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Abstract:  The aim of this master’s thesis is to examine the roles of 
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communities. In order to get some answers about the roles of 
the public libraries I have used the following questions: How 
is the local cultural policy formulated? How is the local 
library structured? What or which profiles has the public 
libraries in the three communities? 

 
 I have made three qualitative case-studies in three different 

communities. These three communities are somewhat 
located in the same area in order to identify any cooperation 
between them. The communities differ in sizes so that there 
is a possibility to identify if the roles of the public library 
differ according to population.  

 
 I have used an analysis model created by Marianne 

Andersson and Dorte Skot-Hansen as my theoretical base. 
The model categorises the function of the public library in 
four different, yet overlapping centres; as a cultural centre, 
as a knowledge centre, as an information centre and as a 
social centre.  

 
 The analytical findings show that each of the three different 

public libraries can be identified with all four functions of 
the theoretical model, however in different degrees. The first 
library is more distinct as a cultural centre, the second library 
is most distinct as a knowledge centre and the third is most 
distinct as a social centre. The libraries have got different 
numbers of cooperative partners. Cooperation is viewed as 
important by all three libraries, mostly by the economical 
and inspirational contributions they provide. Cooperation 
also makes the libraries more visible in their respective local 
communities.  
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1. INLEDNING 
 
När jag var liten, under den första hälften av 1990-talet så var ett bibliotek enbart en 
byggnad fylld med böcker som gick att låna med sig hem. ”Mitt” bibliotek var ett litet 
filialbibliotek som bestod av två rum, och huvudbiblioteket som det tillhörde var inte 
mycket större. Jag älskade det filialbiblioteket och jag var där så ofta att min mamma 
skämtsamt sade att mina besök var anledningen till att filialbiblioteket inte lades ner. 
Idag är ett bibliotek så mycket mer, det är en lokal full av möjligheter. Ett bibliotek kan 
fungera som en mötesplats mellan människor likväl som det kan vara en plats för 
informationssökande och kunskapsutveckling. Utveckling inom samhälleliga frågor 
såväl som den tekniska utvecklingen har gjort att folkbiblioteket utvecklat sina 
funktioner, från lånecentral till centralpunkt. Folkbiblioteket har kvar funktionen som 
bildande organisation och kulturell förmedlare men har även fått ta på sig rollen som 
informationsförmedlare och social mötesplats.  
 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande 
mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade 
medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och 
därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna 
deltagande i utveckling av demokratin är beroende av en fullgod 
utbildning samt en fri obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur 
och information.  

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994 
 
UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
folkbiblioteksmanifest uttrycker en idé om att folkbiblioteket skall ses som en 
pådrivande kraft för utbildning, information och kultur, likväl som det kan ses som en 
hjälpande hand i strävan efter fred och intellektuell tillväxt. Folkbiblioteket är en 
demokratisk förutsättning och skall inte förespråka någon form av censur. Kunskap, 
tankar, kultur och information är begrepp som återspeglar dagens folkbibliotek och dess 
olika roller.1    
 
Biblioteket har länge spelat en roll i vårt lokala samhälle. Från att vara en verksamhet 
omhändertagen av kyrkan under början av 1900-talet2, till att ses som en radikal 
kulturinstitution under 1970-talet3 och för slutligen utvecklas till dagens moderna 
folkbibliotek. Men vilken roll eller vilka roller har biblioteket, och då närmare bestämt 
folkbiblioteket idag? 
 
Då bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 1997 slog regeringen fast att det i varje 
svensk kommun skulle finnas ett folkbibliotek. Bibliotekslagen slog fast vissa generella 
mål för biblioteksverksamheterna, bland annat att det skulle utformas biblioteksplaner. 
Folkbiblioteken skulle drivas efter, av kommunen utformade biblioteksplaner, vilka 
skulle innehålla information om folkbibliotekets åtaganden, verksamhetsmål och 
framtida utveckling. Trots en lagstadgad bibliotekspolitik så lämnades det öppet för 
varje enskild kommun att bestämma hur deras biblioteksplan skulle utformas för att nå 
de lagstadgade målen.  
 

                                                 
1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest  
2 Hansson, 2005, s 19 
3 Ibid., s 23 
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Enligt den norske forskaren Geir Vestheim4 och de danska forskarna Marianne 
Andersson och Dorte Skot-Hansen5 så är det viktigt att varje kommun försöker att 
utveckla sitt folkbibliotek efter de rådande behov som finns i det lokala samhället. För 
att folkbiblioteken skall kunna användas som en resurs måste de prioritera aspekter i 
verksamheten som gynnar det lokala samhället.6   
 
1.1 Problemformulering 
 
Från allra första början hade jag valt en annan utgångspunkt för min uppsats. Då jag 
sökte efter litteratur till inom det ämnet så fann jag boken Det lokale bibliotek: afvikling 
eller udvikling (1994), skriven av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen. I denna 
bok fanns det en modell över det lokala bibliotekets profil. Modellen var intressant men 
korresponderade inte så mycket med det ämne som jag valt. Efter mycket funderande 
valde jag att börja om från början, med utgångspunkt från Anderssons och Skot-
Hansens modell7. 
 
Forskningen från Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen8 visar att det går att 
urskilja olika profiler som de lokala folkbiblioteken kan identifiera sig med. Det samma 
visar forskning från Geir Vestheim9 samt forskning från Åse Hedemark10 som är 
verksam lektor vid Uppsala Universitet. Forskningen indikerar också att för att kunna 
behålla en så stark position som möjligt i det lokala samhället så måste folkbiblioteken 
anpassa sig efter samhällets sociala och kulturella förutsättningar.  
 
Bibliotekslagen är det regelverk som föreskriver folkbibliotekens funktioner. 
Folkbiblioteket skall bland annat främja läsning, utbildning och kulturella upplevelser. 
Folkbiblioteket skall även ägna särskilda resurser på barn och ungdom, 
funktionshindrade och invandrare.11 Bibliotekslagen lämnar inga direktiv för hur ett 
bibliotek skall utföra de uppgifter som finns förskrivna, olika kommuner och 
folkbibliotek kan tolka bibliotekslagens direktiv på olika sätt. I slutändan så är det upp 
till respektive kommun hur bibliotekslagen skall tolkas, och det resulterar i att 
bibliotekets roll i det lokala samhället kan se olika ut från kommun till kommun. Denna 
forskning leder mig till att undra hur det ser ut idag; vad har folkbiblioteket för roll i 
dagens lokalsamhälle, i början på 2000-talets andra decennium. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur folkbibliotekets roll ser ut i tre olika 
kommuner. Som en del i identifierandet av folkbibliotekens roll ämnar jag även att ta 
reda på vilken roll folkbiblioteken har i den lokala kulturpolitiken, vilken 
folkbiblioteken är en del av.  
 
Jag har som avsikt att genomföra kvalitativa fallstudier i tre kommuner som ligger i 
samma region. Avsikten med att utgå från kommuner inom samma region är att 
undersöka om det finns något samarbete mellan kommunerna och om det på något sätt 

                                                 
4 Vestheim, 1992 
5 Andersson & Skot-Hansen, 1994 
6 Ibid., s 15; Vestheim, 1992, s 147 
7 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s 18 
8 Ibid., 1994 
9 Vestheim, 1992 
10 Hedemark, 2009 
11 Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596, 8 § & 9 § [2011-10-27] 
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kan tänkas stärka det lokala bibliotekets profil. Målet med studien är att se tendenser i 
folkbibliotekets sätt att profilera sig inom ett begränsat område, då de tre deltagande 
kommunerna ligger i samma region. Det är inte min avsikt att påvisa hur ett 
folkbibliotek bör eller inte bör profilera sig.    
 
De frågeställningar som jag valt att arbeta utifrån är de följande: 
 

 Hur ser den lokala kulturpolitiken ut i de tre kommunerna? 
 
 Hur är de tre kommunernas biblioteksverksamhet uppbyggd? 

 
 Vilken eller vilka profiler har folkbiblioteket i de tre kommunerna? 

 
1.3 Avgränsningar och begreppsdefinitioner 
 
Jag har valt att avgränsa min uppsats till att omfatta tre olika kommuner som har ett 
varierat invånarantal. Jag har valt denna begränsning på grund av att om jag hade 
inkluderat ett större antal kommuner hade jag inte klarat tidsbegränsningen för en 
magisteruppsats. Jag har även begränsat mig till att bara använda en teoretisk modell, 
detta på grund av att det är den modell som jag anser är bäst lämpad till den studie jag 
önskar göra. Rapporten skriven av Andersson och Skot-Hansen, Det lokale bibliotek: 
afvikling eller udvikling (1994) är utgångspunkten i min egen studie. Deras studie har 
inspirerat mig med både metodologiska och teoretiska utgångspunkter och en 
redogörelse för deras studie finns i längre fram i kapitlet med tidigare forskning.   
 
Uppsatsen ämne berör bibliotekets roll i det lokala samhället och därför är det relevant 
att definiera vad som avses med begreppet ”det lokala samhället”. I uppsatsen används 
begreppet ”det lokala samhället” på ett likvärdigt sätt som begreppet ”lokalsamhälle”.  
 
Magdalena Berglin föreslår i rapporten Social hållbarhet i Gävleborgs län att ett 
lokalsamhälle är ett område där människors vardagsliv tar plats. Det finns ingen angiven 
storlek på ett lokalsamhälle, det kan vara allt från en stad eller en stadsdel till en ort 
eller en mindre bygd.12 
 
Alf Ronnby definierar ”lokalsamhälle” i boken Den lokala kraften - människor i 
utvecklingsarbete som en geografiskt avgränsad enhet där människor lever i gemenskap. 
Enligt Ronnby så är lokalsamhället den plats där de allra flesta människor bor, arbetar 
och spenderar sin fritid.13 Gemenskapen som Ronnby pratar om är inte en självklarhet 
för alla invånare, det finns alltid de som lever utanför samhällets normer på ett eller 
annat sätt vilket då kan leda till en utslutning ur vissa gemenskaper.   
 
Ett lokalsamhälle är alltså en geografisk term likväl som det är en politisk- och social 
term. Med begreppen ”lokalsamhälle” och ”det lokala samhället” så inräknas alla de 
aktörer som finns i lokalsamhället, till exempel: föreningsliv, näringsliv, 
kulturproducenter, invånare, verksamheter inom idrott, politiska verksamheter och skol- 
och utbildningssektorn. Båda två av de ovanstående definitionerna är utformade på ett 
sätt så att de båda kan tillämpas på min användning av begreppen ”lokalsamhälle” och 
”det lokala samhället”. 
 

                                                 
12 Berglin, 2005. Social hållbarhet i Gävleborgs län, s 10. [2011-10-02] 
13 Ronnby, 1995, s 196 
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Ett annat begrepp som används kontinuerligt genom uppsatsen är funktion. Funktion 
och roll är två begrepp som jag använder om vartannat. Nationalencyklopedin definierar 
en samhällsvetenskaplig funktion som en viss typ av relation mellan olika sociala 
enheter, så som roller eller institutioner.14 I denna uppsats används begreppet i den 
meningen att bibliotekets roll är en funktion inom det lokala samhället.  
 
1.4 Urval 
 
Kommunerna är främst valda utifrån geografiska förutsättningar. Jag ville ha 
möjligheten att besöka folkbiblioteken i de tre kommunerna som jag valt för att på så 
sätt få en uppfattning om kommunen och kommunens folkbibliotek. Förhoppningen 
fanns att jag skulle få genomföra intervjuer med en kulturpolitiker i varje utvald 
kommun samt med kommunernas bibliotekschefer och jag ville därför ha möjligheten 
att besöka kommunen personligen. Det fick gärna finnas skillnader mellan 
kommunerna, så som invånarantal och politisk uppbyggnad. Jag ville att de skulle 
finnas en skillnad mellan kommunerna för att öppna upp för möjligheten att se 
skillnader i hur biblioteken valt att profilera sig. En eller två av de tre kommunerna fick 
gärna erbjuda möjligheter till högre utbildningar med en högskola eller ett universitet. 
Jag ville även att de tre kommunerna skulle ligga i samma närområde för att kunna 
identifiera om och i så fall hur kommunernas kulturpolitiska verksamheter samarbetar 
samt om och hur de tre kommunernas folkbibliotek samarbetar. Utifrån dessa kriterier 
återstod de tre valda kommunerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Nationalencyklopedin, 2011. [2011-10-29] 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 
I det här kapitlet kommer jag att ta upp litteratur och tidigare forskning som är relaterad 
till folkbibliotekets profil i samhället. Jag har valt att se på folkbibliotekets utveckling 
under 1900-talet för att ge en bakgrund till idén om folkbiblioteket samt att se hur dess 
plats i samhället har sett ut. Jag kommer också att diskutera studien gjorde av Marianne 
Andersson och Dorte Skot-Hansen. Jag har använt mig utav Anderssons och Skot-
Hansens teoretiska modell över bibliotekets profil men mycket av det som de har gjort i 
sin studie har inspirerat mig och ligger till grund för min egen studie. I genomgången tar 
jag även upp en studie gjord av Mikael Stigendal som belyser bibliotekets roll som 
social mötesplats i ett samhälle präglat av begreppen utanförskap och innanförskap. Jag 
kommer även att göra en sammanfattning av Hedemarks avhandling om svenska 
folkbiblioteksdebatter då de speglar utvecklingen av de uppgifter och roller som 
folkbiblioteket haft och fortfarande har i det svenska samhället.   
 
2.1 Folkbiblioteket ur ett historiskt perspektiv 
 
I boken Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år (2005) redogör 
Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitet 
i Växjö, för utvecklingen av det svenska folkbiblioteket under 1900-talet och dess roll i 
lokalsamhället. Hansson menar det är någonstans mittemellan den fria folkbildningen 
och det formella utbildningsväsendet som folkbiblioteket har funnit sin plats under 
större delen av 1900-talet.15 Under hela sin existens har folkbiblioteket befunnit sig i ett 
område mellan bildning och utbildning, men dagens folkbibliotek försöker hitta en roll 
som fungerar som en länk mellan bildning och utbildning. Folkbiblioteket skall fungera 
som en bro mellan olika sociala grupper och arbeta för att minska samhällsklyftor.16 
 
Biblioteket har länge haft en roll i det svenska samhället. Redan i slutet av 1700-talet 
går det att se hur kyrkan försökte sig på spridningen av böcker bland befolkningen. I 
folkskolestadgan 1842 så uppmuntrades där till biblioteksverksamhet och i samband 
med detta så fick Sverige sina första sockenbibliotek. Sockenbiblioteken var ofta 
förlagda i skolorna medan det var den lokala kyrkan som hade tillsynen över dem, vilket 
gjorde att böckerna ofta var enkla och av religiös natur. Under senare delen av 1800-
talet började de olika folkrörelserna i landet att starta biblioteksverksamheter som skilde 
sig från sockenbiblioteken, både syfte- och innehållsmässigt. Den nya 
biblioteksverksamheten var avsedd att hjälpa till i bildningen av folket och i samband 
med att nya studieformer uppstod så blev biblioteksverksamheterna ett redskap i deras 
arbete. I städerna växte det fram olika bibliotek knutna till olika fackföreningar och på 
landsbygden spreds nykterhetsrörelsens bibliotek.17 
 
I början av 1900-talet ändrades biblioteksprofilen, då influenser från de amerikanska 
public library-idéerna nådde de nordiska länderna. Public library innebar idéer om en 
biblioteksverksamhet som skulle vara öppen för alla, med fri litteraturtillgång och 
aktiviteter speciellt riktade mot barn. Dagens folkbibliotek bär ingen större likhet med 
vare sig sockenbiblioteken eller de bibliotek som startades av olika folkrörelser, det är i 
samband med införande av public library-tänkandet som dagens bibliotek har sin 
uppkomst. Tanken var att de nya biblioteken skulle öppna upp det klassamhälle som 
fanns i Sverige var god, men inte helt utan problem. I vissa städer utvecklades olika 

                                                 
15 Hansson, 2005, s 22 
16 Ibid., s 42 
17 Ibid., s 19 
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bibliotek för olika samhällsklasser. I det stora hela lyckades många bibliotek att skapa 
en atmosfär där olika människor ur olika befolkningsgrupper kunde känna sig 
välkomna.18  
 
Under mitten av 1950-talet utvecklades ett system som innebar att om människan inte 
kan komma till biblioteket så kan biblioteket komma till människan, den så kallade 
uppsökande verksamheten. Syfte var att öka medvetenhet kring böcker och läsning 
bland befolkningsgrupper som inte såg dessa som en naturlig del av det vardagliga livet. 
Under 1970-talet började folkbiblioteket att profilera sig som kulturinstitution. 
Folkbiblioteken blev en del i en diskussion kring bildning, läsning och god kultur.19 
Under 1970-talet så utvecklade folkbiblioteken sitt arbete med att stärka sin position i 
det lokala samhället samtidigt som det var föremål för förändringar. Folkbibliotekets 
roll kunde inte längre klassas som en renodlad kulturverksamhet. En 
folkbiblioteksutredning tillsattes och slutbetänkandet kom 1984. I betänkandet 
fastställdes det att folkbibliotek skulle ses som en kulturinstitution likväl som en 
informationsinstitution.20 Nu kunde folkbiblioteket inte längre ses som en renodlad 
kulturinstitution, men det gick inte heller att se det som en ren informationsinstitution.21 
I Sverige, och även i grannländerna, startade en kamp mellan de kulturorienterade 
bibliotekarierna och de informationsorienterade bibliotekarierna. Detta i samband med 
att folkbiblioteken utsätts för en decentralisering i slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet gör att sökandet efter enhetskunskap sätts ut fokus. Istället öppnas det upp för 
nya, mera lokalt anpassade verksamheter för folkbiblioteket.22  
 
2.2 Folkbiblioteket – roller i dagens samhälle 
 
Bibliotekets profil i lokalsamhället är det ämne som ligger till grund för rapporten Det 
lokale bibliotek – afvikling eller udvikling (1994) som skrevs av Marianne Andersson 
och Dorte Skot-Hansen. Författarnas mål med rapporten var att skapa en debatt kring de 
danska folkbiblioteken och deras framtid. Författarna har undersökt tre olika 
folkbibliotek för att finna ut hur respektive biblioteks lokala profil kunde hjälpa till att 
stärka biblioteket som resurs i lokalsamhället. Andersson och Skot-Hansen använde sig 
av en teoretisk modell som delade upp biblioteks roller inom fyra områden; 
kulturcentrum, utbildningscentrum, informationscentrum och social mötesplats. 23 Dessa 
fyra roller skall inte ses som individuella utan de överlappar varandra. De fyra rollerna 
skall ses som ramar för en diskussion snarare än att vara ett medel att förklara 
verkligheten med.24  
 
Studien innefattar en kvalitativ analys av tre folkbibliotek i tre olika samhällen: ett 
storstadsområde, en landsort och ett mindre samhälle. Studien är genomförd med 
intervjuer av bibliotekarier, politiker och representanter från lokala förningar och 
institutioner. Intervjuerna har kompletterats med deltagande observationer i och 
omkring biblioteket och med olika dokument som budgetredovisningar och 
kommunrapporter.25  
 

                                                 
18 Hansson, 2005, s 20f 
19 Ibid., s 23 
20 Ibid., s 28 
21 Ibid., s 31 
22 Ibid., s 30 
23 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s 10f  
24 Ibid., s 245 
25 Ibid., 1994, s 17 
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Med hjälp av analysmodellen över bibliotekets profil så identifierar författarna att 
folkbiblioteket i det mindre samhället har en god förankring som kulturcentrum. Det 
finns ett bra samarbete mellan biblioteket och olika konstnärliga institutioner och det 
finns även en bra samverkan inom den lokala turismen och näringslivet. Biblioteket som 
utbildningscentrum och som socialt rum är inte lika utvecklat. Folkbiblioteket i 
landsorten är välförankrat inom kulturområdet, utbildningsområdet och inom det lokala 
näringslivet. Minst uppmärksamhet lägger biblioteket på att fungera som social 
mötesplats. Folkbiblioteket i storstaden har lagt stort jobb med att utvecklas inom 
kulturområdet men lägger även mycket stort fokus på att fungera som en plats i 
användares sociala liv.26  
 
Alla bibliotek fungerar olika och har olika ekonomiska förutsättningar. Bibliotekets 
huvuduppgift är att bidra till kreativitet, identitet och initiativ i det lokala samhället 
genom att tillgängliggöra kultur, kunskap och information.27  
 
Som slutsats lämnar författarna förslag på vad som behöver göras för att stärka 
bibliotekets roll i det lokala samhället. Jag sammanfattar dem kort: 
 

 Folkbiblioteket behöver känna sitt lokala samhälle. 
 Folkbiblioteket måste stärka sin profil som mötesplats. 
 Folkbiblioteket behöver delta i det lokala kultur- och näringslivet. 
 Folkbibliotekets roll som kultur-, informations- och resurscentrum måste 

stärkas.28 
 
Andersson och Skot-Hansen menar att biblioteket överlevnad grundar sig i samarbete. 
Biblioteket kan inte överleva om det skall fungera helt självständigt utan det måste 
utveckla sig med hjälp av andra kommunala institutioner och stärka sin position inom 
kommunen.29 
 
Andersson och Skot-Hansens studie av tre danska folkbibliotek visar att det är 
bibliotekets roll som mötesplats som är bibliotekets minst framträdande profil. 
Forskaren och sociologen Mikael Stigendal har genom fört en studie kring bibliotekets 
roll som mötesplats, vilken sammanfattas i boken Biblioteket i samhället – en 
gränsöverskridande mötesplats (2008). Studien genomfördes med hjälp av 34 
biblioteksanställda på tre bibliotek i södra Sverige: Malmö, Landskrona och 
Helsingborg.30   
 
För Stigendal var den här studien den första med biblioteksanknytning, tidigare har han 
forskat kring utanförskap, skolor och städer. Enligt Stigendal så kan skolan ses som en 
plats för möten mellan utanförskap och innanförskap, där lärare företräder samhället 
och dess innanförskap och elever med sina varierande bakgrunder representerar ett 
utanförskap. Målet med studien var att undersöka om biblioteket kan ses som en 
liknande mötesplats som en skola kan göra, en plats där möten mellan samhällets 
innanförskap och utanförskap görs möjliga.31  
 

                                                 
26 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s 256ff 
27 Ibid., s 259 
28 Ibid., s 262f 
29 Ibid., s 261 
30 Stigendal, 2008, s 8 
31 Ibid., s 7 
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Utanförskap är ett relativt nytt ord. Ordet har en mängd olika betydelser, däribland 
alienation, ensamhet och främlingskap. Utanförskap står för att man som människa 
finner sig vara utanför inom olika gemenskaper, som arbetsliv, kulturliv och det sociala 
livet.32 I 1970-talets Frankrike syftade ordet på ”samhällets olycksbarn” och när Labour 
tog makten i England 1997 användes ordet sammanhang med idéer om liberal välfärd.33 
 
I december 2001 antog Europeiska rådet en gemensam rapport, Gemensam rapport om 
social integration (Joint report on social inclusion) med nationella handlingsplaner för 
kampen mot utanförskap. I den rapporten finns det en enad förklaring av begreppet 
utanförskap:  
 

I denna rapport avses med fattigdom och social utslagning de 
situationer när människor hindras från att fullt ut delta i det 
ekonomiska, sociala och samhälleliga livet och/eller när deras tillgång 
till inkomster eller andra resurser (personliga, familjerelaterade, 
sociala och kulturella) är så otillräcklig att de inte uppnår en 
levnadsstandard och livskvalitet som anses fullgod i det samhälle där 
de lever.34 
 

Betydelsen av utanförskap varierar mellan olika länder trots Europeiska Rådets 
definition. I Sverige är det fortfarande oklart exakt vad utanförskap är.35 Genom 
intervjuer med de biblioteksanställda så försöker Stigendal att identifiera vad 
utanförskap är. Respondenterna menar att besökare som kan förknippas med 
utanförskap framhålls ofta som resurser som samhället inte kan ta vara på. Det är oftare 
så att det är samhället och dess normer som pekas ut som problemet och inte de som kan 
tänkas befinna sig i ett utanförskap.36  
 
Ett utanförskap förutsätter ett innanförskap och i en diskussion om biblioteket som 
mötesplats mellan dessa två så representerar biblioteket samhällets innanförskap.37 
Stigendal menar att innanförskap har både hårda gränser och mjuka gränser. De hårda 
gränserna hos ett innanförskap kan bli barriärer som hindrar att möten mellan 
utanförskap och innanförskap kan äga rum.38 Dessa tre barriärer är: 
 

 Målgruppsbarriärer: Denna barriär innebär att de som inte tillhör målgruppen 
stängs ute. Denna barriär finns i grundskolan, där målgruppen är åldersrelaterad.  

På ett bibliotek är denna barriär obefintlig. Alla som vill har rätten att komma till 
biblioteket, oavsett ålder, härkomst, inkomst eller social situation. 
 

 Resursbarriärer: Här måste deltagare ha vissa saker för att kunna ha möjlighet 
att vara inräknad i ett innanförskap. Detta kan vara att det krävs betalning, vilket 
stänger ute dem som inte har råd att betala för sig. Det kan även finnas krav på 
bostad, jobb eller bra betyg från skolan, vilket också innebär ett utanförskap för 
dem som inte uppfyller dessa krav. 

                                                 
32 Stigendal, 2008, s 19 
33 Ibid., s 95 
34 Europeiska Unionens Råd, Gemensam rapport om social integration, 2001, s 11 
35 Stigendal, 2008, s 34 
36 Ibid., s 37 
37 Ibid., s 14f 
38 Ibid., s 64 
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Ett bibliotek skall inte stänga ute någon för att de inte har en god ekonomi eller 
fullständiga betyg från grundskolan. Det skall inte finnas några krav för att få tillgång 
till biblioteket.   
 

 Ordningsbarriärer: Inom ett innanförskap kan det finnas krav på vad man måste 
göra för att få vara med. Det kan finnas regler för hur deltagare måste bete sig 
och vad deltagare inte får göra.  

Denna barriär är låg på bibliotek men det kan förekomma att vissa besökare stängs 
ute.39 
 
De låga barriärerna på ett bibliotek komplitteras med att bibliotek även har en svag 
maktutövning. Dessa förutsättningar gör att biblioteket är en plats där möten mellan 
innanförskap och utanförskap äger rum. I dessa möten så representerar biblioteket ett 
samhälle som är präglat av en nordisk, socialdemokratisk välfärdsregim. 
Folkbibliotekets roll i samhället är att vara en av företrädarna för principen om en 
generell välfärd.40  
 
Den norske professorn Geir Vestheim redogör i sin bok Folkebibliotek i forvandling 
(1992) för sina visioner om folkbibliotekets roll i det lokala samhället. Målet med 
Vestheims studie var att ta reda på vilka utvecklingspotential det fanns för 
folkbiblioteket i förhållande till en alltid pågående samhällsutvecklingen.41  
 
Vestheim menar att folkbiblioteket måste prioritera sin verksamhet utifrån de krav som 
lokalsamhället har. I en övergång från ett industrisamhälle till ett postmodernt samhälle 
kommer nya krav från ett samhälle som är i förändring, både ekonomiskt, socialt och 
kulturellt. Det är viktigt att folkbiblioteket utvecklas till en institution i samhället som 
speglar de krav som efterfrågas inom kultur, information, utbildning och social 
mötesplats. Folkbiblioteket finns i alla kommuner och är på så sätt en viktig institution 
för regional utveckling. Många folkbibliotek är små och har inte alltid möjlighet att 
utveckla sig efter samhällskraven. Att använda sig av samarbete över kommungränserna 
är ett sätt att försöka tillgodose de krav som ställs på folkbiblioteket från dess 
användare.42   
 
I mitt sökande efter litteratur till min uppsats så fann jag en magisteruppsats som, i 
likhet med min egen uppsats hade genomfört en studie med utgångspunkt från Marianne 
Andersson och Dorte Skot-Hansens teoretiska modell över bibliotekets roller43.  
Magisteruppsatsen är från 2008 heter ”Folkbibliotekets roll i det lokala samhället: tre 
kvalitativa fallstudier” och är skriven av Anna Edlund.  
 
Edlund har genomfört sin studie i tre olika kommuner med syftet att ta reda på vilken 
roll folkbiblioteket spelar i dagens lokalsamhälle. De tre kommunerna är alla klassade 
som mindre kommuner, där en kommun har en befolkningsmängd på drygt 7000 
invånare medan de övriga två kommunerna har ett invånarantal på drygt 9000. För att 
reda ut folkbibliotekets roll i dagens lokalsamhälle så intervjuade Edlund kulturpolitiker 
och bibliotekschefer i de tre valda kommunerna, samt att hon använde sig av offentliga 
dokument som ansågs relevanta i frågan. Edlunds teoretiska ramverk utgjordes som 

                                                 
39 Stigendal, 2008, s 64f 
40 Ibid., s 97f 
41 Vestheim, 1992, s 25 
42 Ibid., s 147f 
43 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s 18 
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sagts av den modell över folkbibliotekets roller som framtagits av Andersson och Skot-
Hansen (1994).44  
 
Studien visar att de tre kommunerna stödjer den lokala kulturverksamheten, i vilken 
biblioteket har en viktig plats. I alla de tre fallen så förespråkade kulturpolitikerna 
vikten av ett fungerade bibliotek och att biblioteket i kombination med den lokala 
kulturen skall ses som en resurs i samhället. Enligt kulturpolitikerna i de tre 
fallstudierna så har biblioteket ett viktigt ansvar med avseende på kommunens 
potentiella utveckling och framtida välfärd.45  
 
I alla tre fallstudierna så är det tydligt att folkbibliotekens samarbetspartners har en 
betydelsefull roll i frågan om folkbibliotekets utveckling. Alla tre folkbiblioteken har ett 
antal samarbeten, både i den egna kommunen och över kommungränser. Edlunds studie 
visar på att det finns vissa samarbeten mellan folkbiblioteken och näringsliv och 
föreningar, men framförallt det förstnämnda samarbetet är mycket begränsat. Det är 
främst med andra biblioteket som folkbiblioteken samarbetar med över 
kommungränserna. Edlunds studie påvisar att samarbeten är i många avseenden av stor 
betydelse för folkbiblioteken. Samarbeten är i mångt och mycket resursbesparande, det 
skapar möjligheter till olika projekt inom en mängd områden och det kan även hjälpa 
till att skapa en medvetenhet kring folkbiblioteket som en resurs för alla tänkbara 
användare.46  
 
Resultatet av Edlunds studie visar att de tre folkbiblioteken har en väldigt traditionell 
biblioteksverksamhet och att de profilerar sig inom alla fyra områden i den teoretiska 
modellen över det lokala folkbiblioteket; som socialt centrum, kulturcentrum, 
utbildningscentrum och informationscentrum. Även om de tre folkbiblioteken kunde 
profileras inom alla fyra områdena så gick det ändå att utskilja vissa olikheter. Det 
första folkbiblioteket i studien, bibliotek A, profilerade sig främst som kunskapscentrum 
med en central roll i sitt lokalsamhälle som kunskapsresurs. Det andra folkbiblioteket, 
bibliotek B, profilerade sig tydligast som ett kulturcentrum medan det tredje biblioteket, 
bibliotek C, främst profilerade sig på det sociala området.47 
 
2.3 Debatter kring folkbibliotekets roll i samhället 
 
Åse Hedemark redogör i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket (2009) för vilka 
föreställningar om folkbiblioteket om framkommer i svenska medier från 1970 till 
2006. Syftet med Hedemarks avhandling är att studera den offentliga debatten kring 
folkbiblioteket i svenska medier, för att på så sätt kunna identifiera vilka föreställningar 
och diskurser som är och har varit de mest framträdande.48  
 
Under 1970-talet är diskursen, allaktivitetsdiskursen, främst fokuserad på att biblioteken 
skall arbeta med uppsökande verksamheter. Diskursen fastslår att biblioteket borde ge 
utrymme för politiska utställningar, teater, debatter och även diskotek. 
Allaktivitetsdiskursen visar att bibliotekets roll i samhället i stort sågs som ett viktigt 
lokalt kulturcentrum49 och synen på biblioteket i förhållande till dess användare 

                                                 
44 Edlund, 2008, s 6 
45 Ibid., s 67 
46 Ibid., s 67 
47 Ibid., s 33ff 
48 Hedemark, 2009, s 13 
49 Ibid., s 52 



 11

kategoriserades som uppsökande50. Till skillnad från senare decennier som betonar 
biblioteket som en neutral plats, så ansågs det under 1970-talet att biblioteket borde 
agera som debattforum inom både mer eller mindre politiska och kontroversiella 
diskussioner. Hedemark menar att biblioteken under 1970-talet kan ses som frikopplade 
från själva biblioteksbyggnaden. Biblioteket var en aktiv institution som hade fokus på 
utveckling av uppsökande verksamheter.51  
 
Den största diskursen under 1980-talet var den som Hedemark kallar Debatten om 
bibliotekarier. Debatten inleds under våren 1983 och är då riktade mot de förändringar 
som biblioteken och bibliotekarieprofessionen genomgått. Debatten är främst riktad mot 
nyutexaminerade bibliotekarier och debatten startas av dåvarande ordförande i 
Författarförbundet, författaren Lars Ardelius. Detta är starten på en debatt som snart 
kom att handla om huruvida fokus skall läggas på förmedling av tryckt skönlitteratur 
eller om fokus skall vara på förmedling av information.52  
 
Början av 1990-talet är präglat av en ekonomisk kris som får konsekvenser för hela den 
svenska biblioteksverksamheten. Den dåvarande borgliga regeringen planerar att börja 
ta ut avgifter för boklån, dra ner på biblioteksverksamheterna och även genomföra 
nedläggningar av bibliotek. Debatten som kallas Rädda biblioteken dras igång 1992. 
Rädda biblioteken-debatten är den diskurs som har fått mest plats i svenska medier 
mellan 1970-talet och 2006.53 likt under den föregående debatten så läggs stort fokus 
även i denna debatt på bibliotekets tekniska utveckling, där användartillgängligheten 
och informationsförmedlingen önskas förbättras. Bibliotekaries utbildning ligger också 
till fokus för debatten. Under debattens gång står biblioteken som en relativt passiv 
aktör i frågan om bildning.54  
 
Under senare delen av 1990-talet rörde debatten utredningen som tillsattes 1993 för att 
utreda 1974-års kulturpolitiska mål. 1997 tillsätts bibliotekslagen 1996:1596.55 Under 
2000-talet har diskussionen till stora delar handlat om folkbibliotekets roll i samhället, 
både när det gäller biblioteksprofessionella fältet och det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet. Debatten kring framtidens bibliotek från 2003 visar på 
de två diskurserna medan debatten från 2006 angående bibliotekslagen visar på en 
diskursiv upplösning. Debatten från 2003 handlade om bibliotekens framtid i en ny tid 
med informationsförmedling som bibliotekets central uppgift. Under 2006 debatterades 
det kring möjligheter att ta bort bibliotekslagen men förslagen kulminerade före valet.56 
Sedan slutet av 1900-talet och fram till idag så kopplas folkbibliotekets verksamheter 
ihop med utbildning och livslångt lärande. Trenden visar att den traditionella 
folkbildaridentiteten utmanas av en ny identitet som informationsförmedlare.57  
 
Mot bakgrunden av Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens rapport58 så visar 
Hedemarks studie att vissa biblioteksroller inte har någon framträdande roll i 
biblioteksdebatterna som hon analyserat. Det är framförallt bibliotekets roll som social 
mötesplats som saknas i debatterna. Hedemark menar att det kan bero på att 
biblioteksföreträdare inte tagit så stor plats i debatterna. Det hade kanske sett 
                                                 
50 Hedemark, 2009, s 151 
51 Ibid, s 52f 
52 Ibid., s 54ff 
53 Ibid., s 93 
54 Ibid., s 97 
55 Ibid., 142f 
56 Ibid., s 144f 
57 Ibid., s 153 
58 Andersson och Skot-Hansen (1994). Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. 
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annorlunda ut om biblioteksföreträdare deltagit mer aktivt, speciellt under Rädda 
biblioteken-debatten.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Hedemark, 2009, s 121 
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3. TEORETISK MODELL 
 
I detta kapitel diskuteras den teoretiska modell som ligger till grund för kommande 
analys och reflektion. Jag har valt att använda mig utav Marianne Andersson och Dorte 
Skot-Hansens modell över bibliotekets profil i lokalsamhället, vilken de utformade till 
rapporten Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling (1994). Jag kommer att 
beskriva studien som Andersson och Skot-Hansen genomförde i kapitlet med tidigare 
forskning.  
 
Då jag har valt att genomföra en studie som på många sätt liknar den studie som 
Andersson och Skot-Hansen genomförde på tre danska folkbiblioteket så anser jag att 
det lämpar sig väl att jag använder deras teorietiska modell till min egen studie. Jag 
kommer att använda mig utav analysmodellen i kombination med offentliga dokument 
och intervjusvar för att identifiera folkbibliotekets roll i studiens tre deltagande 
kommuner. 
 
3.1 Modell över bibliotekets profil i lokalsamhället  
 
Modellen över bibliotekets profil i lokalsamhället identifierar fyra olika roller för 
folkbiblioteket; biblioteket som kulturcentrum, biblioteket som utbildningscentrum, 
biblioteket som informationscentrum och biblioteket som social mötesplats. 
 

 
Modell över bibliotekets profil i lokalsamhället.60 

 
De fyra profilerna är beroende av varandra och det är inte möjligt för ett folkbibliotek 
att bara känna tillhörighet till en enskild profil. Modellen över bibliotekets profil skall 
inte ses som en förklaring av verkligheten utan som ett hjälpmedel till diskussion av 
folkbibliotekets framtid.61 Modellen visar hur biblioteket påverkar hela lokalsamhället, 

                                                 
60 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s 18 
61 Ibid., s 245 
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från att utveckla den sociala välfärden och den lokala ekonomin till att påverka 
samhällets identitet som kulturförmedlare och lokalsamhällets utbildningsnivå. 62  
 
3.1.1 Biblioteket som kulturcentrum 
 
I egenskap som kulturcentrum så definieras folkbiblioteket som en plats för kulturella 
och konstnärliga uttryck och upplevelser.63 Här kan det finnas möjligheter till olika 
slags utställningar och arrangemang, som ofta sker i samarbete med föreningar och 
institutioner i närsamhället. Arrangemang för barn kan vara teater, filmvisningar eller 
högläsning i form av sagostunder medan arrangemang för vuxna främst utgörs av 
författarkvällar och föredrag. Biblioteket kan även tillhandahålla möteslokaler för olika 
ändamål, till exempel olika former av workshops.64  
 
Som kulturcentrum värnar folkbiblioteket om det lokala samhället och ses ofta som en 
beskyddare av det lokala kulturarvet. Folkbiblioteket både värnar om och tillgängliggör 
det lokala kulturarvet till den lokala befolkningen.65 
 
3.1.2 Biblioteket som utbildningscentrum 
 
Folkbiblioteket roll i utbildningssamhället är att fungera som en bro mellan den 
formella utbildningen och det självvalda lärandet. Biblioteket är en plats som är öppen 
för alla, oavsett vilken sorts kunskap det är som eftersöks.66 
 
Som utbildningscentrum ses folkbiblioteket som ett rum för utbildning och upplysning. 
Biblioteket kan tillhandahålla en mängd studiehjälpmedel. Internet erbjuder en ofantlig 
mängd sökmotorer och databaser samtidigt som det materiella biblioteket erbjuder olika 
former av lexikon och uppslagsverk. Målinriktade biblioteksökningar och 
biblioteksorientering är också tjänster som kan användare kan erbjudas inom ramarna 
för biblioteket som utbildningscentrum.67  
 
3.1.3 Biblioteket som informationscentrum  
 
Som informationscentrum så är biblioteket en plats där alla, från gemene man till 
målinriktade användare, kan söka information. Inom ramarna för informationscentrum 
erbjuder biblioteket referensinformation, turistinformation, samhällsinformation och 
företagsservice.68  
 
Biblioteket kan erbjuda en lång rad olika tjänster som kan hjälpa till och underlätta 
informationssökandet för användare, bland annat med datorer, skanner, skrivare och 
kopieringsapparater samt tillgång till databaser och referensservice.69 
 
3.1.4 Biblioteket som social mötesplats 
 
Biblioteket som social mötesplats innebär att biblioteket fungerar som en mötesplats i 
det vardagliga sociala livet. Här finns det bland annat olika former av rådgivning, 
                                                 
62 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s 17f 
63 Ibid., s 19 
64 Ibid., s 225 
65 Ibid., s 72 
66 Ibid., s 14 
67 Ibid., s 19 
68 Ibid., s 19 
69 Ibid., s 248 
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uppsökande verksamheter samt information och hjälpmedel till utsatta och 
handikappade grupper.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s 19 
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4. METOD 
 
För att på bästa sätt kunna genomföra min studie av bibliotekets profil i samhället valde 
jag att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod. Det var den forskningsmetod som 
jag ansåg passa bäst till uppsatsens syfte. Studien innefattar tre fallstudier, vilka 
utfördes med halvstrukturerade intervjuer. Jag valde att använda mig utav 
halvstrukturerade intervjuer då det öppnar upp för en friare form av intervju än vad en 
strukturerad intervjuform gör. Fyra av sex intervjuer genomfördes vid olika möten 
mellan mig och respondenterna medan de resterande två intervjuerna genomfördes via 
telefon och Internet. De två sistnämnda intervjuerna kan då tänkas likna mer 
strukturerade intervjuer, men jag anser att frågorna är mycket öppna i sin struktur och 
lämnar därför mycket utrymme för respondentens egna tankar och reflektioner. Mer om 
genomförandet av intervjuerna kommer senare i detta kapitel.  Studien innefattar även 
en textanalys då resultatet inte bara baseras på intervjuer utan även på tidigare forskning 
och kommunala, offentliga dokument.  
 
Med hjälp av det insamlade materialet från intervjuer, offentliga dokument och kapitlet 
om tidigare forskning så har jag identifierat vilka profiler som de tre folkbiblioteken är 
mest framstående inom. Ifrån det insamlade materialet så har jag skapat mig en bild av 
den kommunala kulturpolitiken och den kommunala biblioteksverksamheten och på så 
sätt placerat in varje bibliotek i den modell över bibliotekets fyra profiler som skapades 
av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen.71  
 
4.1 Kvalitativ forskning 
 
Den kvalitativa forskningen handlar om olika fenomens mening och innebörd likväl 
som dess karaktär eller egenskaper. Den kvalitativa forskningen vill veta vad olika 
fenomen betyder och komma insikt med varför de inträffar. Den kvalitativa forskningen 
skiljer sig från forskning som handlar om fenomens frekvenser och samband, vilket 
kallas för kvantitativ forskning.72  
 
Inom den kvalitativa forskningen finns det olika metoder att använda sig av för att ta sig 
an olika frågeställningar, till exempel observationer, intervjuer och text- och bildanalys. 
Observation innebär att forskaren registrerar, studerar och tolkar människors kroppsliga 
och språkliga uttryck och beteende. Intervjuer innebär att forskaren med hjälp av samtal 
tar del av människors erfarenheter och förståelser. Text- och bildanalys innebär att 
forskaren inte längre studerar eller interagerar med levande människor utan får sitt 
material genom text och bild. Det går inte för forskaren att se något kroppsspråk eller 
ansiktsuttryck genom en text. En bild kan visserligen visa en människa men det finns 
inga möjligheter för forskaren att veta vad personen tycker eller tänker. En text- och 
bildanalys innebär att materialet som används är ett faktum och kan inte påverkas av 
forskaren. Tolkningen är olika för alla och likt inom alla kvalitativa forskningsmetoder 
så är det forskaren som är det viktigaste redskapet. 73  
 
Denna studie utgörs även av en idealtypsanalys. Idealtyp är ett verktyg som hjälper 
forskaren att veta i vilken utsträckning ett fenomen liknar den genuina förebilden, det 
vill säga idealtypen.74 Idealtyp är en förenklad beskrivning av verkligheten med syftet 

                                                 
71 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s 19 
72 Widerberg, 2002, s 15 
73 Ibid., s 16f 
74 Bergström & Boréus, 2005, s 159 
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att kunna förklara vad som är typisk för ett specifikt fenomen.75 Idealtypen i denna 
studie utgörs av Anderssons och Skot-Hansens modell över bibliotekets fyra profiler; 
biblioteket som kulturcentrum, biblioteket som utbildningscentrum, biblioteket som 
informationscentrum och biblioteket som social mötesplats.76  
 
Skall det vara en studie som handlar om att undersöka ett fenomen i sin naturliga 
kontext så väljer forskaren att använda observationer som metod. Vill forskaren få fram 
människors förståelse och åsikter kring ett fenomen så används intervjuer som 
forskningsmetod. Om forskaren vill visa hur fenomenet kommer till uttryck i text och 
bild så används en text- och bildanalys. Hur fenomenet angrips beror helt på 
frågeställningens formulering. De olika kvalitativa metoderna kompletterar varandra 
och inom en och samma studie går det att använda flera olika metoder.77 
 
Inom den kvantitativa forskningen är objektivitet, reliabilitet och validitet begrepp som 
är grundläggande för just denna metod. Dessa begrepp innebär att den kvantitativa 
forskningen inte får vara subjektiv, den skall kunna göras om och samma resultat skall 
råda samt att forskaren mäter det som är avsett att mätas. Den kvalitativa forskningens 
resultat är inte menat att vara förutbestämt och studier som upprepas behöver inte få 
samma resultat. Den kvalitativa forskningen måste ändå vara tillförlitlig och saklig, 
vilken den är genom att val och tillvägagångssätt noga dokumenteras och reflekteras 
över.78  
 
4.2 Fallstudien som forskningsmetod 
 
Fallstudien är en metod som Evert Gummesson definierar enligt följande i sin bok 
Fallstudiebaserad forskning (2004):  
 

Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga 
livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när 
kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när det rör sig om 
komplexa fenomen.79  

 
Till skillnad från många andra forskningsstrategier så har fallstudien inte några 
förbestämda metoder då det gäller insamling och analys av material. Det går att använda 
alla tillgängliga metoder för insamling av information, även om vissa metoder är mer 
vanliga än andra.80 Fallstudiens partikularistiska natur består i att visa den som läser vad 
som borde göras och vad som inte borde göras i en specifik situation. Fallstudien 
används som metod när det gäller en speciell situation i relation med ett speciellt 
problem.  
 
En annan del av fallstudiens natur är att den kan påverkas utav författarens egna 
värderingar och förhållningssätt. Fallstudien är en metod att använda för att förklara 
varför en situation är ett problem och den kan även användas för att förklara 
bakgrunden till ett visst problem. Forskningsmetoden kan även användas för att 
utvärdera och sammanfatta specifika händelser och situationer.81 Den kvalitativa 

                                                 
75 Esaiasson, 2007, s 158 
76 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s 19 
77 Ibid., s 16 
78 Widerberg, 2002, s 18 
79 Gummesson, 2004, s 116 
80 Merriam, 1994, s 24 
81 Ibid., s 27f 
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fallstudien används när forskningens mål är inriktat på insikt, upptäckt och tolkning av 
en frågeställning snarare än prövning av hypoteser.82 
 
I boken Fallstudien som forskningsmetod (1994) förklaras det att slutprodukten av en 
fallstudie kan vara beskrivande, tolkande eller värderande. Det som fallstudien i första 
hand syftar till är att ge en beskrivning av en företeelse eller enhet och skapa en 
tolkning ur en kontext. Forskningsmetoden är partikularistisk då den berör en viss 
situation eller händelse och den är heuristisk då den används till att skapa insikter om 
och kring den undersökta situationen.83  
 
Det går att beskriva en fallstudie utifrån dess slutrapport. En deskriptiv fallstudie 
innehåller en detaljerad redogörelse av det studerade fenomenet. Att genomföra en 
tolkande fallstudie innebär att stor vikt läggs på att utveckla begreppsliga kategorier. 
Den tolkande fallstudien används även för att illustrera, stödja eller ifrågasätta 
teoretiska förutsättningar. Värderande fallstudier inkluderar beskrivning, förklaring och 
bedömning av det som studeras.84 Även om vissa fallstudier enbart är deskriptiva så 
innehåller de flesta en kombination mellan beskrivning, tolkning och värdering.85 
 
4.3 Kvalitativa intervjuer 
 
Den kvalitativa forskningen använder sig av flera olika metoder, det finns ingen 
standardmetod som anses vara den bästa. Intervjun är en flitigt använd metod som ofta 
har en dominerande roll i allt från tidskriftsartiklar till examensarbeten. Även om 
metoder som observation och textanalys har fått en ökad användningsfrekvens så har 
intervjun fortfarande en central roll i insamlandet av information inom den kvalitativa 
forskningen.86 Det är ju alltid en överläggning när det kommer till vilken struktur som 
skall användas till den eller de intervjuer som ämnas genomföras. Ryen menar att 
graden av förhandsstrukturering beror på vilket fokus intervjun har samt vilket fokus 
och vilket urval som är valt.87  
 
I många fallstudier kommer en del eller all information från just intervjumetoden. En 
intervju är ett möte mellan människor, mellan intervjuare och respondent. Oavsett form 
på intervjun så är den ett samtal med ett bestämt syfte. När det kommer till kvalitativa 
intervjuer så är det huvudsakliga syftet att få fram information kring det som studeras, 
den som intervjuar vill veta vad någon annan tänker, tycker och vet om studieämnet. 
Handlingar och känslor hos en annan människa är något som inte går att observera så 
för att nå vetskap kring dessa förehavande så måste vi fråga dem, oftast genom att 
använda en intervjumetod.88 
 
Det finns olika varianter av intervjuer. Att genomföra en strukturerad intervju innebär 
att forskaren på förhand bestämmer vilka frågor som skall ställas och även i vilken 
ordning. Strukturerade intervjuer kommer väl tillhands när det är en större grupp med 
respondenter som skall tillfrågas eller när forskaren vill prova fram olika hypoteser. En 
strukturerad intervjuform är bra att använda när forskningen är av kvantitativ natur.89 En 

                                                 
82 Ibid., s 25 
83 Ibid., s 34 
84 Ibid., s 40ff 
85 Ibid., s 43 
86 Ryen, 2004, s 11-15 
87 Ibid., s 44 
88 Merriam, 1994, s 86 
89 Ibid., s 87f 



 19

fast intervjustruktur kan medföra att intervjun blir begränsad, då interaktionen mellan 
den som leder intervjun och respondenten blir låst. På så sätt kan viktigt information gå 
förlorad. Om det inte finns någon struktur över huvudtaget så kan det också leda till att 
information kring viktiga fenomen inte diskuteras då de inte finns med på intervjuarens 
frågeformulär.90  
 
Den halvstrukturerade intervjun, även benämnd som en delvis strukturerad intervju91, är 
den variant av intervju som är den mest använda. En halvstrukturerad intervju innebär 
att intervjuaren har ställt upp de viktigaste huvudfrågorna och viktiga teman på förhand 
men det finns ingen förbestämd ordningsföljd och inga färdiga frågeformuleringar. En 
halvt strukturerad intervju kan mer eller mindre påminna om ett samtal, där den som 
leder intervjun har för avsikt att ställa vissa frågor medan nya kan dyka upp under 
intervjun. Den halvstrukturerade intervjun kan kallas för ett samtal där det finns 
förbestämda idéer om vad samtalet skall handla om.92 
 
Den ostrukturerade intervjun är användbar när forskaren vill få information om ett ämne 
där den egna kunskapen är liten. De frågor som ställs under en ostrukturerad intervju är 
inte färdigformulerade, nya frågor kan tillkomma och andra kan falla bort. Ett av målen 
med att använda sig av en ostrukturerad intervju är att finna tillräckligt med information 
för att kunna formulera frågor för senare intervjuer. Ostrukturerade intervjuer används 
ofta i början av en fallstudie, i kombination med en observationsmetod. Den 
ostrukturerade intervjun är sällan den enda källa till information och data i en kvalitativ 
fallstudie. I många fall så är det bra för en forskare att kombinera de tre olika 
intervjuformerna för att få fram den bästa informationen. Med en kombinerade 
intervjuer ställs några frågor till alla respondenter samtidigt som dörren lämnas öppen 
för nya frågor som kan leda till nya insikter, ny information och ny kunskap.93  
 
Samspelet mellan den som intervjuar och en respondent är mycket viktigt. Både 
intervjuare och respondent för med sig fördomar, förutfattade meningar och 
meningsskiljaktigheter som kan spegla av sig under intervjun och påverka den 
information som kommer fram. En kunnig intervjuare tänker på dessa aspekter under 
intervjun och intar en hållning mot respondenten som är icke-värderande, sensitiv och 
respektfull. Hur duktig intervjuaren är på att anpassa sin hållning gentemot 
respondenten avgör hur bra intervjun blir.94   
 
På grund av önskemål från två av mina respondenter så kommer deras intervjuer att 
genomföras med hjälp av telefon och Internet. Pål Repstad menar i sin bok Närhet och 
distans (2007) att det numera är en möjlighet för forskare att genom telefon eller via 
Internet genomföra intervjuer. Fördelen med att använda Internet vid vissa 
intervjutillfällen är att respondenten har möjlighet att svara när han eller hon själv har 
tid samt att det kan vara lättare för respondenten att formulera sig i ett dokument. 
Internet kan erbjuda en viss känsla av anonymitet, vilket kan vara en fördel för 
respondenten som då kan se det som lite lättare att öppna upp sig.95     
 
Det finns mycket kritik mot användandet av telefon och Internet i intervjusituationer. 
Kritiken grundar sig främst på att information kan gå förlorad för forskaren då denne 

                                                 
90 Ryen, 2004, s 44 
91 Merriam, 1994, s 88 
92 Ryen, 2004, s 46 
93 Merriam, 1994, s 88f 
94 Ibid., s 91 
95 Sveningsson, 2003, s 92ff 
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inte kan uppfatta ansiktsuttryck hos respondenten.96 Då Internet används för att 
genomföra intervjuer går forskaren miste om både ansiktsuttryck och tonlägen. Det 
finns också kritik kring det faktum att en respondent kan ha svårt att uttrycka sig eller 
inte vara van vid att använda datorer. Det finns också en risk då det inte är lika lätt att 
fastställa respondentens identitet lika lätt över Internet och telefon som om ett personligt 
möte sker.97  
 
4.4 Etik 
 
Inom alla former av studier och undersökningar så finns det etiska problem som 
forskaren måste ta ställning till. De mest grundläggande etiska frågorna handlar om 
frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som på olika sätt 
är delaktiga i forskningen som bedrivs. Det finns några principer utformade inom den 
svenska forskningen: 
 

 Informationskravet innebär att forskaren måste informera personer som är 
delaktiga i forsningen om undersökningens syfte. Deltagare i undersökningar 
måste bli informerade om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta när 
de önskar.  

 
 Samtyckeskravet innebär att deltagarna styr över sin medverkan. Om deltagare är 

under 18 år så måste föräldrar eller vårdnadshavare ge sitt godkännande.  
 

 Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar in en undersökning skall på 
bästa sätt behandlas med konfidentialitet. Alla personliga uppgifter om deltagare 
måste behandlas så att obehöriga inte kan komma åt dem.  

 
 Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om deltagare bara får 

användas för att nå forskningens mål. Uppgifterna får inte användas i annan 
forskning än den som uppgifterna samlades in för. 98 

 
Ovanstående principer är utformades så att det inte skall förekomma någon skada för 
deltagarnas del och det får heller inte förekomma någon samtyckesbrist från deltagarna. 
Det är viktigt att deltagarnas privatliv respekteras och att forskaren inte inkräktar på där. 
Principerna skall också försvåra att de förekommer någon form av bedrägeri eller att 
viktig information undanhålls från deltagarna.99 
 
Det finns svårigheter i att avgöra var gränsen mellan etiska och oetiska tillvägagångssätt 
går. Inom den kvalitativa forskningen är frågeställningar ofta ospecificerade vilket leder 
till att det kan vara svårt att informera andra vad forskningen handlar om på ett riktigt 
sätt. Det finns även en risk att intervjurespondenter tycker att vissa frågor kan uppfattas 
som olustiga eller att en diskussion kring specifika målgrupper kan vara besvärlig. Det 
finns många olika former av falska förespeglingar men de skiljer sig från att genomföra 
en studie med bristande ärlighet eller bedrägeri.100   
 
 

                                                 
96 Repstad, 2007, s 108f 
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98 Bryman, 2002, s 440f 
99 Ibid., s 443 
100 Ibid., s 451 



 21

4.5 Tillvägagångssätt med intervjuerna 
 
En första kontakt med önskade respondenter togs via en intervjuförfrågan som 
skickades via e-post. Intervjuförfrågan skickades till de tre utvalda kommunernas 
bibliotekschefer samt till en kulturpolitiker i varje kommun. Svaren kom snabbt tillbaka 
och via e-post eller telefon bestämdes det när intervjun skulle genomföras. Intervjuerna 
genomfördes på en, av respondenten, förvald plats. I alla fyra fallen där intervjuerna 
genomfördes vid ett personligt möte så var det på respondentens arbetsrum. De övriga 
två intervjuerna genomfördes efter respondenternas önskemål, via telefon och Internet.  
 
De fyra personliga intervjuerna genomfördes alltså på en överenskommen tid, i 
respondenternas arbetsrum. Innan intervjuerna presenterade jag mig själv och lite 
kortfattat för ämnet av min uppsats. Jag frågade innan om det var i sin ordning att jag 
spelade in samtalet, vilket i de alla fyra fallen var. Inspelning gjordes med hjälp av min 
egen mobiltelefon. Efter intervjun frågade jag om det var okej om jag, via e-post, kunde 
ställa kompletteringsfrågor om det skulle dyka upp några sådana. Det var helt okej för 
alla fyra respondenter. Jag informerade om etiken kring uppsatsen, då framför allt kring 
anonymiteten och rätten till att man som respondent kan avsluta sin medverkan i studien 
när som helst.  
 
De övriga två intervjuerna genomfördes således med hjälp av telefon och Internet. Den 
första intervjun genomfördes enbart med telefon. Jag ringde upp min respondent vid en 
gemensamt vald tidpunkt. Jag presenterade mig och förklarade kortfattat för uppsatsens 
ämne. Jag frågade om det var okej att jag spelade in samtalet med hjälp av 
högtalartelefon och mobiltelefon och det var helt okej för min respondent. Vid samtalets 
slut gav jag samma information om etik och ställde samma fråga som till de 
ovanstående fyra respondenterna, om det var okej med kompletteringsfrågor. Allt var i 
sin ordning och samtalet avslutades. Den andra intervjun genomfördes på så sätt att jag 
ringde till respondenten, presenterade mig och mitt ämne. Vid tillfället för den bokade 
intervjun hade min respondent mycket lite tid, då arbetet hade hopat sig. Hon frågade 
om jag inte kunde skicka mina frågor i e-post, så skulle hon svara på dem när hon hann. 
Hon menade att på så sätt kunde hon svara på frågorna lite då och då, när tid infann sig. 
Jag svarade att om det var så hon ville genomföra intervjun så var det helt okej, jag vara 
tacksam för hennes deltagande. Hon tackade och sade att hon skulle försöka att blir 
färdig så fort som möjligt. Jag frågade om jag kunde kontakta henne igen för ytterligare 
frågor under arbetets gång, vilket jag kunde och samtalet avslutades. Efter ungefär 2-3 
veckor hade jag fått e-post med hennes svar på mina frågor.  
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5. STYRDOKUMENT FÖR FOLKBIBLIOTEKET 
 
Folkbiblioteken är bundna till ett antal styrdokument, med mål att definiera 
verksamhetens mål. I detta kapitel diskuteras de styrdokument som är relevanta för 
studien. Uppsats begränsas till de nationella styrdokumenten som är utformade för 
folkbiblioteken; Bibliotekslagen, biblioteksplaner och målet med den nationella 
kulturpolitiken.  
 
Sverige har en lång tradition av kommunalt självstyre. Självstyrandet gör att 
medborgarna får större möjligheter att påverka politiska beslut som rör det vardagliga 
livet. Traditionen av självstyre gör att varje kommun kan anpassa sina verksamheter 
efter de behov som finns i varje enskild kommun, då ingen kommun är den andra lik.101 
Då varje kommun är självstyrande så finns det inget regelverk som säger exakt hur den 
lokala kulturpolitiken skall utformas och det finns heller inget som visar exakt hur den 
kommunala biblioteksverksamheten skall utarbetas. Bibliotekslagen är i viss mån en lag 
men den lämnar mycket till egen tolkning. Det samma gäller för målen med den 
nationella kulturpolitiken. Dessa båda styrdokument ger mycket rum för tolkning vilket 
leder till att varje kommuns biblioteksplan kan utformas på det sätt som passar den 
enskilda kommunen bäst.   
 
5.1 Bibliotekslagen 
 
Den 1:a januari 1997 trädde den svenska bibliotekslagen (1996:1596) i kraft.  
 
Innan bibliotekslagen trädde i kraft så fanns det inte något styrdokument för de svenska 
biblioteken. I Kulturpolitikens inriktning – i korthet (1995), som är en sammanfattning 
av kulturutredningens slutbetänkande, så beskrivs det varför det ansågs nödvändigt med 
ett nationellt styrdokument för biblioteken. Genom att anta en bibliotekslag så skulle 
staten kunna påvisa vikten av fri tillgång till kunskap och information, samt att öka 
medvetenheten kring litteratur och bildning i samhället.102  
 
I bibliotekslagen finns det paragrafer som särskilt behandlar folkbiblioteken. Dessa 
paragrafer är följande:  
 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs 
tillgänglig för alla medborgare.  
 
Varje kommun skall ha folkbibliotek.  
 
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. 
 
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.  
Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med 
landstingskommunalt huvudmannaskap.  
Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan 
biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten.  
 

                                                 
101 Kommuner och landsting: organisation, verksamhet och ekonomi (2008), s 3 
102 Kulturutredningen (1995). Kulturpolitikens inriktning, s 67 
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7a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka.  
 
Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag 
(2004:1261).  
 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk 
än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.  
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras 
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.103 
 
Regeringen ansåg att det var nödvändigt att lagfästa vissa bärande principer av 
biblioteksverksamheten genom en bibliotekslag. Bibliotekslagen syftar främst till att 
säkerställa avgiftsfria lån samt att det skall finnas väl fungerande nätverk mellan olika 
bibliotek. Enligt bibliotekslagen skall varje enskild kommun inneha ett eget 
folkbibliotek som kommunen själv ansvarar för. Bibliotekslagen syftar till att klargöra 
de mål som finns inom biblioteksverksamheten men det är upp till varje enskild 
kommun att avgöra hur målen skall uppnås.104 
 
Under 2006 startade en debatt som berörde bibliotekslagen. Debatten handlade om en 
eventuell avskaffning av bibliotekslagen, vilket främst förespråkades av borgliga 
politiker. Debatten dog ut innan folkomröstningen på hösten 2006.105 I oktober 2009 
lämnades det in en motion till regeringen där det återigen kom förslag från borgligt håll 
att bibliotekslagen borde avskaffas. Motiveringen var att minimera det statliga 
inflytandet på en institution som spelar en viktig roll för demokratin. Motionen 
behandlades i ett betänkande som senare fick avslag.106  
 
5.2 Biblioteksplaner 
 
Bibliotekslagen anslår att varje kommun skall ha ett folkbibliotek.107 Från och med den 
1 januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en ny paragraf som säger att 
bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet skall utforma planer för 
biblioteksverksamheten.108  
 
Svensk biblioteksförening definierar biblioteksplaner enligt följande:  
  

Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument 
som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en 
kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna 
biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också 
innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och 
näringsliv109 

                                                 
103 Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596 [2011-10-27] 
104 Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik. [2011-08-13] 
105 Hedemark, 2009, s 145 
106 Motion 2009/10:Kr271 [2011-10-27] 
107 Bibliotekslag 1996:1596 www.riksdagen.se [2011-10-27] 
108 Almerud, 2005, s 6 
109 Svensk biblioteksförening www.sab.se [2011-10-26] 



 24

 
Enligt Svensk biblioteksförening så skall biblioteksplaner ses som ett hjälpmedel, något 
som kan hjälpa till att skapa och formulera en lokal samt en regional bibliotekspolitik. 
En biblioteksplan är ett politiskt dokument som hjälper till att sätta mål för 
biblioteksverksamheten och det ligger på kommunen att formulera en biblioteksplan 
som klargör mål för verksamheten samt redogör för vilka strategier som ämnas 
användas för att nå målen.110  
 
I oktober 2007 var det 41% av alla kommuner (119 stycken) som hade antagit en 
biblioteksplan. 49.3% av kommunerna (143 stycken) uppgav att de arbetade med att ta 
fram en biblioteksplan medan 9.7% av kommunerna (28 stycken) inte hade börjat 
arbetet med att ta fram en biblioteksplan.111  
 
5.3 Kulturpolitiska mål 
 
I december 2009 beslutade riksdagen om nya mål för den nationella kulturpolitiken, då 
regeringens propositionen Tid för kultur 2009/10:3 antogs. Genom antagande av Tid för 
kultur 2009/10:3 upphävdes de tidigare målen för nationell kulturpolitik, proposition 
Kulturpolitik 1996/97:3.112 
 
De kulturpolitiska målen är noga förankrade i yttrandefriheten, som är grundpelaren i ett 
demokratiskt samhälle. Skyddandet av det demokratiska samhället är en viktig del av 
det kulturpolitiska arbetet. Det är viktigt att alla skall kunna känna sig delaktiga i 
kulturlivet. Det skall inte spela någon roll om det handlar om kulturella upplevelser, 
bildningsformer eller eget skapande, alla har rätt till ett kulturutbud som präglas av 
kvalitet och mångfald.113 
 
Kulturen skall vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund. Alla skall ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska 
kulturpolitiken: 
 

 främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor, 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 
 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom 

kulturområdet,  
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.114 

 
Det är viktigt att alla, så väl professionella kulturutövare som amatörer får vara 
delaktiga i kulturlivet. Trots att det professionell kultur bedrivs på ett annat sätt än vad 
amatörkultur gör så berikar de varandra och gynnar ofta till samarbete.115 
 
Enligt regeringens proposition så är en av kulturpolitikens uppgifter är att bidra med 
förutsättningar så att en skapande verksamhet får komma till uttryck, speciellt när det 

                                                 
110 Almerud, 2005, s 7 
111 Svensk biblioteksförening www.sab.se [2011-10-19] 
112 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur. [2011-10-26] 
113 Kulturdepartementet (2009), faktablad 
114 Ibid. 
115 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur, s 29f [2011-10-26] 
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kommer till kulturell förnyelse och kulturell utveckling. Men det är inte så lätt att 
avgöra vad som är kvalitet. Skapare av kultur bidrar till en diskussion kring definition 
av vad som är kvalitet, en diskussion som inte har någon politisk inblandning.116 
 
Att värna om det nationella kulturarvet är ett av de största ansvarsområdena för 
kulturpolitiken. Det är viktigt att kulturarvet lever vidare till kommande generationer, då 
det skapar ett perspektiv till kulturen och samhället. Det svenska kulturarvet är något 
som tillhör hela befolkningen. Genom kulturarvet går det att se den samhälleliga och 
kulturella utvecklingens framfart. Det är viktigt för kulturen att människor får ta del av 
det nationella kulturarvet, för att använda det och utveckla det.117 
 
Ett internationaliserat samhälle bidrar till att kulturen utvecklas. Olika trender når vår 
kultur och låter den utvecklas samtidigt som vår kultur kan bidra till att påverka andra 
kulturer. Ett kulturutbyte kan generera nya perspektiv och förhållningssätt till 
kulturutövare.118 
 
Det är viktigt att alla i samhället får känna sig kulturellt delaktiga. Barn och unga skall 
ges bra förutsättningar så att de på bästa sätt kan känna sig delaktiga. Att barn och unga 
ägnar sig åt eget skapande hjälper till att utveckla fantasi och stärka det kritiska 
tänkandet. Att ta del av det nationella kulturarvet hjälper barn och unga att skapa 
perspektiv på samhället och de kulturella institutionerna. Kulturpolitiken vill även värna 
om delaktighet och inflytande för unga, de som tidigt ägnar sig åt eget skapande stärker 
sin kompetens och sitt öppna sinne för framtiden.119 
 
I den kulturpolitiska propositionen så bestäms det att Kungliga biblioteket i Stockholm 
får rollen som samordnande myndighet inom biblioteksområdet. Kungliga biblioteket 
skall svara för en nationell överblick av biblioteksverksamheterna och främja samarbete 
mellan de biblioteken i Sverige. Kungliga biblioteket skall också hjälpa till och mana på 
utveckling av de svenska biblioteksverksamheterna och i samarbete med länsbiblioteken 
fortlöpande övervaka bibliotekens arbete.120  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 Ibid., s 30 [2011-10-26] 
117 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur, s 30f [2011-10-26] 
118 Ibid., s 31 [2011-10-26] 
119 Ibid., s 31f [2011-10-26] 
120 Ibid., s 41 [2011-10-27] 
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6. RESULTATREDOVISNING 
 
Jag har valt att anonymisera mina tre fallstudier till kommun A, kommun B och 
kommun C. Folkbiblioteken i varje kommun har fått samma bokstavsnamn som 
kommunen det tillhör: folkbibliotek A, folkbibliotek B och folkbibliotek C. 
 
Jag är medveten om att det finns stora möjligheter att identifiera mina valda kommuner 
utifrån den statistik som tas upp i varje fallstudie men jag har valt att anonymisera dem i 
alla fall. Jag är också medveten om att syftet med uppsatsen, att ta reda på vilka roller 
som tre olika folkbibliotek har i tre kommuner inte är ett känsligt ämne. Möjligheten 
fanns att kunna namnge alla tre kommuner vid sina rätta namn, men jag såg heller inte 
hur det skulle kunna berika uppsatsens läsare att veta exakt vilka kommuner det handlar 
om. Utifrån detta resonemang valde jag att hålla mina kommuner anonyma.  
 
6.1 Kommun A 
 
Intervjun med kulturpolitikern genomfördes på dennes kontor medan intervjun med 
bibliotekschefen gjordes med hjälp av telefon och Internet, enligt önskemål från 
bibliotekschefen. För att få en bild av kommunens folkbibliotek genomförde jag ett 
besök i samband med att jag intervjuade kulturpolitikern. Kulturpolitikern har jobbat 
inom kommunen i många år men har haft sin nuvarande position sedan 1999 
Bibliotekschefen har haft sin position sedan 2010. 
 
Kommunen består av 11 tätorter och 6 mindre orter. Befolkningsmängden uppgick till 
drygt 51000 invånare under det 4:e kvartalet av 2010.121 Kommunens 
befolkningsmängd ökade från 1970-talet fram till millennieskiftet då kommunen istället 
drabbades av ett minskat invånarantal. Men sedan mitten av 2000-talet har nu 
invånarantalet stadigt ökat.122  
 
Den största arbetsgivaren i kommunen är inom tillverkningsindustrin där 23 % av 
kommunens befolkning är anställda och inom vård och omsorgssektorn där 20 % av 
befolkningen är anställda.123 Vid årsskiftet 2010/2011 låg den öppna arbetslösheten på 7 
% och arbetslösheten för personer mellan 18-24 år låg på 9.8 %.124 Den totala 
arbetslösheten i riket låg vid samma tidpunkt på 7.4 %.125 
 
Kommunens pedagogiska verksamheter utgörs av förskolor, familjecentral, grundskolor 
och gymnasieskolor. Det finns en skola för vuxenutbildning där det finns möjlighet att 
läsa kurser ibland annat svenska, engelska, fysik och historia samtidigt som det finns 
möjlighet att läsa yrkesutbildningar som till exempel truckförarutbildning, 
servitörutbildning och grundutbildning för stylist. I kommunen finns det även en väl 
etablerad högskola som varje år utbildar över 10000 studenter. Det finns en 
grundsärskola och en gymnasiesärskola med ett antal 4-åriga program. Det finns även 
särvux, där det finns möjlighet till utbildning i lugn takt och med mindre grupper för 
personer med någon form av funktionsnedsättning.126  

                                                 
121 SCB – befolkningsstatistik kvartal 3 2011 [2011-11-14] 
122 Kommunens webbplats – kommun och politik [2011-10-31] 
123 Kommunens webbplats – näringsliv [2011-10-31] 
124 Kommunens årsredovisning 2010, s 6 
125 Fakta och statistik om [kommun A] [2011-09-29] 
126 Kommunens webbplats – barn och utbildning [2011-10-31] 
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6.1.1 Kulturverksamheten i kommun A 
 
Kommunen har ett rikt och varierat kulturliv. För barn och ungdomar finns det en 
musikskola och ett resurscentrum som är ett komplement till förskolorna med inriktning 
mot natur, teknik, matematik och engelska. Kommunen arbetar även med ett projekt där 
målet är att nå ut med kultur och inspiration till grundskolan. Det finns ett stort utbud av 
kommunala idrottsanläggningar för olika aktiviteter som skidor, skridskor och bad. 
Kommunen erbjuder också möjligheter till olika former av lagsport och individuell 
idrott.127  
 
Det politiska ansvaret för kommunens kulturutbud ligger hos kulturnämnden medan det 
politiska ansvaret för kommunens fritidsutbud ligger hos fritidsnämnden. De båda 
nämnderna har i sin tur varsin förvaltning som utför de politiska besluten.128 
Fritidsnämnden ansvarar över kommunens fritids- och idrottsanläggningar, ungdomars 
fritid och även en del evenemang och arrangemang.129 Kulturnämnden ansvarar bland 
annat för kommunens museiverksamhet, bildkonst, litteratur, teater, film, 
folkbildningsverksamhet samt för den offentliga utsmyckningen.130 
 
En stor del av kommunens kulturutbud är samlat i kulturhuset, som är placerat mitt i 
centrum i kommunens största tätort. I kulturhuset finns det en konsthall och ett 
konstmuseum, en teater och en filmstudio samt ett bibliotek. Det finns även lokaler i 
kulturhuset fungerar som konferenslokaler. Tanken med ett kulturhus var, och är 
fortfarande, att det skall finns så få gränser som möjligt mellan olika konstnärliga 
uttrycksformer och att omskapa kulturlokaler till aktivitetsrum istället för 
utställningsrum, där besökare kan vara mer delaktiga i kulturupplevelserna.131  
 
2010 tog kommunen fram en kulturpolitisk målbild som sträcker sig fram till 2015. 
Målbilden går ut på att alla medborgare i kommunen, oavsett kön, ålder och ursprung 
skall ha möjligheten att både uppleva och utöva en mångsidig kultur.132 
 
Den kulturpolitiska målbilden redogör även för vissa specifika kulturpolitiska mål som 
kommunen vill uppnå: 
 

 Stöd till barn och ungdomskulturen utifrån barns och ungdomars 
olika förutsättningar och villkor. 

 Stärka kulturell och konstnärlig frihet och mångfald. 
 Ökad tillgänglighet till kultur för nya målgrupper. 
 Nya nätverk och gemensamma arenor där kultur, turism och 

näringsliv kan mötas och det internationella perspektivet stärks.  
 Levandegöra kommunens kollektiva minne.133 

 
För att kunna uppnå den kulturpolitiska målbilden så jobbar kommunen med att 
utveckla samverkan mellan befintliga och nya kulturformer och verksamheter samt att 
kommunen vill erbjuda medborgare olika medier för att på bästa sätt kunna bidra till 

                                                 
127 Kommunens webbplats – fritid och natur; kultur [2011-10-31] 
128 Kommunens webbplats – kommun och politik; politisk organisation [2011-10-31] 
129 Kommunens webbplats – fritid och natur: fritidsnämnden [2011-10-31] 
130 Kommunens webbplats – kultur: kulturnämnden [2011-10-31] 
131 Kommunens webbplats – kultur: kulturhuset [2011-10-31] 
132 Kulturpolitisk målbild 2015, s 1 
133 Ibid., s 2 
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upplevelser, lärande och informationssökning. Kommunen jobbar också med att erbjuda 
platser där kreativa möten är möjligt för alla medborgare på samma villkor. Kulturhuset 
har en viktig del i kommunens strategi att nå sin målbild. Kulturhuset står för en samlad 
och kraftfull förmedlare av kulturupplevelser, som genom samverkan kan bli ännu 
bättre. I den kulturpolitiska målbilden framgår det tydligt att samverkan är en viktig 
faktor som kan bidra till ökade möjligheter att uppleva och utöva kultur, då via ett ökat 
samarbete med skolväsendet, högskolan, studieförbunden och olika föreningar.134  
 
Min respondent förklarar att det är mycket viktigt att det finns en samverkan mellan 
olika förmedlare av kulturella upplevelser, då alla medborgare är olika och uppskattar 
olika former av det kulturella utbudet. Vissa medborgare har bara ett kulturellt intresse 
medan andra tycker om en mängd olika former av kultur. I denna fråga menar 
kulturpolitikern att kulturhuset spelar en väldigtviktigt roll.135  
 

Kulturhuset ser vi ju som navet, kan man säga, för kulturverksamheten 
eftersom det är ett kulturhus i den meningen att man samlar många 
olika kulturverksamheter under samma tak. Och det finns dessutom 
caféer och restaurang och möteslokaler, det finns bio och det finns 
stadsteater och så vidare, bibliotek och konsthall.136 

 
Samverkan mellan de olika kulturella institutionerna som finns i kulturhuset har ökat 
mycket på grund av att kommunen har arbetat, och lyckats, med att göra medborgarna 
mer medvetna och de möjligheter som finns i kulturhuset. Kulturpolitikern uttrycker en 
önskan om mer resurser så att det skulle gå att tillsätta en tjänst som kulturhuschef. 
Denne chef skulle fungera som samordnare mellan kulturhusets alla verksamheter och 
kunna jobba med att öka medvetenheten kring kulturhuset ännu mer.137 

 
Jag tror att det är viktigt att dem här verksamheterna då, som finns i 
kulturhuset samverkar. Att man upplever att man går till […] 
kulturhus, man går inte till biblioteket eller konsthall utan man går till 
kulturhuset. Det är det vi vill lyfta upp och marknadsföra och profilera 
mer som en attraktionskraft för [kommunens] utveckling.138  

 
Kulturhuset har en konsthall och ett konstmuseum som på uppdrag av länets region 
skall agera som ett konstfäste. Kulturpolitikern menar att om det skulle satsas lite mer 
resurser så skulle kommunen kunna hjälpa andra kommuner i länet med allt från 
kunskapsförmedling om konst till hjälp med inköp och konstutställningar. Men som det 
ser ut idag så finns varken personal eller ekonomiska resurser. Min respondent förklarar 
att det finns en efterfrågan på dessa tjänster från andra kommuner och hon förklara att 
trots bristen på resurser så försöker kommunen hjälpa andra i den mån som går. Bland 
annat berättar min respondent att det finns ett kulturpedagogiskt uppdrag från regionen 
som går ut på att skolklasser inom kommunen samt från andra kommuner har möjlighet 
att besöka konstmuseet och få en visning av museets samlingar. Det förekommer även 
att kulturpedagogen gör besök i andra kommuner.139 
 

                                                 
134 Kulturpolitisk målbild 2015, s 2 
135 Intervju med kulturpolitiker 2011-05-24 
136 Ibid., 2011-05-24 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
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Kulturpolitikern förklarar att det finns ett samarbete mellan andra kommuner för att 
kunna erbjuda ett bra och varierat kulturutbud. Samarbete förekommer ofta vid olika 
arrangemang och då främst mellan bibliotek i olika kommuner. Bibliotek bildar ofta 
kluster, grupper av bibliotek som går ihop för att lösa problem på ett lönsamt sätt. Dessa 
kluster variera i storlek beroende på vad problemet handlar om och hur stort det är. 
Kommunens folkbibliotek har ofta interna samarbeten, samarbeten som ofta handlar om 
gemensamma ekonomiska lösningar kring till exempel bokbestånd och fjärrlån. 
Biblioteken i länet har även arbetat med att ta fram ett gemensamt lånekort som skall 
gälla på alla biblioteken i länet, vilket skulle fungera om det fanns en bra lösning på 
återlämningsproblemet. Biblioteken har inte löst transportkedjan med att få tillbaka 
böcker som återlämnats på ett bibliotek men som hör till ett annat bibliotek.140  
 
Kulturpolitikern menar att biblioteket i högsta grad kan ses som en social mötesplats, 
men hon menar att det inte alltid är den mest framträdande mötesplatsen. Det går att 
utveckla biblioteket som en social mötesplats om det byggs upp så att förutsättningarna 
för möten mellan människor blir så bra som möjligt. Att ha ett café i anslutning till eller 
i biblioteket ökar chanser för människor att knyta nya kontakter eller att umgås med 
gamla. Kulturpolitikern anser att bibliotekets tidningsrum och mötesplatser för 
författarbesök ökar bibliotekets kapacitet som en social mötesplats i människors 
vardag.141 
 

Men sen tror jag också att, det är människorna själva som skapar den 
där sociala mötesplatsen om det är viktigt att biblioteket skall fungera 
som ett ställe dit man kan gå och träffa andra, så blir det ju det. Vi kan 
hjälpa till men det är människorna själva som skapar de sociala möten 
tror jag.142  

 
Bibliotekets placering i kulturhuset är väldigt strategisk. Kulturpolitikern menar att det 
bästa vore om besökare kunde gå mellan verksamheterna i kulturhuset utan att uppleva 
att nu befinner jag mig i biblioteket eller att nu befinner jag mig i konsthallen. 
Kulturpolitikern uttrycker en önskan om att kulturhusets verksamheter skulle kunna 
smälta samman i rumslig mening, det finns inga väggar mellan verksamheterna utan 
besökarna befinner sig bara i ett stort rum fyllt med olika medier och kulturella 
upplevelser.  
 
Min respondent berättar att det kommer att ske en ombyggnation i kulturhuset, vid 
bibliotekets entréhall, för att på så sätt öka transparensen och öppenheten mellan de 
olika verksamheterna. Det är meningen att entréhallen skall bli en mötesplats den också, 
den skall inte bara fungera som en passage. Det kommer att finnas en gemensam 
reception– och informationsdisk för hela kulturhuset vilket innebär att en del av 
bibliotekets receptionsverksamhet kommer att flyttas ut i entréhallen. Det finns även 
planer på att bygga en mindre scen i entréhallen för mindre musikarrangemang och 
författaruppläsningar. Alla ändringar görs med förhoppningen om ett gränslöst 
kulturhus.143   
 
Min respondent avslutar med att förklara vad hon tycker är bibliotekets viktigaste 
uppgift i vårt samhälle, biblioteket har en väldigt viktigt roll i kommunens kulturutbud, 
inte bara som förmedlare av olika medier utan även för den mänskliga välfärden:  

                                                 
140 Intervju med kulturpolitiker 2011-05-24 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
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Biblioteket är väl den mest demokratiska plats, mötesplatsen eller 
rummet, i samhället. Dit kan precis alla komma. Det är gratis, du 
behöver inte betala ett öre. Du kan vara där hur mycket du vill, du kan 
låna eller bara sitta och läsa. Du kan, ja, alltså du kan få en mängd 
olika upplevelser. Jag tror att det är en av dem få riktigt demokratiska 
rummen som finns, offentliga rummen som finns i samhället. Det 
finns inte så många, man vet nästan bara biblioteket. Alla kommer dit 
med olika förutsättningar men ändå har alla samma möjligheter, på nåt 
sätt.144   

 
6.1.2 Biblioteksverksamheten i kommun A  
 
Kommunens folkbibliotek ligger i centralorten har sin placering i kulturhuset, med 
närhet till både tåg- och busstation, grundskolor och högskola. Det finns en stor barn- 
och ungdomsavdelning som anordnar många olika aktiviteter för olika åldersgrupper. 
Biblioteket jobbar även med rådgivning för kommunens skolbibliotek och det erbjuder 
även möjligheter till klassbesök och biblioteksvisning för grundskolan.145  
 
Biblioteksverksamheten består av ett huvudbibliotek och 6 biblioteksfilialer samt en 
utlåningsstation. Filialbiblioteken är antingen integrerade i folk- och skolbibliotek eller 
ett för tätorten närbibliotek. Kommunen anser att det är till allmänheten och skolans 
fördel att filialbiblioteken är gemensamma då det gynnar mångfald, tillgänglighet och 
möten mellan människor.146 
 
I kommunen finns det grundskolebibliotek, gymnasiebibliotek för både kommunala 
gymnasium och bibliotek som ligger i anslutning till friskolor. Ansvaret för dessa 
bibliotek ligger hos Skolnämnden respektive utbildningsnämnden och inte hos 
Kulturnämnden, som ansvarar för Stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket bjuder in elever i 
utvalda årskurser och eleverna får åldersanpassad kunskap om biblioteket och dess 
möjligheter. Det finns även ett sjukhusbibliotek som är ett kombinerat bibliotek, vilket 
innebär att det finns både en allmän avdelning och en medicinsk avdelning. Det är 
främst personalen på sjukhuset som använder biblioteket för informationssökning och 
beställning av fjärrlån. Men det är också tanken att personal, patienter och anhöriga 
skall kunna nyttja sjukhusbiblioteket när de vistas i sjukhusets lokaler. Det finns tillgång 
till tidskrifter, broschyrer och fakta om olika sjukdomar samt litteratur av medicinsk 
karaktär.147 
 
Vid högskolan, som är belägen i kommunen finns det ett bibliotek som nyttjas främst av 
de studenter som läser olika kurser och program vid skolan men personer som inte är 
studenter får också nyttja högskolebibliotekets mediabestånd, med undantag för 
kurslitteratur och fjärrlån. Folkbiblioteket och högskolebiblioteket i kommun A 
samarbetar bland annat i ett nätverk mellan folkbibliotek på högskole/universitetsorter 
och högskole/universitetsbibliotek i länet.148 Min respondent berättar att de båda 
biblioteken samarbetar genom att hänvisa användare till varandras bibliotek, vilket leder 
till att användare får tillgång till ett större mediabestånd. Högskolebiblioteket 
samarbetar även med folkbibliotek i andra kommuner, bland annat med biblioteket i 
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kommun C, där det erbjuds kurser i informationskompetens. För att få ekonomisk hjälp 
så har en stor mängd folkbibliotek i regionen gått samman om ett medieinköpsavtal som 
skall göra det lättare att köpa in olika former av medier till biblioteken. Inom detta 
projekt återfinns bibliotek A, bibliotek B och bibliotek C. Stadsbiblioteket samarbetar 
med många av kommunens skolor då många studerande, både i kommunala skolor, 
högskolestudenter samt distansstuderande använder sig av Stadsbibliotekets 
mediabestånd för både studier och fritidsläsning. Stadsbiblioteket kan ses som ett 
komplement till kommunens skolbibliotek, gymnasiebibliotek och högskolebibliotek.149 
Ett annat projekt som biblioteket i kommun A är delaktiga i är BRO-projektet, som är 
en samverkan mellan flera olika kommuner och kommun A:s högskola. Det finns även 
samarbeten mellan barnbibliotekarier på olika orter, nätverk kring multikulturella frågor 
och nätverk där personal diskuterar biblioteks- och IT-frågor. Det finns en stor mängd 
nätverk som tillsammans arbetar för att hjälpa varandra och utveckla de svenska 
folkbiblioteken.150 
 
Biblioteksplanen fastställdes av kommunfullmäktige i slutet av 2006 och ger en 
överblick över kommunens bibliotek samt de mål som biblioteksverksamheten skall 
uppnå. Biblioteket i kommun A skall vara en plats för inspiration, läsning, information, 
kunskap, upplevelser och möten mellan olika människor. Det är också viktigt att 
biblioteket har en roll i det livslånga lärandet och kan bidra till en ökad kompetens och 
utbildningsnivå bland kommunens medborgare. Biblioteket skall jobba med att 
stimulera alla medborgares läs- och språkutveckling, oberoende förutsättningar, genom 
läsfrämjande insatser. Det skall också finnas tillgång till Internet för att på bästa sätt 
sörja för god informationssökning. För att kunna nyttja bibliotekets resurser på bästa 
sätt säger biblioteksplanen att biblioteket skall öka sitt samarbete med andra enheter i 
Kulturförvaltningen. Av biblioteksplanen framgår det tydligt att samarbete mellan olika 
bibliotek i kommunen är en viktig del i arbetet för att nå de mål som 
biblioteksverksamheten strävar efter.151  
 
Barn är en prioriterad grupp i kommun A:s biblioteksplan. Då språkutveckling och 
läsvanor är viktiga redan i tidiga åldrar så har biblioteket ett samarbete med BVC, 
barnavårdscentralen. Via BVC inbjuds föräldrar med barn i 8-månaders ålder till en 
träff där barnbibliotekarien informerar om barns språkutveckling.  Biblioteket erbjuder 
sagostunder för barn i åldrarna 4-6 år och förskolan bjuder in barn mellan 5-6 år till 
"boklek", där baren får lära sig hur biblioteket fungerar med hjälp av anpassade lekar.152 
Det finns även en bokcirkel för barn och ungdomar mellan 12-14 år, där böcker 
diskuteras och boktips förmedlas.153 
 
För barn med olika former av funktionshinder finns ”Äppelhyllan”. Här finns det böcker 
för barn med funktionshinder men även om barn med funktionshinder. ”Äppelhyllan” är 
till för att sprida läsglädje till barn med funktionshinder men den fungerar även som 
inspiration och stöd till föräldrar med funktionshindrade barn.154  
 
Biblioteket erbjuder en hel del tjänster för människor som inte kan ta sig till biblioteket 
på egen hand. Det finns en verksamhet som kallas för ”Boken kommer”, som jobbar 
med att nå ut med böcker till människor runt om i kommunen som har svårt att ta sig in 
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till biblioteket. Med ”Boken kommer” så skickas boken eller böckerna till användaren 
med hjälp av en budfirma. De som bor på äldreboenden kan få hjälp av ett läsombud, 
vilka får boktips via träffar på biblioteket för att sedan informera vidare om tipsen. 
Biblioteket erbjuder också träffar för äldre, där de får lära sig hur en dator fungerar samt 
att de får veta hur Internet fungerar.155  För användare som lider av synskada eller någon 
annan form av läshinder så finns det en läs- och skrivtekniker som kan hjälpa till på 
huvudbiblioteket. det finns även en dator med dyslexi- och förstorningsprogram, 
talstyrning, punktskriftsdisplay, talsyntes och kamera för användare som har läs- och 
skrivsvårigheter. För synskadade finns det även talböcker på kassettband och DAISY-
böcker (Digitalt Anpassat InformationsSYstem)156. Biblioteket har möjlighet att ladda 
ner ett stort antal böcker från TPB (Tal- och Punktskriftsbiblioteket) för att sedan kunna 
bränna ut dem på skivor. Då DAISY-skivorna kräver en speciell skivspelar som är 
svårthanterlig så arbetar nu biblioteket med att ett projekt som kallas för ”Mp3-boken 
kommer”.157 
 
Det finns inte bara ett samarbete mellan kommunens olika bibliotek utan även mellan 
folkbiblioteket och andra enheter inom kulturutbudet. Min respondent förklarar att det 
finns ett starkt samarbete inom hela kulturförvaltningen, vilket kan förstås genom att de 
många kulturella enheter är belägna i samma byggnad, kulturhuset. Att få besökare att 
komma till kulturhuset är något som hela husets kulturenheter vinner på. Det går att 
säga att hela huset arbetar åt samma mål. Bibliotekschefen menar att samarbete är 
viktigt för bibliotekens utveckling. Det är en nödvändighet och en självklarhet att ta 
vara på varandras kunskap och idéer.158  
 
Bibliotekschefen menar att bibliotekets viktigaste uppgift är att tillhandahålla all form 
av litteratur, från gammal till ny. Hon menar att det också är viktigt att erbjuda olika 
former av litteratur, såväl analoga som digitala. Biblioteket skall vara en plats där för 
samhällsinformation erbjuds, det skall finnas möjligheter till mötesplatser och det skall 
ses som ett komplement till det livslånga lärandet. För min respondent är det viktigt att 
biblioteket ses som en uppskattad, rofylld plats som erbjuder möjlighet till avkoppling 
och eftertanke.159  
 

Här kan människor träffas utan krav, man kan komma i samspråk över 
en tidningsartikel eller i samband med ett program och inse att man 
delar tankar och värderingar. Man kan träffas i en ”öppen bokcirkel” 
och prata om en bok som man läst, eller skulle vilja läsa. Personalen 
fyller en underskattad funktion som de som många kommer för att 
prata en stund med – trots att vi har ett utmärkt självbetjäningssystem. 
Alltid finns det något att fråga om för att få sig en liten pratstund, för 
en del kanske den enda den dagen.160 

 
Bibliotekschefen ser biblioteket som en självklar mötesplats för invånare i kommunen, 
men det är även en central mötesplats för inresande till kommunen. Hon förklarar att 
närheten till tåg- och busstationen gör att biblioteket besökts av tusentals personer varje 
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vecka, då pendlare och elever på kommunens skolor som fördriver tiden inne på 
biblioteket.161 
 
 
6.1.3 Folkbibliotekets profil i kommun A 
 
I kommun A:s biblioteksplan står det att det är viktigt att varje medborgare, oavsett 
ursprung, ålder och kön skall kunna uppleva mångsidigt kultur och att kulturen är en 
förespråkare för samhällsutveckling och ”det goda livet”. Biblioteksplanen visar på ett 
tydligt sätt hur integrerat biblioteket är i kommunens övriga kulturutbud och att med 
hjälp av ett kulturellt samarbete så kan välfärden i kommunen öka.162  
 
Användningsområdet för biblioteket i kommun A är stort. När jag besökte biblioteket 
såg jag många besökare som satt tillsammans och diskuterade med varandra. Det var 
allt från studenter som analyserade Immanuel Kant till några äldre herrar som 
diskuterade en tidningsnotis. Det är tydligt att biblioteket fungerar som en mötesplats 
för människor, något som också framgick ur både intervjun med kulturpolitikern och 
bibliotekschefen. Det samarbete som biblioteket driver med bland annat kommunens 
barnavårdscentraler ökar medvetenheten kring biblioteket som ett socialt rum, en social 
mötesplats.  
 
Bibliotekets placering påvisar det strategiska samarbete som finns mellan kommunens 
olika kulturverksamheter. Genom att placera biblioteket i kommunhuset så får det en 
central plats inom den lokala kulturverksamheten. Intervjun med kulturpolitikern 
påvisar att biblioteket har en viktig roll inom kulturen och att det fyller sin plats i 
kulturhuset på ett mycket bra sätt. Genom att placera olika kulturverksamheter i samma 
byggnad ger det kommunen en möjlighet till ett ökat samarbete mellan kulturella 
enheter. Från mitt besök i kulturhuset framgår det att det är mycket människor som 
vistas där. Det är lätt att ta sig från en verksamhet till en annan, något som 
kulturpolitikern hoppas skall bli ännu lättare i framtiden. Placering i kulturhuset gör att 
biblioteket inte har några större konstarrangemang eller filmvisningar, då det finns både 
konsthall och filmstudio i andra delar av huset. Detta till trots, så är biblioteket ändå 
väldigt framträdande i sin roll som kulturcentrum. Det är framförallt barn- och 
ungdomsavdelningen på biblioteket som erbjuder aktiviteter men det förekommer även 
författarkvällar, öppna bokcirklar och poesikvällar för vuxna. Strategin för kulturhuset 
ligger i att locka besökare till flera olika verksamheter i samma hus. De olika 
verksamheter drar folk till kulturhuset, något som är positivt för alla aktiva 
verksamheter som befinner sig där.  
 
Närheten och samarbetet med ortens högskola gör att biblioteket har ett ansenligt utbud 
av kurslitteratur och referenslitteratur. Utbudet kan ses som ett komplement till det 
bibliotek som finns på högskolan. Bibliotekschefen säger att det kommer en stor del 
studenter från högskolan men det kommer även studenter och distansstudenter som 
tillhör andra högskolor och universitet till folkbiblioteket. En stor mängd 
grundskolelever använder sig också av biblioteket som en utbildningsplats där de kan 
söka information för olika skoluppgifter. Möjligheten att ta med den egna datorn gör 
biblioteket i kommun A till en lugn och rofylld studieplats. Det finns gott om 
referensböcker, kurslitteratur och uppslagsverk till hjälp samtidigt som ett trådlöst 
nätverk tillhandahåller en stor mängd med databaser.  
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Bibliotekschefen menar att alla bibliotek är informationscentrum. Att kunna tillgodose 
olika former av information är bibliotekets viktigaste uppgift. Det finns gott om 
möjligheter att söka information, bland annat med hjälp av böcker, tidskrifter och 
databaser. Bibliotekschefen förklarar att personalen på biblioteket försöker att göra det 
möjligt att kunna tillgodose så mycket information som möjligt.163 Vid mitt besök får 
jag uppfattningen att det är många som utnyttjar biblioteket som en informationsresurs 
och det går att se biblioteket som en resurs i kommunen.  
 
Det framgår tydligt från intervjun med kulturpolitikern att biblioteket är väl etablerat i 
den lokala kulturpolitiken, till stor del kan detta tänkas bero på den strategiska 
placeringen i kulturhuset där bland annat konsthall och konstmuseum är belägna. 
Biblioteket i kommun A är förankrat i alla fyra biblioteksprofiler som Andersson och 
Skot-Hansen164 identifierat; socialt centrum, kulturcentrum, utbildningscentrum och 
informationscentrum. Det framgår tydligt från båda intervjuerna och mitt besökt på 
biblioteket att det är ett välfungerande bibliotek som har god förankring i de fyra 
profilerna. Det centrum som ändå är det mest framträdande är som kulturcentrum. Den 
strategiska placeringen och det samarbete som pågår i kulturhuset gör att biblioteket blir 
del av något större. De olika verksamheterna i kulturhuset hjälper till att locka besökare 
på ett gemensamt plan. Biblioteket är ett väl förankrat informationscentrum likväl som 
utbildningscentrum, framförallt med tanke på samarbetet med grundskolor och 
högskolor. Bibliotekets uppsökande verksamhet ”Boken kommer” gör att biblioteket 
når fram till dem som inte kan komma till biblioteket stärker också bibliotekets roll i 
samhället. Samarbetet mellan biblioteket i kommun A och bibliotek i andra kommuner 
ökar medvetenheten kring bibliotekets möjligheter och stärker deras 
utvecklingsförmåga. Biblioteket är även ett väl ansett socialt centrum, som skapar 
möten mellan människor, personal och information. Biblioteket har på alla tänkbara sätt 
en funktion som mötesplats och resurs i kommunen. Att samverkan är en viktig del för 
att stärka bibliotekets verksamheter framgår tydligt ur båda intervjuerna. Samverkan 
hjälper till att utveckla biblioteket för att på så sätt kunna öka invånarnas medvetenhet 
om bibliotekets möjligheter och dess funktion som en resurs för en både den 
kommunala och den individuella utvecklingen. 
 
6.2 Kommun B 
 
Intervjun med kulturpolitikern genomfördes tre dagar före intervjun med 
bibliotekschefen, på grund av att det inte fanns någon möjlighet att genomföra 
intervjuerna på samma dag. Besöket på biblioteket genomfördes samma dag som 
intervjun med kulturpolitikern. Kulturpolitikern har jobbat inom kommunen sedan 
1980-talet och har haft sin nuvarande position sedan 2002. Bibliotekschefen har haft sin 
tjänst sedan 2004. 
 
Kommunen består av 10 tätorter och 6 mindre orter samt flertalet mindre byar. 
Befolkning i kommunen uppgick till dryga 32000 under det 4:e kvartalet av 2010. 
Befolkningskurvan i kommunen har varken minska eller ökat markant utan varit relativt 
jämn under de senaste 18 åren, mellan dryga 31000 till knappa 32000.165  
   
De största arbetsgivarna inom kommunen är inom tillverknings och utvinningsindustrin 
samt inom vård och omsorgssektorn.166 I mars 2010 låg kommunens totala arbetslöshet 
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för personer mellan 20-64 år på 8 %. Den totala arbetslösheten i Sverige, för personer i 
samma ålder, låg vid samma tidpunkt på 7 %. 167 
 
Den pedagogiska verksamheten i kommunen utgörs av förskolor, grundskolor, ett 
gymnasium, och olika nivåer av särskolor. Kommunen erbjuder ett stort utbud av 
vuxenutbildningar, bland annat universitets- och högskoleutbildningar, 
yrkeshögskoleutbildningar, vuxenutbildning och svenska för invandrare. Det finns även 
en musikskola i kommunen som utöver musik arbetar mycket med utveckling inom 
drama, teater och dans.168  
 
6.2.1 Kulturverksamheten i kommun B 
 
Kommunen har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det finns ett flertal 
idrottsanläggningar, en simhall, museer och friluftsanläggningar. Det finns biografer, 
teatersällskap, dansföreningar, musikskola och intresseföreningar för till exempel 
bowling och paintball.169  
 
Kommunen har återkommande kulturarrangemang varje år som uppskattas av både den 
lokala befolkningen och inresta besökare från andra delar av landet. Till en del av 
kommunens kulturarrangemang så bjuds utställare in från andra delar av världen för att 
få nya erfarenheter och skapa nya kontakter.170  
 
Det politiska ansvaret för kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen ligger på Kultur- 
och fritidsnämnden, där bland annat museiverksamhet, folkbiblioteksverksamhet och 
badverksamhet ingår. Under Kultur- och fritidsnämnden ligger Kultur- och 
fritidsförvaltningen som har förvaltningsansvar över kommunens 
folkbiblioteksverksamhet, simhallar och de två museer som speciellt värnar om 
kommunens kulturarv. Kommunen har ett kulturpolitiskt program som antogs av 
kommunfullmäktige i augusti 2010. Det kulturpolitiska programmet syftar bland annat 
till:  
 

 att kulturen skall vara tillgänglig för alla kommuninvånare och ge alla som 
lever och verkar i […] kommun tillgång till ett kulturliv med kvalitet och 
mångfald.  

 att tillgängliggöra, bruka och varsamt utveckla det lokala 
kulturarvet. 

 att upprätthålla och utveckla en upplevelserik, hållbar, estetiskt 
genomtänkt och attraktiv fysisk miljö. 

 att göra det lokala kulturlivet, kulturarvet samt kulturevenemangen 
kända även utanför [kommun B].171 

 
Programmet hjälper kommunen att inrikta sitt kulturpolitiska arbete under en 10-
årsperiod och är övergripande för kommunens alla verksamheter. Det framgår i det 
kulturpolitiska programmet att friskvårdande faktorer kan utgöra en viktig del av den 
kommunala kulturen och det anses därför att det är viktigt med en god tillgång av 
kulturella aktiviteter som kan öka invånarnas livskvalitet. Barn och ungdomar är en 
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prioriterad grupp i kommunens kulturpolitiska program vilket speglas olika aktiviteter 
som ordnas för förskoleklasser, grundskoleklasser och musikskola.172  
 
Kommun B ligger i ett område som är rikt förankrat i det lokala kulturarvet. Att 
kulturarvet spelar en viktig roll i kommunen speglas i det kulturpolitiska programmet:  
 

Vårt kulturarv är den grund som vi alla står på. […] Vårt 
gemensamma kulturarv berättar inte bara om den tid som varit utan 
hjälper oss att förstå samtiden och skapa bilder av vår framtid. Att ha 
kunskap om vår historia och ha förståelse för det samhälle vi lever i är 
en förutsättning för att kunna delta aktivt i den demokratiska 
processen. 173 

 
Kulturpolitikern förklarade att det finns närmare 20 museer och 35 hembygdföreningar i 
kommunen. Med hjälp av en samordnare så finns det ett fungerade nätverk mellan 
kommunens alla museum. Samma sak gäller även för alla hembygdsföreningar, då de 
ofta samarbetar med olika projekt. Runt om i kommunen går det att finna spår ända 
tillbaka till stenåldern. En av kommunens största attraktion för turism ligger i att det 
finns en stor mängd gånggrifter, begravningsfält och kyrko- och klosterruiner att 
besöka.174 
 
I det kulturpolitiska programmet framgår det att kommunen tycker det är viktigt med 
samverkan, inte bara mellan olika verksamheter inom den egna kommunen utan mellan 
kommun och region, genom gränsöverskridande projekt både inom EU och utanför: 
 

Samverkan mellan kommun och region är viktig för utbyte av 
erfarenheter, finansiering, samordning, men också för genomförande 
av olika projekt, programaktiviteter och marknadsföring. Inte minst 
gäller det utbyte inom smalare kulturområden, där kommunen har 
svårt att upprätthålla kompetens och resurser.175 

 
Kulturpolitikern menade att samverkan inom kommunen ligger till grund för många 
kulturella verksamheters överlevnad. I en mindre kommun finns det många 
organisationer och verksamheter som är av mindre storlek och utan stora ekonomiska 
möjligheter att marknadsföra sig kan det vara svårt att visa upp verksamheten för 
allmänheten. Min respondent fastslog att det är viktigt med samverkan mellan 
kommunens alla organisationer så att de kan dra nytta av varandra och hjälpa varandra 
att utvecklas. Kulturpolitikern ansåg att det är viktigt att det finns fungerade nätverk, 
även utanför kommungränserna. Genom samverkan mellan kommuner, och även 
samverkan med andra länder, så stärker kommunen sina erfarenheter och därigenom sin 
konkurrenskraft.176  
 
Kulturpolitikern menade att en viktig del av kommunens arbete ligger i att värna om 
kulturarvet och där spelar biblioteket en viktig roll. Biblioteket hjälper till att sprida den 
kulturella kunskapen så att den når ut till användarna. Bibliotekets position i samhälle 
stärks av ett samarbete med andra kulturella verksamheter i kommunen, och då 
biblioteket är en verksamhet som främjar ett levande kulturarv så hjälper biblioteket till 
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att stärka andra verksamheter i kommunen. Kulturpolitikern förklarar vidare att hur bra 
det än är med samarbete så finns det ibland hinder som stoppar möjligheterna till 
samverkan mellan olika organisationer och verksamheter. Sedan finanskrisen slog till 
2008 så har kommunen haft ett stort besparingskrav och det har i sin tur inneburit 
ekonomiska förändringar för alla delar av kommunens verksamheter.177 Kulturpolitikern 
menar att även då det finns en önskan om ett bättre samarbete mellan biblioteket och 
andra verksamheter i kommunen så gör kommunen sitt bästa med de resurser som finns 
och jobbar hårt med att visa kommunens framåtanda i tuffa tider.178  
 
6.2.2 Biblioteksverksamheten i kommun B  
 
Kommunens biblioteksverksamhet består av ett huvudbibliotek i centralorten och 6 
biblioteksfilialer som ligger i de största tätorterna. Bibliotekets huvudbyggnad är en 
tvåvåningsbyggnad med källarplan där det finns ett öppet magasin samt en hörsal. 
Tidigare bestod verksamheten även av en bokbuss som uppsökte de platser som inte 
täcktes av biblioteksfilialerna, men på grund av besparingskrav lades den verksamheten 
ner 2004. För att ändå försöka värna om en levande landsbygd så jobbar kommunen 
mycket med att stärka biblioteksfilialer. Kommunen har ett stort antal skolbibliotek för 
grundskoleelever och ett skolbibliotek för gymnasieelever. Det finns också ett bibliotek 
på kommunens centrum för vuxenutbildning.179  
 
I kommunen finns det också ett sjukhusbibliotek som består av en medicinsk avdelning 
och en allmän avdelning. Vårdtiderna på sjukhuset är korta så biblioteket nyttjas inte så 
mycket av allmänheten utan används främst av personalen, men dess medier är även 
tillgängliga för både patienter och anhöriga. Sjukhusbiblioteket är under samma ledning 
som två andra sjukhusbibliotek i två närliggande kommuner.180 
 
Kommunen har en biblioteksplan fastställdes av kommunfullmäktige under 2008 och 
sammanfattar bibliotekets dagssituation samt de mål som kommunen har med 
biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen förespråkar samverkan för god service och att 
biblioteken skall fungera som en naturlig mötesplats. Det är viktigt att alla som vill 
besöka någon del av kommunens biblioteksverksamheter skall få göra det och att alla 
besökare får ett vänligt bemötande. Då kommunens utbildningsnivå är relativt låg i 
jämförelse med Sverige i stort så vill kommunen att biblioteket skall verka som en 
resurs för att höja den utbildningsnivån. Biblioteken skall också vara rustade att bemöta 
språkutveckling, lärande och informationssökningar. Det finns invånare i kommunen 
som kommer från många olika kulturer och det är viktigt att biblioteksverksamheten 
kan bemöta kraven från alla tänkbara användare. Kommunen vill att 
biblioteksverksamheten skall bryta segregationen och verka för att invånare från andra 
kulturer skall kunna bevara och utveckla sina möjligheter till dubbla kulturer.181 
 
Biblioteksverksamheten i kommunen har arbetat mycket med att kunna erbjuda 
tillgänglighet för alla tänkbara användare. Huvudbiblioteket är öppet alla vardagar med 
undantag på sommaren och biblioteksfilialernas öppettider är anpassade efter önskemål 
från användare. Funktionshinder skall inte vara något hinder för att kunna nyttja de 
tjänster som biblioteket kan erbjuda. Anpassning av biblioteksverksamheten så att den 
fungerar för funktionshindrade användare sker i samverkan med kommunens 
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handikappsförbund. Biblioteket erbjuder en mängd olika tjänster för funktionshindrade 
användare, bland annat böcker med stor stil, lättlästa böcker (LL-böcker) och talböcker. 
Huvudbiblioteket har en specialdator med anpassade program som talsyntes, 
punktskriftsdisplay, förstoringsteknik och scanningsteknik samt en läs- och 
skrivtekniker som kan hjälpa till med vägledning. På biblioteket finns också en 
avdelning med böcker för och om barn med funktionshinder, Äppelhyllan. Här finns 
också DAISY-böcker (Digitalt Anpassat InformationsSYstem)182, böcker och film på 
teckenspråk, taktila böcker och böcker som läses med fingrarna.183  
 
Kommunens biblioteksverksamhet saknar en uppsökande verksamhet som jobbar med 
att nå ut till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Det fanns tidigare en 
socialbibliotekarie som arbetade med att förmedla olika medier till dem som inte hade 
möjlighet att komma till biblioteket. Ålderdomshem var en av målgrupperna i den 
uppsökande verksamheten som lades ner på grund av besparingskrav i mitten av 1990-
talet.184 
 
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp inom biblioteksverksamheten i kommun 
B. Barnavdelningen arbetar aktivt med åtgärder för att stimulera läslust hos barn och 
ungdomar.185 I biblioteksplanen framgår det att biblioteket har ett nära samarbete med 
förskolor och skolor i kommunen för att på bästa sätt utveckla barns och ungdomars 
läsning.186 Biblioteken erbjuder ett kulturinriktat program för barn upp till 5 år som 
innehåller barnteater, musik, rim och ramsor och sagostund. Biblioteket anordnar även 
olika aktiviteter för barn och ungdomar under skolloven. Programmet för barn är en 
mycket viktigt del av hela den lokala biblioteksverksamheten och har därför även en 
betydande roll inom filialverksamheten.187 I biblioteksplanen så framgår det att det är 
inom utlåning av barn och ungdomslitteraturen som ökat mest de senaste åren och det är 
inte så konstigt när det är just den del av verksamheten som prioriteras.188 
 
Bibliotekschefen berättar att det ordnas mycket mer aktiviteter till barn och ungdomar 
än vad det gör till de vuxna besökarna på grund av ekonomiska begränsningar, men det 
ordnas bland annat poesikvällar, musikevenemang, författarkvällar och föreläsningar för 
de vuxna biblioteksbesökarna.  
 
På frågan om hur biblioteket uppfyller samhällets krav på verksamheten svarade 
bibliotekschefen att det är stor efterfrågan på talböcker för funktionshindrade, samt att 
det finns en stor efterfrågan på ljudböcker till dem som inte är berättigade till att låna 
talböcker. Det finns även en stor mängd av användare som efterfrågar olika former av e-
böcker, böcker som användaren laddar ner från bibliotekets katalog till en egen dator 
och som försvinner när lånetiden har gått ut. Vidare förklarar bibliotekschefen att det 
finns en väldigt stor efterfrågan på dagstidningar på biblioteket, men på grund av 
besparingskrav så har biblioteket varit tvungna att minska utbudet av tidningar i 
tidningsrummet. Bibliotekschefen menar att kravet på den information som söks inte 
alltid kan uppfyllas men att biblioteket gör sitt bästa för att tillgodose de krav på 
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verksamheten. Bibliotekschefen menar att det är förmedling av information som är en 
av de viktigaste delarna för verksamheten.189 
 
På frågan om samarbete mellan kommunens biblioteksverksamhet och andra 
kommunernas biblioteksverksamhet förklarar bibliotekschefen att det finns ett 
samarbete mellan kommun B:s bibliotek och biblioteksverksamheterna i 4 andra 
kommuner, där bland annat biblioteket i kommun C finns med. Detta samarbete berör 
fjärrlån och går ut på att de 5 kommunerna får pengar från regionen för att kunna köpa 
böcker till ett gemensamt bestånd, vilka sedan kan skickas runt mellan kommunerna. 
Det blir mer ekonomiskt än att fjärrlåna böcker från ett bibliotek som ligger långt bort. 
Det finns även ett stort samarbetsprojekt kring ett medieinköpsavtal. Detta projekt 
involverar en stor mängd av alla folkbibliotek i regionen, inkluderat biblioteket i 
kommun A och i kommun C.190  
 
Angående bibliotekets samarbete med andra organisationer och verksamheter i 
kommunen så menar bibliotekschefen att det inte finns några pengar till att några större 
samarbeten, förutom för barn och ungdomar. Ibland kan det förekomma samarbeten 
med musikskolan men det är inte så väldigt vanligt förekommande. Bibliotekschefen 
berättar att det finns ett samarbete mellan biblioteket och kommunens studieförbund, ett 
samarbete som framför allt innebär ekonomisk hjälp för biblioteket då det kommer 
mycket studerande till huvudbiblioteket. Hon berättar att biblioteket erbjuder trådlöst 
nätverk, vilket är mycket uppskattat bland studenter som önskar sitta på biblioteket för 
att studera med egen dator. Med hjälp av ett trådlöst nätverk så finns det möjlighet att 
från egen dator nå det databaser som biblioteket kan erbjuda samtidigt som en stor 
variation av böcker, uppslagsverk och tidningar finns att tillgå.191  
 
Det finns ett samarbete mellan biblioteket och [kommunens B:s] släktforskarföreningen, 
då [kommunens B:s] släktforskarföreningen har sitt släktforskarrum i bibliotekets 
magasin. Att släktforskarrummet ligger i samma byggnad som biblioteket ger en ökad 
tillgänglighet för användare, då släktforskarrummets öppettider är de samma som 
bibliotekets. Det är tydligt att bibliotekschefen tycker att samarbete är viktigt för att 
lyfta fram verksamheter i kommunen men hon påvisar att det finns ekonomiska problem 
som hindrar utvecklingen av bättre samarbeten mellan biblioteksverksamheten och 
andra verksamheter och organisationer i kommunen.192  
 
När jag frågar om biblioteket och dess funktion som social mötesplats så svara 
bibliotekschefen att det är viktigt att ett bibliotek kan ses som en social mötesplats då en 
fri och kravlös mötesplats är en avgörande för hela biblioteksverksamheten. 
Bibliotekschefen anser att biblioteket i kommunen är en mycket viktigt mötesplats, och 
då framför allt för studerande och för alla de invandrargrupper som finns i kommunen. 
Det går att träffas på biblioteket utan att ha något direkt ärende dit. Som besökare går 
det att träffas och prata, läsa tidningar eller använda datorerna. Det är inte nödvändigt 
att det måste finnas ett ärende med biblioteksbesöket men det är välkomnande ändå.193  
 

Vi är nog den enda mötesplatsen egentligen i kommunen som man 
bara liksom kan gå till så, utan vidare.194 
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I samband med att vi pratar om biblioteket som en social mötesplats så förklarar 
bibliotekschefen att det finns en önskan om att bygga ett café i anslutning till 
biblioteket. I dagens läge finns det en kaffeautomat som används mycket flitigt av 
biblioteksanvändarna men ett café vore att föredra. Tyvärr finns det begränsningar med 
både bibliotekshuset och ekonomin så det finns inga planer på att bygga något. 
Bibliotekschefen menar dock att ett café i bibliotekshuset skulle kunna locka fler 
besökare och öka sin funktion som social mötesplats.195 
 
I slutet av intervjun beskriver bibliotekschefen det förtroende som användarna har för 
sitt bibliotek och för dem som jobbar på biblioteket. Hon berättar att det finns 
biblioteksanvändare som ringer eller kommer in och frågar om allt mellan himmel och 
jord. Bland annat kommer användare in med sina korsord där det saknas några ord eller 
ringer och frågar om radions musikkryss på lördagsförmiddagen. Hon känner sig stolt 
över sin personal då bibliotekets användare kommer till dem med övertygelsen om att 
ifall man jobbar på biblioteket i kommun B, då vet man svaret på det mesta.196 
 
6.2.3 Folkbibliotekets profil i kommun B 
 
Att folkbiblioteket i kommun B är en viktig del av den kommunala verksamheten 
framgår av både intervjun med kulturpolitikern och av intervjun med bibliotekschefen. 
Kommunens besparingskrav gör dock att biblioteket inte har något direkt samarbete 
med andra verksamheter, trots en önskan från både kulturpolitiker och bibliotekschef att 
det skulle finnas det. Det dokument som sammanställer kommunens kulturpolitiska 
program visar att biblioteket har en viktig roll för kommunens välfärd och under 
intervjun med kulturpolitikern förstår jag att även om samarbetet med biblioteket är 
begränsat så finns det en insikt i bibliotekets verksamhet och dess betydelse för 
kommunens invånare.  

 
[Kommun B:s] bibliotek är en mötesplats och ett kulturellt 
informationscentrum för alla medborgare. Ett gott bemötande mot alla 
kunder är av högsta vikt.197  

 
Vid mitt besök på biblioteket var det tydligt att det var mycket folk i rörelse på 
biblioteket. Det fanns allt från pappor som stressat lämnade tillbaka barnböcker och 
mammor med barnvagnar till personer som sätt och läste böcker och tidningar eller 
arbetade vid någon dator. Jag fick intrycket att biblioteket i kommun B var ett bibliotek 
som verkligen används av invånarna i kommunen. Från intervjun med bibliotekschefen 
framgick det att biblioteket har många besökare men att det finns en önskan om att 
kunna utveckla biblioteket så att fler användare kan lockas till biblioteket. Högt upp på 
listan över vad som borde tillkomma på biblioteket är ett café, men det finns problem 
med både utrymme i bibliotekshuset och med ekonomiska möjligheter som gör att detta 
önskemål inte ser ut att bli uppfyllt inom en överskådlig framtid. Att biblioteket är en 
social mötesplats är något som bibliotekschefen anser vara viktigt, biblioteket är en 
plats dit användare kan komma utan att ha något egentligt ärende.198  
 
Utifrån intervjun med kulturpolitikerna framgår det tydligt att biblioteket har en viktig 
roll i bevarandet av den lokala litteraturen, hembygdslitteraturen. På så sätt går det att 
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identifiera biblioteket som ett kulturcentrum, då det finns ett speciellt rum som enbart 
berör hembygdslitteratur. På biblioteket finns det även ett stort utbud av barnkultur som 
stärker bibliotekets som kulturcentrum, vilket också bidrar till att öka 
kommuninvånarnas medvetenhet kring biblioteket. Det finns en önskan om ett ökat 
samarbete med andra organisationer men kommunens ekonomiska situation gör att det 
inte finns något utrymme för det för tillfället. Det är lite synd att biblioteket inte har 
något större samarbete med kommunens övriga kulturförmedlare, speciellt då det finns 
ett sådant gott samarbete mellan den stora mängd hembygdsföreningar som finns. Trots 
bristen på samarbete så får jag känslan av att biblioteket ändå har en väl identifiera roll 
som kulturcentrum och som kulturresurs i kommunen. 
 
En av de få verksamheter som biblioteket har ett större samarbete med är kommunens 
studieförbund. Det finns en stor del studenter i kommunen, allt från gymnasieelever och 
distansstudenter till dem som läser någon av de utbildningar som erbjuds på 
kommunens center för vuxenutbildningar. Det framgår tydligt att projektet att installera 
ett trådlöst nätverk i bibliotekets lokaler nyttjas till stor del av besökare som är 
studenter, vilka väljer att arbeta med sin egen dator i bibliotekets lokaler. Det goda 
samarbetet mellan folkbiblioteket och studieförbunden gör att folkbiblioteket kan ses 
som en resurs i samhället för utbildning och kunskapsutveckling. Trots det faktum att 
det är studenter som främst använder sig utav det trådlösa nätverket så finns det också 
vanliga användare som kommer till biblioteket för att nyttja tjänsten. För användare 
finns det möjligheter till att både använda sig av de datorer som är stationära på 
biblioteket och att ta med sig sin egen dator till biblioteket lokaler. Tillsammans med 
alla de böcker som biblioteket hyser och de databaser som biblioteket tillhandhåller gör 
det att biblioteket har en stark framtoning som utbildningscentrum.  
 
Att tillhandahålla information är något som är grundpelaren i bibliotekens verksamhet 
menar bibliotekschefen.199 Information kommer i många former, bland annat böcker, e-
böcker, talböcker, ljudböcker och tidningar. Det är dessa former av information som 
utgör grunden för ett bibliotek. Från intervjun med bibliotekschefen går det att utläsa att 
folkbiblioteket i kommun B gör sitt bästa att tillgängliggöra så mycket av den 
information som efterfrågas som möjligt. På grund av besparingskrav har 
tidningsbeståndet i bibliotekets tidningsrum minskat men vid mitt besök tyckte jag ändå 
att det fanns ett stort utbud av både svenska tidningar och utländska tidningar. Det är 
tydligt att biblioteket jobbar mycket med att vara tillgängligt till alla användare för att 
kunna ge bästa tänkbara service. Tjänster till dem som har läs- och skrivsvårigheter, 
trådlöst nätverk och möjlighet till släktforskning är alla medel som hjälper till att 
förankra biblioteket som en informationsresurs i det lokala samhället.   
 
Det är tydligt att det går att identifiera biblioteket i kommun B inom alla fyra profiler 
enligt Andersson och Skot-Hansens modell.200 Det är som utbildningscentrum och som 
informationscentrum som bibliotek B är mest framträdande. De flesta av bibliotekets 
resurser läggs på att skapa en studiemiljö som underlättar för dem som vill ta med sitt 
arbete till biblioteket. Samarbetet med studieförbunden resulterar i att biblioteket ökar 
sin roll som en resurs för utbildning inom kommunen. Samarbete med bibliotek i 
närliggande kommuner och biblioteket i regionen som helhet gör att konkurrenskraften 
ökar och även att biblioteket och dess personal får en större kunskapsbank. Att dela med 
sig av kunskap och erfarenheter medför fler möjligheter till utveckling och på så sätt 
kan biblioteket stärka sina roller i sitt lokala samhälle. Det är tydligt att kommunen vill 
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utveckla biblioteket som en utbildningsresurs, något som kan hjälpa kommunen att 
förbättra utbildningsnivån i kommunen.   
 
Biblioteket jobbar också mycket med, vad chefsbibliotekarien kallade ”udda grupper”, 
användare med olika sorters funktionshinder. 201 Vid mitt besök på biblioteket kunde jag 
se att det finns stor mängd information för alla tänkbara användare med olika 
funktionshinder och den informationen finns tillgänglig för alla som kan tänkas dra 
nytta av den. Bibliotekschefen berättade att allt jobb som personalen har lagt ned på att 
få personer med olika funktionshinder att komma till biblioteket har nu gett resultat. 
Hon säger användare som inte tidigare har vågat komma till biblioteket, till exempel 
dyslektiker, nu vågar komma för att låna böcker. Hon är stolt över att funktionshindrade 
användare visar att de kan göra vad de vill och inte låter sig stoppas av begränsningar 
som de trodde fanns, alla kan läsa bara de vill.202 
 
Inom kulturområdet så erbjuder inte biblioteket så mycket för de vuxna användarna, 
satsningen är högre inom barn och ungdomskulturen. Biblioteket har ett stort kulturellt 
utbud för barn i alla åldrar. Bristen på samarbete med andra kulturinstitutioner i 
kommunen gör att biblioteket som kulturcentrum är den minst framträdande profilen, 
framför allt för de vuxna användarna. Ett bibliotek kan alltid ses som en förmedlare av 
kultur men för att bli mer påtagligt som kulturcentrum skulle det till exempel kunna 
ordnas konstutställningar för lokala förmågor, professionella som amatörer och det 
skulle och kunna ordnas författarkvällar och fler tillfällen för bokcafé. Det finns en del 
kulturarrangemang för de vuxna användarna men en utveckling skulle stärka biblioteket 
som kulturcentrum. Trots att biblioteket inte har någon uppsökande verksamhet så gör 
de 6 biblioteksfilialerna att kommunen får en levande landsbygd där biblioteket kan ha 
en betydande roll i kommuninvånarnas vardag även om de inte har möjlighet att besöka 
huvudbiblioteket i centralorten.  
 
6.3 Kommun C 
 
Intervjun med kulturpolitikern kunde inte genomföras samtidigt som intervjun med 
bibliotekschefen. Därför förlades intervjun med kulturpolitikern till fyra dagar före 
intervjun med bibliotekschefen. Kulturpolitikern har haft många olika tjänster inom 
kommunen men den nuvarande har hon haft i 10 år, sedan 2001. Bibliotekschefen har 
haft olika positioner inom kommunens biblioteksverksamhet men har haft sin 
nuvarande tjänst som chef sedan 1992.  
 
Kommun C består av 3 tätorter och 10 mindre orter eller byar. Kommunens befolkning 
uppgick till knappt 13000 under det 3:e kvartalet av 2011203, en siffra som har ändrats 
väldigt lite sedan 1999.204  
 
Kommunens största arbetsgivare är inom tillverkning och utvinning samt inom vård och 
omsorgssektorn. Inom tillverkning och utvinning jobbar 16 % av kommunens invånare 
och inom vård och omsorg finns 34 % av kommunens arbetstillfällen. I början av 2010 
låg kommunens arbetslöshet på 9 % i jämförelse till den totala arbetslösheten i Sverige 
som vid samma tidpunkt låg på 7 %.205 
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Den pedagogiska verksamheten i kommunen utgörs av förskolor, fritidshem, 
grundskolor och en gymnasieskola. Kommunens gymnasieskola erbjuder särskola och 
ett speciellt utbildningsprogram för elever som diagnostiserats med Aspergers syndrom. 
Det finns även en skola som erbjuder ett antal kurser och utbildningar på eftergymnasial 
nivå och en kulturskola som erbjuder utbildning inom bild, drama och musik till 
förskolbarn, grundskolelever och gymnasiestudenter.206   
 
6.3.1 Kulturverksamheten i kommun C 
 
Kulturlivet i kommunen består bland annat av museer, konsthall och bibliotek. Det finns 
simhall, sporthallar för olika sorter av sport, ridhall, golfbana och motionsspår. 
Kommunen ligger i ett område med mycket varierad natur, vilket bjuder in till 
vandringsleder som går utmed vattendrag, genom stora skogar och ut på öppna fält och 
betesmarker. Det finns många goda möjligheter till fiske då det ligger en stor mängd 
sjöar runt omkring i kommunen. Runt om i kommunen finns det också möjligheter att 
besöka olika historiska platser som stenbrott, kyrkor och gravfält från brons- och 
järnåldern. 207 
 
Det politiska ansvaret för kulturverksamheten ligger hos Kultur- och Fritidsnämnden 
som i sin tur har Kultur- och Fritidsförvaltningen som verkställande organ.208 Det finns 
ingen plan för kommunens kulturpolitiska vision men det finns en natur- och 
kulturguide som togs fram av Kultur- och Fritidsnämnden samt Miljö- och 
byggnadsnämnden 2010. Guiden skall inspirera såväl kommuninvånare som turister att 
besöka kommunen och deras natur- och kulturliv.209 
 
Kulturpolitikern förklarar att det diskusteras huruvida kommunen skall ta fram en 
kulturpolitisk plan men är en diskussion som inte nått sitt slut ännu. Det finns dock en 
vision för kommun C:  
 

I [kommun C] skall vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som 
skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individ och 
företag.210 

 
Kulturpolitikern menar att denna målbild säger en hel del om kommunen och med 
målbilden i åtanke så arbetas det för att på bästa sätt kunna uppfylla visionen.211 
 
Samarbete mellan kommunens olika kulturverksamheter fungerar utmärkt, säger 
kulturpolitikern. Då bibliotek, museer och konsthall ligger under samma förvaltning så 
fungerar det bra. De olika verksamheterna försöker att hjälpa genom att marknadsföra 
varandra. Kulturpolitikern förklarar att det finns så mycket mer att göra föra att hjälpa 
och stärka varandra men det brister när det kommer till arbetskraft och arbetstid. 
Exempel på samarbeten finns bland annat mellan biblioteket och ett av kommunens 
museum. Med Antikrundan (TV-programmet) som inspiration så anordnades en 
temakväll där biblioteket tillhandahöll litteratur och hjälpte personalen på museet att 
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svara på frågor om föremål som personer hade tagit med sig. Det förekommer också ett 
ungdomscafé där det finns tillgång till böcker som biblioteket hjälper till med.212  
 
Det finns samarbeten mellan kommun C och andra kommuner, då främst mellan 
bibliotek som hjälper varandra med inköp av böcker och med frågor om fjärrlån. 
Kulturpolitikern berättar att det också finns vissa samarbeten mellan andra kulturella 
verksameter, bland annat så har kommun C sålt vidare en utställning som visades förra 
sommaren till en annan kommun. Hon menar också att det är vanligt att museichefer 
träffas över kommungränser för att dela kunskap och inspiration med varandra. Möten 
över kommungräns sker även via olika nätverk, till exempel nätverk mellan olika 
förvaltningschefer, bibliotekschefer och konstnärer.213 
 
Kulturpolitikern anser att det är oerhört viktigt med biblioteken som en social 
mötesplats i vårt samhälle. Under intervjun framkommer det att kulturpolitikern gick på 
Bibliotekshögskolan när den var ny, på 1970-talet och att hon har ett hjärta som brinner 
för biblioteken. Hon anser att det är oerhört viktigt med bibliotek och att de borde ses 
som en central punkt i samhället. Det är en mötesplats för människan, där information 
kan nås och nya kunskaper kan erhållas.214  
 

Kultur och fritid är två ben man står på och de är lika viktiga men i en 
valsituation så är det biblioteket jag plockar bort sist. Det är en garant 
för att man skall nå sin information och information är ju en grundsten 
i demokratin.215  

 
 
6.3.2 Biblioteksverksamheten i kommun C 
 
Folkbiblioteket ligger i kommunens centralort. Biblioteket ligger i en vacker byggnad 
där det förutom själva biblioteket finns samlings- och konsertsal och föreläsningssal 
som hyrs ut till föreläsningar, fester och musikarrangemang. Biblioteket har ett 
släktforskningsrum med dator, läsare för mikrokort och apparater för rullfilm. Det finns 
även ett trådlöst nätverk som kan nyttjas av alla besökare.216 
 
Nu för tiden finns det bara en biblioteksfilial kvar i kommunen, tidigare var 
biblioteksfilialerna i kommunen C tre till antalet. Den återstående biblioteksfilialen är 
ett integrerat folk- och skolbibliotek som har öppet 2 dagar i veckan. I likhet med andra 
kommuner så var det kommunen C:s biblioteksfilialer som drabbades av 1990-talets 
nedskärningar av biblioteksverksamheterna. I kommunen så finns det även ett antal 
grundskolebibliotek. Kommunens gymnasieskola och center för vuxenutbildningar 
ligger i närheten av folkbiblioteket, där av finns det inga bibliotek på skolorna utan de 
nyttjar folkbiblioteket i stället.217  
 
Kommunen har en biblioteksplan som antogs av kommunfullmäktige 2008. I planen 
framgår det vilken strategi som kommunen skall använda för att säkra bibliotekets 
fortsatta utveckling.218  

                                                 
212 Ibid. 
213 Intervju med kulturpolitiker 2011-05-26 
214 Ibid. 
215 Ibid. 
216 Kommunens webbplats – biblioteket [2011-10-31] 
217 Ibid. 
218 Biblioteksplan för bibliotek C, 2006, s 4 



 45

 
Biblioteket är till för alla medborgare. Det är öppet och tillgängligt. 
Biblioteket är både kunskapscentrum, mötesplats och kulturcentrum. 
Det har stor betydelse för språk- och läsutvecklingen inte bara hos 
barn och unga utan för alla medborgare. Biblioteket utvecklar fantasi 
och kunskap genom läsning, musik, film och andra uttrycksformer i 
böcker och andra medier.219 

 
I biblioteksplanen så finns det riktlinjer för hur biblioteksverksamheten skall jobba för 
att på bästa sätt kunna tillmötesgå de olika krav på biblioteksroller som finns från 
lokalsamhället. Biblioteksplanen identifierar 4 olika roller för biblioteket i kommun C; 
biblioteket som mötesplats, biblioteket som kunskapscentrum, biblioteket som ett 
centrum för upplevelser och kultur samt biblioteket som centrum för språkträning. 
Utifrån dessa 4 roller går det att utveckla vilka kompetenser biblioteket behöver och hur 
personalen arbete skall utformas. Biblioteksplanen förespråkar biblioteket som en plats 
för tillhörighet och delaktighet, där möjligheten till möten stärks av återkommande 
arrangemang. Biblioteket i kommun C skall ge en god tillgång till olika former av 
kunskapskällor som hjälper användare att samla, lagra, strukturera och presentera 
kunskap. Det skall även finnas en god möjlighet för kommunens invånare att uppleva 
och utveckla kulturella upplevelser på biblioteket. Biblioteket skall även arbeta för att 
stödja språkutveckling hos kommunens invånare, framförallt i tidiga åldrar men det 
skall även finns stöd att tillgå för språkutveckling under hela livet.220  
 
En annan viktigt aspekt som diskuteras i biblioteksplanen är samverkan. Samverkan 
anses vara en nödvändighet, såväl mellan verksamheter i kommun C som över de 
kommunala gränserna. Samverkan anses påverka i kommuninvånarnas utveckling samt 
i utvecklandet av kommunens konkurrensmöjligheter och tillväxt. Samverkan mellan 
biblioteket och andra kommunala enheter skall bygga på överenskommelser och 
hållbara principer mellan de olika verksamheterna. Biblioteket har ett samarbete med en 
rad olika verksamheter som alla hjälper till att öka bibliotekets roll som resurs i det 
lokala samhället, bland annat finns det samarbete med skolor, vård och omsorg, 
turistnäringen, biblioteksnätverk, företag samt en högskola som ligger i en närliggande 
kommun.221 
 
I samband med antagandet av biblioteksplanen så antogs även en 10-årig handlingsplan 
för biblioteket. Handlingsplanen redogör för olika utvecklingsaktiviteter, insatta i ett 
tidsperspektiv. Varje aktivitet har ett inriktningsår då framtagande av underlag för 
respektive aktivitet skall vara klar, samt inriktningsår då aktiviteten skall vara 
genomförd. Handlingsplanen handlar om olika aktiviteter av samverkan samt om 
genomförande av förändringar i biblioteksplanering, som till exempel vidareutbildning 
av personal, öppettider och IT-utveckling.222 
 
Bibliotekschefen anser att det är möten med låntagare som ligger i fokus för biblioteket 
i kommun C. Då biblioteket vill skapa bra förutsättningar för möten mellan låntagare 
och personal så ligger det till grund att kunna erbjuda ett rikt utbud av olika mediatyper. 
Bibliotek C erbjuder bland annat böcker, ljudböcker, dvd-filmer, TV-spel och PC-spel. 
Det finns även ett brett utbud av tidskrifter, vilket är mycket uppskattat av låntagarna. 
Biblioteket fungerar främst som en mötesplats mellan personal och användare men det 
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finns även de användare som kommer till biblioteket för att träffa andra användare. 
Bibliotekschefen berättar att användare som kommer för att läsa dagstidningar ofta 
träffar varandra regelbundet och för diskussioner med varandra på biblioteket. 
Bibliotekschefen förklarar att vid den senaste stora renoveringen som gjordes under 
1980-talet så låg inte fokus på att skapa miljöer där biblioteksbesökare kunde mötas. 
Fokus låg på bibliotekets samlingar och på att skapa bra möten mellan besökare och 
personal, så att bibliotekets besökare ville återkomma fler gånger. Idag försöker 
bibliotekspersonalen att skapa en del möjligheter för möten mellan användare men 
ramarna för det är mycket snäva, den största fokusen ligger fortfarande på 
mediesamlingarna och möjliggörandet av möten. Biblioteket som rum begränsar 
möjligheterna men det är främst en fråga om ekonomiska begränsningar.223 
  
Vid intervjutillfället berättar bibliotekschefen att det inom kort kommer att hållas en 
speldag på biblioteket, en speldag då det kommer att spelas analoga sällskapsspel. Detta 
arrangemang har genomförts 2 gånger tidigare och efterfrågan har ökat så att det nu 
kommer att genomföras under en hel dag. Speldagen är ett initiativ av en ur 
bibliotekspersonal styrka och dagen kommer att genomföras av honom med hjälp av 2 
spelföreningar från 2 närliggande kommuner.224  
 
Bibliotekschefen förklarar att det är viktigt med möten mellan människor på biblioteket 
men det är lika viktigt med möten mellan olika idéer och möten med upplevelser, något 
som erbjuds av skönlitteraturen. Biblioteket i kommun C har gjort ett medvetet val att 
satsa på att skapa relationer med användare, även under korta besök, menar 
bibliotekschefen. Biblioteket har ett val då de inte har prioriterat RFID (Radio Frekvens 
IDentifiering225) eller annan självutlåningsteknik. Bibliotekschefen anser att bygga 
relationer med besökare är en viktig del av biblioteksverksamheten som ofta sker 
genom referenssamtal med besökare men det finns även en möjlighet att bygga 
relationer vid utlåningsdisken.226 
 
Inom biblioteksverksamheten finns det olika nivåer av samverkan, säger 
bibliotekschefen.227 Främst finns det ett samarbete mellan de olika enheterna inom 
Kultur- och Fritidsförvaltningen, där bibliotek, museer, konsthall finns inräknade.228 Det 
finns även ett samarbete mellan biblioteket och kulturskolan samt att biblioteket är 
aktivt inom ett nätverk för barnbibliotekarier. Bibliotekschefen förklarar att i den lilla 
kommunen så finns det alltid kontakter att nyttja men trots det så är det svårt med 
samverkan. Bibliotekslagen har krav på samverkan men det ett tidskrävande jobb, vilket 
i sin tur blir ett ekonomiskt krävande att uppehålla samarbete både inom den egna 
kommunen och med andra kommuner. Bibliotekschefen menar att det måste göras 
prioriteringar och tyvärr så dagsläget sådant att biblioteksverksamheten ligger och 
glider när det gäller servicen till äldre och servicen till funktionshindrade. 
Studieförbunden i kommunen är alltid bra samarbetspartners, anser bibliotekschefen, 
både för olika aktiviteter och för att bolla idéer med.229  
 
Det finns en del samarbete mellan bibliotek C och skolväsendet. Det finns ett 
fungerande, om än trögjobbat samarbete med tre av kommunens skolor. Det finns även 
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samarbete med kompetensutvecklingskurser som genomförs med en högskola i en 
grannkommun, kommun A. Mellan bibliotek C och stor mängd andra bibliotek i 
regionen, som innefattar både biblioteket i kommun A och biblioteket i kommun B, så 
finns det ett medieinköpsavtal som underlättar inköp av olika medietyper.  Det finns 
även ett samarbete mellan ett minde antal bibliotek i regionen, som bland annat 
innefattar biblioteket i kommun B, ett samarbete som underlättar fjärrlån mellan de 
involverade biblioteken.230 
 
Bibliotekschefen anser att anledningen till att bibliotek C har relativt små resurser 
kommer sig av historiska skäl. Kommunen tog inte över ansvaret för biblioteket förrän 
mitten av 1970-talet. Under 1970-talets slut diskuterades lokalfrågan och under 1980-
talet renoverades byggnaden där biblioteket ligger. Bibliotekschefen menar att 
biblioteket missade den expansion inom biblioteksväsendet som ägde rum under 1970- 
och 1980-talet, något de får lida för idag.  På grund av detta så är det viktigt att etablera 
sig, ha gott renommé och skapa kontakter med kommunledning och politiker för att, på 
ett välfungerade sätt vara en resurs i lokalsamhället. Trots de små resurser som bibliotek 
C har så är det nöjda med de små förändringar som genomförs då och då, till exempel 
utveckling av webbplattformen eller TV-spelsatsningen. De är även nöjda med det 
utvecklingskoncept som finns med den skola som huserar det enda filialbibliotek som 
finns kvar.231 
 

Idag är förutsättning för att ha ett bibliotek helt annorlunda. Bibliotek 
idag, det är ju mer än en boksamling och det är tyvärr den bilden man 
har utav de små biblioteken, filialen, att det skall vara en boksamling 
fortfarande. Det är ju en del utav det men det skall ju vara mer på 
något vis. Och i [ortnamn] finns möjligheten att kunna samordna, att 
samordna med skolbiblioteksverksamheten. Och det gör att det kan 
vara berättigat att ha kvar biblioteket i [ortnamn]. Annars skulle det 
inte heller vara meningsfullt egentligen.232 

 
 
Bibliotekschefen förklara att små bibliotek har lika höga förväntningar på sig som större 
bibliotek, de skall också kunna erbjuda den senaste tekniken och ha koll på allt inom 
alla områden. Men det är svårt att vara specialist på allt, så det blir många bollar i luften 
för personalen och det är viktigt att personal, likväl som användare av det ”lilla 
biblioteket” inser det inte går att fixa allt, menar bibliotekschefen. Det finns en bas, där 
biblioteket som rum för samlingar av olika mediatyper samt möjliggörande av möten 
för användare är de viktigaste aspekterna av biblioteksverksamheten i kommun C. Att 
kunna finna samarbetspartners till olika arrangemang är något som är positivt för 
biblioteket men möjligheterna till samarbete varierar beroende på tillgång av såväl tid 
som resurser. Bibliotekschefen anser att det viktigt att ta nyttja de intressen och 
kunskaper som besitts av bibliotekets personal, att använda det som personalen brinner 
för till olika arrangemang gör att biblioteket kan erbjuda lite mer trots brist på 
ekonomiska resurser. Utan engagerad personal med brinnande intressen så hade den 
analoga speldagen på biblioteket inte kunna äga rum och så kan det vara med olika 
saker. Att kunna använda de kunskaper som personalen besitter är en styrka som kan 
hjälper bibliotekets konkurrenskraft samt stärker dess roll i det lokala samhället.233    
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6.3.3 Folkbibliotekets profil i kommun C 
 
Att biblioteket är en del av den kommunala kulturpolitiken framgår av både 
kulturpolitiker och bibliotekschef. Kulturpolitikern menar dock att biblioteket är en 
mycket viktig samarbetspartner för en rad olika verksamheter som hjälper till att 
utveckla den lokala kulturpolitiken234 medan bibliotekschefen låter mig förstå att det är 
ganska sporadiska samarbeten mellan bibliotek och övriga aktörer i det lokala 
kulturutbudet235. Bibliotekschefen menar att det är de ekonomiska förutsättningarna 
som hindrar folkbiblioteket från ett mer utbrett samarbete med andra enheter och 
verksamheter. Med hjälp av samarbete mellan bibliotek och andra verksamheter så 
skulle biblioteket kunna ha en mycket mer framträdande roll i den lokala kulturpolitiken 
än vad som finns nu.236 Trots lite skilda åsikter i frågan om hur synligt biblioteket är i 
den lokala kulturpolitiken så menar ändå kulturpolitikern att kommunen är väl 
medveten om biblioteket och dess möjligheter som resurs i samhället och att man i 
kommunen arbetar för att göra det bästa med de resurser som kommunen genererar.237  
 
Vid mitt besök på biblioteket så hänförs jag av det lugn som råder. Det är inte så mycket 
folk i biblioteket och personalen arbetar tyst i receptionen. Det sitter en del besökare vid 
tidskriftssektionen och bläddrar i diverse tidningar. Jag skulle säga att utbudet är mycket 
stort för ett, som bibliotekschefen kallade det ”litet bibliotek238”. Under intervjun med 
bibliotekschefen framkom det att det finns en stor efterfrågan på just tidskrifter och det 
framgår tydligt att den största delen av bibliotekets besökare befann sig just i den 
sektionen, i alla fall vid tillfället då mitt besök genomfördes. Det är tydligt att det är 
samlingarna som står i centrum för bibliotek C, samt att utlåningsdisken skall fungera 
som en bro för byggandet av relationer. Utlåningsdisken står mitt i ett av rummen och 
vid mitt besök kommer det ett par besökare och lånar en handfull böcker var. 
Personalen är mycket trevlig och det småpratas lite med varje besökare som kommer 
fram för att genomföra sitt boklån. Det är tydligt att det fungerar att bygga relationer 
mellan personal och besökare genom att ha kvar ett bemannat utlåningssystem. Även 
kulturpolitikern ansåg att det var viktigt att biblioteket fungerade som en plats där 
sociala möten kan inträffa, både spontana och planerade. Och det är tydligt att bibliotek 
C fungerar som en social mötesplats. Det finns inte mycket platser för besökare att möta 
andra besökare men trots det så sker möten i alla fall, mellan besökare och personal, 
besökare och besökare samt besökare och medier.   
 
Både från intervjun med kulturpolitikern och från intervjun med bibliotekschefen 
framgår det att, trots att biblioteket är en del av de verksamheter som återfinns under 
Kultur- och Fritidsförvaltningen regi så är samarbetet mellan biblioteket och övriga 
kulturverksamheter mycket begränsat. Kulturpolitikern menar att de olika 
verksamheterna, bibliotek, museer och konsthall hjälper till att göra reklam för varandra 
genom att skylta för olika arrangemang som skall genomföras i varandras lokaler samt 
att vid vissa arrangemang finns det ett mycket gott samarbete. Utifrån intervjun med 
bibliotekschefen så framgick det att samma sak, fast i mycket mindre utsträckning än 
vad kulturpolitikern ansåg. Båda respondenterna var dock eniga om att med mer 
resurser så skulle det kunna finnas en större möjlighet till samverkan mellan de olika 
verksamheterna. 
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Med hjälp av olika varianter av samarbeten, så går det att identifiera bibliotek C som ett 
utbildningscentrum. Biblioteket samarbetar ofta kring olika evenemang tillsammans 
med kommunens studieförbund. Kommunens enda gymnasieskola och kommunens 
center för vuxenutbildningar har inga egna bibliotek i sina lokaler, utan närheten till 
bibliotek C gör att det nyttjas som ett utbildningscentrum för kommunens 
vuxenstuderande och gymnasieelever.  
 
En prioritering som biblioteket har gjort är på barn- och ungdomsavdelningen. 
Kommunen och biblioteket anser att det är viktigt att stödja läs- och språkutveckling 
redan från tidiga åldrar och erbjuder därför olika arrangemang och träffar för barn och 
ungdomar239. Med hjälp av allt från sagostunder och teater för barn till temakvällar och 
skaparkvällar för ungdomar så stödjer biblioteket språkutveckling, läsglädje och 
kreativitet hos barn och ungdomar.  
 
Enligt bibliotekschefen så är den viktigaste delen av biblioteksverksamheten i kommun 
C själva samlingen.240 Samlingen utgör en stor del av bibliotekets informationsutbud. 
Bibliotek C har ett stort utbud av böcker, så väl skönlitteratur som faktaböcker och 
uppslagsverk. Det finns även ett stort och varierat utbud av tidskrifter. För att kunna öka 
medvetenhet kring bibliotek C som ett informationscentrum så behövs det ett mer 
utvecklat samarbete med olika organisationer och föreningar, exempelvis med 
konsumentrådgivning. På grund av resursbrist, då främst en ekonomisk sådan, så finns 
det inte så stor möjlighet till samarbeten som kan ytterligare stärka bibliotek C:s roll 
som informationscentrum. Det är ändå tydligt att bibliotek C är ett välfungerande 
informationscentrum, med en stor mängd medier till sina besökare förfogande.  
 
En av bibliotekets grundläggande idéer är att sprida information, menar 
bibliotekschefen. Det är bara en fråga om på vilket sätt det görs på. För bibliotek C är 
det viktigt att besökare upplever att biblioteket är en plats som är välkomnade, en plats 
dit man vill komma tillbaka till. Det skall vara en plats som uppskattas för utbudet av 
medier och som bjuder in till möten mellan människor och upplevelser.241  
 
Det går att identifiera bibliotek C med de fyra profiler framtagna av Andersson och 
Skot-Hansen242, men det är främst som informationscentrum och mötesplats som är det 
mest framträdande rollerna. Det är tydligt att, som bibliotekschefen uttryckte sig, det 
”lilla” biblioteket måste göra prioriteringar för sin verksamhet. Bibliotek C har valt att 
lägga sina prioriteringar på samlingarna av olika medier och även valt att prioritera barn 
och ungdomsavdelningen. Trots att det inte finns så många samarbetsprojekt med andra 
organisationer och andra kommuner så finns det ändå ett litet antal som hjälper till att 
stärka biblioteket och dess roll i samhället. Bibliotekschefen menar att samarbeten är 
nödvändiga, de stärker det ”lilla” biblioteket och hjälper till att hålla det över ytan. Det 
är tydligt från intervjun med bibliotekschefen att det är mycket jobb att försöka utveckla 
det ”lilla” biblioteket. Bibliotekschefen förklarar att det är inte bara är de stora 
utvecklingsmöjligheter som stärker ett bibliotek, de små utvecklingarna är lika viktiga. 
Om än litet, så gör bibliotek C det bästa av de möjligheter som ges.  
 
Biblioteket i kommun C är minst framträdande som kulturcentrum och som 
utbildningscentrum. Det finns inga direkta samarbeten mellan kommunens övriga 
kulturinstanser och biblioteket, något som skulle kunna stärka rollen som 
                                                 
239 Biblioteksplan för bibliotek C, 2006, s 4 
240 Intervju med bibliotekschefen 2011-05-30 
241 Ibid. 
242 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s 19 
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kulturcentrum. Bibliotek C har en viss funktion som utbildningscentrum, då främst för 
barn och ungdom. Vid mitt besök på bibliotek C så var det väldigt lugnt med besökare 
där. Biblioteket erbjuder trådlöst nätverk med det fanns begränsat med både stationära 
datorer och platser för besökare att sitta vid med egna datorer. Bibliotek C kändes inte 
som en plats dit studerande kommer för att skriva i lugn och ro, utan enbart som en plats 
att söka informationen på för att sedan lämna lokalen. Det skulle behövas mer platser 
för besökare att sitta vid, oavsett om det handlar om att sitta och läsa en bok eller skriva 
på en skoluppgift. Samarbetet med kommun A:s högskola gör att bibliotek C ändå har 
en god chans att utveckla sina möjligheter som utbildningscentrum. Det framgår tydligt 
från intervjun med både kulturpolitikern och bibliotekschefen att det är de ekonomiska 
förutsättningarna som sätter stopp för utvecklingen av biblioteket. Enligt den 
handlingsplan som togs fram i samband med biblioteksplanen 2008 så kommer det att 
ske en del utvecklingsprojekt på bibliotek C. Några åtgärder är större medan andra är 
mindre, men dessa åtgärder kommer förhoppningsvis att resultera i ett modernare 
bibliotek som stärker kommunens konkurrenskraft och den personliga utvecklingen hos 
dess invånare.     
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7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
Andersson & Skot-Hansen menar att deras analysmodell inte skall ses som en förklaring 
av verkligheten utan som en ram för diskussion. Analysmodellens delar överlappar 
varandra och det finns inga absoluta profiler över folkbiblioteks roll i samhället. Det 
känns därför viktigt att poängtera att tolkningen och slutsatser av resultaten är min egen. 
 
7.1 Slutsatser om folkbibliotekens profil i lokalsamhället 
 
Jag skulle vilja säga att vart och ett av de tre folkbiblioteken i min studie har profilerat 
sig utifrån de krav som lokalsamhället ställer på biblioteket. Det går att profilera alla 
samtliga folkbibliotek inom samtliga fyra roller i analysmodellen: som socialt centrum, 
kulturcentrum, utbildningscentrum och informationscentrum. Samtidigt menar jag att 
varje folkbibliotek profilerar sig mer inom ett område än i de andra. 
 
Bibliotek A är ett folkbibliotek som ligger i den största av de tre kommunerna i studien. 
Det satsas mycket på den lokala kulturpolitiken, vilken syns tydligt i de stora resurser 
som kommunen lägger på det lokala kulturhuset. I kulturhuset ryms bibliotek, konsthall 
och konstmuseum och funktionen är att agera som ett konstfäste i kommunen. Trots att 
kommunen redan lägger stora resurser på den lokala kommunen så finns det planer på 
att utveckla kulturhusets potential ytterligare inom de kommande åren. Det är inom 
kulturområdet som bibliotek A är som starkast, men biblioteket är även framträdande 
inom utbildningsområdet och informationsområdet, då det finns ett gott samarbete med 
högskolan på orten och med ortens grundskolor. Även om bibliotek A enligt min åsikt 
inte är mest framträdande som socialt centrum så finns det goda möjligheter att träffas 
och umgås på biblioteket, båda mellan användare och personal, mellan användare och 
användare samt mellan användare och information. Både kulturpolitikern och 
bibliotekschefen anser att biblioteket är en stor del av den lokala kulturen och att ett 
gemensamt kulturhus hjälper kommunens invånare att upptäcka nya kulturella 
möjligheter.243  
 
Bibliotek B ligger i den kommun som storleksmässigt ligger i mitten av de tre 
kommunerna som ingår i studien. Biblioteket har en viktig roll i den lokala 
kulturpolitiken, men på grund av besparingskrav på i kommunen så är samarbetet 
mellan bibliotek och andra kulturverksamheter inte speciellt framträdande. Trots ett 
begränsat samarbete inom den lokala kulturpolitiken så finns en förståelse för 
biblioteket och dess betydelse för kommunen och dess invånare. Det är främst inom 
utbildningsområdet och informationsområdet som bibliotek B är mest framträdande. 
Biblioteket skall ses som en viktig resurs till att stärka kommunens utbildningsnivå, som 
i jämförelse med resten av landet klassas som låg. Mycket av de resurser som läggs på 
bibliotek B läggs just på utveckling av biblioteket som utbildnings– och 
informationscentrum. Biblioteket har en roll som social mötesplats i kommunen men 
från kulturpolitiker och bibliotekschef finns det önskemål att utveckla denna roll med 
bland annat ett fik i anknytning till biblioteket. Både kulturpolitikern och 
bibliotekschefen påpekar hur viktigt det är att bevara hembygdslitteraturen och på så 
sätt blir bibliotek B ett kulturcentrum, om än inte det mest framträdande av de fyra 
profilerna i analysmodellen.244  
 

                                                 
243 Intervju med kulturpolitiker 2011-05-24; Intervju med bibliotekschef 2011-06-18 
244 Intervju med kulturpolitiker 2011-05-26; Intervju med bibliotekschef 2011-05-23 
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Bibliotek C ligger i den minsta kommunen utav de tre deltagande kommunerna. Det 
framgår från både intervjun med kulturpolitikern och från intervjun med 
bibliotekschefen att biblioteket är synligt i den lokala kulturpolitiken, även om det 
verkar finnas meningsskiljaktigheter kring till vilken grad biblioteket är synligt. 
Kulturpolitikern anser att biblioteket har en stor roll i det lokala kulturlivet och att 
samarbetet fungerar mycket bra mellan olika verksamheter i kommunen. 
Bibliotekschefen menar att den ekonomiska situation som råder påverkar hur mycket 
samarbete det finns mellan biblioteket och andra aktörer, vilket i sin tur påverkar 
biblioteket och dess synlighet som en resurs i kommunen.245 Jag anser att utifrån de 
genomförda intervjuerna och de offentliga dokument som jag tagit del av så är bibliotek 
C en resurs i kommunen. Det är främst som social mötesplats och som 
informationscentrum som bibliotek C är mest framträdande. Bibliotekets resurser läggs 
på samlingarna av olika medier och på att skapa en atomsfär som gör att besökare vill 
komma tillbaka. Enligt bibliotekschefen så är det grundläggande för bibliotek C att 
skapa goda möten för användarna, möten som gör att de hittar tillbaka till biblioteket. 
De övriga två områdena, biblioteket som kulturcentrum och som utbildningscentrum är 
minst framträdande, vilket beror på begränsade resurser.246    
 
I Anderssons och Skot-Hansens rapport ingår en analys av folkbiblioteken i tre olika 
lokalsamhällen: ett storstadsområde, en landsort och ett mindre samhälle. Resultatet i 
studien visar att alla tre biblioteken profilerar sig olika. Biblioteket i storstadsområdet 
profilerar sig främst inom kulturområdet samt att det lades stort fokus på att fungera 
som en social plats i användarnas sociala liv. Biblioteket på landsorten är ett väl 
förankrat kultur- och utbildningscentrum med stort samarbete inom det lokala 
näringslivet. Biblioteket i det mindre samhället fungerade främst som kulturcentrum, 
med ett väl fungerande samarbete med olika konstnärliga institutioner.247 
 
Utifrån Andersson och Skot-Hansen och resultatet av min egen studie visar att 
folkbibliotek profilerar sig enligt de förutsättningar som ställs från lokalsamhället. Det 
går inte att utforma en generell regel för hur bibliotek skall profilera sig. Bara för att två 
kommuner har samma invånarantal eller utbildningsförutsättningar så innebär inte det 
att det går att profilera dem på samma sätt.  
 
Edlunds studie visar att tre kommuner med ungefär samma storlek profilerar sig på 
olika sätt, beroende på situationen i lokalsamhället. Biblioteket i kommun A i Edlunds 
studie profilerar sig främst inom kunskapsområdet, biblioteket i kommun B var störst 
inom kulturcentrum och biblioteket i kommun C profilerade sig främst som socialt 
centrum.248  
 
Jag anser att biblioteken i de tre undersökta kommunerna gör sitt bästa med de resurser 
som finns. Det verkar tydligt att ju större kommun desto mer resurser läggs på 
biblioteket, något som är synd då de mindre biblioteken måste kämpa mer för att få 
organisationen att gå runt. Resursproblem i de mindre kommunerna gör att biblioteket 
inte kan utveckla sig inom alla fyra profiler i analysmodell, utan de verkar lägg mer 
energi på att stärka sin roll inom ett av områdena. Mer resurser till biblioteken skulle 
stärka biblioteket likväl som det skulle kunna stärka den kommunala identiteten.  
 

                                                 
245 Intervju med kulturpolitiker 2011-05-30; Intervju med bibliotekschef 2011-05-26 
246 Intervju med kulturpolitiker 2011-05-30; Intervju med bibliotekschef 2011-05-26 
247 Andersson & Skot-Hansen, 1994, s 256ff 
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Biblioteken i de undersökta kommunerna gör prioriteringar inom sin verksamhet. Dessa 
prioriteringar grundas på en analys av lokalsamhällets behov. Både Vestheim och 
Andersson och Skot-Hansen påpekar vikten av att utveckla folkbiblioteket efter rådande 
behov från lokalsamhället.249 Det är viktigt att prioritera aspekter av 
biblioteksverksamheten som gynnar det lokala samhället, något som enligt min åsikt 
samtliga bibliotek i min studie gör. Att bibliotek A är främst profilerad inom 
kulturområden beror på bibliotekets placering i kommunens central ort samt att 
efterfrågan på ett samlat kultursäte är efterfrågat av regionen.250 Att bibliotek B har en 
central roll inom utbildnings- och informationsområdet grundas på det har varit en 
period av låg utbildningsnivå i kommunen. Resurser har även satsats på att främja 
läsning i tidiga åldrar för att på så sätt kunna påverka utbildningsnivån i framtiden.251 
Biblioteket i kommun C kan ses som starkas inom det sociala området och inom 
informationsområdet. Detta beror på att biblioteket valt att lägga fokus på just dessa två 
områden då den ekonomiska situationen gör det omöjligt att fokusera på mer än just 
dessa områden. Bibliotek C har gjort ett medvetet val angående sina prioriteringar, ett 
val som biblioteket hoppas innebär att användare återkommer till biblioteket.252 Jag 
skulle vilja säga att folkbiblioteken väljer att profilera sig inom områden som gynnar 
hela kommunen, vilken bidrar till en ökad konkurrenskraft. 
 
Att samarbete är en viktig del i de tre kommunernas biblioteksverksamhet framkommer 
från samtliga sex intervjuer. Vestheim förklarar att små bibliotek kan ha svårt klara de 
krav som finns från samhället utan hjälp från andra bibliotek och verksamheter, både 
inom samma kommun och över kommungränserna.253 Bibliotek C är ett beläget i en 
mindre kommun och det är framförallt från intervjun med bibliotekschefen som det 
framkommer att det är svårt att klara kraven från både användare och makthavare med 
en snäv budget.254 Både bibliotek A och bibliotek B har ett fungerande samarbete med 
olika verksamheter i kommunen, vilka mestadels är i kommunal regi. Det finns en del 
samarbeten över kommungränserna för samtliga tre kommuner, bland annat är alla tre 
biblioteken med i ett medieinköpsavtal som underlättar för inköp av alla former av 
medier till biblioteken. Jag håller med Vestheim som menar att det är genom 
samarbeten som dagens folkbibliotek kan möta de krav som ställs från samhället255. 
Samarbeten kan bland annat hjälpa till att stärka det lokala bibliotekets profil i samhället 
då det ökar allmänhetens medvetenhet kring biblioteket som en resurs och de kan i 
många fall vara lösningar på ekonomiska bekymmer för mindre bibliotek och underlätta 
när det kommer till att genomföra projekt och evenemang. Jag kommer till samma 
slutsats angående samarbeten för det lokala folkbiblioteket som Andersson och Skot-
Hansen gör i sin studie, samarbeten gör att biblioteket blir mer synligt för invånarna och 
det påverkar biblioteket i en positiv riktning256. 
 
Alla tre biblioteken i studien har varsin utarbetad biblioteksplan, som förvisso skiljer sig 
i både målsättningar och omfattning. En sak framgår tydligt i alla tre biblioteksplaner: 
målet är en biblioteksverksamhet som främjar läsning, kulturupplevelser, utbildning och 
information samt att det skall vara en verksamhet som är öppen för alla. I alla 
intervjuerna framgår det att en grundläggande förutsättning för folkbiblioteken är att de 
är öppna för alla, oavsett vilka förutsättningar man har. Det skall inte ha någon 
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betydelse vilka ekonomiska förutsättningar man har, hur jobbsituationen ser ut eller 
vilket ursprung man har, bibliotek är en plats dit alla som vill kan komma. Biblioteken 
möjliggör möten mellan användare, personal och information. 
 
Stigendal menar att de låga barriärerna på biblioteket öppnar upp för ett möte mellan det 
han kallar för ett utanförskap och ett innanförskap, där utanförskap kan upplevas av en 
minoritetsgrupp och innanförskap representeras av biblioteket. De tre biblioteken i 
studien kan alla ses som att ha låga barriärer, det vill säga en låg målgruppsbarriär, en 
låg resursbarriär och en låg ordningsbarriär.257 Biblioteken i studien är öppna för alla 
och verkar aktivt för att alla tänkbara användare skall vara välkomna.  
 
Då samtliga bibliotek i studien är bibliotek som lägger stort fokus på att vara 
tillgängliga till alla tänkbara användare så tänker jag dra en slutsats: folkbibliotekets roll 
i lokalsamhället infattar inte bara de fyra områden i Andersson och Skot-Hansens 
analysmodell: socialt centrum, kulturcentrum, utbildningscentrum och 
informationscentrum, bibliotekets roll i lokalsamhället är också att fungera som en 
företrädare för den generella välfärden.   
 
Varje kommun har väl utformad kulturpolitik. Det finns självklart skillnader som främst 
härrör att kommun A för en mycket taktiskt kulturpolitik med ett kulturhus medan 
kommun C inte har något dokument över sin kulturpolitik utan kommunen anser att det 
räcker med en sammanfattad vision. Jag får ända mycket information kring kommun 
C:s kulturpolitik från intervjuerna med kulturpolitikern och bibliotekschefen.  
 
Det är tydligt att det är den ekonomiska aspekten som främst skiljer de tre 
kommunernas biblioteksverksamhet åt. Den ekonomiska situationen påverkar 
biblioteksverksamheten från olika håll, helt beroende på vad kommunen väljer att satsa 
på och vad som väljs bort. Likheterna mellan biblioteksverksamheterna i de tre 
kommunerna ligger främst i att varje kommun vill förbättra de delar av verksamheten 
som gynnar kommunen och dess medborgare.  
 
Olika förutsättningar inom de tre kommunerna gör att folkbiblioteken roll skiljer sig åt, 
vilket också medverkar till att folkbibliotekets profil i samhället skiljer sig mellan de tre 
kommunerna. Även om det går att identifiera varje kommun inom samtliga fyra roller 
av den teoretiska modellen så är det varje bibliotek starkare inom vissa av de fyra 
områdena.  
 
För att sammanfatta svaren på mina frågeställningar: varje kommun har en väl 
utvecklad kulturpolitik, de finns både likheter och skillnader mellan de tre 
kommunernas biblioteksverksamhet och de tre folkbibliotekens har valt att profilera sig 
på det sätt som främjar den enskilda kommunen.  
 
7.2 Avslutande diskussion 
 
Jag har lärt mig mycket under genomförandet av denna uppsats, speciellt när det 
kommer till att genomföra intervjuer. Att genomföra två av mina intervjuer via telefon 
och Internet var kanske, så här i efterhand, inte det mest optimala men jag ville verklig 
att dessa två respondenter skulle var med i studien. Jag anser ändå att jag fick bra 
kontakt med mina respondenter och mycket utförliga svar på mina intervjufrågor.  
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Denna studie visar att folkbiblioteket spelar roll i lokalsamhället men att själva rollen 
kan variera mellan olika kommuner. Det finns inga självklara eller absoluta regelverk 
som anger vilken profil ett bibliotek är mest framträdande inom, utan det ankommer var 
forskare att genom analys och tolkning nå fram till ett möjligt svar. Jag anser mig ha 
nått fram till ett resultat som korresponderar med en del av den forskning som jag 
tidigare tagit del av, även om resultaten även i mångt och mycket skiljer sig åt. Denna 
studie har visat mig att ett resultat som skiljer sig från andra resultat inom samma 
forskningsgenre ändå kan leda till en gemensam slutsats: folkbiblioteken profilerar på 
olika sätt, det finns inget rätt eller fel. Tanken med denna uppsats var att undersöka tre 
folkbibliotek och ta reda på hur de har valt att profilera sig, genom att se identifiera de 
tjänster och samarbeten som erbjuds på respektive folkbibliotek. Tanken var aldrig att 
ställa upp några normer över de tjänster och de samarbeten som folkbiblioteken borde 
ha och det anser jag mig inte ha gjort.  
 
Jag valde att genomföra min studie med en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 
forskningen generar ofta stora mängder data, vilket även var fallet i denna studie. 
Tidsplanen och omfånget av uppsatsen gjorde det omöjligt att ta med allt material från 
tidigare forskning, offentliga dokument och intervjuer. Jag har med stor omsorg valt ut 
materialet som ingår i denna studie, och om det vore möjligt skulle uppsatsen kunna 
vara dubbelt så stor. De offentliga dokumenten och intervjumaterialet är de delar som 
tar störst utrymme i uppsatsen, då resultatet främst är en tolkning utifrån detta material i 
kombination med Anderssons och Skot-Hansens analysmodell. Att skriva en uppsats 
handlar om att göra prioriteringar.  
 
Genomgående i alla litteratur som jag läst om ämnet bibliotekets roll i det lokala 
samhället är att hålla diskussionen igång. Folkbiblioteket är en av de få institutioner i 
samhället som är tillgänglig för alla. Vem som helst kan besöka biblioteket, oberoende 
av jobbsituation, livssituation eller ursprung. Folkbiblioteket inte bara en viktig roll i det 
lokala samhället, dess roll är även att agera för en generell välfärd. Andersson och Skot-
Hansen menar att det är i debatten om folkbibliotekets roll i samhället som den 
ideologiska kampen äger rum och det är denna debatt som är avgörande för vilka värden 
som styr och kommer att styra den verksamhet som folkbiblioteken har258. Debatten om 
folkbibliotekets roll i samhället blir således en debatt om folkbibliotekets överlevnad. 
Denna studie visar att debatten fortfarande är i högsta grad levande och för 
folkbibliotekets och samhällets framtid så måste debatten fortsätta.   
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8. SAMMANFATTNING 
 
De svenska folkbiblioteken ser inte längre ut som de gjorde förr. Utvecklingen inom 
tekniken har gjort att det har tillkommit fler former av medier och att tillgängligheten på 
folkbiblioteken har ändrats. Den ekonomiska utvecklingen har påverkat så att 
nedskärningar och budgetåtstramningar har drabbat folkbiblioteken. Dagens 
folkbibliotek har fått definiera sig på nytt efter de villkor som ställs från användare i 
bibliotekets lokalsamhälle.  
 
Bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 1997. Lagen formulerar grundläggande 
värderingar och övergripande uppgifter gällande bibliotekens verksamhet. 
Folkbiblioteket skall hjälpa till att främja läsning och kulturell verksamhet samt att det 
skall agera som informationsförmedlare. Barn och ungdomar är en särskild målgrupp 
som tillsammans med funktionshindrade, invandare och minoritetsgrupper det skall 
ägnas extra uppmärksamhet åt. Folkbiblioteket skall vara en plats i samhället dit alla är 
välkomna oavsett förutsättningar. Bibliotekslagen säger också att varje kommun skall 
utforma en biblioteksplan över den kommunala biblioteksverksamheten.  
 
Syftet med studien var att ta reda på vilken roll folkbiblioteket spelar i det lokala 
samhället. För att finna svaret på studiens syfte så användes följande frågeställningar:  
 

 Hur ser den lokala kulturpolitiken ut i de tre kommunerna? 
 
 Hur är de tre kommunernas biblioteksverksamhet uppbyggd? 

 
 Vilken eller vilka profiler har folkbiblioteket i de tre kommunerna? 

 
Studien utgjordes av tre kvalitativa fallstudier, där kommunerna tillhör samma region. 
Tre folkbibliotek i tre olika kommuner undersöktes. Studiens material utgjordes av 
intervjuer med respektive kommuns bibliotekschef samt med 1 kulturpolitiker i varje 
kommun. Till varje fallstudie användes också offentliga berörande från varje kommun.  
 
Det teoretiska ramverk som användes till studien utgjordes av en modell 
folkbibliotekets profil i det lokala samhället, en modell som är utformad av de två 
danska forskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen. Modell kommer från 
boken Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling från 1994. Det är en schematisk 
modell som delar upp folkbiblioteket i fyra olika funktioner: folkbiblioteket som socialt 
centrum, folkbiblioteket som kulturcentrum, folkbiblioteket som informationscentrum 
och folkbiblioteket som utbildningscentrum.  
 
I samtliga tre fallstudier så är det tydigt att kommunerna är väl medvetna om 
folkbiblioteket och dess betydelse för kommuninvånarna. De tre kommunerna skiljer sig 
från varandra i invånarantal vilket gjorde det möjligt att urskilja tydliga skillnader 
angående folkbibliotekens verksamheter. Den största skillnaden mellan de tre 
kommuner utgjordes av ekonomiska förutsättningar. Den största kommunen var den 
som hade minst ekonomiska bekymmer och den minsta kommunen var den som hade 
mest ekonomiska bekymmer. Bibliotekslagen gör ingen skillnad mellan rika och mindre 
rika kommuner, utan alla folkbibliotek skall, på bästa förmåga efterleva de krav som 
ställs i bibliotekslagen, något som var ett bekymmer för folkbibliotek C.  
 
De ekonomiska olikheterna till trots, så var alla respondenter eniga om att 
folkbiblioteket är en av de få verksamheter som är öppen och välkomnade för alla 
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tänkbara användare, oavsett vilken livssituation som råder. Alla respondenter var också 
övertygande om att biblioteket är en viktig del i kommuninvånarnas vardag, hur man än 
väljer att nyttja bibliotekets resurser. Biblioteket har en viktig del i utvecklingen av 
varje kommun, det hjälper till att skapa en god utbildningsgrund för barn och ungdomar 
och det erbjuder en mängd upplevelser för besökare.  
 
Att samarbete är viktigt för folkbiblioteken, både inom och över kommungränser, 
framgår från alla tre kommunerna. Det finns även ett antal samarbeten mellan de tre 
kommunerna som ingår i studien. Det finns ett fjärrlånssamarbete mellan bibliotek B 
och bibliotek C samt ytterligare fyra bibliotek i regionen. Det finns ett samarbete om 
gemensamt bokbestånd som innefattar en mängd bibliotek i regionen, även samtliga 
som ingår i studien. Högskolan i kommun A är en uppskattad samarbetspartner. Inte 
bara samarbetar högskolan med i kommun A med bibliotek A, det finns även ett litet 
samarbete mellan högskolan och bibliotek C. Det finns även samarbete mellan 
folkbiblioteken och andra enheter i de tre kommunerna. Antalet samarbetsprojekt 
varierar mellan kommunerna, något som kan tolkas vara ett resultat av varierande 
ekonomiska förutsättningar. Samarbetsprojekten involverar bland annat biblioteken med 
skol- och utbildningsväsendet, näringsliv och turism samt andra kulturförmedlare i de 
olika kommunerna.  
 
Samtliga bibliotek identifierar sig med samliga fyra roller över folkbiblioteks roll: som 
socialt centrum, som kulturcentrum, som informationscentrum och som 
utbildningscentrum. Trots att samtliga bibliotek gick att identifiera inom alla fyra roller 
så gick det att observera vissa olikheter mellan de tre biblioteken. Bibliotek A var 
profilerade sig främst som kulturcentrum, med sin strategiska placering i kommunens 
kulturhus. Men bibliotek A hade även starka roller inom de övriga rollerna. Bibliotek B 
profilerade sig främst som informationscentrum och utbildningscentrum. Bibliotek var 
minst framträdande i sin roll kulturförmedlare, bortsett från det faktum att förmedling 
av medier kan upplevas som en form av kulturförmedling. Bibliotek C var främst 
profilerat som en social mötesplats, där möten skapas mellan användare och personal 
men även mellan användare och upplevelser. Bibliotek C är minst framträdande som 
kulturcentrum och utbildningscentrum, något som skulle kunna förändras om den 
ekonomiska situationen skulle kunna bjuda in till fler samarbetsprojekt.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Intervjuförfrågan 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Therése Friberg Arvesved och jag läser vid institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås. Jag har precis påbörjat mitt sista år 
på distansutbildningen och det innebär att jag nu skriver min magisteruppsats.  
 
Jag har valt att skriva om folkbibliotekets roll i det lokala samhället och jag skulle vilja 
genomföra en intervju med Dig för att få information om hur folkbibliotekets roll ser ut 
i just Din kommun. De frågor som jag önskar att ställa Dig handlar om kommunens 
folkbibliotek i relation till det lokala samhället men även folkbibliotekets möjliga 
samarbeten med andra kulturinstitutioner och samt till andra folkbibliotek. Uppsatsen 
kommer också att beröra den lokala kulturpolitiken. 
 
Om tillfälle inte finns att personligen träffas för en intervju så skulle det vara möjligt att 
genomföra en intervju via telefon eller Internettjänsten Skype.  
 
Jag vore tacksam för svar på denna förfrågan så fort Du hinner. Det går bra att nå mig 
på telefon och via e-post.  
 
Vänliga hälsningar, 
 
Therése Friberg Arvesved  
 
Tele: xxx-xxxxxxx 
E-postaddress: xxx@hote-post.com  
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Bilaga 2. Intervjufrågor  
Denna bilaga är en sammanställning av de frågor som jag utgick ifrån när jag 
genomförde mina halvstrukturerade intervjuer med de tre kulturpolitikerna och de tre 
bibliotekscheferna. 
 
Intervjufrågor till bibliotekschef 
 
Inledande frågor 
 

1. Hur länge har Du haft positionen som bibliotekschef? 
 
Frågor som rör folkbibliotekets roll i det lokala samhället 
 

1. Hur skulle Du beskriva att verksamheten på ert bibliotek speglar de krav som 
finns från användarna i det lokala samhället? 

 
2. Enligt Dig, vilka uppgifter är centrala för er biblioteksverksamhet? 

 
3. Finns det något samarbete med olika kulturinstitutioner i kommunen?  

 
4. Har ert bibliotek något samarbete med bibliotek i andra kommuner? 
 
5. Vad betyder samarbetet för ert folkbibliotek? 

 
6. Tycker du att ett samarbete med ett annat bibliotek skulle kunna påverka och 

stärka bibliotekets position i samhället? 
 

7. På vilket sätt fungerar biblioteket som en plats för social utveckling och möten 
mellan människor? 
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Intervjufrågor till kulturpolitiker 
 
Inledande frågor 
 

1. Hur länge har Du haft Din nuvarande position inom kommunen? 
 
Frågor som rör folkbibliotekets roll i det lokala samhället 
 

1. Vilka uppgifter är centrala inom kulturverksamheten i kommunen anser Du?  
 

2. Enligt Dig, vilka uppgifter är centrala för biblioteksverksamheten i Din 
kommun? 

 
3. Finns det något samarbete mellan olika kulturverksamheter i kommunen?  

 
4. Finns det något kulturellt samarbete mellan Din kommun och andra kommuner? 

 
5. Tycker Du att ett samarbete mellan bibliotek i olika kommuner kan påverka och 

stärka bibliotekets position i samhället? 
 

6. På vilket sätt fungerar biblioteket som en plats för social utveckling och möten 
mellan människor? 
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