblioteket som redovisats i 3.4 dras en gräns mellan 
filialbibliotek och huvudbibliotek. Filialbiblioteket står för en aktiv mötesplats och 
jämförs med allaktivitetshuset. Huvudbiblioteket ses som den humanistiskt präglade 
institutionen, vars förutsättning till nyskapande funktioner är små. Filialbiblioteket 
anses däremot kunna utöva en sociologisk kultursyn jämfört med ett större bibliotek. I 
bis ifrågasätter flera skribenter bibliotekets förmåga att fungera som allaktivitetshus, då 
bibliotekets allmänkulturella verksamhet anses utgå från en alltför snäv kultursyn. Jag 
tolkar detta som att de i första hand talar om huvudbiblioteket, eftersom filialens 
potential för allaktivitet nämns. Huvudbiblioteket är enligt dessa utsagor mer av ett 
kulturhus, en professionell institution som koncentrerar sig på ”konsumtion” av 
etablerad kultur. Med andra ord relateras en upplevelse av sådan kultur som passiv 
medan filialbiblioteket eller allaktivitetshuset står för en plats där ett aktivt skapande av 
kultur premieras. Jag tycker att motpolen aktiv/passiv ifråga om kultur kan vara 
problematisk. Det finns en svårighet att bestämma om en kulturverksamhet ska räknas 
till den ena eller den andra sidan, hur definierar man en föreställning eller en föreläsning 
som följs av en diskussion där publiken är deltagande? Mina källor talade inte heller 
uteslutande om egenaktivitet till förmån från en kulturupplevelse, men menade att den 
senare inte skulle vara dominerande. I uppsatsen kommer jag snarare att använda mig 
av Skot-Hansens termer om det produktbetonade eller det processbetonade när det 
gäller att urskilja kultursyner.  
 
Både i bis och BTJ blir barnbibliotekets verksamhet den främsta fanbäraren för den 
allmänkulturella eller kreativa verksamheten inom biblioteket. Black & Muddiman 
nämner samma tendenser inom den brittiska biblioteksvärlden där barnbibliotekarierna 
var de mest drivande. Det fanns till en början en ambition att låta barnavdelningen 
inbegripa en mängd olika aktiviteter, varav många handlade om att barnen själva skulle 
använda sin kreativitet, vilket kan kopplas till en sociologisk kultursyn. Hur det yttrade 
sig i verklighetens praktik går det inte att säga något generellt om, då det fanns stora 
skillnader lokalt. Jag tänker inte gå in på den komplexa definitionen av barnkultur, men 
uppfattar det som att den kultur för barn som beskrivs i mina källor mestadels är 
processinriktad. 
 
Med dessa kommentarer delar jag in min teoribakgrund i ett motsatspar. Dessa kommer 
att användas för att sortera den insamlade informationen. Jag är medveten om att 
schematiseringen är förenklad och inte behöver vara renodlad i verkligheten:  
 
Sociologisk kultursyn, processen: ”Radical Librarianship”, filialbibliotek/mindre 
biblioteket och allaktivitet.  
 
Humanistisk kultursyn, produkten: ”Mainstream Librarianship”, huvudbibliotek och 
kulturhus.  
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4 Metod och material 
 
Följande kapitel talar om på vilket sätt jag ämnar att genomföra undersökningen för att 
komma fram till svaren på mina frågor, och vad detta arbetssätt innebär. Jag berättar om 
vad materialet kommer att bestå i.  

 

4.1 Undersökningens utformning 
Min studie undersöker en specifik verksamhet, som är ett avgränsat område. 
Utformningen av uppsatsen kan därför betraktas som en fallstudie. Det finns ingen 
entydig mall över hur en fallstudie ska genomföras. Man kan samla information från 
många olika källor. De olika faktorerna undersöks för att få fram en komplex helhet. 
Dock går det inte att undersöka allt i ett fall, ett urval behöver göras. En fallgrop kan 
därför vara att fallstudien utger sig för att ge en helhetsbild, när den i själva verket bara 
visar på några utvalda delar (Merriam 1994, s. 47). Min studie utgår från intervjuer med 
människor som arbetar på Kristineberg. För att orientera mig i biblioteket och öppna 
förskolan läste jag på deras hemsida. Detta har givit mig inledande fakta om  
verksamhetens innehåll, vilket har varit till hjälp när jag arbetat fram mina 
intervjufrågor. Jag har även tagit del av kommunala dokument från starten av 
verksamheten: Verksamhet i ”Aktivitetshus” på Kristineberg (1999) och Underlag och 
förslag till Familjecentral på Kristineberg i kommundelen Göta (2001). Information 
från dessa skrifter har jag inte införlivat i undersökningen utan redogörs i 
bakgrundskapitlet, då de tillhör förstadiet av verksamheten.  
 
Syftet med uppsatsen är inte att undersöka användarnas inställning till verksamheten. 
Jag har inte använt mig av någon form av observation av beteenden vilket kan användas 
i en fallstudie. Jag är medveten om att fallstudien hade blivit mer komplex om jag hade 
använt mig av flera källtyper, men har trots det betraktat mitt resultat som tillräckligt 
uttömmande för att besvara uppsatsens frågeställning.  
 
Min studie belyser en specifik miljö. Arbetet innehåller inga kvantitativa mätningar och 
är alltså kvalitativ i sitt tillvägagångssätt. En fallstudie har oftast en kvalitativ 
anknytning, som brukar innebära att teorin skapas efter insamling av material. Man kan 
också pröva en teori. Jag sätter empirin i relation till en redan utarbetad 
sammanställning av teori, vilket medför deduktivt arbete, då jag prövar om 
verksamheten och förhållningssätten kan jämföras med min teori. Merriam skriver om 
tre sorters fallstudier: beskrivande, tolkande eller värderande (1994, s. 40ff). Eftersom 
jag relaterar mitt resultat till den bakomliggande teorin kan min fallstudie i huvudsak 
betraktas som tolkande, men det finns också beskrivande inslag då jag redogör för vad 
verksamheten på Kristineberg består av. När jag ställer informationen om biblioteket 
och öppna förskolan mot min teoretiska bakgrund kommer denna att påverka min 
tolkning. Det kan naturligtvis finnas flera sätt att beskriva och härleda förhållningssättet 
och verksamheten på Kristineberg, denna studie är baserad på min specifika 
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förförståelse. Eftersom fallet är unikt är resultatet inte heller generaliserbart, vilket inte 
är syftet den kvalitativa forskningen inom humaniora (Merriam 1994, s. 185f).  
 
Inom den kvantitativa forskningen talar man om reliabilitet som syftar på mätningens 
stabilitet. Om denna är god skall en undersökning med vissa förutsättningar kunna ge 
samma resultat om den utfördes vid ett annat tillfälle. Enligt Kvale faller det sig 
naturligt att den kvalitativa forskningen är mindre statisk än den kvantitativa då den 
uppehåller sig vid processer och förändringar (1997, s. 65). Det är inte säkert att 
intervjuresultatet förblir konstant då människor förändras i sina synsätt. För att besvara 
frågeställningen har jag använt en intervjumall med konkreta frågor, frågor om 
erfarenheter och beteenden och frågor om värderingar och åsikter (Merriam 1994, s. 
93). Kristinebergs utformning kan förändras med nya inslag i verksamheten men jag 
finner det troligt att stommen kommer att bestå: det karaktäristiska samarbetet mellan 
öppna förskolan och biblioteket och de yttringar som kommer från den idémässiga 
bakgrunden. Detta antagande är förstås påverkat av min egen positiva värdering av 
Kristineberg. Mina informanter har tillsammans varit med om att forma verksamheten 
under flera år. Eftersom intervjufrågorna är relaterade till deras arbetsplats kommer 
utsagorna är vara representativa för denna. Jag förmodar att det finns större sannolikhet 
att resultatet blir liknande vid ett annat tillfälle, i jämförelse med en undersökning av 
känslor och synpunkter av enbart privat karaktär. Dock finns en öppenhet i några av 
frågorna vilket gör att jag inte med säkerhet kan veta om informanterna skulle svarat 
exakt samma vid ett annat tillfälle. 
           

4.2 Intervjuer  
Intervjuer är en bra källa för att inhämta information som inte går att få tag i på annat 
sätt. Det är lämpligt för en kvalitativ studie och speciellt fallstudien där man med fördel 
eftersträvar ett nära förhållande till sin forskningsmiljö (Repstad, s. 10). Jag har 
intervjuat personal som arbetar med Kristinebergs bibliotek och öppna förskola. 
Eftersom bearbetningen av intervjuer är tidskrävande har jag valt att inte intervjua hela 
personalen som består av sex anställda, utan begränsar mig till tre informanter: en 
bibliotekarie, en förskollärare och den verksamhetsansvariga på Kristineberg. Jag har 
bedömt att resultatet av dessa tre intervjuer är tillräckligt heltäckande för att kunna 
besvara min frågeställning. Via telefonkontakt har jag informerats om vilka av 
personalen som har störst erfarenhet av att arbeta på Kristineberg, och gjort mitt urval 
av informanter utifrån detta. Det är viktigt att både intervjua en bibliotekarie och en 
förskollärare. De båda yrkesrollerna är lika viktiga i den gemensamma verksamheten, 
samtidigt som de har varsitt perspektiv utifrån sitt yrkesområde.   
 
Via telefonkontakt gav jag informanterna en kortfattad beskrivning av studiens syfte, 
men utan att detaljerat redogöra för begrepp som allaktivitet och de olika kultursynerna. 
Jag ansåg inte detta nödvändigt eftersom uppsatsens syfte inte är att ta reda på 
informanternas kopplingar till begreppen, eller hur de själva relaterar dessa till sin 
arbetsplats. Mina informanter efterfrågade inte heller att i förväg få se intervjufrågorna. 
Många av frågorna gäller hur verksamheten är upplagd vilket informanterna är vana vid 
och kan svara på utan förberedelse. Varje intervju tog ca en timme och genomfördes i 
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ett ostört rum på Kristinebergs bibliotek och öppna förskola, samt på Göta 
kommundelskontor. Eftersom jag har besökt Kristineberg vid ett flertal tillfällen har jag 
kunnat göra mina egna iakttagelser och upplevelser av miljön, vilket har gett upphov till 
nya funderingar och frågor. 
 
Intervjufrågornas syfte är dels att få beskrivningar om hur verksamheten på Kristineberg 
ser ut, dels att ta reda på vilket förhållningssätt informanterna har om denna och om 
biblioteksverksamhet i allmänhet. Frågorna har utarbetats med teorin som bakgrund. 
Detta resulterade i en uppsättning färdigformulerade frågor och en viss struktur i 
intervjuerna. Jag har försökt att arbeta enligt en semistrukturell intervjumall då den 
tillåter flexibilitet i intervjun. Man behöver inte ta frågorna i exakt ordning och nya 
infallsvinklar kan tas i beaktande under intervjuns gång (Bryman 2006, s. 301). Frågor 
om lokalens användning uppstod först vid intervjutillfället på Kristineberg eftersom jag 
inte hade sett lokalen i sin helhet tidigare. Efter att ha arbetat med det första 
intervjumaterialet är det bra att kunna göra en uppföljning vilket mina informanterna 
var förberedda på (Repstad 1999, s. 77). Intervjuerna följdes upp med ytterligare ett 
besök på Kristineberg och via telefonkontakt med verksamhetsansvarig. Jag ställde då 
kompletterande frågor för att kontrollera vissa uppgifter, med syfte att få en korrekt och 
utförlig kartläggning av biblioteket och öppna förskolan. Uppföljningen berodde också 
på att den kulturrelaterade delen av frågeställningen fastställdes lite senare i 
uppsatsprocessen. Det är möjligt att uppsatsen hade gynnats av att fråga om 
informanternas definition av kultur. Ämnet kom på tal av informanterna, men framgick 
inte med samma tydlighet under alla intervjuer. Jag hade även kunnat förtydliga 
frågorna om det lokala kulturlivet och kulturell mångfald eftersom dessa formuleringar 
är svepande och kan uppfattas på olika sätt. 
 
Informanterna godkände att bli inspelade under intervjuerna. Detta gör att jag lättare 
kunde koncentrera mig på att lyssna, än om jag hade fört anteckningar. Risken med att 
spela in är att informanterna kan bli hämmade av detta, vilket inte var fallet i mina 
intervjuer. De har erfarenhet av att bli intervjuade och tycktes bekväma med 
intervjusituationen.  
 
Vid mötet med informanterna informerades om konfidentialitet och säkerheten kring 
uppgifternas förvar. Mina informanter hade inga krav på anonymitet och jag har valt att 
redovisa utsagorna med deras namn. 
 



 

  29 

5 Intervjuredovisning 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av de tre intervjuerna. Intervjumallens frågor är 
sammansatta med syfte att få en bild av Kristinebergs bibliotek och öppna förskola och 
för att kunna pröva de teman som är baserade på teoribakgrunden. I redovisningen 
sorteras frågorna in under tillhörande tema istället för att presentera de många 
delfrågorna var och en för sig. Jag sammanfattar informanternas utsagor med hjälp av 
citat och presenterar dem i en sammanhängande text istället för att redovisa varje 
intervju enskilt. Jag börjar med en inledande beskrivning av Kristineberg och det 
läsfrämjande uppdraget. Sedan följer: Kristinebergs användargrupper: integrering av 
barn och vuxna: samarbete mellan biblioteket och öppna förskolan: Kristinebergs 
funktion som kommunal resurs, den allmänkulturella verksamheten, 
medborgarinflytande och större och mindre biblioteksverksamhet. Jag presenterar 
empirin utan analys, denna sker separat i nästa kapitel. På vissa ställen i texten görs en 
beskrivning av lokalen vilket kommer av mina egna reflexioner. 
 

5.1 Presentation av informanter 
Bibliotekarie Mia Roos. Mia tog sin bibliotekarieexamen 1984, BHS i Borås. Hon har 
också läst Kulturvetarlinjen. Mia har arbetat i Borås de senaste nio åren. 
 
Förskollärare Barbro Davidov. Barbro är utbildad förskollärare sedan 1980. Hon har 
arbetat på Kristineberg sedan 2002.  
 
Verksamhetsansvarig Marie-Louise Bengtsson. Marie-Louise är utbildad som 
fritidsledare och har arbetat med detta i många år. Hon har efter hand läst kurser i bl.a. 
kulturförmedling Marie-Louise är chef över kulturverksamheten i Göta kommundel 
sedan 1997. Hon berättar att hon deltar relativt aktivt i Kristinebergs utveckling. 
 

5.2 Inledande beskrivning av Kristineberg 
Biblioteket i verksamheten på Kristineberg betraktas av informanterna som ett 
fullskaligt bibliotek, om än mindre jämfört med många andra bibliotek. Till en början 
fanns endast en liten bokdepå med barnböcker och tidningar, men beståndet har växt 
och medietyperna har utökats. Det senaste tillskottet var DVD-filmer. Beståndet består 
till stor del av skönlitteratur, barn- och ungdomsböcker med betoning på barn. Det finns 
många ljudböcker. I den biblioteksrelaterade delen finns glasmontrar med utställningar, 
temalådor, sällskapsspel, pussel och ritsaker som kan lånas. Monterutställningarna som 
görs av bibliotekspersonalen innehåller teman som riktar sig både till barn och vuxna. 
Materialet kan vara en kombination av böcker och saker som anknyter till temat.   
 
Bibliotekets öppettider har successivt utökats. Tillsammans med Göta bibliotek står 
Kristineberg för den kommundel som har öppet flest timmar i Borås, bortsett från 
huvudbiblioteket. Biblioteket och öppna förskolan har separata tider men har till stor del 



 

  30 

öppet samtidigt. Öppna förskolan stänger tidigare på eftermiddagarna än biblioteket. 
Under fredagar har enbart biblioteket öppet.  
 
Göta bibliotek var tidigare det enda biblioteket i kommundelen. Marie-Louise berättar 
om när biblioteket på Kristineberg startade: ...från början var det väl lite grann 
storebror och lillebror, men ju längre tiden går, står dom på egna ben även om Göta 
har lite mer resurser. Biblioteken har varsin budget och egna bokmöten vilket gör att 
man utgår från sin egen verksamhet. I vissa fall händer det att personalen resonerar 
kring det egna utbudet i relation till det andra. Målet är att biblioteken ska komplettera 
varandra, inte konkurrera.  

5.2.1 Det läsfrämjande uppdraget 

En viktig del av Kristinebergs verksamhet är det läsfrämjande uppdraget. Detta yttrar 
sig i Familjecentralsfunktionen, via BVC:s föräldraträffar, där en av träffarna berör 
barnböcker och barnens språkutveckling. Mia berättar för de nyblivna föräldrarna om 
vikten av att läsa för sina barn och ger boktips. Det språk- och läsfrämjande visar sig i 
även i kontakten med skolor och förskolor, i förskolans sagostunder samt i den 
allmänkulturella verksamheten, vilket jag återkommer till. Marie-Louise: Man kan alltid 
jobba ännu mer med barn och ungdom tror jag, om man får ett språk, det har man med 
sig hela livet. 

 

5.3 Kristinebergs användargrupper 
Målet med Kristineberg är att det ska vara öppet för alla. I och med integreringen av 
biblioteket och öppna förskolan är barn och föräldrar är den grupp man mest riktar sig 
till. Informanterna vill gärna öppna upp för andra grupper och betonar att alla är 
välkomna. Den grupp som Kristineberg försöker vända sig till förutom den största 
målgruppen barn och föräldrar, är äldre personer. Inom ramen för Mötesplats Göta har 
man börjat satsa på målgruppen unga äldre, i form av samarbeten med lokala 
pensionärsföreningar. Dessa samarbeten förläggs ibland på Kristinebergs bibliotek och 
öppna förskola. Med ungdomsväggen vill informanterna locka fler ungdomar, vilket är 
en svårare grupp att nå ut till. Öppna förskolan har försökt att få nya föräldragrupper att 
hitta till verksamheten med hjälp av Mödravårdcentralen.  
 
På frågan om kulturell mångfald får jag reda på att det bor en del människor med 
invandrarbakgrund i området Kristineberg, men inte i samma utsträckning jämfört med 
den närliggande kommundelen Norrby. Mia tycker sig se att antalet besökare med 
invandrarbakgrund har ökat med åren, och informanterna vill gärna se att ännu fler 
invandrade kommer till biblioteket och öppna förskolan. Vad gäller beståndet finns 
endast en liten hylla med litteratur på andra språk. Det är svårt att satsa på inköp av 
litteratur på andra språk, säger Marie-Louise, då det inte finns en enhetlig 
invandrargrupp i Kristinebergs stadsdel. Dessutom har verksamheten begränsade 
resurser.  Dock upplevs inte att det finns ett stort tryck på fler böcker på andra språk. 
Vill någon låna en bok som inte finns på biblioteket finns möjligheten att fjärrlåna från 
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övriga bibliotek i Borås, eftersom de tillhör samma bibliotekssystem. Barbro berättar att 
Norrby har en familjecentral där inriktningen är just på olika kulturer och att hon därför 
kan känna att detta kompletterar Kristineberg.     

Kristinebergs bibliotek och öppna förskola ägnar sig inte åt uppsökande verksamhet. 
När det gäller kontakt med nya grupper säger Marie-Louise: ...vi satsar på det men inte 
så aktivt att vi gör stora kampanjer för att det ska komma nya grupper, för vi har så 
många besökare redan. Vi måste kunna ta hand om dom som kommer. Och då får det 
bli dom som kommer av egen maskin. Barbro lyfter fram BVC:s roll för verksamheten: 
Ett sätt att nå ut till så många som möjligt det är ju att ha BVC, träffarna från 
barnavårdcentralen här. För på dom träffarna går ju väldigt många. Det finns också en 
öppenhet inför dem som vill använda lokalerna. Barbro berättar att lokalerna under en 
tid användes regelbundet av en närliggande träningsskola för funktionshindrade barn, 
efter att dessa kommit till Kristineberg med önskemålet: Det är väl så här vi försöker 
göra, att man är öppen och man släpper in dom som önskar att komma hit. Det finns 
annars ingen speciell åtgärd för just funktionshindrade men lokalerna är 
handikappsanpassade. 

5.3.1 Integrering av barn och vuxna 

Kristinebergs bibliotek och öppna förskola ska vara en plats där alla ska känna sig 
välkomna. Eftersom öppna förskolan också ingår blir det naturligt att många barn och 
föräldrar besöker lokalerna under dess öppettider. Tanken med en verksamhet som 
består av både biblioteksbesökare och förskolebesökare är att möjliggöra en integrering 
mellan barn och vuxna. Barnen rör sig fritt på de stora ytorna vilket medför att de kan 
vistas på biblioteksdelen. Barbro menar att med barn skapas det lätt kontakt mellan 
människor, med tanke på att barn ofta går fram till främlingar och då kan dra med sig 
föräldrarna.  
  
Den grupp Kristineberg koncentrerar sig mest på förutom barn och föräldrar är äldre 
personer, som är en märkbar del av biblioteksbesökarna. Det är inte alla äldre personer 
som har barn i sitt kontaktnät och det kan därför vara givande för dem att vistas på 
biblioteket och öppna förskolan. Omvänt är det inte alla barn som har mor- och 
farföräldrar. Mia berättar: ...många av våra vuxna besökare är ju äldre [...] och sen har 
vi jättemycket småbarn, man kan ju tänka sig att det skulle bli lite konflikter, men det 
blir det faktiskt väldigt väldigt sällan [...] de olika grupperna samsas bra. Barbro tror 
att då verksamheten redan från början var utformad med barn och vuxna i gemensam 
lokal är folk vana, det finns inga andra förväntningar på hur det ska se ut. Barnens 
närvaro kan av biblioteksbesökarna ses som en naturlig del på Kristineberg: Det är 
många gånger som [...] dom besökare som är lite äldre kommer in och hälsar på 
barnen [...] Och tvärtom, dom här små knattarna rusar iväg, bort till 
biblioteksavdelningen och pratar med nån tant eller nån farbror som sitter och läser 
tidningen. Barbro tillägger att det har funnits tillfällen då förskollärarna av någon 
anledning har varit borta från verksamheten, och att några besökare då har kommenterat 
avsaknaden av barnens sångstunder. Det kan självklart finnas folk som inte trivs med 
detta upplägg och därför väljer att inte komma till biblioteket, men Mias uppfattning är 
att de flesta äldre tycker att det är roligt med barnen.  
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Temakvällar och ”prova på”-kvällar är främst riktade till vuxna. Informanterna nämner 
att de snart ska ha en familjekväll då både öppna förskolan och biblioteket ska närvara. 
Målgruppen är då både barn och vuxna. Integrering av barn och vuxna sker annars 
under BVC-kvällarna då föräldrar och barn möts. Barbro berättar om fördelen med de 
stora ytorna på Kristineberg under dessa utbildningar: Du kanske har flera barn [...] och 
då är det många som har med sig sina syskon hit [...] Det finns plats här. Här finns det 
ju leksaker för syskonen så dom kan leka, då blir mamma lugnare och tryggare och kan 
ta till sig det som BVC-sköterskan pratar om. Öppna förskolan på Kristineberg har ett 
gott rykte, säger Barbro, den besöks av familjer från hela Borås, med omnejd. Det finns 
föräldragrupper som kommunicerar på en webbsida om familjeliv, och sedan valt att 
träffas just på Kristineberg. Enligt Barbro är öppna förskolan känd för att det kommer 
ovanligt många pappor dit. En del av dem har blivit vänner och umgås även på fritiden. 
På det viset fungerar Kristinebergs bibliotek och öppna förskola som en mötesplats för 
föräldrar. 
 

5.3.2 Samarbete mellan biblioteket och öppna förskolan             

Kristinebergs bibliotek och öppna förskola befinner sig i samma lokal. De två enheterna 
är till stor del öppna samtidigt, och har utökat sina gemensamma öppettider med åren. 
Det nära samarbetet mellan bibliotekarierna och förskollärarna är en viktig del i 
verksamheten. Det ska inte finnas någon skarp avgränsning mellan biblioteket och 
öppna förskolan. En förutsättning för att detta ska fungera är att personalen kan anpassa 
sig till varandra. Var och en har sin kompetens men arbetssättet innebär att 
informanterna på Kristineberg ibland överskrider sin traditionella yrkesroll. Barbro: 
...det är ju en öppen atmosfär här [...] Man går väldigt mycket över gränserna, mellan 
biblioteket och öppna förskolan. Det finns liksom inget som säger 'här är mitt och här 
är ditt', utan man hjälps åt. De båda personalgrupperna kan hjälpa till i varandras 
verksamheter vid behov, t.ex. att förskollärarna assisterar med bibliotekets utlån- och 
återlämning. Mia är den bibliotekarie som arbetar mest på Kristineberg. Hon har även 
stor kontakt med föräldrarna från öppna förskolan under dagen. 
 
Centralt beläget i lokalen finns ett café där man kan köpa fika till ett lågt pris. I ett 
informationsblad om Kristineberg redovisas vad respektive del av verksamheten har att 
erbjuda och i detta står caféet med under öppna förskolans del. Förskollärarna ansvarar 
oftast för fikat. Dock betonar informanterna att caféet är öppet för alla. Öppna förskolan 
har ett kuddrum för barnen, samt en yta avgränsad av en vägg, där sång- och 
sagostunderna sker. När öppna förskolan är stängd har man ett rep som skärmar av 
förskoledelens utrymmen, det är alltså inte tänkt att alla barn ska kunna vara där och 
leka när inte förskolan är öppen.  
 
När jag talar med Barbro undrar jag om det finns en tydlig skiljelinje mellan 
förskolebesökare och biblioteksbesökare. Till en viss del medger hon, det finns 
självklart de som enbart använder sig av den ena delen av verksamheten. Eftersom 
förskoledelen är öppen under dagen är många av besökarna barn och föräldrar, men 
även biblioteksbesökare. Det går inte att göra en enkel kategorisering eftersom det kan 
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vara en kombination. En stor del av öppna förskolans föräldrar lånar böcker eller filmer 
till sina barn. Informanterna berättar att de som kommer till biblioteket i första hand är 
boende i stadsdelen. En stor del av öppna förskolans besökare är lokala, men det 
kommer också folk från hela Borås med omnejd.  
  
Barbro säger att hon som förskollärare ofta hänvisar till bibliotekarierna när hon talar 
med föräldrar om böcker, då bibliotekarierna har större kunskap om detta. Mia i sin tur 
lyfter fram förskollärarnas utbildning i sociala, vilket gör att de har en större kunnighet i 
bemötandet med familjer som har problem. Biblioteket kan här bistå med att beställa 
hem böcker om ett speciellt ämne. I anslutning till den förskolerelaterade delen finns en 
föräldrahylla. Mia: ...vi köper ju ganska mycket böcker som riktar sig till föräldrar. Som 
vi har på föräldrahyllan, [...] barnpsykologi, Pilates för blivande mödrar, gravidyoga, 
relationer och allt sånt där. Och det är naturligtvis med tanke på våra unga föräldrar 
som går här. Biblioteket medverkar i öppna förskolans sång- och sagostunder, och i 
babycaféet som hålls en förmiddag i veckan. En av träffarna i BVC:s föräldrautbildning 
handlar om språkutveckling och bokprat, vilket Mia leder, men även Barbro medverkar 
i detta. Hon medverkar dessutom på en av de andra träffarna. Informanterna ser att de 
bägge delarna i verksamheten har en berikande effekt på varandra. Det kan vara 
föräldrar som inte varit på bibliotek sedan de gick i skolan och som återigen kommer i 
kontakt med detta via barnens förskolemiljö. Barbro: ...det här biblioteket som man ska 
ta sig till annars, här finns det ju gratis, när man besöker öppna förskolan så får man 
biblioteket på köpet. Mia berättar att hon ofta ser att föräldrarna som först bara lånar till 
sina barn efter hand får eget intresse av att låna hem. Mina informanter är positivt 
inställda till familjecentralsfunktionen. Att BVC förlägger sina träffar på Kristineberg är 
en ingång för många nya människor som kan få upp ögonen för biblioteket och öppna 
förskolan och kanske fortsätta som besökare.    

5.3.3 Kristinebergs funktion som kommunal resurs 

Lokalerna på Kristinebergs bibliotek och öppna förskola används av flera aktörer. Det 
finns en källarvåning med konferensrum som kan användas eller eventuellt hyras ut av 
andra. De är dock inte tillgängliga för uthyrning speciellt ofta under dagtid. Man har 
inga bestämda tankar bakom vilka organisationer som får använda lokalerna, med de 
hyrs överlag inte ut till privatpersoner utan till organisationer som helst ska vara 
bidragsberättigade genom kommunen. 
 
En stor del av dem som använder lokalerna är relaterade till skola- och barnomsorg. På 
Kristineberg arbetar en ungdomsstödjare. Borås Stad erbjuder COPE-föräldrakurser, 
som syftar till att stärka föräldrarollen. Dessa förläggs delvis på biblioteket och öppna 
förskolan under kvällstid. Likaså har Studiefrämjandet på egen hand ett projekt med 
aktiviteter för barn som ibland hålls på Kristineberg. De som har möte i 
konferensrummen på källarplanet kan komma upp och fika i caféet under sina pauser, 
vilket gör att det samlas en blandning av folk som arbetar med olika områden. Barbro 
uppskattar att det rör sig mycket folk i lokalerna och att de träffar andra yrkesgrupper. 
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Till Kristinebergs bibliotek och öppna förskola kommer skolklasser för att låna böcker 
och lyssna på bibliotekets bokprat. Det finns många förskolor i närheten säger Barbro: 
...det är också bra att de kommer hit och lånar böcker till barnen, och även att det finns 
utbud till personalen, så personalen kan förkovra sig. Ibland kommer personal från en 
närliggande förskola till Kristineberg för att äta sin lunch. Biblioteket och öppna 
förskolan samarbetar dessutom med fritidsgårdarna. 
 

5.4 Den allmänkulturella verksamheten 
På Kristineberg och öppna förskola finns två konstväggar: en allmän vägg där de vuxna 
ställer ut, och en ungdomsvägg reserverad för ungdomar från Kristineberg och Göta 
fritidsgård. Informanterna berättar om konstverksamheten som har fått ett rejält 
uppsving på senare tid. Innan fick personalen själva ringa runt till olika konstföreningar 
och fråga efter utställare, men numera ringer folk själva och bokar in sig. Det skedde en 
stor förändring efter att Kristineberg höll i en vårsalong där alla som ville fick lämna in 
tre verk var. Dessa bedömdes av en jury, som valde ut den som slutligen fick ställa ut 
sin konst. Eftersom intresset blev stort introducerade man ett öppet galleri under hösten, 
där alla fick lämna in varsitt verk som sedan ställdes ut. Mia: Det stod väldigt mycket i 
tidningar om detta [---] ...på det viset tror jag att vi börjar få ett rykte som just ett 
konstbibliotek. De som ställer ut kommer från hela Borås och är en blandning av 
amatörer och professionella konstnärer. Folk som kommer till Kristineberg brukar 
vanligtvis inte besöka gallerier, enligt Mia, men genom de båda utställningsväggar kan 
de ta del av konstutställningar. I samband med temakvällarna var månad presenteras 
månadens konstnär med en vernissage.  
 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola anordnar temakvällar och ”prova på”-kvällar 
i samarbete med Studiefrämjandet. Detta är främst bibliotekets verksamhet och förslag 
på vad kvällarna ska innehålla kommer oftast från bibliotekets personal. Vid behov kan 
de få hjälp av Studiefrämjandet. Mia berättar att de försöker vara lyhörda och utgå från 
vad de tror att områdets invånare och besökarna skulle tycka om, men personalens eget 
tycke påverkar också urvalet. Det man själv tycker om kan också andra uppskatta. 
Marie-Louise tillägger att de även måste tänka praktiskt: på de ekonomiska 
förutsättningarna och hur man får tag på dem som ska medverka.  Målet är att kvällarna 
ska vara blandade och något för alla berättar Mia, vilket innebär att breda, folkliga 
ämnen har företräde gentemot smala ämnen: Vi vill att det här stället ska vara ett sånt 
där man kan känna sig välkommen [...] Då gör det ju att det automatiskt blir lite 
bredare. 
 
Temakvällarna har funnits med under en lång vilket gör att det ibland är svårt att 
komma på nya saker, säger Mia. De strävar efter att förnya sig, men ser möjligheten att 
återanvända gamla teman om det har gått tillräckligt lång tid emellan. Dessa kvällar har 
i första hand inneburit en upplevelse där man får komma och lyssna, men även 
medskapande. Informanterna vill gärna ha en blandning mellan rena föreläsningar eller 
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andra evenemang, och kvällar där besökaren själv får skapa. Därför startade ”prova på”-
kvällarna för ca tre år sedan med syfte att öka det aktiva deltagandet hos besökarna. Mia 
nämner teman från tema- och ”prova på”-kvällarna, t.ex. skapande av 
blomsterdekorationer, en kväll om friskvård och en spelning med folk från det lokala 
spelmanslaget: Det som är roligt att ha är den här blandningen, att man någon månad 
har någon [...] som talar om olika svampsorter, nästa gång är det kanske 'gör dina 
egna smycken'. [---] Och det är ju lite olika människor som kommer på de olika 
grejerna då. Det finns en litteraturförankring i den allmänkulturella verksamheten: en 
av höstens temakvällar är reserverad just för boken, och man har haft en ”prova på”-
kväll om att starta en bokcirkel.  
 
Marie-Louise använder ordet [...vardagskultur...] när hon beskriver den kulturella 
inriktningen på Kristinebergs bibliotek och öppna förskola. Hon vill värna om det egna 
skapandet: [...att man ska vara med aktivt inte bara konsumera]. Ibland får Marie-
Louise en känsla av att det etablerade kulturlivet inte har något större intresse för den 
kultur som uttrycks på Kristineberg, att den kanske inte anses vara lika fin. Själv tycker 
hon inte att den har lägre kvalitéer. Hon menar att Kristineberg har öppnat upp sig mer 
för det lokala kulturlivet i och med Mötesplats Göta. Som exempel nämns aktiviteter 
som gjorts tillsammans med Textilmuséet och de samarbeten som ibland görs med 
kulturkontoret i Borås. Det kan vara projekt som görs över hela Borås stad. 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskolas ambition är att ha någon teater- eller 
musikföreställning per år, då de bjuder in barn i förskoleåldern från hela kommundelen. 
Oftast väljer personalen föreställningar av professionella grupper som blivit 
subventionerade av regionen.  
 

5.5 Medborgarinflytande 
Allmänhetens inflytande på Kristinebergs bibliotek och öppna förskola är i huvudsak 
indirekt. Att verksamhet och bestånd ser ut som det gör har anpassats efter 
lokalbefolkningen, där en stor del är barn och föräldrar. Små förändringar i 
verksamheten sker sporadiskt genom konkreta förslag gällande inköp och annat. 
Informanterna har diskuterat att eventuellt införa en förslagslåda och man har gjort en 
enkätundersökning i samband med inköp av nya tidningar. De berättar om den nära 
kontakt som finns mellan personal och besökare. Målet är att vara lyhörda inför 
användarna och att försöka ha en öppen dialog, så att personalen på detta sätt kan få 
reda på deras intressen och åsikter. Mia lyssnar på besökarnas önskemål om inköp och 
menar att det inte finns någon anledning att köpa in litteratur om smalare ämnen då det 
inte efterfrågas: ...jag känner ju låntagarna rätt så väl [...] och på det viset vet man ju 
lite grann vad de vill ha. Det händer att besökare kommer med förslag om vad 
temakvällar ska handla om. De påverkar också indirekt genom att personalen känner 
sina besökare och vet vilka ämnen som blir uppskattade på temakvällarna, enligt Mia. 
Som exempel ges en av vårens temakvällar där turistbyråer är inbjudna för att tala om 
smultronställen i Borås med omnejd. Detta är speciellt med tanke på 
småbarnsföräldrarna som inte kan resa så långt bort, men man tror också att det är av 
intresse för andra grupper. Informanterna framhåller att Kristineberg är till för 
befolkningens bästa och inte tvärt om.  
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Det finns inga användarmöten enbart för biblioteket och öppna förskolan på 
Kristineberg, men på medborgarmötena som sker via Mötesplats Göta finns tillfälle att 
komma med synpunkter på verksamheten. Kristinebergs personal medverkar inte på 
mötena men däremot Marie-Louise som vid Medborgarmötena representerar Kultur och 
Fritid: ...nu är det ju väldigt sällan man får biblioteksfrågor för alla är ju nöjda med 
det. Ofta är det ju frågor man inte är så nöjd med som kommer upp. Ett annat sätt att 
kommentera vad som händer på Kristineberg är medborgarkontrakten. Borås Stad har 
börjat med dessa kontrakt som gäller för en rad olika verksamheter, bl.a. biblioteken. 
Kontrakten berättar vad man som kommuninvånare kan förvänta sig av den kommunala 
servicen, samt vilka motkrav som finns. Till detta finns ett formulär som kan användas 
för att lämna in sin kritik (Se Borås hemsida, medborgarkontrakt). 
 
På frågan om det finns målsättning om någon form av samhällsdiskussion på 
Kristineberg svarar Mia: ...det är väl inget som vi planerat, men det är ingenting vi 
skulle känna oss främmande för. Men hon tror det krävs att frågan är tillräckligt 
brännande för att folk skulle vilja delta. Samtidigt betonar hon att biblioteket bör vara 
neutralt och inte partiskt, vilket gör att de inte enbart kan bjuda in vissa partier. Marie-
Louise säger att hon försöker se till att politiker medverkar vid de tillfällen då en ny del 
av verksamheten ska invigas. Detta för att folk ska kunna möta sina politiker. Mia 
nämner ett evenemang som kallades Kvinnofrukost och drevs av biblioteket under ett 
fåtal tillfällen för några år sedan. Till detta bjöds kvinnliga politiker från partier i Borås. 
De samlades med besökarna i caféet för ett samtal som bl.a. handlade om politiskt 
engagemang.  
 
Marie-Louise säger att det givetvis är svårare att ändra på utformningen nu när 
Kristineberg är etablerat, men det är fritt att komma med egna synpunkter som 
informanterna lyssnar på. Tanken är att tema- och ”prova på”-kvällarna ska ses som en 
slags förstärkning av den tidiga andan när verksamheten inte var helt fastställd. Hon 
menar att det alltid finns områden som kan förbättras men är i stort väldigt nöjd över 
hur verksamheten ser ut.  
 

5.6 Större och mindre biblioteksverksamhet 
När informanterna får frågan om vad ett bibliotek ska innebära talar de framför allt om 
två funktioner: det sociala och det informationsmässiga. På ett bibliotek skall all möjlig 
information finnas tillgänglig, både i bokform och på nätet. Det ska finnas servicevänlig 
personal för att man ska kunna få den hjälp man behöver. Att informanterna värdesätter 
betydelsen av böcker och läsning framkommer dels under intervjuerna, och vid 
samtalen efter inspelningarna. Mia: Det som är roligt häruppe [på Kristineberg] är att 
det fanns inget bibliotek, det fanns en bokbuss innan vi öppnade. När vi kom hit fick vi 
ju faktiskt folk som inte var vana biblioteksbesökare. [...] Som inte hade lånekort. Det är 
ju helt fantastiskt egentligen, att de har blivit besökare och dom läser. Marie-Louise 
menar att bibliotekarier är fantastiska då de kan samtala med besökare och komma med 
förslag på böcker som kan vara intressanta.: ...det är en av deras viktigaste uppgifter, att 
entusiasmera och inspirera, både barn- och ungdomar och vuxna till att läsa.  



 

  37 

 
Folkbibliotekets demokratiska uppgift är viktig för informanterna. Tillgången till 
biblioteket ska vara kostnadsfri eftersom alla inte har råd med böcker, eller möjlighet att 
söka information på egen hand. Att bevarandet av det gemensamma kulturarvet anses 
värdefullt visar Barbro när hon talar om äldre filmer som sällan finns i videobutiken, 
men som kan göras tillgängligt på biblioteket.  
 
Att ett bibliotek fungerar som en mötesplats är en lika viktig funktion. 
Biblioteksbesökaren ska kunna få en skön och avkopplande stund utan krav. Marie-
Louise tycker att det är bra om ett bibliotek [...inte bara är ett bibliotek...], utan kan 
erbjuda olika saker t.ex. tillgång till billig fika, konstutställningar, en plats där man kan 
tala med en kompis, eller lösa korsord. Mia talar om biblioteket som en viktig plats för 
folk som är daglediga av olika anledningar. Det kan gälla arbetslösa och 
sjukpensionerade, eller människor som är ensamma. 
 
När det gäller skillnaden på ett huvudbibliotek jämfört med underliggande bibliotek 
menar informanterna att ett mindre bibliotek i högre grad rymmer den sociala 
funktionen. Denna finns givetvis på ett större biblioteket men förmedlingen av 
information är där mer central. Informanterna påpekar att kommundelsbiblioteket och 
filialen skiljer sig åt i sin utformning. Kommundelsbiblioteket anses ha en större 
självständighet då det inte lyder under huvudbiblioteket. Man kan välja att profilera sig, 
förutsatt att det godkänns av de egna politikerna. Huvudbiblioteket förfogar över fler 
medier och har ett ansvar att täcka in så mycket material som möjligt. Mia förklarar: 
Man ska kunna täcka in det mesta som finns, medan vi kan ju välja, vi bestämmer att vi 
köper in jättemycket pekböcker t.ex. eftersom vi har mycket småbarn här. 
 
Barbro uppskattar små bibliotek då hon menar att det är lättare att få kontakt med 
personalen. Det småskaliga gör att biblioteket upplevs som mer tillgängligt p.g.a. 
närheten till personal och bestånd.  Marie-Louise tror att de som besöker 
kommundelsbiblioteket kanske inte alltid söker någon specifik information. 
Bibliotekarien på det mindre biblioteket behöver vara flexibel och arbeta med flera 
delar, medan man på det större biblioteket kan vara särskilt inriktad på ett område. 
Kommundelsbiblioteket har en större mysighet och gemytlighet säger Marie-Louise och 
beskriver det mindre biblioteket som [...en mötesplats med biblioteksprofessionen i...]. 
Att samtala med besökaren om böcker är en del av professionen som har goda 
förutsättningar att utvecklas på ett litet och ”nära” bibliotek.  
 

5.7 Sammanfattning av resultat 
Med resultatredovisningen har mina informanter berättat om Kristinebergs bibliotek och 
öppna förskola och dess målsättning. I grunden är verksamheten anpassad efter 
barnfamiljer men det finns en öppenhet inför andra besöksgrupper och en önskan om 
integrering av olika människor. Samspelet mellan biblioteket och öppna förskolan är 
centralt på Kristineberg och anses berika helheten. Det finns en allmänkulturell 
verksamhet som består av konstutställningar och tema- och ”prova på”-kvällar där man 
bl.a. kan ägna sig åt eget skapande. 



 

  38 

 
Allmänhetens inflytande på biblioteket och öppna förskolan sker i huvudsak indirekt. 
Det finns ingen ambition att införa samhällsdebatter på Kristineberg men informanterna 
är inte främmande för det, om det fanns ett ämne som var angeläget för de boende i 
stadsdelen.  Biblioteket och förskolan är del i Mötesplats Göta vilket är en lokal 
samverkan mellan de organisationer som finns i kommundelen och ett politiskt initiativ 
med medborgarmöten som bl.a. hålls i Kristinebergs lokaler.  
 
När informanternas får tala fritt om folkbiblioteket framhålls i stort två sidor: det 
informationsmässiga och det sociala. Det större bibliotekets ansvar ligger mer på 
förvaltandet och förmedlingen av ett stort utbud av information, medan det mindre 
biblioteket kan koncentrera sig på den sociala funktionen. De ser biblioteket och öppna 
förskolan som en mötesplats och en plats för vardaglig kultur. Informanterna framhåller 
även betydelsen av det språk- och litteraturfrämjande uppdraget.  
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6. Analys  
I detta kapitel analyseras resultatredovisningen utifrån den teoretiska bakgrunden som 
utmynnar i teorisyntesens kategorisering av en sociologisk och en humanistisk 
strömning. I varje stycke återknyter jag till de olika källorna från teoridelen, och jämför 
dessa med intervjuresultatet. De teman jag delar in analysen i är följande: ”Radical 
Librarianship” och ”Mainstream Librarianship”, större och mindre biblioteksverksam-
het: allaktivitetshuset eller bostadsområdets mötesplats: medborgarinflytande och slut-
ligen process eller produkt? 

 

6.1 Genomförande av analys 
Att analysera intervjumaterialets innehåll på ett systematiskt sätt kan betraktas som en 
innehållsanalys (Merriam s. 128). Detta är vanligt förekommande vid en kvalitativ 
dokumentanalys enligt Bryman (2006, s. 368). Innehållsanalysen är i detta fall kvalitativ 
då jag studerar intervjuernas innebörd snarare än kvantitativa mätningar. Vid en 
innehållsanalys behövs en kodning av teman, vilket hjälper forskaren att ringa in 
intressanta aspekter (Bryman 2006, s. 197f).  Teorisyntesen är det redskap jag använder 
för att besvara uppsatsens syfte: att undersöka om intentioner från 1970-talets 
samhällsdiskussion kan identifieras i verksamheten på Kristinebergs bibliotek och 
öppna förskola, och i så fall på vilket sätt. I teorisyntesen utarbetas motsatspar som 
utmynnar i två strömningar, utifrån den teoretiska bakgrunden. När jag läser utskrifterna 
av intervjuerna delar jag upp informationen enligt dessa. Kodningen utgörs av 
nyckelord, argument och beskrivningar som är typiska för varje kategori. Eftersom 
materialet inte är omfattande har kodningen skett manuellt. Analysprocessen är något 
som ständigt pågår i den kvalitativa forskningen. Jag har ägnat materialet flera 
genomläsningar för att kunna upptäcka nya infallsvinklar efter hand. 

 

6.2 Radical Librarianship och Mainstream Librarianship 
Kristinebergs bibliotek är ett kommundelsbibliotek som vuxit fram efter initiativ från 
Göta kommundel. Man tyckte att Göta bibliotek låg för långt bort från stadsdelen 
Kristineberg och att det behövdes en satsning på denna. Vid grundandet av 
Kristinebergs familjecentralselement utfördes dokument som redovisar statistiska fakta 
om Kristinebergs befolkning. Dessa berättar att den socioekonomiska graden är lägre än 
i övriga stadsdelar inom Göta, att ohälsan är hög, särskilt bland kvinnor, och att det 
finns många barnfamiljer i området (Se 1.5). Med verksamheten på Kristineberg ville 
man förbättra livssituationen för invånarna i kommundelen. Det samhällsförbättrande 
inslaget finns både i ”Mainstream Librarianship” och ”Radical Librarianship”, fast med 
olika utgångspunkter. Den förstnämnda erbjöd traditionella tjänster och den senare ville 
anpassa tjänsterna efter användarna.  
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Jag finner det svårt att avgöra om en bibliotekstjänst tillhör den ena eller den andra 
sidan och menar att det inte alltid går att göra en strikt indelning. På Kristineberg sker 
en verksamhet som inte alltid arrangeras av biblioteket, ska även dessa räknas? Den 
mest traditionella tjänsten som biblioteket erbjuder är tillhandahållande av litteratur 
samt tjänster som knyter an till detta, t.ex. författarbesök. Det allmänkulturella utbud 
som på Kristineberg bl.a. utgörs av kvällar med hantverksbaserat skapande skulle då 
kunna ses som icketraditionellt ur ett rent biblioteksperspektiv. Det är en tjänst där 
informanterna strävar efter att anpassa sig efter användarnas intressen då de utgår från 
populära teman.  

Tjänsterna på Kristinebergs bibliotek och öppna förskola är koncentrerade till själva 
huset, personalen arbetar inte med uppsökande arbete. I Kristinebergs uppdrag ingår 
satsningen på barnfamiljer som anses behöva extra stöd. I och med att BVC kallar nya 
föräldrar till utbildningsträffar som hålls på biblioteket och öppna förskolan ser jag ändå 
Kristineberg som en plats för en slags uppsökande verksamhet. Detta sker inom BVC:s 
regi men informanterna deltar på flera av träffarna. Mia informerar om barnböcker och 
barns läsning, vilket gör att människor kommer i kontakt med bibliotekets utbud och 
eventuellt kan fortsätta som besökare. Biblioteket på Kristineberg tillhör en 
familjecentralsliknande verksamhet som utgår från invånarnas behov av barnomsorg. 
Jag betraktar detta som en nyskapande biblioteksfunktion där informanterna närmar sig 
sina besökare från ett annat perspektiv i och med de möten som sker inom 
barnomsorgen. Detta medför en förändrad inställning till bibliotekarieprofessionens 
uppgifter och man frångår bibliotekets institutionella status, vilket påminner om den syn 
på biblioteket som finns inom ”Radical Librarianship”. 

 

6.3 Större och mindre biblioteksverksamhet 
I de texter jag använt i kapitel tre ges filialen en särskild roll. Skribenterna menar att den 
har andra förutsättningar än huvudbiblioteket att utveckla en biblioteksverksamhet med 
sociologiska kvalitéer. Synen inom ”Radical Librarianship” uppvisar likheter med de 
svenska källorna om filialbiblioteket, som talar om att uppbyggnaden ska ske i enlighet 
med den lokala samhällsstrukturen och att biblioteket ska finnas i människornas 
vardagsmiljö. I Litteraturutredningens filialprojekt eftersträvades ökad kontakt med 
befolkningen i området, speciellt med tanke på ickeanvändare. Detta genomfördes bl.a. 
med det utåtriktade arbetet precis som hos ”Radical Librarianship”. Kristinebergs 
bibliotek och öppna förskola arbetar särskilt med barnfamiljer i trakten, och med det 
läsfrämjande uppdraget. Informanterna vill också nå ut till andra grupper, även om de 
inser att det inte går att nå ut till alla. De talar om att bidra till att ovana 
biblioteksbesökare får upp ögonen för bibliotek. Funktionen som vardagsmiljö uppfylls 
särskilt för förskolebarnen som i tidiga år får lära känna biblioteket när de vistas på 
Kristineberg tillsammans med sina föräldrar. Detta ser jag som ett tecken på att de har 
anpassat verksamheten efter den lokala samhällsstrukturen.  
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Folkbiblioteket beskrivs av informanterna som en plats dit man kan gå för att hitta 
information. Det är också en socialt stimulerande plats. Bägge delar ska rymmas inom 
ett bibliotek. Precis som i de svenska källorna om filialbiblioteket menar mina 
informanter att den sociala funktionen är extra viktig för ett mindre bibliotek. Marie-
Louise uppskattar när ett bibliotek kan innebära flera saker för besökaren än det rent 
biblioteksmässiga, vilket påminner om påståendet från bis om besökaren som använder 
biblioteket på ett allsidigt sätt. De förhållningssätt som uttrycks ser jag som väl 
överensstämmande med den bild av filialbiblioteket som ryms i en sociologisk 
kultursyn. I intervjuerna framkommer uppskattningen över att ovana besökare börjar 
låna hem material, vilket avslöjar att det även finns en traditionell, beståndscentrerad 
syn hos informanterna på Kristineberg. I utsagorna från bis läggs däremot ingen speciell 
betoning vid just bokutlåning.  

6.4 Allaktivitetshuset eller bostadsområdets mötesplats 
Den sociala funktionen är viktig i de idéer om filialbiblioteket som framkommer i de 
svenska källorna om biblioteket och om allaktivitetshuset. Det talas om en mötesplats 
för alla och integrering av olika grupper. Jag har funnit att en liknande diskussion fanns 
i samband med den öppna förskolan. I grunden för denna finns en strävan att samla 
både barn och deras föräldrar för att skapa möten mellan barnfamiljer. Men Gustafsson 
talade dessutom om en lokal som kunde vara tillgänglig för andra än förskolebesökare. 
Öppna förskolan uppmuntrades att bli en mötesplats för bostadsområdet. Detta kunde 
ersätta de sociala nätverk och den åldersintegrering som man menade försvann i 
samband med inflyttningen till städerna.  

Jag finner att idéerna om allaktivitetshuset, filialbiblioteket och öppna förskolan 
uttrycker samma föreställning om en gemensam lokal som kan återskapa 
bondesamhällets sociala nätverk. Informanterna beskriver kontakten mellan personal 
och besökare på Kristineberg som personlig. Ökad kontakt mellan yngre och äldre är en 
del av vad de vill uppnå, precis som i tankarna om en samlingslokal. Kristinebergs 
besökare kommer till stor del från närområdet men p.g.a. gott rykte kommer även folk 
från övriga stadsdelar i Göta och från övriga Borås. Detta gäller i första hand 
förskolebesökare. Kristineberg fyller då en funktion för ett större område än det närmsta 
bostadsområdet.  

I och med den integrerade verksamheten ser jag det som att Kristineberg uppfyller 
beskrivningen av biblioteket som inte fungerar isolerat, vilket önskades av mina källor, 
utan i nära samverkan med andra samhällsfunktioner, i detta fall öppna förskolan och 
BVC m.fl. Biblioteket och öppna förskolan besöks av andra förskolor är därmed en 
särskild tillgång för kommundelens barnomsorg. Man kan dessutom se att sagostunden 
är ett element som har förankring både inom biblioteksverksamhet och inom förskolan 
och att detta sammanfaller på Kristineberg. 
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6.5 Medborgarinflytande 
Tanken om allaktivitetshuset hade i vissa fall en politisk laddning, med syfte att skapa 
en plats där politiska möten skulle äga rum. Idealet var en organisation som styrdes av 
kollektivet, eller en organisation med stort medborgarinflytande. Informanterna på 
Kristineberg är måna om att lyssna på besökarna och deras förslag. De lär känna sina 
besökare och försöker ta till sig det som man uppfattar som deras behov. Ibland 
förekommer konkreta förändringar med inköpsförslag och annat, men på det stora hela 
sker användarnas påverkan indirekt. Det hålls inga medlemsmöten om själva 
verksamheten på Kristineberg, men genom medborgarmöten inom Mötesplats Göta är 
man ändå en del av målet att öka lokalbefolkningens inflytande och förbättra 
kommunikationen mellan invånare och politiker. Genom medborgarkontrakten från 
Borås Stad kan invånarna lämna sina synpunkter om biblioteket och öppna förskolan. 
Det finns inget mål om att införa samhällsdebatter på Kristineberg, men informanterna 
är inte heller främmande för tanken om det gäller en fråga som berör lokalbefolkningen. 
Vid enstaka tillfällen har det hänt att politiker har bjudits in för att skapa möjlighet till 
kontakt mellan dem och besökarna. 

6.6 Process eller produkt? 
Målet för en sociologisk kultursyn är att de allmänfinansierade institutionerna ska 
fungera igångsättande och ge människor redskap till att använda sin kreativitet. 
”Radical Librarianship” talar om biblioteket som ett lokalt ”resurscenter”, en knytpunkt 
för lokal aktivitet och kultur. Detta har beröringspunkter med de svenska idéerna om 
filialen som ett aktivitetscentrum och idéerna om allaktivitetshus, en plats för olika 
sorters skapande. Tema- och ”prova på”-kvällar är en del av Kristinebergs 
allmänkulturella verksamhet som arrangeras av biblioteket. Dessa kvällar erbjuder 
skapande med förankring i det folkliga, vilket jag anser vara ett initiativ som underlättar 
invånarnas möjligheter till att använda sin kreativitet. Det är ett inslag som kan ha en 
stimulerande verkan på stadsdelens kulturliv, vilket eftersträvas i det sociologiska sättet 
att förhålla sig till kultur. När besökarna lär sig att skapa olika saker får de med sig en 
kunskap som kan fortsätta att utveckla på på egen hand. 

Informanterna berättar om den växande konstverksamheten på Kristinebergs bibliotek 
och öppna förskola. Konstutställningar och vernissager är arrangemang som kommer 
från den humanistiska kulturvärlden. Att besökarna som kanske inte är vana 
galleribesökare kan få tillgång till konstupplevelser är positivt, enligt Anna. Synpunkten 
kan tolkas som att utställningarna kan fungera som en slags inkörsport till konst för dem 
som inte är vana. I denna förmedling av konst finner jag ett inslag av en humanistisk 
kultursyn på Kristineberg. Samtidigt uppvisas sociologiska drag då de som ställer ut inte 
bara är professionellt utbildade konstnärer utan även amatörer. Konsten ställs ut i ett 
annat sammanhang än i den etablerade kulturvärlden, miljön på Kristineberg är 
anspråkslös och ljudlig vilket skiljer den åt från den högtidlighet som muséer och 
gallerier utstrålar. Jag upplever då inte att det humanistiska draget blir renodlat. Jag 
finner också en likhet med det kollektivistiska idealet inom allaktivitetshuset i och med 
informanternas införande av ett öppet galleri där alla får att ställa ut varsitt verk. 
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I grunden för biblioteket och öppna förskolan på Kristineberg ligger främjandet av 
läsning och språk. Mia talar om de positiva effekter som hon ser att den integrerade 
verksamheten för med sig. Föräldrarna som besöker öppna förskolan med sina barn kan 
få upp ögonen för bibliotekets utbud och av att låna hem, först med tanke på sina barn 
och sedan för sin egen skull. Hon beskriver detta som att de då blir ”fulländade 
biblioteksanvändare” och syftar på att de lånar hem av bibliotekets material, t.ex. 
böcker. Marie-Louise menar att en av bibliotekariernas viktigaste uppgifter är att 
inspirera människor till att läsa och hjälpa dem att finna intressant litteratur. 

Att den fulländade biblioteksanvändaren är den som lånar böcker tolkar jag delvis som 
ett uttryck för ett humanistiskt tankesätt då bibliotekets bokutlåning och 
litteraturförmedling ställs i centrum. Det hör ihop med synen på litteratur som något 
berikande och bildande för individen. Men istället för att tala om förmedling av en 
litterär kanon fokuserar informanterna på vikten av läsning i sig. Jag har inte frågat 
särskilt om informanterna vill lyfta fram någon särskild litteratur. De boktips som 
förmedlas på Kristineberg gäller framför allt de yngre läsarna. Kvalitetskriterier blir då 
inte lika relevant att undersöka då barnlitteraturen inte bedöms på samma sätt som den 
vuxna litteraturens kanon. I mina källor talar man om läsning som bidragande till 
språkutveckling. Läsning ansågs vara ett redskap som kunde hjälpa lägre 
samhällsklasser till frigörelse. Målet med biblioteket och öppna förskolan är att 
stimulera en omgivning som enligt dokument har en lägre socioekonomisk bakgrund. 
Detta påminner om vad som eftersträvades i 1970-talets biblioteksdiskussion, även om 
uppdraget på Kristineberg inte är sprunget ur samma politiska sammanhang. På detta vis 
framkommer ett förhållningssätt som jag uppfattar ligger närmare det sociologiska än 
det humanistiska, då den talar om den processbetonade läsningen snarare än den 
produktbetonade boken. Synen på språket som ett redskap framkommer när Marie-
Louise talar om vikten av att ge de unga ett språk. Jag anser därmed att Kristinebergs 
läsfrämjande uppdrag i första hand kommer av en sociologisk kultursyn.  

Filialbiblioteket beskrevs på 1970-talet som en plats med en opretentiös atmosfär i 
jämförelse med huvudbiblioteket som likställdes med kulturhuset p.g.a. en mer påkostad 
utformning. Informanterna ser Kristinebergs bibliotek och öppna förskola som en 
representant av en folklig kultur. Marie-Louise framhåller den vardagliga kulturen till 
skillnad från den etablerade kulturen som relateras till den större biblioteksinstitutionen. 
Mia tror att kulturkvällarna på Borås kulturhus utbud skulle vara för smalt för att 
attrahera invånare på Kristineberg. Däremot uttrycker inte informanterna den kritiska 
hållning som bis uppvisade gentemot huvudbibliotekets kulturella utbud. Mia nämner 
också att den ekonomiska aspekten är en bidragande faktor för vilken kulturverksamhet 
som kan erbjudas på ett bibliotek. Ett mindre bibliotek har inte samma resurser som 
huvudbiblioteket, vilket gör att den allmänkulturella verksamheten får anpassas efter 
det. Jag ser att tema- och ”prova på”-kvällarna har folkliga teman, både vid 
föreläsningar och eget skapande, och kan därför främst placeras inom en sociologisk 
kultursyn. 

Bibliotekets allmänkulturella verksamhet är framför allt inriktad mot vuxna på 
Kristineberg, vilket skiljer dem från det tidiga 1970-talets intentioner på en omfattande 
barnverksamhet med evenemang såväl som spontant skapande. Barnens kulturella 
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uttryck på Kristineberg består till största del av lekande och annat som de spontant kan 
sysselsätta sig med, spel: böcker och ritsaker. Att barnen rör sig fritt i lokalerna finner 
jag i linje med den positiva inställning till integrering av barn och vuxna i 
bibliotekslokalen, som uppkom from 1960-talet. Man talade om att höja statusen för den 
processbetonade kulturen vilken förknippades med den spontana kreativitet som bl.a. 
uttrycks i barnens lekar. 

Kulturutbudet på Kristineberg visar på en sociologisk kultursyn med en vidare 
definition av kultur är det rent estetiska. Mina informanter berättar t.ex. om att 
turistföreningar bjudits in för att berätta om traktens ”smultronställen”, riktat mot 
barnfamiljer med liten möjlighet att göra långresor. Detta visar på att Kristineberg vill 
ge något funktionellt för invånarna i trakten och att verksamheten passar in i målet om 
det mindre bibliotekets förankring i lokala förhållanden. Kristinebergs bibliotek och 
öppna förskola har funktionen av ett lokalt aktivitetscentrum, i synnerhet för 
barnfamiljer. Det fungerar dessutom som ett större aktivitetscentrum tillsammans med 
den intilliggande fritidsgården. Med evenemangen som förs via Mötesplats Göta har 
Kristineberg utökat sin samverkan med andra och blivit mer aktiva i det lokala 
kulturlivet. 
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7 Avslutande diskussion 
 
I uppsatsens avslutande kapitel knyter jag ihop min fallstudie genom att besvara 
frågeställningen och reflektera över analysens resultat. Jag kommer förutom detta att  
nämna aspekter som vore intressanta att forska vidare i.  
 
Mitt syfte har varit att undersöka om och i så fall på vilket sätt intentioner från 1970-
talets samhällsdiskussion kan identifieras i verksamheten på Kristinebergs bibliotek och 
öppna förskola. 
 
De underfrågor jag ställt mig har varit följande: 
Hur ser verksamheten ut på Kristinebergs bibliotek och öppna förskola? 
Vilka förhållningssätt går att identifiera i verksamheten? 
Var finns rötter för dessa förhållningssätt?  
Vilken kultursyn tar sig uttryck i verksamheten?  
 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola förhåller sig liksom annan biblioteks-
verksamhet till bibliotekslagen. Den första övergripande punkten i målsättningen är 
”främjande av intresse för läsning och litteratur, upplysning och utbildning samt 
kulturverksamhet i övrigt” (Bibliotekslag: SFS 1996:1596). Litteratur och främjandet av 
läsning har varit grunden i biblioteksverksamhet, men sattes inte lika högt under det 
tidiga 1970-talet då folkbibliotekets funktioner utökades. Jag uppfattar det som att 
läsning och språkutveckling finns som grund även när det gäller Kristinebergs 
biblioteksverksamhet, och att det finns en traditionell syn på folkbibliotekets uppgift 
hos informanterna. Men vad som också framgår vid intervjuerna är att det finns en 
önskan om att ett bibliotek ska kunna innebära många olika saker för besökaren. 
 
Kristinebergs informanter strävar efter att ge barn ett läsintresse och att inspirera 
föräldrar att läsa för sina barn och för sin egen skull. När det gäller barnverksamhetens 
inriktning på 1970-talet skiftade denna från att man ville ha en obegränsad mängd 
aktiviteter för barnen för att återgå till böcker och läsning som det viktigaste. Den 
allmänkulturella verksamheten på Kristineberg är i första hand inriktad mot de vuxna, 
enligt informanterna. I vilken utsträckning tema- och ”prova på”-kvällarna besöks av 
enbart vuxna har jag ingen information om. Däremot ser jag en möjlighet för barnen att 
vara med om de vill, de är inte uteslutna från dessa kvällar. Man talar alltså inte om en 
allmänkulturell verksamhet med barninriktning på samma sätt som gjordes i de svenska 
källorna från det tidiga 1970-talet. Grunden i barnverksamheten har inte en tydlig 
överenstämmelse med just denna period där källorna frångår bokcentreringen, utan mer 
med den senare delen av decenniet där man återgick till betoningen av det läsfrämjande. 
Dock har barnen en central roll på Kristineberg vilket gör att det påminner mig om 
förhållningssätten från det tidiga 1970-talet, även om förskolebarnens verksamhet inte 
yttrar sig på exakt samma sätt. Barnaktiviteterna består till stor del av spontant lekande 
som också blir en del av biblioteket. Uppmärksammandet på barn och det 
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processbetonade inslaget gör att jag finner att Kristineberg i sin helhet kan representera 
den sociologiska delen av min teorisyntes. Samtidigt finns ett drag av en humanistisk 
kultursyn då en fulländad besökare anses vara den som lånar böcker. 
 
 
Biblioteket på Kristineberg är ett kommundelsbibliotek vilket medför att verksamheten 
har andra förutsättningar än hos huvudbiblioteket. Mina informanters förhållningssätt är 
att det mindre biblioteket lättare utvecklar den sociala funktionen jämfört med  
huvudbiblioteket, vilket också överensstämmer med Carlssons och Perssons 
undersökning. Filialen tillskrevs på 1970-talet ett socialt ansvar, att fungera som 
”kulturell och social stimulans” för avlägsna bostadsområden. Språket skulle bli ett 
vapen med vilka människor kunde ta för sig i samhället. I Kristinebergs fall startades 
verksamheten som ett lokalt politiskt initiativ, då man ansåg att det fanns ett behov av 
göra mera för stadsdelen. I dokumenten från tillblivelsen av den 
familjecentralsrelaterade delen av verksamheten nämns den socioekonomiska faktorn, 
vilket kan ses som en anledning till att ge invånarna extra stimulans. Jag antar att dessa 
uppgifter kan ha funnits som grund redan inför öppnandet av biblioteket och öppna 
förskolan. Att det läsfrämjande uppdraget lyfts fram av informanterna får då en liknande 
innebörd i biblioteksuppdraget som i de äldre tankarna om att stärka förutsättningarna i 
vissa bostadsområden, men det formuleras inte på samma sätt som i 1970-talets 
tidsanda. Det som skiljer Kristineberg från källorna är att informanterna inte arbetar 
uppsökande och att det inte finns samma betoning på den mångkulturella verksamheten.  

De mål som förknippas med allaktivitetsidealen utvecklades på olika håll i samhället 
from det sena 1960-talet. Filialbiblioteket sågs som en plats nära människornas 
vardagsmiljö, som ett allaktivitetshus anpassat efter lokala förhållanden. Enligt de 
kulturpolitiska målen från 1970-talet skulle kulturen främja kontakten mellan 
människor. Tanken om att samhället består av isolerade sektorer kom till uttryck när 
man diskuterade det nyskapande biblioteket, men man finner också en diskussion om 
detta inom ett förskoleperspektiv. De MAFF-projekt som genomfördes hade syftet att 
skapa en öppnare förskola där barnen kan få kontakt med människor i sin närmaste 
omgivning. Förskolans lokal skulle vara tillgänglig för andra grupper och verksamheter. 
Det kvartershus som beskrivs har stora likheter med allaktivitetshuset och filialen, som 
ansågs kunna uppfylla dessa ideal. Jag kan konstatera att förhållningssätten bakom 
Kristinebergs bibliotek och öppna förskola har likheter med denna vision om en 
stimulerande mötesplats för bostadsområdet. Det jag finner intressant med 
verksamheten är att både biblioteket och öppna förskolan är institutioner inom vilka det 
funnits en diskussion om en utökad funktion för närområdet.  

Jag betraktar Kristineberg som en resurs för den lokala barnomsorgen, i synnerhet för 
omkringliggande förskolor. I och med öppna förskolans socialt aktiva roll ser jag det 
som att mötesplatsen blir påtagligare än om det enbart hade funnits ett bibliotek på 
Kristineberg. Det blir en möjlighet till integrering mellan barn och äldre och mellan 
besökare som främst tillhör den ena eller den andra delen av verksamheten. I 
Pedagogiskt samarbete mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns 
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språkutveckling konstateras att det kan vara en fördel när bibliotek och förskolor 
samarbetar eftersom de olika kompetenserna kompletterar varandra, samtidigt som det 
ibland riskerar att bli intressekonflikter. På Kristineberg har ett lyckat samarbete ägt 
rum mellan biblioteket, öppna förskolan och de bägge personalgruppernas kompetenser, 
då grundförutsättningarna är en verksamhet där de bägge delarna är tätt sammanknutna. 

Vid jämförelsen med teorin kan jag se att verksamheten på Kristineberg har ett 
arbetssätt som skulle varit glädjande för dem som på 1970-talet ville se ett bibliotek 
med fler yrkeskategorier än bibliotekarier, i och med det nära samarbetet mellan 
bibliotekarier och förskollärare. 
  
Att bygga upp en verksamhet underifrån var det idealiska enligt källorna, men samtidigt 
ifrågasätter Black & Muddiman det möjliga i detta för biblioteksverksamhet. Jag håller 
med invändningen om att det inte är möjligt för ett bibliotek att vara hur radikalt som 
helst utan att det finns vissa givna ramar att hålla sig till. Det blir ofrånkomligen en 
styrning ovanifrån vilket kan betraktas som ett humanistiskt drag. Kristinebergs 
bibliotek och öppna förskola är en kommunal organisation som grundats av lokala 
politiker. Tanken med Kristineberg är inte att vara en kollektiv förening och det går 
därför inte att jämföra med denna idé. Biblioteket som ett forum för samhällsdebatt är 
ett synsätt som inte har präglat Kristinebergs bibliotek och öppna förskola. Besökarnas 
inflytande sker i huvudsak indirekt. Jag tror att det är enklare att vara med om att forma 
verksamheten på ett mindre bibliotek än på det större. Det uppstår lättare en personlig 
kontakt på det mindre biblioteket och jag tror därför att det finns förutsättningar för 
Kristinebergs besökare att påverka dess innehåll. Även om Kristinebergs verksamhet 
inte kan räknas som radikal i den bemärkelsen har den likheter med de radikala idéerna 
när man talar om att minska ner på bibliotekets institutionella prägel (Liljengren 2006). 
Biblioteket på Kristineberg växte fram successivt. I och med den unika integreringen 
mellan biblioteket och öppna förskolan är Kristineberg i sin helhet en plats där det 
erbjuds annat än den traditionella biblioteksinstitution som det talas om i ”Mainstream 
Librarianship”.   
 
Kristinebergs allmänkulturella verksamhet består av tema- och ”prova på”-kvällar och 
konstverksamhet. Detta innebär konstnärliga upplevelser för de lokala invånarna men 
också tillfällen att använda sin kreativitet. Informanterna menar att Kristineberg står för 
en vardaglig kultur i jämförelse med huvudbiblioteket och att kulturkvällarna på 
huvudbiblioteket skiljer sig från Kristinebergs utbud. I dessa åsikter utläser jag en 
inställning som återfinns i bis och FORM, där det större biblioteket tillskrevs en 
funktion av kulturcentrum. Värt att nämna är att informanterna inte lyfter fram denna 
del specifikt när de får frågan om vad folkbiblioteket ska rymma. Detta skiljer sig från 
Nordströms synpunkt om att den kulturella verksamheten är extra viktig för ett 
filialbibliotek i Ska biblioteket göra allt? Att besökarna själva är delaktiga i kulturen på 
Kristineberg finner jag överensstämmande med ideal från det tidiga 1970-talet, men 
man har inte den renodlade uppfattningen att all kultur bör vara eget skapande som 
vissa hävdade i allaktivitetdiskussionen och som lyfts fram i den äldre kulturpolitiska 
målsättningen. Det sociologiska kulturidealet föredrar kultur som process framför kultur 
som produkt. Jag finner att Kristinebergs arrangerade kulturverksamhet arbetar med att 
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aktivera de vuxna-man skulle kunna se det som om de uppfyller vad som sägs i bis: att 
få de vuxna att bli lika allsidiga och kreativa biblioteksanvändare som barnen. De 
svenska källorna talar inte uteslutande om kultur som eget skapande men menar att det 
bör vara mer av eget skapande som jämvikt till de passiva kulturupplevelserna. På 
Kristineberg anordnas bl.a. föreläsningar vars innehåll kan betraktas som folkligt och 
inte relaterat till någon slags kulturkanon. Dessutom hålls de i en miljö som inte 
utmärker sig som en traditionell kulturinstitution, vilket gör att jag ser att tema- och 
”prova på”-kvällarna främst kan placeras i en sociologisk sfär även när det inte specifikt 
handlar om besökarnas eget skapande. Verksamheten på Kristineberg uttrycker en 
bredare definition av kultur i och med att den allmänkulturella verksamheten inte bara 
består av estetiska teman. Det finns också humanistiska drag i konstverksamheten men 
dessa finner jag inte lika framträdande.  

Som jag nämner i 1.2 har jag ingen stor kännedom om hur man arbetar på andra filial- 
eller kommundelsbibliotek. Därför har jag inte gjort någon jämförelse med andra 
bibliotek där man eventuellt skulle kunna finna spår från ett 70-tals-tänkande. I tidigare 
forskning nämner jag dock Gamlestadens bibliotek som exempel på ett mindre bibliotek 
där man förhåller sig aktivt till sin omgivning och där man bl.a. har erbjudit 
gemensamma kulturupplevelser för barn och vuxna, vilket påminner om Kristinebergs 
målsättning. Det vore intressant att göra en undersökning av större omfattning om de 
svenska folkbibliotekens relation till de 1970-talsintentioner som jag redogjort för i 
uppsatsen. Finns en tydlig skillnad i vilken slags kultursyn som yttras på mindre och 
större bibliotek i Sverige? Står huvudbiblioteket i högre grad för en humanistisk 
kultursyn än de underliggande biblioteken? Beror detta i första hand på ekonomiska 
eller idémässiga faktorer? Det kunde även vara av intresse för kommunpolitiker att veta 
vilkens slags allmänkulturell verksamhet som biblioteken vill använda sina resurser till. 
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Sammanfattning 
 
På 1970-talet fanns många idéer om hur samhället kunde förändras. Det talades om 
behovet av gemensamma mötesplatser och en möjlighet för folk att ägna sig åt sin 
kreativitet. Man hade även många idéer inom biblioteksdiskussionen om hur dess 
verksamhet kunde breddas. Via en magisteruppsats av Annika Liljengren fick jag 
kännedom om Kristinebergs bibliotek och öppna förskola. Man arbetar integrerat och 
har i grunden mål om att skapa en mötesplats, att stödja barnfamiljer och att främja 
språket hos de unga. Då togs beslutet att göra en fallstudie över denna verksamhet för 
att se hur den är utformad och vilka förhållningssätt som finns i bakgrunden. Kan 
intentioner från 1970-talets samhällsdiskussion identifieras på Kristineberg? De 
underfrågor jag har ställt mig är följande: 
 
Hur ser verksamheten ut på Kristinebergs bibliotek och öppna förskola? 
Vilka förhållningssätt går att identifiera i verksamheten? 
Var finns rötter för dessa förhållningssätt?  
Vilket kultursyn tar sig uttryck i verksamheten?  
 
Med ämnesorienteringen ger jag läsaren en överblick av bibliotekets utvecklingsdrag 
som är relevanta för uppsatsen, med tanke på Kristineberg: barnavdelningen och den 
allmänkulturella verksamheten, filialbiblioteket och öppna förskolan.  
 
Jag har samlat ihop en teoribakgrund bestående av artiklar och böcker som tar upp ideal 
om biblioteket och allaktivitetshuset från slutet av 1960-talet och 70-talet. I 
teorisyntesen sammanfattar jag dessa och delar in dem i en sociologisk och en 
humanistisk del med hjälp av Skot-Hansens artikel om kultursyner inom kulturpolitiken. 
Detta kommer att vara till hjälp när jag analyserar mitt material. Den förstnämnda sidan 
har en sociologisk och processinriktad syn på kultur, vilket representeras av ”Radical 
Librarianship”, filialen och allaktivitetshuset, den andra sidan består av en humanistisk 
produktinriktad syn på kultur, vilket representeras av ”Mainstream Librarianship”, 
huvudbiblioteket eller kulturhuset.  
 
I metodkapitlet redogör jag för undersökningens tillvägagångssätt. Forskningen kan 
beskrivas som kvalitativ. Fallstudiens resultat är inte generaliserbart då en specifik 
verksamhet undersöks. Studien består av tre intervjuer med en förskollärare, en 
bibliotekarie samt chefen för verksamheten. Det finns ett deduktivt inslag då jag prövar 
empirins relation till en redan utarbetad teori.  
 
I resultatet presenterar jag mitt intervjumaterial efter teman. Jag berättar om hur 
verksamheten på Kristineberg är uppbyggd och att informanterna särskilt arbetar med 
barnfamiljer. Det finns en allmänkulturell verksamhet som består av tema- och ”prova 
på”-kvällar och konstutställningar. Kristinebergs lokaler är används av grupper inom 
skola- och barnomsorg, och inom Mötesplats Göta. Informanternas syn på biblio-
teksverksamhet är att det mindre biblioteket i högre grad har en social funktion än det 
större. 
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Med innehållsanalysen har jag strukturerat och bearbetat materialets innehåll. Detta 
genomfördes med hjälp av kodning, baserad på argument och nyckelord från 
teorisyntesens motpoler. Kapitlets teman är: ”Radical Librarianship” och ”Mainstream 
Librarianship”, större och mindre biblioteksverksamhet: allaktivitetshuset eller 
bostadsområdets mötesplats: medborgarinflytande och slutligen process eller produkt?  

I slutsatsen konstaterar jag att Kristinebergs bibliotek och öppna förskola har likheter 
med de äldre källorna, framför allt den sociologiska delen av teorisyntesen. Detta ser jag 
både i verksamhetens uppbyggnad och i förhållningssätten bakom. Informanterna menar 
att det mindre biblioteket har lättare att utveckla en social funktion än huvudbiblioteket. 
Kristineberg är i likhet med 1970-talets ideal tänkt att vara en mötesplats för 
närområdet. Dessa rötter återfinns både inom folkbiblioteket och öppna förskolan. Den 
allmänkulturella verksamheten inriktar sig mot de vuxna i första hand vilket skiljer sig 
från det tidiga 1970-talets fokus på just barnaktiviteter. Dock ser jag ändå likheten med 
diskussionen från detta decennium då barnen har en betydelsefull roll på Kristineberg. 
Tema- och ”prova på”-kvällar erbjuder både upplevelser och eget skapande, vilket 
inbjuder invånarna till att vara kreativa. Jag har även funnit humanistiska inslag i 
verksamheten, i och med konstutställningarna, men detta drag är inte lika framträdande.  
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Bilaga 
 
Eftersom intervjuerna i sin helhet följer samma mönster har jag valt att integrera alla 
frågorna i samma intervjumall, även om informanternas frågor skiljde sig något åt.   
            
Intervjumall 
 
Vad är ditt namn och vad har du för yrkeserfarenhet? 
 
Hur ser målsättningen ut kring bibliotekets barnavdelning?  
Vad har ni för målsättning med verksamheten för barn?  
 
Hur ser ni på relationen barn, vuxna i lokalen? Finns exempel på integrerad verksamhet 
mellan barn  
och vuxna? 
 
Hur ser planering av verksamheten ut under en dag, vecka, med tanke på 
användargrupper? (Tex barn på dagen, äldre på kvällen) Vad finns för tanke bakom? 
Hur arbetar biblioteket och förskolan tillsammans? Hur används de olika delarna i 
lokalen? 
 
Hur resonerar ni kring tillgängligheten för olika biblioteksbesökare? Förutom de ni i 
första hand vänder er till, (barn, familjer) finns det andra grupper som ni ser i behov av 
stöd? Hur vänder ni er till dem? Ägnar ni er åt uppsökande verksamhet? 
 
Vad innebär kulturell mångfald för er och hur yttrar det sig på Kristineberg? 
  
Kan man säga något generellt om Kristinebergs besökare? Bor de i närheten eller 
kommer de från andra stadsdelar, långväga ifrån? Kan man dela in dem i 
förskolebesökare och biblioteksbesökare? Vilken är den största besöksgruppen på 
dagtid? 
 
Kan du beskriva hur samarbetet med Studiefrämjandet fungerar? 
Hur har ni kommit fram till urvalet kring den allmänkulturella verksamheten på 
Kristineberg? Vilka motiv finns? Vad väljer ni bort? 
 
Lånas lokalerna ut till andra organisationer?  
Vilket är ert förhållande med det lokala kulturlivet?  
 
Hur ser ni på användarnas inflytande, påverkan på verksamheten? Har omgivningen 
någon gång varit med om att påverka verksamhetens utformning med sin kritik? Finns i 
Kristinebergs verksamhet mål om att använda lokalerna till samhällskritiska samtal?  
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Skiljer sig dagens målsättning för verksamheten på Kristineberg, jämfört med 
målsättningen vid starten? På vilket sätt? Hur förhåller sig Kristineberg till Göta 
bibliotek, finns nån speciell idé kring detta? 
 
Hur tycker du att filialbibliotekets funktion skiljer sig jämfört med huvudbibliotekets?  
Hur ser du på folkbibliotekets basfunktioner generellt? Vad ska det finnas för skillnader 
i kulturverksamhet på ett stort och ett litet bibliotek? 
              
 
Finns det något annat som du skulle vilja tillägga eller som du tycker att jag också 
kunde frågat om? 
 
Tack för den värdefulla informationen!   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




