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Abstract: The main purpose of this Master’s thesis is to develop an 

understanding of why non-users do not use public libraries by 
studying their information and culture habits and their 
relationship to public libraries. One of the motivating factors 
behind this choice is the lack of earlier research on the 
subject, particularly qualitative research. The theoretical 
framework is stratified into three associated levels with 
Brenda Dervin’s sense-making theory on an individual level, 
Marianne Andersson’s and Dorte Skot-Hansen’s model of the 
roles of public libraries on an institutional level and Pierre 
Bourdieu’s theoretical apparatus on a social level. Eight 
interviewees were chosen based on a set of selection criteria 
and interviewed with semi-structured interviews. After an 
analysis and discussion of the collected empirical data the 
main conclusion is that there are obstacles to the use of public 
libraries on three related levels, corresponding to the levels in 
the theoretical framework. On an individual level the 
impediment is that the non-users are content without the 
public library: they have a lifestyle where the needs of culture 
and information are satisfied through the use of other 
channels than public libraries. The view of the public library 
as non-attractive and not adapted for their needs constitute a 
hindrance on an institutional level while the social distance 
between the non-users and people strongly linked to the 
public library, such as librarians and frequent users, constitute 
a barrier on a social level. Altogether, these obstacles rather 
clearly indicate why public libraries are not used. 
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1. Inledning 

Alla medborgare har rätt att nyttja statligt/kommunalt finansierade kulturinstitutioner, 
såsom folkbibliotek. En av folkbibliotekets grundtankar är att vara till för hela 
allmänheten och inte endast vissa människor. Men även om ingen ”blir stoppad i dörren 
till folkbiblioteket” kan det ändå konstatera att endast somliga medborgare ser 
folkbiblioteket som en naturlig del av sitt liv, en plats där man söker information, 
kunskap, kultur eller social samvaro. Andra har inte detta synsätt, utan väljer bort 
biblioteket av ett eller annat skäl. Till yttermera visso finns det tecken på att 
användningen av folkbibliotek minskar. Utifrån Kulturrådets statistik, Folkbiblioteken 
2004 samt Folkbiblioteken 2005, går det exempelvis att fastslå följande: 
 

• Antal besök på folkbibliotek för hela riket år 2004 var ca 73 000 000. År 2005 
hade detta tal sjunkit till ca 69 400 000. Antal besök hade således sjunkit med 
3 600 000  
(ca 5 %). 

• Antalet aktiva låntagare1 var år 2004 lika med 2 770 000. År 2005 var samma tal 
2 445 000. Antal aktiva låntagare hade därmed sjunkit med 325 000 (ca 12 %). 

 
Detta anser vi är oroande signaler som manar oss att undersöka varför människor avstår 
från folkbiblioteket. Någon som stärker vår oro ytterligare är att användare av 
biblioteket har traditionellt sett fått stor uppmärksamhet inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen, till skillnad från icke-användare, som till stor del har 
försummats.2 Childers (1989) antyder att bekvämlighet kan vara en anledning till att 
man har fokuserat på användaren istället för icke-användaren vid olika typer av 
utvärderande studier: det är helt enkelt lättare att få tag på och undersöka användare än 
icke-användare.3 Även den undervisning som vi har tagit del av i kollegium tre har till 
stor del fokuserat på användare vilket har förstärkt intrycket av att icke-användare 
åsidosätts inom biblioteks- och informationsvetenskapen. 
 
Redan i början av uppsatsarbetet noterade vi att den största delen av studierna om icke-
användare var av en kvantitativ art4 och hade lämnat en kunskapslucka efter sig. Med 
utgångspunkt i detta föreföll en kvalitativ studie lämplig att genomföra för att hitta nya 
perspektiv på saken, vilket bekräftades av två pilotintervjuer vi gjorde.5 Dessa stärkte 
vår tro på ett kvalitativt angreppssätt som ett medel för att fylla en del av 
kunskapsluckan.  
 
Avslutningsvis hoppas vi, utifrån syftet och frågeställningarna i nästa avsnitt, kunna 
bidra med en större förståelse kring detta eftersatta problemområde och skapa ett 

                                                 
1 Aktiva låntagare definieras som: ”… de som under året utfört minst en transaktion. Med transaktion 
avses utlån, återlämning, omlån eller reservation”. Se Folkbiblioteken 2005. Statens kulturråd. (Kulturen i 
siffror, 2006:2), s. 76. 
2 Se till exempel Brick, Laura 1999. Non-use of business libraries and information services : a study of 
the library and information managers' perception, experience and reaction to non-use. Aslib Proceedings: 
New Information Perspectives, vol. 51, no. 6, s. 195. 
3 Childers, Thomas 1989. Evaluative Research in the Library and Information Field. Library Trends, vol. 
38, no. 2, s.  256. 
4 För en redogörelse av denna forskning, se kapitel 2 (Tidigare forskning och litteraturgenomgång). 
5 För mer detaljer om pilotintervjuerna, se avsnitt 4.3 (Tillvägagångssätt och genomförande). 
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underlag som kan användas för att diskutera eventuella åtgärder mot icke-användning 
av folkbibliotek inom biblioteksväsendet och biblioteksforskningen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att, utifrån en analys och tolkning av vårt empiriska material, skapa 
en förståelse för varför folkbiblioteket inte används. För att uppfylla syftet kommer vi 
att besvara följande frågeställning:  
 
1. Hur beskriver icke-användarna sina informations- och kulturvanor? 
 
2. Hur relaterar icke-användarna till folkbibliotek?  
 
Termen relaterar i fråga 2 används i en vid mening. Den innefattar dels relationen till 
folkbiblioteket som institution och dels relationen till grupper i samhället som arbetar 
vid eller besöker folkbiblioteket.  
 
Fråga 1 besvaras med främst med hjälp av Brenda Dervins sense-making teori. Fråga 2 
besvaras med hjälp av Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens modell över 
folkbibliotekets roller samt Pierre Bourdieus teori som helhet.  
 
Även om såväl frågeställningarna som syftet genomsyrar både analys och diskussion, är 
vår tanke att frågeställningarna explicit besvaras i analysen och syftet uttryckligen 
uppfylls i diskussionen. I kapitlet slutsatser presenteras de viktigaste resultaten för 
syftet.  

1.2 Avgränsningar 

I denna uppsats tittar vi närmare på människor vars gemensamma nämnare är att de 
sällan använder folkbiblioteket. En viktig avgränsning för oss har varit att gå till icke-
användarna själva och fråga dem om deras relation till folkbibliotek istället för att 
exempelvis fråga bibliotekarier om varför människor inte använder folkbibliotek. Vi 
tror således att icke-användarna själva har relevanta synpunkter som är värda att 
studera. Fokus ligger inte på dessa personers uppfattningar om något specifikt 
folkbibliotek, utan snarare på vad man anser om folkbiblioteket generellt sett.  
 
Avgränsningen till folkbiblioteket har varit ganska rimlig för oss med tanke på vår 
definition av icke-användare. Vi föreställer oss att folkbiblioteket är den bibliotekstyp 
som är minst förknippad med ålagda uppgifter, till skillnad från exempelvis 
företagsbibliotek och skolbibliotek. Det finns en större valfrihet att avstå från att 
använda folkbiblioteket jämfört med övriga bibliotekstyper.  
 
Vidare kommer vi att undersöka kulturvanor och informationsanskaffning i förhållande 
till skönlitteratur, facklitteratur, musik och film. Dessa behovsområden har valts då vi 
anser att de är mest förknippade med folkbibliotek och då det är intressant att se om och 
hur man får sina behovsområden tillfredställda utan folkbiblioteket. 
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1.3 Definition av termer 

I detta avsnitt presenteras definitioner av ett par viktiga termer som kommer att 
användas i vår uppsats. Vi vill dock understryka att dessa definitioner huvudsakligen 
har anpassats för vår egen studie och att de inte nödvändigtvis gäller för de studier som 
exempelvis tas upp i tidigare forskning.  
 
Med icke-användare menas någon som (bortsett från användning grundad på ålagda 
uppgifter och dylikt) inte har använt folkbibliotekets fysiska eller elektroniska resurser 
vid mer än fem separata tillfällen de senaste fem åren.6 Denna definition påverkar bland 
annat vårt urval av informanter.7 
 
Med kultur- och informationsvanor menar vi människors vardagliga behov, sökning 
och användning av kultur och information. De områden vi främst har valt att fokusera 
på är musik, film, skönlitteratur och facklitteratur – dessa kallar vi för behovsområden. 
Informanterna kan ha olika grad av behov inom de olika områdena. 

1.4 Disposition 

I avsnitt 1.5 presenteras våra ontologiska respektive epistemologiska 
ställningstaganden. De har placerats i det första kapitlet eftersom de är grundläggande 
och genomsyrar hela uppsatsarbetet snarare än enskilda delar. I Kapitel 2 presenteras 
sedan den tidigare forskning om icke-användare av folkbibliotek som har återfunnits. 
Materialet som tas upp tjänar dels till att ge en överblick av relevanta studier inom vårt 
ämnesområde och dels som en grund för återkoppling i senare delar av uppsatsen. 
 
Det tredje kapitlet används för en redogörelse av uppsatsens teoretiska ramverk. 
Tonvikten ligger på att utforma ramverket till ett analysinstrument samtidigt som våra 
teoretiska perspektiv klargörs. Därefter, i kapitel 4, följer en beskrivning av våra 
metoder. I de initiala delarna framställs datainsamlingsmetod, från urval av informanter 
till genomförandet av intervjuer. I den sista delen av kapitlet redogör vi för 
analysmetoden, det vill säga det förfaringssätt som analysen bygger på. 
 
I kapitel 5 presenterar vi det empiriska material som samlats in vid intervjuerna av de 
åtta informanter som ingår studien. Det mesta av detta material kommer genomgå både 
analys och diskussion. Den del av det empiriska materialet som behandlar 
folkbibliotekets framtid används emellertid enbart i diskussionskapitlet. 
 
I analysdelen (kapitel 6) granskas det empiriska materialet med hjälp av det teoretiska 
ramverket. Uppsatsens frågeställningar kommer här att vara i fokus. I detta kapitel 
håller vi oss relativt strikt till de valda teorierna. Detta följs av Kapitel 7 som 
inledningsvis ägnas åt en diskussion kring de olika delarna i analysen för att uppfylla 
syftet. Därefter följer reflektioner kring folkbibliotekets framtid och utveckling. Sist i 
detta kapitel återfinns även en utvärdering av uppsatsen. Det sista kapitlet redogör 
                                                 
6 Vi menar att denna definition är bra eftersom den täcker in de som har varit icke-användare under en 
lång tidsperiod. I litteraturen finns ingen enhetlig eller överenskommen definition av icke-användare, 
vilket gör att man själv får resonera sig fram till en lämplig definition.    
7 Se avsnitt 4.2 (Urval). 
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kortfattat de viktigaste slutsatser som framkommit under arbetet med analysen och 
diskussionen. Dessutom framförs ett antal förslag till vidare forskning. 

1.5 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

Utifrån vår tolkning och användning av de teorier som har valts kombinerat med egna 
reflektioner har vi kommit fram till en rimlig ontologisk8 ståndpunkt för uppsatsen som 
beskrivs i det följande.  
 
För det första antar vi att verklighetsuppfattningen innehåller inslag av såväl objektiv 
som subjektiv art: det finns en yttre verklighet bortom vårt medvetande som påverkar 
oss samtidigt som vårt medvetande i någon mån är med och skapar upplevelserna av 
denna verklighet. Det vill säga, vi förutsätter att uppfattningen av verkligheten är 
resultatet av både yttre objektiva strukturer och inre subjektiva faktorer.   
 
En struktur som är aktuell i vår uppsats är samhällets struktur, vilket bland annat 
inkluderar ekonomisk fördelning, utbildningsväsen samt regler och normer av olika 
slag. Denna yttre samhällsstruktur utgör ramarna för och påverkar på olika sätt 
individen samtidigt som individen genom sitt medvetande är delaktig i skapandet av sin 
uppfattning om samhället. 
 
För att konkretisera ytterligare kan man tänka sig en del av den yttre samhällsstrukturen 
i form av ”samhällets röst”, det vill säga ganska vanliga uppfattningar som finns bland 
många människor och som har en relativt stor potential att påverka andra. En sådan 
uppfattning kan exempelvis vara att folkbibliotek är viktiga i samhället. Samtidigt har 
individen egna erfarenheter och egna tankar som bidrar till en tolkning och eventuell 
modifikation av samhällets röst. Det vill säga – det som ligger utanför individen (det 
objektiva) växelverkar kontinuerligt med individens eget medvetande (det subjektiva).  
 
Ett försök att högst approximativt ringa in vår ontologiska position görs i figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår epistemologiska9 ståndpunkt kan också beskrivas som en mellanposition. 
Traditionellt brukar man tala om två generella grenar inom epistemologin: rationalism 
och empirism. Empirismen betonar framförallt sinneserfarenheterna av verkligheten 

                                                 
8 Med ontologisk utgångspunkt menas här det grundläggande synsätt man har på verkligheten och dess 
beskaffenhet. Se t.ex. Åsberg, Rodney 2000. Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk 
genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser, s. 3-5. 
9 Epistemologi, eller kunskapsteori, handlar bland annat om hur man erhåller (giltig) kunskap om 
verkligheten. För mer detaljerad information se exempelvis: Åsberg 2000, s. 25ff;  Patel, Runa & 
Davidson, Bo 1994. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 15-16.   

Figur 1. Ontologisk ståndpunkt 

subjektiv 

individ struktur 

objektiv 
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som en grund för kunskap. Rationalismen företräder däremot ett synsätt som gör 
gällande att förnuftet och tänkandet är de viktigaste redskapen för att uppnå kunskap.  
 
Vi anser att såväl empirismen som rationalismen har viktiga poänger som gör att en 
integrering av dem är befogad. I enlighet med empirismen är den erfarenhetsmässiga 
datainsamlingen i form av intervjuer en viktig del av grunden till den kunskap som 
formas i denna uppsats. Men de intervjudata som har samlats in måste även systematiskt 
bearbetas av förnuftet (med stöd av våra teorier) i en analys och diskussion för att 
kunskapsprocessen ska kunna fullständigas. För tydlighets skull åskådliggörs även vår 
ungefärliga epistemologiska ståndpunkt i figur 2. 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

Figur 2. Epistemologisk ståndpunkt 

erfarenhet förnuft 
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I det här kapitlet kommer vi presentera tidigare publikationer som är relaterade till 
uppsatsens ämne. Syftet med kapitlet är tvåfaldigt. För det första vill vi skapa en 
överblick av forskningsområdet och ge en förståelse för icke-användare av 
folkbiblioteket. För det andra vill vi skapa en grund som tillåter oss att relatera 
nedanstående studier till vår egen undersökning, framförallt i diskussionen.  

Vi har ställt upp ett huvudkriterium för inkluderandet av publikationer i detta kapitel: de 
ska på något sätt beröra icke-användning eller icke-användare av folkbibliotek. Detta 
har exempelvis medfört att vi har uteslutit studier av icke-användare i förhållande till 
företagsbibliotek. Dessutom har vi satt en tidsmässig gräns som innebär att material 
publicerat tidigare än 1985 har uteslutits. Slutligen har vi fått exkludera publikationer 
skrivna på till exempel japanska och finska.  

En del av publikationerna är kanske inte vad man skulle kalla vetenskapligt baserad 
forskning, men vi har ändå valt att inkludera dessa med tanke på att det inte finns 
mycket skrivet om icke-användare av folkbiblioteket överhuvudtaget. Ett exempel på 
detta är magisteruppsatser och studier utförda av lokala folkbibliotek. 
 
I det följande kommer vi, på ett kortfattat sätt, beskriva de publikationer som har 
återfunnits.10 Publikationerna har placerats in under olika underrubriker utifrån 
författarens/författarnas tillhörighet. Forskare inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som inte utgår från något eller några särskilda bibliotek samlas 
under en rubrik. Bibliotekarier eller personer som är verksamma inom 
biblioteksväsendet har placerats under en annan och magisterstudenter under en tredje. 
Under respektive underrubrik presenteras publikationerna i stigande kronologisk 
ordning.  
 
För en summerande bedömning av nedanstående studier hänvisar vi till avsnitt 2.4. 

2.1 Forskningspublikationer 

Norman Roberts har skrivit rapporten Non-use of public libraries: a literature review 
(1986) i vilken han går igenom den litteratur som har skrivits om icke-användare innan 
1986. Roberts var under tidsperioden för rapportens författande verksam som forskare 
vid Department of Information Studies, Sheffield University. Syftet med 
litteraturgenomgången var att undersöka i vilken grad litteraturen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap tar upp icke-användning av folkbibliotek, med viss betoning på 
brittiska, amerikanska och australiensiska förhållanden. Med utgångspunkt i den 
undersökta litteraturen var avsikten att kunna uttala sig om två saker med avseende på 

                                                 
10 Vår sökprocess gick till enligt följande: Initialt sökte vi i biblioteksrelaterade databaser, såsom LISA. 
Dessa sökningar gav oss den överlägset största andelen av relevanta publikationer. Vi resonerade lite 
kring vilka andra resurser man kunde söka i och kom fram till att sociologiska databaser kunde vara värda 
att pröva. Dessa sökningar gav oss dock ingenting. Avslutningsvis testade vi att söka i ett antal 
ämnesövergripande databaser vilket genererade en del relevant litteratur. De söktermer som användes var 
primärt olika kombinationer av non-use/non-user/non-users respektive public library/public libraries. 
Non-use/Non-user(s) är enligt vår bedömning de mest använda och etablerade termerna inom 
forskningsområdet.    
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icke-användning av folkbiblioteket: dels i vilken omfattning det förekommer och dels 
vilka orsakerna är.  
 
Roberts kommer fram till att det är svårt att dra några slutsatser om omfattningen av 
icke-användning av folkbibliotek då statistiken på området är inte tillräckligt tillförlitlig 
för att man ska kunna göra några säkra uttalanden. Exempelvis likställs ofta icke-
användning med att man inte har eller använder ett lånekort i statistiken. Detta är dock 
missvisande eftersom människor mycket väl kan använda biblioteket utan att äga något 
lånekort.  
Författaren menar att de flesta studier som berör icke-användare är (statistiskt) 
beskrivande till sin karaktär, vilket innebär att de inte kan bidra med några större 
förklaringar till vad icke-användningen av folkbiblioteket beror på. En slutsats han har 
kunnat dra är dock att man inte kan säga att enbart en viss typ av människor är icke-
användare – det är vanligt att påträffa  icke-användare som med en hög utbildning eller 
ett yrke med hög status.  
 
Roberts resonerar vidare kring att det inte endast finns en typ av icke-användare utan 
flera olika. Han tar upp en sorts skala som på den ena extremen har icke-användare som 
troligtvis aldrig kommer att använda biblioteket eller vara mottagliga för 
marknadsföring eller andra initiativ från folkbiblioteket. Dessa personer kallar Roberts 
för ”hard-core non-users”. I den andra änden av skalan finns däremot personer som är 
mer påverkbara för olika åtgärder från bibliotekets sida och är kanske inte omöjliga att 
locka till folkbiblioteket. 
 
Forskarna Elfreda A. Chatman och Victoria E.M. Pendleton har skrivit en artikel där 
de diskuterar hur medlemskap i en avgränsad och specifik social värld (small world) 
påverkar människors informationsbeteende och i förlängningen deras relation till 
folkbiblioteket.11 Författarna antyder exempelvis att om en person lever i en social värld 
där han/hon får tag på det som behövs för att kunna leva ett normalt liv, har 
utomstående kanaler (såsom folkbiblioteket) ingen större betydelse eller 
attraktionskraft. Sådana personer kategoriseras ofta av bibliotekarier som icke-
användare snarare än potentiella användare, vilket cementerar folkbibliotekets distans 
till dem. Pendleton och Chatman anser dock att man med hjälp av kvalitativ metod dels 
kan öka förståelsen för icke-användarnas sociala världar och dels få en större insikt i hur 
folkbiblioteket kan agera för att spela en större roll i deras vardag.  
 
Sarah McNicol, forskare vid University of Central England, har bland annat undersökt 
icke-användning av folkbibliotek genom att ta del av arkivmaterial som bygger på så 
kallade massobservationer, vilket innebär att direktiv skickas ut till en panel på ca 400 
personer som själva har anmält sitt intresse till att delta.12 Direktiven består av ett antal 
öppna frågor som tillåter respondenterna att skriva på ett fritt sätt kring det aktuella 
ämnet, det finns exempelvis ingen övre gräns för hur mycket man får skriva. 
Respondenterna tillåts dessutom skicka in dikter, fotografier, teckningar eller andra 
föremål som åskådliggör deras skrivna utsagor.  
 
                                                 
11 Chatman, Elfreda A. & Pendleton, Victoria E. M. 1998. Small World Lives: Implications for the Public 
Library. Library Trends, vol. 46, no 4, s. 732-751. Båda var forskare vid School of Information and 
Library Science, University of North Carolina, under tidsperioden för artikelns författande. 
12 McNicol, Sarah 2004. Investigating non-use of libraries in the UK using the mass observation archive. 
Journal of Librarianship & Information Science 36(2), pp. 79-88. 
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Vid två tillfällen, 1988 och 1999, berörde massobservationerna relationen till 
folkbibliotek. En betydande del av respondenterna var användare av och positivt 
inställda till folkbiblioteket vilket enligt författaren inte var förvånande eftersom 
respondenterna tenderade att vara kvinnor från de övre samhällsklasserna. Men det 
förekom även en del negativa uppfattningar om folkbiblioteket från icke-användare, 
vilket författaren menar utgjorde uppenbara skäl till deras icke-användning. Exempelvis 
nämns att folkbiblioteket är: 
  

A dirty, dingy building full of filthy old books where poor people go who cannot 
afford to buy their own books. The books smell terrible and have mucky yellow 
plastic covers on them. Most of them are very out of date and not very intellectual 
being silly novels that old 
women like to read. The seating area of the library will be occupied by filthy tramps, 
lunatics and poverty-stricken old people who cannot afford heating in their own 
homes 
so have to come to the library to keep warm.13 

 
Andra orsaker till icke-användning som nämndes var oro för att få böter och begränsade 
öppettider. En del människor var dessutom nöjda med att skaffa sin information och 
sina böcker från andra kanaler än folkbiblioteket, till exempel genom att köpa böcker 
eller låna från vänner. Detta faktum, att vissa får sina behov tillfredställda utanför 
folkbibliotekets ramar, är ett tecken på att inte alla individer kan betraktas som 
potentiella användare av folkbiblioteket, enligt McNicol. Man är helt enkelt tillfreds 
som det är, utan folkbiblioteket.  
 
Författaren menar att massobservationerna var värdefulla då de i viss mån lyckats fånga 
upp synpunkter från annars svårfångade icke-användare. 

2.2 Bibliotekspublikationer 

I artikeln Non-use of Manchesters library service: an investigation (1993) presenterar 
Andrew Jackson och Paul Martin en enkätundersökning av invånare i stadsdelen 
Wythenshawe, belägen i Manchester, England. Både Jackson och Martin har 
administrativa befattningar som är relaterade till planering och utveckling av bibliotek i 
Manchester. Syftet med enkäten var bland annat att ta reda på varför invånarna i 
Wythenshawe inte använde sig av folkbiblioteken i området samt vilka alternativa 
kanaler man använde för att få tag på böcker. Författarna ville även få fram förslag på 
förbättringar. Enkäterna utfördes i intervjuliknande form hemma hos respondenterna. 
 
Jackson och Martin kom fram till två huvudorsaker till icke-användningen av 
folkbibliotek i Wythenshawe: att folkbiblioteket ligger för långt bort och att man ogillar 
det administrativa centrum i vilket folkbiblioteket är beläget. Författarna konstaterar att 
bibliotekets geografiska läge verkar vara ett starkt bidragande skäl till icke-
användningen. Vad gäller alternativa källor fastslår de att många av respondenterna får 
sina böcker från vänner och släktingar eller att de köper böcker hos bokhandlare. 
 
Louise Flowers analyserar i en artikel åtta stycken enkäter av icke-användare utförda av 
folkbibliotek i delstaten Victoria, Australien mellan 1988-1994.14 Syftet var att pröva 

                                                 
13 Citatet bygger på anteckningar nedskrivna av en icke-användare. Se McNicol 2004, s. 85. 
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sju stycken vanliga generaliseringar om icke-användare mot resultaten av de 
ifrågavarande enkäterna. Generaliseringarna som skulle prövas var:  
 

1. I de flesta områden, använder mindre än hälften av alla invånare sitt 
folkbibliotek. 

2. Huvudorsakerna till icke-användning av folkbibliotek är personliga (och inte 
relaterade till brister i bibliotekens service). Exempel på sådana orsaker är brist 
på tid, inget intresse eller att man föredrar andra aktiviteter. 

3. Icke-användare kan kategoriseras som medlemmar av särskilda grupper i 
samhället. 

4. Icke-användning av folkbiblioteket kan kopplas till en förändring av 
omständigheter (såsom att man flyttar till ett nytt område eller gifter sig). 

5. Icke-användare vill ha praktisk information från bibliotek. 

6. Icke-användare stöder idén om folkbibliotek. 

7. Icke-användare är omedvetna om bredden på det material som finns på 
folkbibliotek. 

 
Efter granskningen av enkäterna, fastslår Flowers att endast tre av generaliseringarna 
kunde bekräftas, närmare bestämt generalisering två, sex och sju. Övriga 
generaliseringar kunde inte verifieras med utgångspunkt i de analyserade enkäterna. 
 
Maureena Lockyer-Benzie rapporterar om en enkätstudie av icke-användare som 
gjordes av folkbiblioteken i området Swan, Australien.15 Hon var tidigare chef för dessa 
bibliotek men arbetar numera som enhetschef för kund- och samhällsservice i regionen. 
Enkätundersökningen genomfördes 2001 och var den första studien någonsin av icke-
användare av folkbiblioteken i Swan.  
 
Syftet var att klarlägga varför icke-användare i området inte använde sig av bibliotekets 
tjänster och undersöka effektiviteten hos bibliotekets marknadsföring. I enkäten skiljde 
man på icke-användare som (1) tidigare hade använt sig av folkbiblioteken i Swan och 
(2) icke-användare som aldrig hade gjort det. En klar majoritet av de undersökta 
personerna tillhörde kategori två. De vanligaste uppgivna skälen till icke-användningen, 
oavsett kategoritillhörighet, var att de inte hade tid eller något behov av att använda 
folkbibliotek. Att icke-användarna brukade Internet för att söka efter information var ett 
annat vanligt svar.  
 
Med utgångspunkt i enkätresultaten initierades en kraftfull marknadsföring av 
folkbiblioteken i regionen, vilket bland annat innebar att information om bibliotekens 
aktiviteter spreds genom olika kanaler. Dessa ansträngningar har enligt Lockyer-Benzie 
utan tvekan ökat medvetenheten om folkbibliotekens tjänster och ökat användningen av 
dem. Utifrån teorier om social inklusion/exklusion fastslår hon dock att det är viktigt att 

                                                                                                                                               
14 Flowers, Louise 1995. Analysis of eight selected victorian public library surveys. Australasian Public 
Libraries and Information Services, vol. 8, no. 1, s. 14-21. Flowers är utbildad bibliotekarie och har 
dessutom erfarenhet av undervisning inom matematik på gymnasienivå. 
15 Lockyer-Benzie, Maureena 2004. Social inclusion and the City of Swan public libraries in Western 
Australia. Health Information and Libraries Journal. vol 21, suppl. 2, s. 36-44. 
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man på folkbibliotek i framtiden tänker och handlar inklusivt så att alla människor får 
likvärdiga möjligheter till att komma åt och använda deras resurser. 

2.3 Magisteruppsatser 

I sin magisteruppsats Nja till biblioteket (1996), redogör Lotta Tebäck för en studie av 
icke-användare i Osby kommun. Undersökningens huvudsyfte var att beskriva icke-
användare i Osby kommun, bland annat med avseende på varför de inte använder 
biblioteket. Respondenterna som valdes ut representerade tre olika åldersgrupper: 25-
åringar, 45-åringar och 65-åringar. Hon använde sig av en enkät med både öppna och 
slutna frågor för att intervjua respondenter via telefon. Utifrån enkätresultaten kunde 
författaren konstatera att tidsbrist var det vanligaste hindret mot användning av 
folkbibliotek. Att man inte läste böcker var också en starkt bidragande orsak. Bilden av 
folkbibliotek var dock genomgående positiv och Tebäck utesluter därmed detta som 
skäl till icke-användning.  
 
Lena Malmquist har gjort en enkätstudie av användare och icke-användare i Tomelilla 
kommun och beskriver denna i sin magisteruppsats.16 Syftet med undersökningen var 
att ta reda på kommuninvånarnas åsikter kring folkbiblioteken i Tomelilla. Författaren 
ville även undersöka om faktorer såsom utbildningsnivå påverkade 
biblioteksbesökandet. Utifrån en så kallad besökarenkät intervjuades samtliga besökare 
under tre dagar på Tomelilla bibliotek, givet att de var födda innan 1980. För att kunna 
komma åt icke-användare, genomfördes även en medborgarenkät via telefon.  
 
Malmquist kommer fram till att användarnas och icke-användarnas åsikter skiljer sig åt 
i viss mån. Bland annat var icke-användare mer negativt inställda till skönlitteratur på 
folkbiblioteket. Icke-användarna uppgav framförallt ointresse för biblioteksbesök 
respektive läsning som anledning till uteblivna biblioteksbesök. Författaren konstaterar 
att utbildningsnivån generellt sett var lägre hos icke-användarna. Det antyds också att 
vissa personer kanske aldrig kommer att besöka biblioteket eftersom de inte har 
etablerat en sådan vana.      
 
I Soffliggare i samhällets vardagsrum (2001), har Åsa Brissman och Linda Brudal 
kombinerat kvalitativ och kvantitativ metod för att undersöka icke-användare av 
folkbiblioteket i stadsdelen Härlanda, Göteborg. I ett första steg skickade man ut enkäter 
via post till 200 invånare i stadsdelen. De som besvarade enkäten (158 st) kunde delas 
in i tre generella kategorier:  

a) användare av stadsdelsbiblioteket i Härlanda (Munkebäcks bibliotek),  
b) de som inte använder Munkebäcks bibliotek, men använder något annat 
folkbibliotek, 
c) ”rena” icke-användare, som inte går på något folkbibliotek överhuvudtaget.   
 
Utifrån enkätsvaren valdes sedan sex personer ur kategori c, tre män och tre kvinnor i 
olika åldrar, som man gjorde telefonintervjuer med. Vid dessa intervjuer framkom bland 
annat att orsakerna till icke-användningen av biblioteket var ointresse eller missnöje 
med tidigare besök. Dessutom var kännedomen om bibliotekets öppettider och utbud 

                                                 
16 Malmquist, Lena 1997. Tomelilla bibliotek: en undersökning av icke-användare, användare och 
besökare av folkbiblioteket i Tomelilla kommun. 
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inte så stor. Dock tyckte författarna att telefonintervjuerna inte blev så frispråkiga som 
de hade förväntat sig – det var svårt att få informanterna att tala fritt kring ämnet och 
många intervjuer blev korthuggna. 
 
De slutsatser författarna kunde dra utifrån enkätresultaten som helhet var att en klar 
majoritet av respondenterna använde sig av folkbibliotek, men utav dessa var det nästan 
hälften som inte använde sitt eget stadsdelsbibliotek. 

2.4 Avslutande kommentarer till tidigare forskning 

De flesta studier som har tagits upp i kapitlet har varit av kvantitativ karaktär. Ett 
vanligt motiv för att göra undersökningarna är att man vill få reda på varför 
folkbibliotek inte används och hur man kan öka användningen av dem, exempelvis 
genom förändringar av bibliotekets verksamhet eller bättre marknadsföring. Av dessa 
undersökningar framgår också tydligt att de vanligaste uppgivna skälen för icke-
användning av folkbibliotek är brist på tid eller intresse. 
 
De ovan nämnda kvalitativa studierna berör visserligen icke-användare men har dem 
inte som sitt primära studieobjekt. Däremot ger dessa studier ett annat perspektiv på hur 
icke-användare kan studeras och förstås. Med utgångspunkt i ett sådant perspektiv får 
man exempelvis en mer personlig förståelse för icke-användare; ett exempel på detta är 
de synpunkter i berättelseform som tas upp i McNicols artikel.  
 
Definitionen av termen icke-användare är inte enhetlig i de genomgångna texterna. I en 
publikation har respondenterna själva fått avgöra om de är icke-användare eller inte och 
i ett annat fall har ingen explicit definition förekommit överhuvudtaget. Något som dock 
är förhållandevis vanligt är att man med hjälp av variabeln tid definierar en icke-
användare som någon som inte använt folkbibliotek under det senaste året, ofta i 
förhållande till något/några särskilda folkbibliotek. I dessa fall har man emellertid inte 
alltid klargjort eller varit helt överens om vad ”inte använt” innebär. 
 
Slutligen är det värt att notera att vi inte har funnit någon egentlig forskningspublikation 
som undersöker icke-användare av folkbibliotek i ett svenskt sammanhang. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs de teorier som ingår i uppsatsens teoretiska ramverk. Medan vi i 
detta kapitel huvudsakligen beskriver de ingående teorierna kommer vi avsnitt 4.6 
(Analytiskt förfaringssätt) redogöra för hur de har tillämpats på det empiriska materialet 
i analysprocessen. 

3.1 Motivering av teorival 

De teorier vi har valt är:  

• Brenda Dervins sense-making teori som utgår från individens upplevelser. 

• Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens teori, vilken har ett tämligen tydligt 
fokus på biblioteket som institution. 

• Pierre Bourdieus teoribildning som placerar såväl individen och biblioteket som 
institution i ett större samhälleligt sammanhang. 

 
Anledningen till att vi har valt just dessa teorier är för att vi anser att det är viktigt att 
belysa såväl individuella, institutionella som sociala förhållanden i vår uppsats. Man 
kan också se våra teorier som liggandes på sinsemellan olika men ändå 
sammanhängande nivåer, från den mest specifika individnivån till den mest generella 
samhällsnivån. Var och en av de teoretiska nivåerna har ett visst perspektiv men 
samtidigt kompletterar och genomsyrar perspektiven varandra på ett övergripande plan. 
Ett försök att åskådliggöra detta förhållande görs i figur 3 nedan.17 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
17 Anledningen till att individtriangeln inte fullständigt överlappar institutionsovalen i figur 3, är att 
individnivån även kan relateras till samhällsnivån utan att det alltid måste ske via institutionsnivån. 
Exempelvis kan man tänka sig en icke-användare som har en viss relation till biblioteket som institution, 
dock utan att denna relation genomsyrar dennes förhållande till samhället helt och hållet. 

Samhälle 

Institution 

Individ 

Figur 3. Grafisk representation av teoretiska nivåer 
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3.2 Sense-making 

I denna uppsats kommer en av de teorier vi använder oss av att vara sense-making 
teorin. Denna teori används framförallt för att få en bild av våra informanters 
informationsbehov, de kanaler som används för att tillfredställa dessa behov samt 
svårigheter som kan uppstå i informationssökningen.  
 
Teorin kommer användas som en ganska lös inspiration på en generell nivå och inte 
som en detaljerad analysmodell. Det är också viktigt att tillägga att vi i denna uppsats 
anser att informationsbehov mycket väl kan ha sitt ursprung i ett visst intresse, till 
exempel ett fritidsintresse, och inte nödvändigtvis måste uppstå som en följd av 
kunskapsbrist i en problemsituation.18  
 
Sense-making teorin har huvudsakligen utvecklats av Brenda Dervin med kollegor. 
Teorin började egentligen utformas redan 1972, men själva namnet på teorin myntades 
1983.19 Teorin går i hög utsträckning att härleda till kommunikationsvetenskapen, men 
har även använts inom andra discipliner såsom biblioteks- och informationsvetenskap.20 
 
Anledningen till att vi har valt att ta med denna teori, är att den tar sin utgångspunkt i 
individens egna upplevelser av vad den behöver utan att nödvändigtvis förutsätta att 
biblioteket är det informationssystem eller den kanal som används för att tillfredställa 
informationsbehoven.21 Detta ser vi närmast som något nödvändigt när man undersöker 
icke-användare av biblioteket och deras informationssökning.  
 
En av huvudtankarna i teorin är att individers informationsbehov är föränderliga och 
varierar med situationen, ett kontextberoende som även gäller för den information som 
används för att tillfredställa informationsbehoven. Man kan sammanfatta detta med att 
information och dess tillhörande aspekter enligt sense-making är något som skapas i ett 
särskilt sammanhang.22  
 
Den syn på information som sense-making har, kan förtydligas genom en metafor. Den 
kallas för ”the triangle of situation-gap-uses/helps”. I korthet går den ut på att individen 
ställs inför olika situationer, i dessa situationer uppstår klyftor (gaps) i medvetandet, 

                                                 
18 Att informationsbehov kan vara kopplade till intressen tas exempelvis upp i:  Talja, Sanna 1997. 
Constituting “Information” and “User” as Research Objects: A Theory of 
Knowledge Formations as an Alternative to the Information Man-Theory, s. 77. Ingår i Vakkari, 
Pertti & Savolainen, Reijo, eds. Information seeking in context: Proceedings of an 
international conference on research in information needs, seeking and use in different 
contexts, 14-16 August, 1996, Tampere, Finland. 
19 Dervin, Brenda 1999. On studying information seeking methodologically: the implications 
of connecting metatheory to method. Information processing & management, Vol. 35, s. 728. 
20 Savolainen, Reijo 1993. The Sense-Making theory: Reviewing the interest of a usercentered 
approach to information seeking and use. Information Processing & Management, 
vol. 29, no. 1, s. 15.   
21 Dervin, Brenda & Nilan, Michael 1986. Information Needs and Uses. Ingår i Williams, 
Martha E., ed. Annual review of information science and technology vol. 21, s. 16-17.; Dervin, Brenda 
1992. From the Mind`s Eye of the User: The Qualitative-Quantitative Methodology. Ingår i Glazier, Jack 
D & Powell, Ronald R, eds. Qualitative Research in Information Management., s. 80.  
22 Dervin 1992, s. 63-64. Samtidigt finns det teorier som tenderar att se på information och 
informationsbehov som mer statiska företeelser, se till exempel Case, Donald O. 2007. Looking for 
information : a survey of research on information seeking, needs, and behavior, s. 76-77. 
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som genom användningen av olika hjälpande aktiviteter (uses/helps) kan fyllas.23 I en 
viss situation skapar individen således mening och förståelse dels av sitt 
informationsbehov och dels av vilka kanaler som kan hjälpa till med att tillfredställa 
detta behov.  
 
De hinder eller svårigheter som dyker upp när individen ska försöka tillfredställa sitt 
informationsbehov benämns barriärer. Barriärerna kan orsakas av överindividuella 
fenomen såsom samhällsstrukturen och den sociala omgivningen men det viktiga är 
ändå att undersöka hur individen själv i en given situation upplever dessa barriärer i sin 
informationssökning och informationsanvändning.24 
 
Om ett informationsbehov uppstår hos individen i en given situation, förslagsvis att 
denne vill köpa en bok om trädgårdar men utifrån sitt perspektiv inte finner några 
lämpliga kanaler (uses/helps) som har boken, kan man tala om en barriär – något 
hindrar behovet från att tillfredställas.  
 
Vi menar dock att barriärer kan användas i en annan bemärkelse, nämligen som hinder 
mot en kanal vars existens man redan känner till. En sådan barriär är inte kopplad till ett 
specifikt behov i en viss situation utan är snarare kopplad till en kanal generellt sett, 
exempelvis Internet. För att konkretisera kan vi återknyta till exemplet med en bok om 
trädgårdar ovan. Här kan en person veta om att det finns en kanal, Internet, som skulle 
kunna tillhandahålla boken ifråga men barriärerna till kanalen (såsom bristande 
kunskaper om Internet) gör att den personen inte går dit och letar efter boken. När 
samma person senare letar efter andra böcker går den inte heller till kanalen ifråga på 
grund av de barriärer som föreligger. Denna typ av barriär skiljer sig därmed från den 
tidigare nämnda genom att den dels är mer indirekt och dels mer varaktig. 

3.3 Modell över folkbibliotekets roller 

En annan av de teorier vi avser att använda är Anderssons och Skot-Hansens modell 
över de olika roller som folkbiblioteket kan ha. Vi anser att Anderssons och Skot-
Hansens modell är användbar eftersom den kan användas för att klarlägga vilken bild av 
biblioteket informanterna har, eller kanske mer specifikt, vilken syn på bibliotekets roll 
de har. 
 
Bakgrunden till modellen är en studie där Andersson och Skot-Hansen ville undersöka 
det lokala biblioteket och dess betydelse i lokalsamhället. Författarna skickade bland 
annat ut enkäter till alla huvudbibliotek i Danmark och genomförde dessutom intervjuer 
och observationer på folkbibliotek i tre olika typer av lokalsamhällen: en 
landsbygdskommun, en mellanstor stad och en storstad. Det var ovanstående studie som 
utmynnade i den modell de benämner Modell över det lokala bibliotekets profil. 
Modellen användes för att kunna fastslå vilken profil de tre undersökta folkbiblioteken 
hade valt gentemot sina respektive lokalsamhällen.25 
 

                                                 
23 Savolainen 1993, s. 17. 
24 Dervin 1999, s. 731, 744-745. 
25 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek – avvikling eller udvikling, s. 
16-19. 
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De fyra möjliga profiler, eller som vi i fortsättningen kommer kalla det, roller, som 
Andersson och Skot-Hansen kom fram till, tas upp nedan. I inledningen av 
presentationen av respektive roll framläggs Anderssons och Skot-Hansens egen 
beskrivning av rollerna. Dessa tolkas och kompletteras sedan med egna reflektioner för 
att passa uppsatsen bättre. De ska därför betraktas mer som flexibla utgångspunkter än 
entydigt bestämda kategorier.  
  

3.3.1 Kulturcentrum 

I denna roll fungerar biblioteket som en plats för kulturell och konstnärlig upplevelse 
respektive utveckling, såsom arrangemang, utställningar och skaparverkstäder.26 
 
Med kulturcentrum menar vi biblioteket som en plats där man kan ta del av ett varierat 
kulturutbud, exempelvis i form av böcker, cd-skivor och film. Detta varierande utbud 
innebär också att material som inte alltid är kommersiellt gångbart har en given plats på 
biblioteket.  
 
Här ingår också arrangemang såsom poesikvällar, konserter med artister och 
konstutställningar. Syftet med biblioteket som kulturcentrum kan till exempel vara att 
utöka människors kunskap, klargöra värderingar och utvidga intellektet. 27 
 
Slutligen ingår även uppgiften som bevarare och förvaltare av kulturarvet i denna roll. 
Det kan vara fråga om lokalt, nationellt eller internationellt kulturarv.  
 

3.3.2 Kunskapscentrum 

Biblioteket som kunskapscentrum utgör en utgångspunkt för utbildning och upplysning. 
Det kan bland annat fungera som en slags studieplats.28  
 
Med kunskapscentrum menar vi att folkbiblioteket har en roll som stöd till 
utbildningssystemet och till individer som bedriver studier i något skede av sitt liv. Det 
kan till exempel fungera som ett stöd för studenter som inte har tillgång till ett eget 
skolbibliotek eller erbjuda läsfrämjande verksamhet. 
 
Biblioteket i denna roll utgör en studieplats där man enskilt eller i grupp träffas med 
bibliotekets resurser nära till hands. Bibliotekets uppgift kan exempelvis vara att lotsa 
individerna i deras studier och ge dem användarundervisning.  
 
Med denna inriktning är således den kulturella upplevelsen och utvecklingen 
underordnad den utbildningsmässiga funktionen, även om perspektiven inte utesluter 
varandra.    
  

                                                 
26 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19. 
27 Raber menar att liknande tankar ingår i det han kallar ”The conservative viewpoint”. Se Raber, Douglas 
1996. ALA goal 2000 and public library ambiguities and possibilities. Public libraries, vol. 35 no. 4, s. 
226f.  
28 Andersson & Skot-Hansen, s. 19. 
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3.3.3 Informationscentrum 

I rollen som informationscentrum ska biblioteket sprida information till både 
allmänheten generellt och till den enskilde användaren, exempelvis i form av 
referensservice, samhällsinformation, arbetsliv och turistservice.29 
 
Huvuduppgiften för biblioteket som informationscentrum är att hjälpa användare inom 
näringslivet att hitta konkret information för olika arbetsuppgifter. Även människor 
utanför arbetslivet som är i behov av praktisk information är en viktig målgrupp. 
 
Exempel på vad biblioteket kan göra i denna roll är att förmedla information från 
kommunmöten, beskriva var hotell eller turistattraktioner är belägna, vägleda 
användaren till uppgifter om en viss produkt eller hjälpa till med att hitta litteratur om 
cykelreparationer.  
 

3.3.4 Socialt centrum 

Som socialt centrum utgör biblioteket en ram för vardagens sociala liv – det är en plats 
där man kan vara tillsammans med andra och motta rådgivning. Det skall även innefatta 
uppsökande verksamhet i förhållande till utsatta grupper och institutioner.30 
 
Med socialt centrum menar vi att man kan se biblioteket som en neutral plats att vara 
på. Det är en plats dit kommersialismen ännu inte nått men är också frikopplat från den 
andra, mer byråkratiska, kommunala verksamheten. Det är en plats dit man går på sin 
fritid och möter andra människor.  
 
Samtidigt innebär denna roll att biblioteket är aktivt engagerat i lokalsamhället och 
söker upp individer eller grupper som annars kanske har svårt att få tillgång till 
bibliotekets utbud och tjänster, såsom äldre och handikappade men även institutioner 
som fängelser. Det kan även handla om att aktivt hjälpa de i samhället som inte har så 
stora ekonomiska möjligheter, exempelvis genom att minimera kostnaderna för all 
biblioteksservice. 

3.4 Pierre Bourdieus teoribildning 

3.4.1 Motivering och introduktion 

Den sista delen av vår teori tar sin utgångspunkt i Pierre Bourdieus begreppsapparat. 
Anledningen till att vi anser att hans teoribildning är berättigad i vår uppsats, är att den 
tar hänsyn till sociala villkor såsom ekonomi och klasstillhörighet samtidigt som dessa 
villkor i hög grad även kopplas till den kulturella aspekten av människors liv. Vi anser 
att inkluderandet av och tonvikten på den kulturella aspekten i hans teorier är särskilt 
viktig, då den exempelvis kan hjälpa till med att förklara skillnaderna mellan olika 
fraktioner inom samma klass. 
 

                                                 
29 Ibid. 
30 Andersson & Skot-Hansen, s. 19. 
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För att beskriva Bourdieus teoribildning kommer vi till viss del att använda oss av 
originalkällor som har skrivits av Bourdieu själv, men i ganska stor utsträckning 
kommer dessa kompletteras med olika uttolkningar av Bourdieu, i synnerhet Donald 
Broadys. Det är viktigt att poängtera att vi inte på något sätt kommer göra en 
fullständigt uttömmande och systematisk beskrivning av Bourdieus begreppsapparat. 
Enligt Broady är det troligen inte ens möjligt att skapa ett logiskt sammanhängande 
system av de centrala begreppen i Bourdieus teori, kanske delvis på grund av 
begreppens svårbestämbara och flyktiga karaktär.31 Vi kommer därför inte heller ha 
några sådana ambitioner i denna magisteruppsats. 
 
Vad vi kommer göra, är snarare ett urval av vissa väsentliga begrepp som har relevans 
för vår uppsats. Även om det inte är möjligt att skapa ett sammanhängande system av de 
termer vi väljer ut är det ändå viktigt att de relateras till varandra, eftersom det knappast 
är möjligt att skapa sig en förståelse för begreppen ett och ett.32 Det vill säga, utan några 
anspråk på att skapa ett perfekt logiskt sammanhängande teoretiskt system av Bourdieus 
begrepp, kommer vi försöka beskriva dem i förhållande till varandra. Kanske ska man 
se Bourdieus begrepp mer som praktiska redskap i det vetenskapliga arbetet än ett 
perfekt teoretiskt system. Broady skriver till exempel: ”Mest rättvisande är nog att 
uppfatta Bourdieus nyckelbegrepp som forskningsredskap … De får sin fulla mening 
när de sätts i rörelse i undersökningar”.33 
 
Innan vi börjar med att ta upp de av Bourdieus begrepp som kommer användas i denna 
uppsats, kan man kortfattat säga några ord om vad som utmärker hans teoribildning på 
ett högst generellt plan. 
 
Bourdieus teorier karakteriseras av en kombination av empiriskt grundad sociologi och 
ett slags filosofiskt orienterat reflekterande: det empiriska materialet åtföljs ofta av 
reflexiva resonemang hämtade från filosofins domäner, till exempel fransk 
vetenskapsfilosofi och kunskapsteori.34 En möjlig förklaring till denna kombination av 
filosofisk reflektion och empiri i Bourdieus teorier kan vara hans bakgrund inom såväl 
filosofi som sociologi. En annan förklaring kan vara att Bourdieu vill grunda sin teorier 
i sociologisk empiri och den sociala verkligheten samtidigt som han vill avslöja dolda 
relationer i samma sociala verklighet med hjälp av sitt filosofiskt inriktade 
reflekterande.35 Det är kanske också detta ständiga reflekterande i förhållande till 
empirin som gör att hans begrepp kontinuerligt utvecklas och får en svårfångad 
karaktär. 
 
Vidare är Bourdieu varken en renodlad individualist eller strukturalist. Detta innebär att 
han anser att människors handlingar varken kan reduceras helt och hållet till: (1) 
individens egna avsikter eller till (2) den överordnande samhällsstrukturen. Bourdieu 
intar snarare en mellanposition som innebär att människors handlingar realiseras i 
relationen mellan en objektiv samhällsstruktur och en aktiv individ. Bourdieu menar 
själv att han genom att inta denna position undviker en del vanliga motsatspar såsom 

                                                 
31 Broady, Donald 1991. Sociologi och epistemologi : om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin, s. 169.   
32 Broady 1991, s. 169. 
33 Ibid. 
34 Seldén, Lars. 2004 Kapital och karriär: Informationssökning i forskningens vardagspraktik, s. 83.; 
Broady 1991, s. 311-315    
35 Selden 2004, s. 89.; Bourdieu 1999. Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, s. 7. 
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individ/samhälle och subjektiv/objektiv.36 Förhoppningsvis kommer denna position hos 
Bourdieu att bli ännu tydligare och detaljerad för läsaren i de följande avsnitten när vi 
introducerar vissa centrala begrepp hos Bourdieu och relaterar dem till varandra. 
 

3.4.2 Kapital 

Begreppet kapital i Bourdieus teorier kan ungefärligen förstås som värden, tillgångar 
eller resurser, antingen av traditionellt ekonomiskt slag eller av symbolisk typ. Det 
ekonomiska kapitlet handlar framförallt om människors köpkraft, materiella tillgångar 
och kunskap om de regler som gäller för ekonomier.37  
 
Bourdieu har dock huvudsakligen fokuserat på det symboliska kapitlet och detta 
begrepp kan ses som det mest fundamentala i Bourdieus sociologi.38 Broady definierar 
begreppet enligt följande: ”symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes 
som värdefullt och tillerkännes värde”.39 Det symboliska kapitlet kan innehas av såväl 
människor som institutioner. Som en bred, underordnad kategori till det symboliska 
kapitlet finner vi det kulturella kapitalet. Till stor del är det symboliska och det 
kulturella kapitlet lika varandra men skillnaden är att symboliskt kapital kan gälla för 
väldigt avgränsade sociala kontexter (erkännande av kompisgänget) medan kulturellt 
kapital tenderar att handla om dominansförhållanden som gäller i samhället i stort. 
Närmare bestämt bygger innehav av kulturellt kapital på kännedom och insikt i den 
legitima kulturen, vilket är den kultur som är erkänd av samhället och knuten till 
grupper eller institutioner med viss aktning.40 Konkreta exempel på vad den legitima 
kulturen innefattar är intellektuella litterära verk, bildning och förfinad användning av 
språket i text och tal. Genom att tillägna sig och förvärva den legitima kulturen ökar 
man sitt kulturella kapital. Denna kultur skiljer sig från exempelvis arbetarklassens 
kultur då den senare snarare är dominerad och inte innehar samma erkännande i 
samhället.41 
 
Socialt kapital kan enligt Bourdieus terminologi ses som de förbindelser människor har 
till varandra, bland annat i form av släktband och vänskapsförhållanden.42 Ett annat sätt 
att beskriva socialt kapital är det sociala nätverk som individen rör sig inom och har 
tillgång till.43 Det bör varken betraktas som en underkategori till det symboliska eller 
ekonomiska kapitalet. Broady beskriver på ett tämligen tydligt sätt särarten hos det 
sociala kapitalet i Bourdieus begreppsapparat: 
 

Till skillnad från andra kapitalarter låter det sig inte lagras i materiella tillgångar 
eller i institutioner, teorier och texter, examina och titlar. Det är så att säga 
oupplösligt förankrat i de band som förenar individerna i en grupp med varandra. 
Närmare bestämt tänker sig Bourdieu att individerna i en grupp (familjen, släkten, 

                                                 
36 Bourdieu 1999, s. 7-8. 
37 Broady 1998, s. 13. 
38 Broady 1991, s. 171. 
39 Broady 1991, s. 171. 
40 Det är således inte det breda antropologiska kulturbegreppet som Bourdieu syftar på. Se Broady, 
Donald 1988. Kulturens fält: om Pierre Bourdieus sociologi. Ingår i  Carlsson, Ulla red.  
Masskommunikation och kultur : symposium 4-6 maj 1987. NORDICOM nytt Sverige, no. 1/2, 1988, s. 3. 
41 Ibid. 
42 Broady 1991, s. 179. 
43 Bourdieu, Pierre 1997. Kultur och kritik: anföranden, s. 10. 
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en krets av före detta elever från samma elitskola etc) var och en på sitt håll intager 
positioner, ackumulerar kulturellt eller ekonomiskt kapital och knyter kontakter, 
vilket tillsammantaget utgör ett särskilt slags tillgång, det sociala kapitalet, som 
gruppens alla medlemmar kan ta del av.44 

 
Därmed kan det sociala kapitalet kompensera för eventuella brister av kulturellt eller 
ekonomiskt kapital på individnivå. På ett mer vardagligt plan kan det handla om att 
fråga en mer kunnig vän om hjälp med en tenta eller om ett ekonomiskt lån av en rikare 
släkting.  
  

3.4.3 Det sociala rummet 

Det sociala rummet definieras av Broady som: ”systemet av relationer mellan de 
positioner som intages av olika sociala grupper (klasser, klassfraktioner, 
yrkesgrupper)”.45 Man kan föreställa sig det sociala rummet som en slags grafisk 
representation av den sociala verkligheten där individer eller grupper kan placeras ut på 
olika positioner: I figur 4 på följande sida åskådliggörs det sociala rummet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figur 4. Det sociala rummet. Bearbetning av Bourdieu 1999, s. 17.46 
 
 
Utefter den vertikala axeln, totalt kapital, fördelas individerna baserat på hur stort deras 
sammantagna kapital är. Samtidigt placeras individerna längs den horisontella axeln 
beroende på vilket slags kapital, ekonomiskt eller kulturellt, som dominerar. 

                                                 
44 Broady 1991,  s. 179. 
45 Broady, Donald 1998. Inledning: en verktygslåda för studier av fält. Ingår i Broady, Donald, red. 
Kulturens fält. 
46 Skillnaden mellan vår figur och originalet är att vi har uteslutit flera detaljer som var specifika för 
Bourdieus egen studie av förhållandet mellan smak och position i det sociala rummet i Frankrike. Därmed 
är originalfiguren mer ett redskap för resultatpresentation medan den bearbetade figur vi åskådliggör ovan 
ska betraktas som ett avskalat och förutsättningslöst analysredskap. 
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Vad man framförallt kan komma åt med det sociala rummet är ett åskådliggörande av 
distinktioner (skillnader) mellan olika grupper/individer i form av avstånd i samma 
sociala rum.47 För att konkretisera detta kan en grov indelning av det sociala rummet 
göras: 
 
Grupper/individer med ett omfattande totalt kapital där det kulturellt kapitalet dominerar 
befinner sig i den övre vänstra delen. De personer som finns i detta område av det 
sociala rummet kan kallas den kulturella och intellektuella eliten. På ett liknande sätt 
utgör de personer som befinner sig i den övre högra delen den ekonomiska eliten.  
 
I den nedre vänstra delen kan man återfinna arbetarklassen med betoning på kulturellt 
kapital och i den nedre högra delen arbetarklassen med tonvikt på ekonomiskt kapital. I 
mittskiktet av det sociala rummet finns den kulturellt respektive ekonomiskt orienterade 
medelklassen.  
 
Utifrån denna indelning går det klart urskilja att distinktionen mellan olika positioner i 
det sociala rummet kan vara både horisontell och vertikal. Bourdieu menar att ju större 
avståndet i det sociala rummet är, desto mindre har man gemensamt. Avståndet gör att 
det blir svårare att träffa varandra i verkligheten, och om man ändå skulle träffas 
kommer man kanske inte att ha så mycket gemensamt. Omvänt gäller att när individer 
står nära varandra i det sociala rummet uppstår lättare en samhörighet.48  
 
För att exemplifiera en distinktion mellan två personer som befinner sig på ett stort 
avstånd från varandra i det sociala rummet kan man tänka sig Göran Greider å ena sidan 
och Paris Hilton å den andra. Dessa två personer har inte särskilt mycket gemensamt 
eftersom Greiders status bygger på kulturellt kapital och Hiltons på ekonomiskt 
kapital.49 
 
Det sociala rummet är dock ingen exakt avbild av verklighetens struktur utan snarare ett 
slags konstruerat analytiskt redskap.50 Bourdieu betonar exempelvis att han inte ser på 
samhällsklasser som givna realiteter utan snarare som företeelser som måste skapas 
teoretiskt.51  
 

3.4.4 Habitus 

Habitusbegreppet bygger på den grundläggande tanken att människor i någon mån styrs 
av sina tidigare erfarenheter (i skolan, familjen etc). Närmare bestämt resulterar 
människors tidigare erfarenheter i ett system av dispositioner (benägenheter) som skapar 
förutsättningar för hur individer kan handla och tänka i olika situationer.52 Man kan 
även beskriva habitus såsom Sélden väljer att göra: en ryggsäck som individer bär på 

                                                 
47 Bourdieu 1999, s. 15-17.  
48 Bourdieu, Pierre 1995. Distinksjonen: en sosiologisk kritikk av dommekraften, s. 39-40. 
49 Exemplen Göran Greider och Paris Hilton har valts i pedagogiskt syfte då de ansetts vara tydliga 
företrädare för sina respektive delar av det sociala rummet, ett slags individuella idealtyper. Vår 
förhoppning är att de bidrar till att underlätta läsarens förståelse för det sociala rummet, både i det här 
skedet och i resonemang längre fram i uppsatsen. 
50 Bourdieu, Pierre 1993. Kultursociologiska texter, s. 19. 
51 Ibid., s. 21-23. 
52 Ibid., s. 228. 
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och som påverkar deras upplevelser av och handlingsmöjligheter i samhället.53 
Positionen i det ovan nämnda sociala rummet, påverkar i ganska stor utsträckning vilket 
slags habitus som formas hos en individ. 
 
Det är dock viktigt att påpeka att habitus ensamt inte styr individens uppfattningar, 
tankar och handlingar, dessa uppstår snarare i mötet mellan individens habitus och 
strukturen i olika sociala sammanhang. Följaktligen är man varken fast i sitt eget 
habitus eller i den sociala strukturen – interaktionen mellan dessa företeelser skapar 
istället en viss frihet.54 Det innebär att individer med liknande habitus kan uppfatta och 
relatera på olika sätt till samma struktur. 
 
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att nämna att habitus mycket väl kan gälla 
enbart i förhållande till enskilda individer, men Bourdieu använder även begreppet som 
en grund för att förklara vad som förenar och skiljer grupper av människor.55 
 

3.4.5 Smak och livsstil 

I det här skedet kan det vara på sin plats med en kort sammanfattning av relationen 
mellan de av Bourdieus begrepp som hittills har tagits upp, innan vi går vidare med 
redogörelsen av ytterligare några begrepp.  
 
Som vi tolkar Bourdieu ger individens kulturella och ekonomiska kapital denne en viss 
position i det sociala rummet. Positionen i det sociala rummet bidrar till att forma 
individens habitus, som bland annat styr individens sätt att uppfatta, tänka, och handla. 
Men nu inför vi även två av Bourdieus andra begrepp, smak och livsstil, som ska 
relateras till de tidigare nämnda begreppen, i synnerhet habitus. 
 
Enligt Bourdieu kan smak, som är en del av habitus, ses som förmågan att särskilja och 
värdera.56 Alternativt kan man beskriva smak som en ”enhetlig uppsättning av 
särskiljande preferenser” inom ett visst område. 57 Viktigt att påpeka här är att smak inte 
nödvändigtvis handlar om att göra medvetna val: den kan snarare ses som ett antal 
omedvetna preferenser, som endast ”styckevis är tillgängliga för medvetandet”.58  
 
Smaken kan vidare betraktas som den huvudsakliga aspekt av habitus som utgör 
grunden för och skapar en viss livsstil, det vill säga livsstilen manifesteras genom vissa 
yttre egenskaper och egendomar som utmärker individens underliggande smak.59 
Preferenser vad gäller hus, böcker, musik, kläder, sport, spel och kulturella nöjen är alla 
tecken på individens livsstil. Detta kan exemplifieras med ett citat från Bourdieu: 
 

…vad arbetaren äter och framför allt hur man äter, vilken idrott han utövar och hur han utövar 
den, hans politiska åsikter och sätt att uttrycka dem skiljer sig systematiskt från 
företagsledarens motsvarande konsumtion och aktiviteter. 60   

                                                 
53 Seldén 2004, s. 95. 
54 Broady 1991, s. 232-233. 
55 Bourdieu 1999, s. 19. 
56 Bourdieu 1993, s. 298. 
57 Ibid., s. 303. 
58 Ibid. 
59 Ibid., s. 302-303. 
60 Bourdieu 1999, s. 19. 
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Livsstilen handlar därmed om återkommande mönster som genomsyrar olika aspekter 
av ens vardag.  
 
Sammanfattningsvis innebär det att individens livsstil via smak och habitus går att 
återkoppla till dennes position i det sociala rummet (till exempel tillhörighet till en viss 
samhällsklass). Även om det följaktligen är sannolikt att det finns ett samband mellan 
position i det sociala rummet och smak innebär habitus samtidigt att man har en viss 
möjlighet att forma sin egen smak och livsstil utan att vara helt bunden till positionen i 
det sociala rummet. 

 
3.4.6 Om att klassificera andra 

Redogörelsen av Bourdieus teoribildning avslutas med en kort men viktig utläggning 
om språket som ett klassificerande redskap och de aspekter som hör därtill.  
 
Människor klassificerar till viss del av den enkla anledningen att det behövs för att 
skapa mening i tillvaron. Det är ett sätt att skapa ordning i den röra man omges av. 
Bourdieu skriver i Language and symbolic power om språket som ett verktyg för att 
klassificera andra människor. Enligt Bourdieu kan dessa klassifikationer bland annat 
användas i syfte att erkänna eller misserkänna personer.61  
 
Vi anser i likhet med Bourdieu att språket har en värderande funktion – det kan 
användas för att uttrycka var man själv står i förhållande till andra individer och 
grupper. De explicita språkliga utsagorna reflekterar därmed värderingar som finns i 
medvetandet hos talaren. Dessa värderingar, som är grundade i habitus och positionen i 
det sociala rummet, påverkar hur talaren förhåller sig till olika företeelser, grupper och 
individer i samhället. Genom att ta del av personers språkliga utsagor antar vi således att 
man kan säga något om deras förhållningssätt till exempelvis bibliotekarier och 
biblioteksbesökare. Förhållningssättet påverkar om en viss handling (såsom att gå till 
folkbiblioteket) ska uteslutas eller ingå i ens livsstil. 
 

                                                 
61 Se Bourdieu, Pierre 1991. Language and symbolic power, s. 281. 
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4. Metod 

I detta kapitel inleder vi med att motivera varför just intervjumetoden valts och 
beskriver även det som utmärker den specifika intervjuform vi använder. Vårt 
urvalsförfarande tas sedan upp i avsnitt 4.2 vilket följs av en redogörelse för vårt 
tillvägagångssätt vid intervjuerna av informanterna. Avsnitt 4.4 innehåller några 
reflektioner om etiska frågor. Därefter följer resonemang kring reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur vi har genomfört vår 
analys. 

4.1 Val/motivering av metod 

Som har framgått av tidigare forskning utgår de flesta studier av icke-användare från en 
kvantitativ metod, i synnerhet enkätstudier. Kvantitativa metoder är användbara 
framförallt när man vill hitta och beskriva strukturer eller mönster i stora mängder 
data.62 Exempelvis menar Wang att enkätstudier av ett stort urval av individer och 
avkastar deskriptiva resultat på en makronivå.63 Syftet med denna makronivå är ofta att 
kunna uttala sig om generella tendenser hos en större grupp av individer, till exempel att 
den vanligaste orsaken till icke-användning av folkbiblioteket bland invånarna i en viss 
region är brist på tid.64   
 
Brist på tid och liknande enkätsvar är dock förhållandevis ytliga och ger ingen djupare 
förståelse för varför individer inte använder folkbiblioteket. Genom att använda 
intervjuer som metod kan man dock tränga bakom denna yta och försöka få fram en mer 
djupliggande och detaljerad förståelse av ett visst fenomen såsom icke-användning av 
folkbiblioteket, med utgångspunkt i individens upplevelsevärld.65 I vår egen uppsats 
kommer detta att konkretiseras genom att vi utifrån intervjuerna och informanternas 
berättelser får en förståelse för deras informationsvanor och relation till folkbiblioteket 
vilket på ett fördjupat plan kan ge en insikt i varför de är icke-användare. Vi vill betona 
att kvantitativa metoder såsom enkätstudier också fyller en funktion och ger viktig 
kunskap; i denna uppsats eftersträvar vi emellertid en annan slags kunskap som bäst 
erhålls med kvalitativ metod.  
 
Intervju som metod erbjuder generellt en förhållandevis stor flexibilitet. Denna 
flexibilitet tillåter oss exempelvis att omformulera oss eller ställa följdfrågor som inte 
har planerats i förväg. Detta gör i sin tur att vi kan gräva djupare i de frågor vi tycker är 
intressanta för vårt syfte och underlättar därmed förståelsen av icke-användning av 
folkbibliotek ytterligare. 
 
Ostrukturerade intervjuer medför störst frihetsgrad men känns inte som ett lämpligt 
alternativ för oss med tanke på att vi upplever oss själva som ganska ovana intervjuare 

                                                 
62 Eggeby, Eva & Söderberg, Johan 1999. Kvantitativa metoder:  för samhällsvetare och humanister, s. 
20. 
63 Wang, Peiling 1999. Methodologies and methods for user behavioural research. Annual review of 
Information Science and Technology (ARIST), vol. 34, s. 63. 
64 Brist på tid anges ofta som en orsak till icke-användning av biblioteket i enkätstudier. Se kapitel 2. 
65 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 9-13 
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med behov av en viss struktur. Därför har vi valt en semistrukturerad intervjuform – den 
ger en behövlig stadga samtidigt som den erbjuder viss flexibilitet. 

4.2 Urval 

Förutom att informanterna skall kunna definieras som icke-användare av folkbiblioteket 
i enlighet med definitionen i avsnitt 1.2 har vi även ställt upp följande kriterier: 

• Då icke-användare inte har någon direkt relation till folkbiblioteket vill vi först 
och främst välja de informanter som vi tror kan ge oss ett givande samtal. Ett 
givande samtal anser vi är ett samtal där informanten kan och vågar uttrycka 
sina tankar, attityder och åsikter och bidra med intressanta upplysningar för 
uppsatsens frågeställningar.66 

• Att informanterna bör vara så olika varandra som möjligt för att därigenom ge 
oss en bred och varierad bild av de fenomen vi tänker undersöka.67 

• Informanterna skall inte vara allt för svårtillgängliga att träffa och intervjua 
(framförallt geografiskt sett). Vi ser detta som ett praktiskt kriterium. 

 
Att vi inte har fler kriterier än de som nämns ovan, beror på vissa praktiska svårigheter 
som är relaterade till valet av icke-användare som studieobjekt. Vid en jämförelse med 
studier av användare, är det betydligt lättare att som forskare få tag på informanter 
(genom att exempelvis besöka biblioteket). Detta innebär att man vid studier av 
användare har betydligt fler potentiella informanter att välja mellan vilket också gör att 
ytterligare urvalskriterier såsom yrke eller åldersgrupp kan ställas upp, för att avgränsa 
den grupp av individer som ska studeras. Vid studier av icke-användare är det däremot 
avsevärt svårare att finna informanter, de återfinns inte i anslutning till en särskild 
institution eller plats i samhället. Det finns inte heller några andra yttre tecken som kan 
hjälpa till med att avgöra om någon är icke-användare eller ej. Detta gör att det dels blir 
svårare att få tag på informanter och att antalet möjliga informanter som man kan välja 
bland minskar betydligt. 
 
Ett försök gjordes där vi gick ut på stan och frågade personer vi inte kände om de var 
icke-användare av folkbibliotek i enlighet med vår definition samt om de kunde tänka 
sig att ställa upp på en intervju. Detta gav ett mycket magert resultat och vi fann inte 
någon informant vilket delvis stödjer resonemanget i föregående stycke. 
 
Svårigheterna ovan angående urvalet av informanter har gjort att den mest lämpliga 
urvalsmetoden har ansetts vara ”snöbollsmetoden”. Det innebär att vi genom bekanta 
eller personer vi intervjuar kommer att göra förfrågningar om de i sin tur känner någon 
som kan ställa upp på intervju. En risk med denna metod är att de personer som 
rekommenderar, väljer personer som liknar dem själva.68 Genom att vara medvetna om 
detta kan vi dock försöka sålla bland de som rekommenderas så att en alltför stor 
likformighet inte uppstår. 
  
 

                                                 
66 Repstad, s. 67. 
67 Ibid. 
68 Hartman, Jan 2004. Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, s. 285.  
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När det gäller de personer som slutligen valdes ut för intervjuer kunde vi konstatera att: 
 

− Alla bor i Västsverige. 

− Alla utom två är i 20-30 års åldern. 

− Fem informanter är män och tre är kvinnor. 

− Det rör sig om bekanta (inte vänner eller närstående)69 

− Ingen har något fysiskt eller geografiskt hinder70 som försvårar deras tillgång till 
folkbiblioteket. 

4.3 Tillvägagångssätt och genomförande 

Vid skapandet av den intervjuguide71 som användes till intervjuerna utgick vi från 
uppsatsens syfte, frågeställningar och teoridel. De två pilotintervjuer som vi 
genomförde bidrog också till att utveckla intervjuguiden i ett initialt skede.72  
 
Vissa frågor i början av intervjuguiden ställdes framförallt för att få en bredare bild av 
informanten, utan att vara direkt relaterade till uppsatsens frågeställningar. Ett exempel 
på en sådan fråga var vilket yrke informantens partner hade. Vår avsikt var sedan att ha 
mer lättdiskuterade frågor först (under rubriken ”Informations- och kulturvanor”), vilket 
hjälpte oss att etablera en bra kontakt med informanten. Dessa frågor berörde relationen 
till musik, film, skönlitteratur och facklitteratur. Vi valde dessa behovsområden då vi 
anser att de är mest förknippade med folkbibliotek.  
 
Därefter kom frågor som var mer krävande och resonerande till sin karaktär. Vid 
ställandet av de mer krävande frågorna, kändes det extra viktigt att inte ställa ledande 
frågor, utan istället uppmuntra informanten till att tala ganska fritt kring ämnet. Med 
hjälp av följdfrågor kunde vi sedan rikta in oss på olika teman. 
 
I den del av intervjuguiden som handlar om folkbibliotek lade vi större fokus på 
bibliotekarierna som fick betydligt större utrymme än frekventa biblioteksbesökare. 
Anledningen till detta är bland annat att bibliotekarier som yrkesgrupp är viktigare i 
förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi kom dessutom fram till att det 
kanske är lättare för informanterna att resonera kring bibliotekarier som yrkesgrupp än 
att resonera kring frekventa användare till folkbiblioteket. Detta beroende på att 
biblioteksbesökare som grupp inte är lika enhetlig som bibliotekarier. Även om de 
frågor som handlade om bibliotekariers smak upplevdes som något spekulativa, så 
framkom det ändå något intressant ur dessa funderingar.  
 

                                                 
69 Vi tar upp såväl problem som fördelar med bekanta som informanter; se exempelvis avsnitt 4.5 
(Validitet och reliabilitet) och 7.4 (Reflektioner kring den egna uppsatsen). 
70 Det föreligger inte något större avstånd mellan bostaden och folkbiblioteket.  
71 Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. 
72 Dessa två pilotintervjuer genomfördes under samma dag med en man och en kvinna, några veckor 
innan de ordinarie intervjuerna började. Vi förde kontinuerligt anteckningar under pilotintervjuerna och 
spelade dessutom in dem med hjälp av en mp3-spelare. Längden på intervjuerna varierade mellan 
fyrtiofem och sextio minuter. I efterhand renskrevs anteckningarna med viss hjälp av inspelningarna. 
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Intervjuerna genomfördes mellan slutet av mars till slutet av april 2007. Informanterna 
fick själva välja vilken plats som var mest lämpad för intervjuer vilket innebar att sex 
stycken genomfördes hemma hos informanterna, en i högskolans grupprum och en hos 
uppsatsförfattarna. Själva ville vi i första hand göra intervjuerna i informanternas eget 
hem eftersom vi trodde att detta skulle skapa en trygg intervjusituation. Intervjuerna 
spelades in på diktafon och samtalens längd varierade mellan fyrtiofem och hundra 
minuter. Den vanligaste längden på en intervju var dock ca en timme. I vissa fall 
fortsatte diskussionerna även efter att diktafonen hade stängts av, och de synpunkter 
som ansågs intressanta antecknades. 
Efter varje intervju lyssnades materialet igenom och vi gjorde en transkribering. Vid 
transkriberingen uteslöts vissa ljud och repliker från oss såsom ”hm”, ”ok” och ”aja”. 
Informanterna fick även möjligheten att läsa igenom sin transkriberade intervju för att 
komma med komplettering och rättelser. I efterhand ville vi även ställa ytterligare ett 
par frågor till informanterna för att komplettera vårt material. Ett exempel på en sådan 
fråga var vilka personer det är som inte använder folkbiblioteket. Svaren på dessa frågor 
spelades inte in utan skrevs ned på anteckningsblock istället.  

4.4 Etiska spörsmål 

För att göra informanterna medvetna om intervjuernas övergripande moment tilldelades 
de ett introduktionsbrev innan varje intervju.73 I detta brev klargjordes även att vi inte 
var ute efter att ifrågasätta deras icke-användning av folkbiblioteket, vilket kändes 
viktigt för oss att framhålla. 
 
I uppsatsen har vi gjort ett antal maskeringar i avsnittet där vi presenterar våra 
informanter, detta för att bevara deras konfidentialitet. Exempelvis är de namn som 
förekommer i presentationen av informanterna inte de intervjuades riktiga namn, de är 
fingerade av oss. Ingen utomstående har tagit del av intervjumaterialet, varken det 
inspelade eller den transkriberade texten. Efter slutseminariet kommer allt material vara 
raderat och kastat vilket innebär att det inte kommer användas något mer.    
 
Ett spörsmål som vi känner oss manade att uppge är att vi intervjuat några personer som 
ingår i samma bekantskapskrets. Detta kan medföra att vissa av våra informanter kan 
identifiera varandra om de läser denna uppsats. Dock har vi innan själva intervjun 
klargjort denna problematik och informanterna har varit medvetna om saken. De har 
även valt att fullfölja intervjun i samtliga fall.  
 
Samtidigt som ovannämnda problem och andra svårigheter förekommer i anslutning till 
intervjuer av bekanta finns det även fördelar: man har byggt upp ett visst förtroende och 
har kanske lättare att öppna sig och berätta om sina åsikter.74  

                                                 
73 Detta i enlighet med informationskravet i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Se  
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 7. I bilaga 2 finns brevet 
till informanterna i sin originalform, med undantag för vissa maskeringar. 
74 Repstad diskuterar såväl fördelar som nackdelar med att intervjua bekanta, se Repstad 1999, s. 68-69. 
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4.5 Validitet och reliabilitet  

Det är inte självklart att validitet och reliabilitet ska utgöra kriterier för kvalitativ 
forskning.75 Utifrån vår tolkning av dessa termer, kan de dock användas som 
utgångspunkter för en bedömning av eller diskussion kring en kvalitativ 
intervjuundersökning.  
 
Validitet handlar om överensstämmelsen mellan vad man säger att man ska undersöka 
och vad som faktiskt undersöks.76 Vad vi vill undersöka i denna uppsats kommer till 
uttryck i vårt syfte som konkretiseras genom våra frågeställningar. Att vi faktiskt 
undersöker det som framförs där, handlar om en noggrann och tydlig beskrivning av 
flera delar i uppsatsen – från teori och metod till presentation av informanter, analys och 
diskussion. Det är viktigt att läsaren kan följa vår arbetsprocess och våra 
ställningstaganden från början till slut, för att avgöra om dessa är välgrundade och i 
linje med syfte och frågeställningar. Vår avsikt är att ge läsaren denna möjlighet i så stor 
utsträckning som möjligt och att skapa en sammanhängande helhet mellan uppsatsens 
olika delar. I ett vidare perspektiv syftar detta till att stärka uppsatsens validitet. 
 
Som Patel och Davidsson påpekar berör dock studier av eller om människor ”oftast 
inställningar, upplevelser, kunskap och liknande. Allt detta är abstrakta fenomen, det 
vill säga de är inte påtagliga i samma bemärkelse som t ex vikt eller längd.”77 Denna 
relativa vaghet, som är ett ofrånkomligt inslag vid studier av människors uttalanden och 
dylikt, leder till att bedömningen av validitet hos vår uppsats är svårare än om föremålet 
för vår undersökning hade varit en mer konkret företeelse. 
 
Reliabilitet handlar om upprepbarhet.78 Det innebär i praktiken att vi ska kunna 
intervjua en och samma informant utifrån samma intervjuguide vid två olika tillfällen 
och erhålla liknande intervjusvar vid båda tillfällena. Olika faktorer som har påverkat 
informanten att svara på ett visst sätt under intervjuerna tenderar att minska 
reliabiliteten.79 Att som intervjuare undvika aktiv påverkan leder på ett motsvarande sätt 
ofta till en ökning av reliabiliteten.  
 
Att vi är biblioteksstudenter från Bibliotekshögskolan är en sak som många av våra 
informanter kände till redan innan vilket kanske oavsiktligt har påverkat deras svar och 
minskat reliabiliteten något. Samtidigt har vi ansträngt oss för att inte pådyvla 
informanterna en känsla av att de måste svara positivt eller negativt. Vi har försökt få 
fram deras uppriktiga åsikter om informations- och kulturvanor respektive folkbibliotek 
på ett sådant sätt att kärnan i det som har sagts förhoppningsvis skulle kunna upprepas. 
Några reella möjligheter att kontrollera detta har vi dock inte. 

                                                 
75 Ely, Margot et al. 1993. Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken, s. 105-106. 
76 Patel & Davidson 1994, s. 85.  
77 Patel & Davidson 1994, s. 85. 
78 Hartman, Jan 1998, s. 207. Hartman använder termen pålitlighet som en synonym till reliabilitet. 
79 Se exempelvis Patel och Davidson 1994, s. 87-88. 
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4.6 Analytiskt förfaringssätt 

I det här avsnittet beskriver vi hur vår analys har gått till. Vår avsikt är att klargöra hur 
teorierna i det teoretiska ramverket har tillämpats i just vår uppsats på ett klart och 
tydligt sätt.  
 
Redan vid presentationen av informanterna har en viss analys gjorts då vi har fått sålla 
och sammanfatta de tankar informanterna har förmedlat i respektive intervju. 
Grundtanken har varit att välja ut det mest relevanta80 materialet samtidigt som vi 
presenterar varje informant på ett rättvisande sätt. 
 
I själva analysen har sedan en viss jämförelse och abstraktion gjorts av informanternas 
utsagor. Resultatet av abstraktionen har gjort att vissa beröringspunkter framkommit på 
en gemensam nivå samtidigt som detta medfört att detaljer på individnivå har fått en 
mindre betydelse i sammanhanget. Det är inte helt lätt att uppnå en balans mellan den 
gemensamma och den individuella nivån men vi har försökt att till viss del bibehålla 
informanternas särdrag genom att exemplifiera och redogöra för avvikelser från det 
gemensamma. 
 
En tolkning har gjorts i alla delar av analysen. Ibland har denna tolkning varit ganska 
komplicerad och vid andra tillfällen mindre ansträngande, beroende på karaktären på det 
empiriska materialet och den teori som tillämpas. 
 

4.6.1 Sense-making  

Vi har delat upp detta avsnitt av analysen i två delar: behov och kanaler. För att 
åskådliggöra resultatet av analysen har tabeller skapats för respektive del. Vi har även 
använt oss av mer detaljerade tabeller som inte tas med i uppsatsen, men som använts 
som analysredskap. 
 
Med hjälp av de tidigare nämnda tabellerna har vi själva fått en översikt och kunnat 
urskilja gemensamma behov och kanaler. Resonemang kring dessa har sedan utvecklats 
i den löpande texten. I anslutning till beskrivningen av de mer generella mönstren i den 
löpande texten har vi i några fall även försökt ta med exempel på mindre vanliga behov 
och kanaler. 
 

4.6.2 Modell över folkbibliotekets roller 

Anderssons och Skot-Hansens modell kommer användas i analysen genom att vi 
relaterar informanternas utsagor till någon eller några av rollerna i modellen. Dock 
kommer vi inte enbart att extrahera enskilda utsagor från intervjuerna och lösryckt 
koppla dem till en särskild roll – ett helhetsintryck av varje informants tankar kring 
folkbiblioteket kommer att komplettera vilka roller de uttalar sig om. 
 

                                                 
80 Material som inte har ansetts som relevant har exempelvis varit en informants berättelse om sönernas 
datorspelande.    
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Det empiriska material som inte har platsat i modellen har lags i ett avslutande avsnitt. 
Här har vi fått tillfälle att ta upp saker som är viktiga för förståelsen av våra 
informanters relation till folkbiblioteket som institution även om det inte har fallit inom 
ramen för den teoretiska modellen. Utan detta avsnitt hade informanternas bild av 
folkbiblioteket varit ofullständig. 
 

4.6.3 Pierre Bourdieus teoribildning 

Analysen med hjälp av Bourdieus teoribildning inleds med en konstruktion av 
positionerna i det sociala rummet för informanterna. Informanternas positioner markeras 
genom cirklar. Grupper av informanter omringas och tilldelas en bokstavssymbol. Vid 
konstruktionen av positionerna i det sociala rummet för informanterna har vi använt oss 
av fyra indikatorer. Dessa är utbildningsnivå, och utbildningstyp, karaktären på det 
nuvarande yrket samt yrkets uppskattade inkomst. Detta är det första steget i 
positioneringen av informanterna. 
 
Utbildningsnivå indikerar var informanterna hamnar längs den vertikala axeln och kan 
till exempel vara gymnasium eller högskola/universitet. Ju högre utbildning desto längre 
upp hamnar man vertikalt sett. 
 
Utbildningstyp bidrar till var informanterna hamnar längs den horisontella axeln och 
kan till exempel vara humanistisk/samhällsvetenskaplig eller 
ekonomisk/teknisk/naturvetenskaplig. Karaktären på en viss utbildning indikerar vilken 
typ av kunskap och kompetens man lägger tonvikt på och ger dessutom en indikation på 
vilket sorts kapital som är i fokus i det följande arbetslivet. Är utbildningen åt det 
humanistisk/samhällsvetenskaplig antyder det att ett större fokus läggs på det kulturella 
kapitalet men är den istället ekonomisk/teknisk/naturvetenskaplig indikerar det att större 
vikt läggs vid det ekonomiska kapitalet. Karaktären på det nuvarande yrket medverkar 
ytterligare till var informanterna hamnar längs den horisontella axeln, då arbetsuppgifter 
och arbetsmiljö manifesterar vilken typ av kapital som betonas.  
 
Yrkets uppskattade inkomst bidrar ytterligare till var informanterna hamnar på den 
vertikala axeln. När informanternas position har bedömts enligt denna indikator har vi 
utgått från medianlönen för samtliga yrken i Sverige under 2006 som låg på 22 200 
kronor i månaden.81 Har man en lön i linje med denna medianlön bidrar det till att man 
hamnar ungefär kring mittstrecket i det sociala rummet. En lön ovanför eller under 
denna nivå medverkar antingen till en position ovanför eller under mittstrecket. För att 
bedöma var informanterna hamnar i förhållande till medianlönen har vi gjort en egen 
uppskattning av informanternas lönenivå som sedan även grundats i Statistiska 
Centralbyråns statistik över genomsnittliga månadslöner för olika yrken år 2006.82  
                                                 
81 Se Statistiska Centralbyrån. Lönespridning efter sektor och kön 2006. Det värde som anger 
medianlönen kallas i detta dokument 50:e percentilen.  
82 För detta ändamål har vi brukat Statistiska Centralbyråns statistikdatabas. Utförligare referens samt 
sökväg till den specifika databas vi nyttjade återfinns i källförteckningen. De sökalternativ som har varit 
ifyllda är samtliga sektorer, informantens yrkesgrupp, informantens  kön och  ålder samt det  år som 
genomsnittslönen ska beräknas för. Att vi inte har specificerat en särskild sektor (såsom privat eller 
offentlig) i våra sökningar beror på att vi inte är helt säkra på vilken sektor alla informanter arbetar i. För 
en framställning av våra sökresultat i form av de beräknade genomsnittliga lönenivåerna, hänvisar vi till 
not 89 på s. 54 i avsnitt 6.3.1.1 (Informanternas plats i det sociala rummet). 
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Detta förfaringssätt har använts då frågor om inkomst inte ställts på grund av etiska 
hinder. Vi vill dock påpeka att den exakta lönen inte är relevant för studiens som helhet 
samt att yrkesinkomsten endast är en av indikatorerna för det totala kapitalet som avgör 
var man hamnar vertikalt sett i det sociala rummet. Utbildningsnivån är en minst lika 
viktig indikator i detta avseende. 
 
Utifrån de indikatorer som har beskrivits ovan kan vi tänka oss en person som har 
studerat litteraturvetenskap på universitet och för närvarande arbetar som kulturredaktör 
med en lön på 25 000 kronor i månaden. Detta är en person som genom sin 
utbildningstyp och karaktären på sitt yrke hamnar långt åt vänster i det sociala rummet 
samtidigt som utbildnings- och inkomstnivån gör att han/hon hamnar något ovanför 
mitten. 
 
Vid konstruktionen av positionerna i det sociala rummet för informanterna tar vi i nästa 
skede hjälp av ett sammanfattande intryck. Detta bygger på det som uttryckligen har 
sagts under intervjuerna men även på känslor, kroppsspråk och andra icke-verbala 
uttryck som vi har upplevt vid intervjutillfället. Dessa, ofta subtila intryck, är 
synnerligen svåra att beskriva i en presentation men påverkar ändå vår analys, 
exempelvis när vi ska utröna om det är det kulturella eller ekonomiska kapitalet som 
dominerar hos informanterna. 
 
När vi sedan placerar in de upplevda bibliotekarierna i det sociala rummet tar vi, 
förutom ovan nämnda indikatorer, även hänsyn till informanternas övriga uppfattningar 
om bibliotekarier. Exempelvis kan beskrivningar av bibliotekarier som intellektuella, 
kulturella och kunniga om litteratur vara tecken på en viss plats i det sociala rummet. 
 
Genom en förståelse för informanterna och deras positioner i det sociala rummet å ena 
sidan och en insikt i deras uppfattningar om bibliotekarier och frekventa 
biblioteksbesökare å andra sidan kan vi få en bild av distinktionen dem emellan.    
 
Med habitusdelen vill vi belysa hur andra människor har påverkat informanternas 
habitus och därigenom deras relation till folkbiblioteket. Det handlar om personer som 
har en ganska nära relation till informanterna såsom föräldrar, kompisar och 
arbetskamrater. 
 
Analysen avslutas med en diskussion kring informanternas smak och livsstil. Vi vill 
bland annat jämföra informanternas beskrivningar av sin egen smak med deras 
redogörelser av bibliotekariers smak. Dessutom tolkar och resonerar vi kring hur 
informanternas smak är kopplad till en invand livsstil med särskilda vanor. 
 
Avslutningsvis i det här avsnittet vill vi nämna att vi vid vår utplacering av individer i 
det sociala rummet klassificerar andra människor. Men det är viktigt att komma ihåg att 
vi själva också innehar ett visst kulturellt och ekonomiskt kapital och utgår från en viss 
position i det sociala rummet när vi gör vår analys. Den position vi utgår från medför att 
vi har ett visst perspektiv när vi placerar ut andra människor i det sociala rummet. 
Emellertid har vi, för att förvissa oss om att vi inte har ”varit ute och cyklat helt”, 
diskuterat informanternas position i det sociala rummet med dem själva. Dessutom kan 
vår bekantskap med informanterna ha bidragit med ytterligare bakgrundsinformation 
som minskat risken för felbedömningar.  
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5. Presentation av intervjumaterial 

Här presenterar vi det material som framförallt kommer ligga till grund för analysen.83 
Avsikten är att ge en empirinära framställning av intervjuerna med särskild betoning på 
de aspekter som har relevans för syftet och frågeställningarna. Varje presentation är 
indelad i två underrubriker – informations- och kulturvanor samt relationen till 
folkbibliotek. Denna indelning återspeglar frågeställningarnas uppbyggnad och skapar 
förhoppningsvis en struktur som gör det enklare att se hur resonemangen i den 
efterföljande analysen är underbyggda.84 
 
Citat i detta kapitel används för att: 
 
 1. Ge läsaren viss möjlighet att få en direkt inblick i det empiriska materialet och 
kontrollera att våra tolkningar av informanterna är adekvata. 
 
 2. Belysa uppfattningar hos informanterna som vi anser har varit särskilt viktiga att 
lyfta fram lite extra. 
 
3. Göra informanterna mer levande. 
 
När vi använder […] i citaten nedan markerar det en paus som har uppstått under själva 
intervjun. I fallet med … indikerar det uteslutning, det vill säga att text från 
intervjuutskrifterna har uteslutits i ett givet citat.85 De uteslutningar som har gjorts har 
syftat till att ta bort onödiga ord och tydliggöra uppfattningarna ytterligare. 

5.1 Joakim 

Joakim är en kille i trettioårsåldern som bor i en mindre stad på västkusten tillsammans 
med sin flickvän. Han har en examen inom IT-design med inriktning på systemdesign, 
vilket tog dryga tre år att genomföra och han arbetar nu för ett IT-företag i staden. Hans 
arbetsuppgifter är bland annat att bygga upp olika företags interna datanätverk, och se 
till att deras mjukvara fungerar. Joakim ger ett intryck av att vara en person som lever 
ett relativt stressigt liv med mycket arbete och lite fritid. 
 
Informations- och kulturvanor 
Ett av Joakim största intressen i livet är att lyssna på musik, det är främst den nyare 
varianten av hårdrock som fängslar honom mest såsom Korn och Godsmack. ”Det ska 
dallra i väggarna” säger han om sin musik och varför han lyssnar på den. Den musik 
han inte gillar är framförallt jazz, dansband och klassisk musik. Förr brukade han ladda 
ner mycket musik från nätet, men har slutat med detta då han nuförtiden har tillräckligt 
med pengar för att köpa skivorna istället. Han vill gärna äga de skivor som är bra, 

                                                 
83 En mindre del av det empiriska materialet kommer dock att tas upp först i diskussionen. Se inledningen 
av kapitel 6.  
84 Dessa underrubriker har inte numrerats eller inkluderats i innehållsförteckningen på grund av att de 
återkommer i exakt samma form i alla presentationer. 
85 Anledningen till att vi valde detta upplägg var att vi i förhand beslutade att de tre punkterna konsekvent 
genom uppsatsen skulle reserveras för uteslutning. I ett senare skede skapades även en teckenkombination 
för att indikera pauser. 
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dessutom gillar han originalskivornas konvolut som han gärna läser och intresserar sig 
för. I hans musiksamling finns cirka 400 cd-skivor: dessa köper han först och främst 
genom butiker på Internet. Att köpa skivorna genom Internet är smidigt och lätt och det 
går snabbt att söka bland utbudet. En annan källa för musik som är bra när han vill låna 
eller få tips är att besöka kompisar, de har liksom han en stor samling cd-skivor. Joakim 
upplever inga större bekymmer med att få tag på den musik han gillar, och om det 
uppstår problem med att finna något då hittar han alltid musiken på Internet. 
 
Joakim tittar inte speciellt mycket på film och menar att det finns andra saker att 
spendera sin tid på. När han väl ser på film så är det i ett avkopplande syfte, exempelvis 
efter arbetet. Han gillar främst actionfilmer såsom Snuten i Hollywood och liknande, 
men säger att han inte är så aktiv vad det gäller filmer utan ser det som sänds på TV. 
Ibland köper han de filmer som han tycker är extra bra, och försöker tillsammans med 
sin flickvän skapa en liten filmsamling. Han tycker att det är enkelt och smidigt att få 
tag på filmer han önskar och har inga problem med att hitta dem. 
 
Skönlitteratur är något som inte intresserar Joakim alls, och minns egentligen att han 
bara läste någon enstaka bok under skoltiden. Han menar att det tar för lång tid att läsa 
böcker samt att han inte har det lugn i kroppen som krävs. 
 
Ett annan viktig del i hans liv är intresset för finans och aktier. Han tycker det är 
intressant att följa med på aktiemarknaden samtidigt som han kan tjäna lite pengar på 
detta. Han använder uteslutande olika sidor på nätet för att skaffa sig information om 
detta intresse, då han anser att Internet är ett smidigt, enkelt och snabbt sätt att finna det 
han söker. Internet används även till mer vardagliga sökningar, såsom 
konsumentinformation om olika produkter. 
 
När det gäller övriga kulturvanor är Joakim inte speciellt intresserad av varken museum, 
teater eller konstutställningar.   
 
Relationen till folkbiblioteket 
Joakim har använt folkbiblioteket mycket sällan i sitt liv: senast det begav sig var för 
minst fem år sedan. Han tycker helt enkelt att ”[…] Bibliotek är inte riktigt min grej”. 
På frågan om föräldrarnas relation till folkbiblioteket så säger han att hans mamma förr 
var en flitig besökare på bibliotek, men då hennes ekonomi blivit bättre så köper hon 
böckerna istället. Joakim vet inte riktigt om hans arbetskamrater använder sig av 
bibliotek, men har svårt att tänka sig att se ”kollegerna springa där nere”. Hans flickvän 
läser visserligen en del, men köper böckerna istället för att gå till biblioteket.  
 
När det gäller atmosfären på biblioteket drar han paralleller till stämningen i en kyrka, 
tyst och tråkigt. Han tycker biblioteket alltid har sett likadant ut: ”… när jag kom dit nu 
senast … det är som om tiden har stannat, ingenting har förändrats där på femton år”, 
menar han. Därefter berättar han en historia om ett biblioteksbesök som slutade med att 
han blev lite osams med en bibliotekarie som inte ville fjärrlåna en kursbok och han 
blev då istället tvungen att köpa boken själv. Bibliotekets roll i samhället, såsom Joakim 
ser det, är att bevara text i böcker för eftervärlden. Han menar att information i digital 
form lätt kan försvinna, och att biblioteket då kan fungera som ett alternativ i stil med 
ett museum. Joakim tycker att biblioteket även spelar en viktig roll för dem som inte har 
råd att köpa sina böcker då det är gratis att låna och utnyttja. Men för honom 
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personligen är biblioteket bara en byggnad i staden med mycket böcker, särskilt lite 
finare, kulturell litteratur. 

  
Joakim tror att bibliotekarier är mycket allmänbildade, vilket är nödvändigt då man 
arbetar på ett bibliotek och skall rekommendera böcker till låntagare. Han uppfattar 
bibliotekarier som kulturella och intellektuella, men samtidigt väldigt gråa, trista, udda 
och ointresserade av klädmode. När det gäller bibliotekaries smak så säger han att de 
förmodligen gillar att läsa om psykologi och samhälle men att de troligtvis inte är 
intresserade av att läsa om aktiemarknaden. Han tror att de även tycker om den äldre 
och finare skönlitteraturen, gärna ser lite udda filmer och att de helst lyssnar på 
dansband eller klassisk musik. Dessutom har de ett intresse av teater, museum och 
liknande. Vad bibliotekariernas kompetens är vet han inte riktigt, men anser att en viktig 
del av arbetet är att: ”kolla så att folk, att barnen sköter sig och att ingen pratar och 
stojar”. Han tror att genomsnittsåldern på bibliotekarier är relativt hög och att det nästan 
bara är kvinnor som drar sig till detta yrke. Han skulle själv inte kunna tänka sig att 
arbeta som bibliotekarie: ”… jag kan inte vara tyst i åtta timmar, stå där och glo 
(skratt).” På frågan om bibliotekaries utbildning så tror han att de har läst en del 
litteraturvetenskap på högskolenivå för att kunna analysera böcker. Deras lön uppskattar 
han till cirka 22.000 kronor i månaden. Joakim gissar att bibliotekarier oftast röstar på 
socialdemokraterna: ”Sossarna, (skratt), helt klart … Jag tror det, hela det här med, med 
bibliotek, det måste ju vara sossarnas idé (skratt)”. 
 
När han spekulerar lite kring vilka som besöker biblioteket mest så nämner han tre 
grupper av användare. Först de som han kallar för de intellektuella: ”… de som gillar att 
läsa, de lite mer intellektuella människorna … udda, lite ensamma människor.” En 
annan grupp han tror är flitiga besökare är de hemlösa som använder lokalerna för att 
värma sig om vintern. Den tredje gruppen han nämner är ”tjejer som är lästokiga” som 
själva önskar att arbeta som bibliotekarie. Sist nämner han att de pensionärer som inte 
har tillgång och kunskap om Internet troligtvis använder biblioteket relativt flitigt. På 
frågan om vilken grupp som inte använder biblioteket så svarar han att det rör sig om 
personer som inte läser speciellt mycket och som inte har tid att gå dit. 
 
När det gäller framtiden menar Joakim att det kan bli svårt att locka framförallt unga 
besökare till folkbiblioteket när konkurrensen till andra medier såsom dataspel och 
Internet är så hård. Han upplever att biblioteket borde nischa sig mer i konkurrensen 
med Internet, visa framfötterna och följa med i tiden. Biblioteket måste upplevas som 
lite roligare att besöka, och exempelvis nämner han integrerade kaféer som en början på 
ett förändringsarbete. 

5.2 Cecilia 

Cecilia är en tjej i tjugofemårsåldern som bor tillsammans med sin sambo i en 
mellanstor stad. Hon är utbildad till civilekonom och arbetar för tillfället som 
revisorassistent på ett företag i staden. Hennes arbete innebär att hon jobbar mycket och 
upplever detta som något stressigt.  
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Informations- och kulturvanor 
Hennes musiksmak är blandad, men framförallt gillar hon musiken som spelas i den 
kommersiella radion, såsom moderna schlagers. Hon tycker att musik är bra att ha som 
bakgrundsmusik och blir ett sällskap medan hon arbetar. Förutom att lyssna på radio 
köper hon ibland skivor i skivaffärer, eller så hjälper hennes sambo till med att ladda ner 
låtar från Internet. Hon tycker att det är lättillgängligheten som gör att hon väljer dessa 
kanaler för musik. Cecilia menar att det inte är svårt alls att få tag på den musik hon 
önskar då det bara är populära, lättlillgängliga låtar hon lyssnar på.   
 
När det gäller film är det främst komedier, kärleksfilmer och polisfilmer som intresserar 
henne. Vissa filmer, såsom komedier, är ett sätt för henne att koppla av och få lite 
underhållning, då hon menar att man inte behöver tänka så mycket. Andra typer av 
filmer, såsom polisfilmer, tycker hon kräver mer engagemang då det behövs mer 
reflektion och tänkande. Främst är det från kompisar hon lånar filmer, ibland ser hon 
även en del film på TV och bio. Hon upplever att det är bekvämt och lättillgängligt att 
använda dessa kanaler och tycker det inte är svårt att få tag på de filmer hon önskar se. 
 
När Cecilia läser skönlitteratur blir det mest polisdeckare och kärleksromaner. Hon har 
sina läsperioder på sommaren då det finns mer tid över till detta, och läser främst för att 
få avkoppling och avslappning. Då hennes pappa har samma smak när det gäller 
skönlitteratur så både lånar hon och får tips om böcker från honom. Ibland händer det att 
hon köper böcker också, då främst för att ha något i bokhyllan hemma. Hon menar att 
det är väldigt smidigt och lättillgängligt att använda dessa kanaler för skönlitteratur och 
har inga problem att få tag på böcker hon vill ha. 
 
Cecilia är tämligen ointresserad av facklitteratur men läser ibland kokböcker för att få 
inspiration till matlagningen. Dessa kokböcker köper hon helst i bokaffärer då hon anser 
att de har ett bra utbud. 
 
Varken film, musik eller läsning av skön- och facklitteratur är speciellt viktigt i Cecilias 
liv, men av dessa tycker hon att skönlitteratur är det mest intressanta. När det gäller 
övriga kulturvanor tycker Cecilia det kan vara intressant att gå till museum när hon 
besöker andra städer. Hon ser inga pjäser men ibland händer det att hon går på 
musikaler. Hon har varit på någon konstrunda och gillar den konst som inte är alltför 
abstrakt och där man ser vad som föreställs . En mer personlig kulturaktivitet som hon 
gärna vill återuppta är att dansa bugg.      
 
Relationen till folkbiblioteket 
Det var många år sedan Cecilia använde något folkbibliotek senast, och hon har aldrig 
besökt det lokala biblioteket på den ort hon numera bor på. När hon var liten tog hennes 
föräldrar ibland med henne till folkbiblioteket, men säger samtidigt att det inte finns 
någon större tradition av biblioteksbesök i familjen. Hon menar att denna avsaknad av 
bibliotekstradition har påverkat hennes förhållningssätt till folkbibliotek. Cecilia vet inte 
hur kompisars och arbetskamraters relation till folkbiblioteket ser ut då detta aldrig 
nämns i konversationer, men tror att de inte använder biblioteket alls. De gånger hon 
använt bibliotek har hon aldrig haft någon dålig upplevelse, utan tycker att det är vikigt 
att det finns bibliotek i samhället.  
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Hon anser att syftet med bibliotek är att alla, oavsett inkomst, skall kunna ha tillgång till 
litteratur, men även den uppsökande verksamheten tycker hon är viktig, att nå dem som 
av olika anledningar inte kan ta sig till bibliotek. Att väcka barns läslust tycker hon 
också är en uppgift för biblioteket. Hon förknippar främst biblioteket som en plats med 
mycket böcker men associerar det inte alls med film och musik.  
 
Atmosfären på biblioteket beskriver hon som lugn, skön och avslappnande, men tycker 
samtidigt att det kan kännas som ett tråkigt och tyst ställe. Hon tycker att vissa 
avdelningar på bibliotek brukar vara mindre tråkiga, såsom ungdomsrum, men i övrigt 
tror hon inte det är så enkelt att förändra miljön: ”… de långa bokhyllorna, det kan nog 
uppfattas som lite trist, långa rader med böcker, det är nog min bild så”.   
 
Cecilia menar att de som använder biblioteket är intellektuella personer: ”folk som går 
dit är väldigt kunnigt, lärt folk, tror jag faktiskt det är. Nyfikna”. Andra grupper hon tror 
använder biblioteket mycket är barn som inte har råd att köpa böcker, samt pensionärer 
som läser tidningar. Hon tror att de som använder biblioteket minst är de personer som 
är karriärfokuserade och inte har den tiden som krävs, samt de som inte är intresserad av 
att läsa äldre litteratur. 
 
Bibliotekarier beskriver hon som allmänbildade, kunniga, kulturella och intellektuella 
och tillägger: ”[…] Så tror jag faktiskt de kan mycket mer än andra kan i samhället 
(skratt)”. Enligt henne ligger deras kompetens i att de är väldigt kunniga och kan ge tips 
på bra litteratur. Men samtidigt uppfattar hon även bibliotekarier som äldre och ganska 
tråkiga kvinnor. För att bli bibliotekarie tror hon att man har läst humanistiska ämnen på 
folkhögskola, och tjänar kring 23. 000 kronor i månaden. Hon tror de flesta 
bibliotekarier gillar att läsa skönlitterära böcker av äldre författare samt intellektuell 
facklitteratur, att de ofta lyssnar på visor och att de gärna ser på klassiska filmer. 
Dessutom tror hon att de gillar olika teaterpjäser. Bibliotekariens politiska sympatier 
anser hon ligger hos folkpartiet.  
 
Cecilia tror att folkbibliotek har svårt att konkurrera med moderna medier, såsom 
Internet. För att kunna klara sig bättre i framtiden är det viktigt att biblioteken dels 
köper in den senaste litteraturen och dels att de inte stagnerar utan tar till sig av den nya 
tekniken. Dessutom tror hon att en del människor inte är så intresserade av att läsa den 
äldre litteratur som finns på bibliotek. Detta gäller även barn, som kanske hellre sitter 
hemma vid datorn än går till biblioteket. För att biblioteket skall fungera som en bra 
motvikt till dataspel kan man aktivt stödja bokläsning och användning av folkbibliotek i 
skolan. 

5.3 Bengt  

Bengt är i femtioårsåldern och bor i en egen villa i en storstad. Han har två döttrar och 
är frånskild sedan en tid tillbaka. Han är utbildad till lärare på högskolenivå och arbetar 
för närvarande på en mellanstadieskola. På fritiden är han aktiv som politiker. 
 
Informations- och kulturvanor 
Med avseende på musik lyssnar Bengt på det mesta, såväl klassisk musik som 
discomusik. Det som tilltalar honom allra mest är dock rock, i synnerhet artister i stil 
med Pink Floyd. Syftet med att lyssna på musik är bland annat att få stimulans, att 



 
 

36 

musiken sätter igång en massa känsloupplevelser samtidigt som han sysslar med någon 
skapande verksamhet. Musiken får han tag på genom döttrarna och en kompis som 
arbetar inom musikbranschen. Dessa personer hjälper honom att hitta exakt de låtar han 
vill ha utan några större kostnader, han behöver inte lägga ut en massa pengar på sådant 
som han egentligen inte är i behov av. 
 
Science fiction-filmer är något som Bengt uppskattar, de ska dock inte vara alltför 
orealistiska. En välgjord engelsk thriller är också något han kan tänka sig att titta på. 
Han säger att en film antingen ska vara vacker att titta på eller få en att tänka till. Bengt 
har även här en kompis som arbetar med film och som hjälper honom att få tag på det 
han önskar. Förutom att kompisen ifråga har ett otroligt utbud, kan han diskutera kring 
filmerna med Bengt och komma med rekommendationer. Följaktligen hyr eller köper 
Bengt aldrig någon film. TV:n används dock med jämna mellanrum för att se någon 
film. 
 
Skönlitteratur är inte något som Bengt läser så mycket av, han menar att han är en 
visuell människa som hellre tittar på en film än läser en skönlitterär bok. Det har varit 
på det sättet så länge han kan minnas. Samtidigt som intresset för skönlitteratur inte är 
så stort personligen, förstår han att den är viktig, exempelvis för hans elevers 
utveckling. Facklitteratur däremot, är något som Bengt läser mer av. Han tycker om att 
läsa historia och prenumererar på tidskriften Världens historia. Ett motiv till att läsa 
historia, är att han vill skapa en förståelse för det världstillstånd vi har idag. Vidare läser 
han praktiskt orienterade ”gör det själv”-böcker som han köper. Dessa böcker hjälper 
honom att hantera saker och ting i sin vardag, exempelvis vid en utbyggnad av villan 
eller liknande. Dessutom läser han biografier och memoarer för att få insikt i hur 
människor tänker och känner i olika livssituationer.  
 
Av ovanstående aktiviteter, tycker Bengt att musiklyssnande är det mest intressanta. I 
allmänhet har han inte svårt att få tag i varken musik, film eller litteratur, möjligtvis 
med undantag av någon gammal filmklassiker. 
 
När det gäller övriga kulturvanor är Bengt intresserad av såväl museum, teater och 
konstutställningar men menar samtidigt att det är ett intresse som går upp och ner och 
inte är alltför starkt i nuläget. Ett personligt kulturintresse han nämner är att lyssna på 
radioprogram i P1 såsom Filosofiska rummet. 
  
 
Relationen till folkbiblioteket 
Bengts mamma och pappa använde aldrig folkbiblioteket när de levde. Bengt säger att 
hans mamma inte ens visste var det låg. Pappan visste visserligen var folkbiblioteket var 
beläget men utnyttjade aldrig det i praktiken. Bengt själv besökte folkbiblioteket 
tämligen ofta när hans barn var små, de brukade gå till barnavdelningen tillsammans. 
Efter det har det dock enbart handlat om sporadiska besök till folkbiblioteket, till 
exempel i anslutning till arbetet som lärare. I bekantskapskretsen finns det visserligen 
ett antal personer som läser böcker, men han är tveksam till om hans vänner lånar sina 
böcker på biblioteket. Mer troligt är kanske att de köper böcker eller lånar av varandra.  
 
Bengt beskriver folkbiblioteket som ett fantastiskt ställe där man inte bara finner 
böcker, utan även film och musik. Även om han själv inte använder det så ofta, vet han 
att det finns där för att hjälpa honom. Han upplever stämningen på folkbibliotek som 
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ganska tyst: ”… det är nästan som att gå in i kyrkan i vissa lägen, så kan det kännas … 
det är nästan lite andäktigt på något sätt”. På barnavdelningen är det och bör det 
emellertid vara mer liv. Han anser att folkbibliotekets roll var ganska tydlig tidigare, 
med folkbildningsideal och fokus på tryckta källor. Idag är dock situationen annorlunda, 
bland annat på grund av Internets uppkomst och utveckling. En av folkbibliotekets 
roller i dagsläget bör följaktligen vara att hjälpa människor att hitta rätt i det moderna 
informationsflödet, alla har exempelvis inte de kunskaper som krävs för att kunna hitta 
rätt på Internet. Men samtidigt har folkbiblioteket fortfarande ett kulturellt ansvar som 
medför att det bör bevara ”… våra skatter av svenska författare, nordiska författare” och 
göra människor medvetna om denna skatt. 
 
Bengt beskriver bibliotekarier på följande sätt: ”Knätofs, kulturstinna, inga häftiga 
människor, utan lite udda … Jag ska inte använda ordet nördig, men det är inte långt 
därifrån alltså”. Han har haft vissa negativt präglade möten med bibliotekarier på 
folkbibliotek, med vad han kallar ”… sura tanter med knut i nacken”. Dessa personer 
har inte varit direkt serviceinriktade och hjälpvilliga utan snarare fått Bengt att känna att 
han kommer och stör bibliotekarierna i deras revir. Samtidigt är han mycket imponerad 
av och har stor respekt för barn- och ungdomsbibliotekariers kunskaper om litteratur 
och menar att de kan hjälpa en att hitta rätt, exempelvis genom rekommendationer av 
lämpliga böcker. Han tror att bibliotekarier generellt sett tjänar ca 19-22 000 kr i 
månaden och är mer eller mindre säker på att de har en högskoleutbildning bakom sig. 
Utbildningen utgörs av samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen, såsom 
litteraturhistoria. Bengt tror att bibliotekarierna läser det mesta, men att de ändå 
fokuserar mest på skönlitteratur, i synnerhet nyutgiven sådan. Han tror att de gillar 
filmer såsom Grabben i graven bredvid och att de gillar klassisk musik snarare än Pink 
Floyd. Han tror också att de har ett intresse för och en medvetenhet om den traditionella 
kulturen i form av museum, teater och konstutställningar. Politiskt sett tror han att de är 
röda. 
 
Han tror att de som besöker biblioteket mest är kulturintresserade kvinnor som lånar 
mycket skönlitterära böcker: ”De flyr bort i den där skönlitteraturen på något sätt”. Han 
tror inte att män i 30-50 årsåldern använder folkbiblioteket särskilt mycket men om de 
gör det läser de oftast dagstidningar. 
 
Bengt önskar dels bättre skyltning på folkbibliotek så att han hittar lättare. Dessutom 
skulle han vilja ha mer hjälp med den nya informationstekniken, exempelvis genom att 
folkbiblioteket erbjöd en tjänst som går ut på att han kan gå dit med sin iPod och få 
assistans av bibliotekarien med att ladda ner olika radioprogram som han har missat. 
Han nämner även att ett häftigt bibliotek med fräscha idéer kan överraska och liva upp 
stämningen. Exempel på idéer är laserstrålar, fontäner, spotlights eller nattbio där man 
har möjlighet att gå till biblioteket på natten och titta på filmatiseringar av böcker. 
Lyckas biblioteken inte locka in användarna i en häftig miljö kan de få problem i 
framtiden. 
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5.4 Robert 

Robert är i trettioårsåldern och bor ensam i en mindre lägenhet i en storstad. Han läste 
en treårig yrkesutbildning på gymnasiet till installationselektriker och arbetar för 
närvarande som elektriker på en firma. Ett av hans största fritidsintressen är vindsurfing. 
Detta är något han gör året om med undantag av den kallaste tiden på året.  
 
Informations- och kulturvanor 
Robert värdesätter musik väldigt mycket och intresserar sig framförallt för 
rock/hårdrock. Han menar att ett viktigt ändamål med musiklyssnandet är att det väcker 
känslor, att han antingen blir glad eller ledsen. Kompisar är ett smidigt sätt att få tag på 
ny musik; man träffas, pratar och lånar musik av varandra. Att ladda ner musik från 
Internet och att lyssna på radio är andra lättillgängliga vägar för musik som Robert 
använder sig av. Radion är självklar som en bakgrund i hans arbete. 
 
Bland de filmer som Robert föredrar, ingår inte krigsfilmer eller slaktarfilmer såsom 
”Rambo”. Annars tittar han på det mesta som är givande, har något slags 
underhållningsvärde och inte är alltför tråkigt. Oftast ser Robert filmer på TV eller så 
går han till en hyrvideobutik. Ett stort och varierat utbud är en bidragande orsak till att 
han väljer att hyra sina filmer. Någon gång ibland lånar han en film av en kompis, 
exempelvis en gammal klassiker. 
 
När det gäller skönlitteratur är fantasy en genre som Robert har fastnat lite för, i 
synnerhet Terry Pratchetts böcker om Skivvärlden. Annars säger han att han läser all 
möjlig skönlitteratur, det är dock viktigt att de skönlitterära böckerna är fängslande och 
stimulerar en till att läsa vidare. Robert köper till viss del böcker, men framförallt lånar 
han av föräldrarna, sin storebror och kompisarna. Anledningen till att han lånar böcker 
är att han får tillgång till ett stort utbud på ett enkelt sätt samtidigt som han får möjligt 
att prata med sina närstående om böckerna.  
 
Facklitteratur, i form av historieböcker och historietidskrifter, är något som Robert 
läser, dels för att erhålla kunskap om det förflutna och dels för att utveckla språket. När 
det gäller böckerna får han tag på dem genom att köpa och låna av närstående, precis 
som med skönlitteraturen. Tidskrifter får han genom prenumeration, i detta fall Populär 
historia. Ibland används även Internet för att läsa fackinformation. Lättillgänglighet, det 
vill säga att det inte ska vara alltför krångligt att få tag på något, är en viktig aspekt även 
i anskaffningen av facklitteratur. 
 
Oavsett vad det än gäller, upplever Robert inga större svårigheter att hitta det han vill 
ha. 
När det gäller övriga kulturvanor går han sällan på museum, är nästan aldrig på teater 
och tittar på konstutställningar enbart när det är kända konstnärer. 
 
Relationen till folkbiblioteket 
Roberts föräldrar går i princip aldrig till folkbiblioteket och det var många år sedan de 
var där sist. Själv använde Robert folkbiblioteket några gånger när han var yngre, men 
det senaste besöket var för ca 15 år sedan. Robert har en del kompisar i privatlivet som 
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läser men han är väldigt osäker på om de utnyttjar bibliotekets tjänster. Bland 
arbetskollegorna tror han dock inte att det är så många som läser. 
 
För Robert symboliserar folkbiblioteket en lokal med massor av böcker, det är en plats 
man besöker om man vill ha reda på någonting eller leta upp någon konstig bok. Det 
kan också fungera som en lugn plats för personer som vill studera ifred. Atmosfären 
upplever han som tyst och stilla. Biblioteket har en viktig roll som tillhandahållare av 
information och böcker för utlåning, kostnadsfritt. De gånger Robert har besökt 
biblioteket, har han känt att det har varit ganska smidigt, utan några större problem. Han 
ådrog sig dock en del böter när han var yngre, något som kunde kosta mer än halva 
veckopengen att betala. Robert upplevde biblioteket som ganska neutralt, varken 
positivt eller negativt, nästan som en myndighet. 
 
Bibliotekarier är välutbildade och har en högskoleutbildning bakom sig, enligt Robert. 
Han antar att utbildningen innehåller mycket litteraturvetenskap och läsning av böcker 
men att de också får lära sig hur man presenterar böcker på ett intressant sätt för 
låntagarna. Det är dessutom viktigt att en bibliotekarie har ett stort litterärt intresse och 
kan hjälpa folk att hitta rätt. Han tror dock att bibliotekarier personligen inte föredrar 
samma lätta böcker som han utan mer djupa och tankemässigt krävande böcker. När det 
gäller vad bibliotekarien föredrar för musik säger han: ”det är det väl sån här 
stämningsmusik, då sitter de lyssnar på Dana Dragomir eller någon sån här jävla 
panflöjt (skratt)”. Vidare tror han att bibliotekarier tycker om sådana filmer som är 
baserade på böcker. Robert föreställer sig den genomsnittliga bibliotekarien som en 
medelålders kvinna med ett visst kulturellt intresse och gissar att deras lön ligger på ca 
20 000 kr i månaden. Politiskt tror han att de har ett ganska liberalt synsätt. 
 
Robert tror att det är personer med en relativt liten inkomst som går till biblioteket mest, 
såsom studenter och vissa pensionärer. Han antyder också att han själv kanske skulle ha 
använt biblioteket i större utsträckning om han haft en sämre ekonomi. De personer som 
han inte tror använder folkbiblioteket är ”… folk i min egen ålder … När man börjar 
tjäna pengar liksom då och det ska fixas hit och dit, det är fester där … Ut med 
kompisar hit och dit”. 
 
Han anser att folkbiblioteken har en ganska hård tid framför sig med minskade anslag 
och att de inte kan göra så mycket åt denna situation, möjligtvis med undantag av att 
satsa mer på lättsam underhållning och nöje. Han anser dock att biblioteken även i 
framtiden bör satsa på det man traditionellt har gjort: att tillhandahålla böcker och 
information i pappersform. Detta eftersom det alltjämt kommer finnas ett visst behov av 
det.  
 
Robert säger även att folkbibliotek skulle kunna integrera någon sorts caféverksamhet 
för att vara mer tilltalande, men är ändå tveksam till om något sådant skulle göra honom 
mer intresserad personligen. Däremot säger han skämtsamt att ”tjejer i kortkort” är ett 
inslag på folkbiblioteket som skulle kunna locka honom dit.  
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5.5 Nasrin 

Nasrin är en kvinna i fyrtiofemårsåldern och bor i en storstad tillsammans med sin man 
och sina tre barn. Hon läste samhällsvetenskap på gymnasiet i Iran men relegerades 
under sista året. För närvarande arbetar hon som skolköksbiträde. Hon är mycket aktiv i 
en iransk oppositionsrörelse sedan lång tid tillbaka och detta är något som genomsyrar 
hennes liv. 
 
Informations- och kulturvanor 
Nasrin tycker om musik som träffar hjärtat och gör henne glad. Det är även viktigt att 
musiken ger henne hopp och inspirerar henne till att kämpa för ett bättre liv; sådana 
budskap finner hon exempelvis i politiskt orienterad musik. Nasrin får tag på sin musik 
genom radio, TV och politiska möten. Ibland har hon svårt att hitta vissa låtar men får 
hjälp av kompisar att hitta rätt. 
 
När det gäller film är Nasrin framförallt intresserad av dokumentärer. Syftet är att få 
information om vad som händer i världen. Hon upplever dock att dokumentärerna i 
alltför stor utsträckning tar upp olika problem men inte ger några förslag på hur man ska 
lösa dem. De flesta dokumentärer ser hon på svensk TV, exempelvis de som 
förekommer i programmet ”Uppdrag granskning”. Vissa dokumentärer som Nasrin har 
tittat på innan och vill se igen kan vara svåra att hitta. 
 
Varken skönlitteratur eller facklitteratur är något som Nasrin läser, förutom när det är 
något som intresserar henne väldigt mycket. Hon tycker det är lättare att ta till sig 
information i talad form, exempelvis på TV eller på olika föreläsningar hon besöker. 
 
Nasrin är inte intresserad av varken museum eller teater men har ett visst intresse för 
konstutställningar. 
 
Relationen till folkbiblioteket 
Efter att föräldrarna hade skilt sig levde Nasrin tillsammans med sin mamma under 
arbetarklassförhållanden i Iran. Mamman arbetade på ett lasarett och besökte aldrig 
folkbiblioteket, hon hade många andra saker att tänka på. Dessutom var det långt till 
närmaste bibliotek, ca två timmar, vilket också kan ha varit en bidragande orsak till att 
mamman inte använde biblioteket. Nasrin blev själv intresserad av att läsa i 
femtonårsåldern när hon gick på gymnasiet och besökte under denna period även 
biblioteket. Detta intresse avtog dock ganska snabbt efter att regimen började bestämma 
vad människor skulle läsa och vilka böcker som skulle finnas på biblioteken: 
 

… vi fick jätteproblem att tvingade att bränna våra böcker som vi hade. Och det var 
inte så lätt att behålla den bok man gillade […] de var bara dom böcker regimen 
bestämde man måste läsa […] man tappade lust att läsa nånting …  

 
Nasrin har besökt folkbiblioteket någon enstaka gång de senaste åren för att läsa 
tidningar och söka efter böcker i barnavdelningen. Dessa gånger upplevde hon det som 
tyst och fint, hon kände sig lugn där:  
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Det är en bra känsla när man går in här i Sverige, man känner sig inte hotad … Det 
känns jättebra […] jag har sett [att det är; vår anm.] lätt få information genom 
biblioteket […] man kan nå allt som man vill. 

 
 
Hon tror att hennes vänner besöker biblioteket, men menar att de till viss del är 
annorlunda än henne och till exempel läser mer. Ett problem hon upplevde när hon 
besökte folkbiblioteket var att beståndet inte var neutralt. Biblioteket hade ett antal olika 
tidningar och böcker som var regimvänliga men inga oppositionella tidningar som tog 
ställning mot regimen. Hon frågade om biblioteket kunde köpa in oppositionens 
tidningar men fick svaret att de inte har tidningar som tillhör sådana organisationer på 
biblioteket. Nasrin menar att detta är fel och att folkbiblioteket har ett ansvar som 
innebär att deras bestånd bör återspegla olika ståndpunkter i samhället på ett rättvist sätt. 
I slutändan symboliserar dock folkbiblioteket ändå något positivt, en institution där man 
får tillgång till det mesta.  
 
Bibliotekarier beskriver Nasrin som jättesnälla och hjälpsamma, de gör ett bra jobb. 
Hon tror att de flesta bibliotekarier är högskoleutbildade och läser mycket psykologi på 
sin utbildning, för att få kunskap om människor. Denna kunskap kan sedan användas för 
att vägleda låntagarna till rätt böcker. Att hjälpa människor att hitta rätt, menar Nasrin är 
en viktig uppgift för en bibliotekarie. Hon tror att det mest är kvinnor som jobbar som 
bibliotekarier och att de tjänar ca 21- 22 000 kr i månaden. Hon förmodar att 
bibliotekarier gillar folkmusik, läser kärleksromaner och psykologiböcker samt tittar på 
spännande filmer, som en kontrast till det lugna jobbet. Bibliotekarier kommer från 
medelklassen och röstar i allmänhet på Moderaterna, enligt Nasrin.  
 
Hon tror att det är tre grupper av människor som besöker biblioteket mest: personer som 
söker mycket information, ensamma människor som vill träffa andra och känna trygghet 
eller stressade individer som behöver en plats med lugn och ro. Nasrin tror att de som 
inte använder folkbiblioteket är människor med stora personliga bekymmer som är 
upptagna med att hantera sina problem, vilket gör att de inte prioriterar användningen av 
biblioteket. 
 
Biblioteken har en svår tid framför sig med minskande biblioteksbesök i och med att 
människor skaffar datorer och får tag på all information de behöver med hjälp av den 
moderna tekniken. 
 
Nasrin skulle vilja att folkbiblioteket köper in fler lättlästa böcker som intresserar henne 
och som är skrivna på hennes hemspråk, persiska. Fler ocensurerade barnböcker på 
modersmålet är också ett önskemål.86 
 

                                                 
86 Nasrin menar att folkbibliotek i Sverige köper in barnböcker på persiska där själva översättningen har 
skett i Iran med en viss censur som följd. Alternativet skulle vara att översätta barnböcker till persiska i 
Sverige och därmed undvika censur. Dessa ocensurerade barnböcker skulle sedan kunna finnas på 
folkbiblioteken.  
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5.6 Markus 

Markus är i tjugofemårsåldern och bor i en lägenhet i en mellanstor stad. Han läste ett 
teknikorienterat program på gymnasiet och fortsatte så småningom med att studera till 
elektroingenjör på högskola i ett år, innan bestämde sig för att ta ett studieuppehåll. För 
närvarande arbetar han som drifttekniker på en energianläggning. Förutom ett intresse 
för bilar tycker Markus även om att ha de senaste tekniska prylarna, såsom tv, stereo 
och dator. 
 
Informations- och kulturvanor 
Ett av Markus största fritidsintressen är musik. Han lyssnar mest på svensk musik, rock 
och hårdrock. Lars Winnerbäck och Iron Maiden är exempel på artister han tycker om. 
Musiken fungerar ofta som något han har i bakgrunden för att det inte ska vara tyst, en 
slags avkoppling. Markus köper mestadels sina skivor genom butiker på Internet 
eftersom det är smidigt, man kan enkelt jämföra priser och slipper gå ner till stan och 
handla. Ibland lyssnar han även på musik via radio eller när han är hos kompisar.   
 
Vad gäller film är hans intresse ganska brett: han tittar på allt från komedier till 
krigsfilmer, antingen för att få underhållning eller för att kunna varva ner och ta ”det 
lugnt i soffan en kväll”. Det händer ganska ofta att han lånar filmer av kompisar eller 
tittar på någon film på TV, men annars är det vanligt att han hyr filmer antingen på 
Internet eller i en vanlig hyrvideobutik. Han betonar att tillgängligheten är en viktig 
faktor när han ska skaffa film, oavsett om det är från kompisar eller Internet. 
 
Markus läser inte alls mycket skönlitteratur, bara någon enstaka bok ibland. Han säger 
att det tar längre tid och är jobbigare än att titta på film. När han väl läser tror han att 
böcker som innehåller spänning är det som är mest lockande. Han köper sina böcker i 
bokhandel eftersom han gärna vill ha några böcker i sin bokhylla hemma, ungefär som 
en prydnad, men också för att kanske kunna läsa dem någon gång i framtiden. 
 
I fråga om facklitteratur läser Markus framförallt tidskrifter, med tonvikt på tidskrifter 
som handlar om bilar och i vissa fall datorer. Han tycker bland annat att det är intressant 
att läsa om olika tester som genomförs i biltidskrifterna, till exempel däcktester. Detta 
hjälper honom att bedöma vilka produkter han ska handla respektive inte handla. Ett 
annat syfte med läsningen av facklitteratur är att det ger honom avkoppling. Han 
kommer åt sina tidskrifter genom att köpa och framförallt prenumerera på dem, 
eftersom det är smidigt att få tidskrifterna direkt i brevlådan och kul att ha en komplett 
uppsättning av nummer. Internet används som ett komplement till tidskrifterna, till 
exempel för att diskutera med andra människor. 
 
Markus har i allmänhet inte svårt att finna något, oavsett om det gäller film, musik eller 
böcker. 
 
När det gäller öviga kulturvanor är Markus tämligen ointresserad av teater, museum och 
konstutställningar. Han skattar lite och menar att det kommer att dröja innan han 
besöker sådana evenemang. 
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Relationen till folkbiblioteket 
Markus föräldrar använder knappt folkbiblioteket alls. De enda tillfällen då han kan 
minnas att föräldrarna har använt biblioteket, var när Markus var liten och de gick dit 
tillsammans för att hitta Tintinböcker eller Tintinband åt honom. Att han inte besöker 
folkbiblioteket så ofta kan bero på att det ”kanske ligger i släkten”. Bland 
arbetskamraterna tror han att folkbiblioteket inte används så mycket, med undantag av 
en äldre kollega: 
 

Däremot så har jag en äldre arbetskamrat, och han är nästan alltid på bibliotek när 
han är ledig, sitter och läser dagstidningar eller letar gamla böcker. Det är väl lite att 
han har väl inget bättre för sig, om man får (skratt) uttrycka sig så. Alltså han är 
jätteduktig på massa gamla grejer sådana kunskaper, för han tycker det är roligt att 
läsa om det, och då sitter han oftast på biblioteket.  

 
Markus själv har minnen av att han mer eller mindre blev tvingad att gå till 
folkbiblioteket för att låna böcker när han var yngre, det var inte av eget intresse han 
gick dit. Han tyckte att det var en ganska tråkig och torr plats med hårda regler. Han 
menar att tystnaden på bibliotek gör att han inte skulle våga ta en bok ur hyllan eftersom 
detta skulle väsnas för mycket. 
 
Samtidigt menar han att folkbiblioteket står för något förhållandevis positivt: en 
institution som ger gratis tillgång till information och är öppen för alla oavsett inkomst, 
etnicitet osv. Bland bibliotekets uppgifter ingår att erbjuda ett brett och varierat utbud 
med olika åsiktsriktningar, hjälpa människor att hitta rätt information samt att 
tillhandahålla en rofylld studiemiljö. Dessutom är det viktigt att biblioteket bevarar 
litteratur och kultur och utgör en plats även för mer omoderna böcker. Han vet också att 
bibliotek anordnar seminarier och föreläsningar: ” …nåt om hembygdsföreningen eller 
nåt sånt där, lite äldre grejer, eller om man får kalla det så …”. Men för honom själv är 
folkbiblioteket ” … mest en byggnad som ligger där, om man får se det krasst”. 
 
Den bild av bibliotekarier Markus har haft för det mesta och fortfarande har till viss del, 
är att de är lite gråa kulturintresserade äldre damer men på samma gång ganska stränga 
personer vars mål är att hålla ordning och reda på biblioteket, vilket bland annat 
inkluderar att säga åt människor att vara tysta. Hans syn nyanserades dock lite efter att 
han hade praktiserat en kortare tid på ett folkbibliotek under högstadiet och han märkte 
att ”bibliotekarierna var inte så tråkiga, dom kunde prata de med eller så, men tyst och 
lugnt då”. Han tror att det finns en del äldre självlärda bibliotekarier på folkbiblioteken 
samtidigt som det kommer in nya med högskoleutbildning; denna utbildning innehåller i 
första hand humaniora och samhällsvetenskap. Markus gissar att en bibliotekarie tjänar 
18 – 24 000 kr i månaden. När det gäller bibliotekariens preferenser tror han att de inte 
är så förtjusta i deckare, biltidskrifter eller våldsfilmer. Däremot tror han att de gillar 
finare skönlitteratur i stil med Selma Lagerlöf, veckotidningar såsom ”Hänt i veckan”, 
klassisk musik och dansband samt filmer i form av verklighetsbaserade dramer. 
Politiskt sett tror han att bibliotekarier är ”… lite mer åt vänster än höger”. 
 
Han tror att det är ensamma, ”bohemaktiga” och lite udda figurer som använder 
biblioteket mest, personer som inte ”lever det där normala Svenssonlivet”. Han betonar 
dock att de kan vara väldigt intelligenta. Dessutom kan unga människor som är tvungna 
att gå till biblioteket i studiesyfte utgöra en grupp som besöker biblioteket ofta. Markus 
tror att personer som inte använder bibliotek är de som gärna vill äga sitt material, och 
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som inte tycker att biblioteket är modernt nog. Även personer från tjugo år och uppåt 
och som ännu inte har barn är en grupp som nämns. Dessa människor prioriterar andra 
och roligare saker i livet, såsom fester.   
 
Markus menar att skönare soffor eller inlemmade caféer på folkbibliotek kanske skulle 
kunna locka honom dit. Man skulle på så sätt få möjlighet att ta en kopp kaffe samtidigt 
som man träffade människor och läste lite. Han antyder dock på samma gång att det 
kanske inte är något större fel på bibliotekets nuvarande utformning, utan ”… det är nog 
fel på mig i så fall om man säger så (skratt)”. 

5.7 Vendela 

Vendela är en tjej i tjugofemårsåldern som bor tillsammans med sin pojkvän i en mindre 
stad. Hon arbetar som redovisningskonsult på ett företag samtidigt som hon läser olika 
ekonomikurser för att uppnå status som diplomerad redovisningskonsult. Vendela är en 
rolig tjej som skrattar mycket och har glimten i ögat. 
 
Informations- och kulturvanor 
Musik är ett stort intresse för Vendela. Hon gillar framförallt att lyssna på hårdrock och 
soul, men på arbetet blir det mest att hon lyssnar på kommersiell radiomusik. Hon väljer 
musikgenre efter sinnesstämning, exempelvis vill hon lyssna på glad musik på 
sommaren medan hårdrock spelas när hon är arg. Hon brukar köpa de flesta cd-skivorna 
då hon gillar shopping och gärna vill ha originalskivorna. Vendela köper sina skivor på 
Internet, men ibland händer det att även hon laddar ner musik från Internet. Hon 
upplever inga större bekymmer med att få tag på den musik hon önskar, och tillägger: 
”om inte annat får man googla”.  
 
När det gäller film är det skräck och actionfilm som tilltalar henne mest. Att titta på film 
är först och främst ett sätt för henne att koppla av, få förströelse och att tänka på 
någonting annat. Hon hyr gärna filmer i den lokala videobutiken, men köper även ibland 
vissa filmer hon vill ha och tycker är bra. Hon ser även filmer på TV, framförallt på 
helgerna. Vendela menar att det är lättillgängligheten som gör att hon väljer dessa 
kanaler för film. Hon tycker inte det är svårt att hitta eller få tag på de filmer hon önskar 
se.  
 
Att läsa skönlitteratur är något Vendela uppskattar och gillar. Det är böcker med skräck 
och blod hon föredrar mest, exempelvis nämner hon författare såsom Stephen King och 
Dean Koontz. Det läsningen ger henne är framförallt spänning och avkoppling; ”Man 
går in i en helt annan värld” menar hon. Böckerna köper hon i olika bokaffärer men det 
händer ibland att hon även får böcker i present. Genom att köpa sina böcker vill hon 
bygga upp en egen litteratursamling, men tycker också det är roligt att shoppa böckerna. 
Hon har inga större bekymmer med att få tag på skönlitteratur men emellanåt kan det 
uppstå problem kring vissa av de böcker hon önskar, till exempel de som inte är 
översatta till svenska eller utgivna i Sverige. Detta löser hon genom att inhandla 
böckerna i specialaffärer som finns i de större städerna.   
 
Inom det facklitterära området är det mest självbiografier och ekonomisk litteratur som 
intresserar henne. Det hon gillar med självbiografier är att de ger henne inspiration, 
exempelvis nämner hon boken Gömda där huvudpersonen lyckas komma ur trassliga 
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situationer. Att läsa biografier är, i likhet med skönlitteratur, ett sätt att koppla av och 
tänka på annat. Dessa böcker köper hon gärna hos olika bokhandlare. Ekonomilitteratur 
läser hon för att klara studierna och den köps i affärer eller lånas på företagsbiblioteket. 
Ibland så söker hon även på Internet efter information men tycker det kan vara svårt att 
sålla. Men på det stora hela har hon inga problem att få tag på den facklitteratur hon 
önskar. 
 
När det gäller övriga kulturvanor händer det att Vendela går på Stefan och Krister-
revyer, men annars är hon tämligen ointresserad av konstutställningar, teater och 
museum. 
 
Relationen till folkbiblioteket 
Ingen av Vendelas föräldrar besöker folkbiblioteket. Vendelas mamma är visserligen en 
storläsare men köper, i likhet med Vendela, sina böcker i bokaffärer. Pappan läser sällan 
några böcker. När det gäller kollegor och kompisar så tror hon inte att de heller 
använder biblioteket, utan att de troligtvis köper sina böcker. 
 
Personligen tycker hon att hennes besök på bibliotek överlag har varit bra då det funnits 
kunnig personal som varit hjälpsam. Men hon berättar även det som upplevdes som 
sämre, till exempel då en bibliotekarie brukade följa efter henne på biblioteket vart hon 
än gick. Denna bibliotekarie tyckte dessutom att Vendela skulle läsa andra, konstigare 
böcker än det hon själv ville ha. Vendela menar: ”… hon spred inte så mycket glädje 
om man säger så”, och skrattar lite. Därefter berättar hon att det var vanligt att 
bibliotekarierna på skolbiblioteket kastade ut henne då hon inte kunde vara tyst. 
 
Hon har en tvetydig bild av bibliotekarier, dels är det bilden av en kufisk, nördig tant 
som både är och ser grå ut, en tant som ”hyssar” och är allmänt udda. Men hon tycker 
även bibliotekarier är väldigt kunniga, intellektuella och kulturella personer med bred 
kunskap om det mesta. Hon tror att bibliotekarier gillar filmer som är lite ”knepiga”, 
och att de gärna lyssnar på klassisk musik som är bra att läsa böcker till. Dessutom tror 
Vendela att de i allmänhet har ett intresse av teater, konstutställningar och museum. 
Hon tror att bibliotekarieutbildningen innehåller kommunikationsvetenskap och 
liknande, samtidigt som man har en viss möjlighet att själv välja inriktning på sin 
utbildning. Bibliotekariens lön ligger på runt 18 000 kr i månaden. När det gäller vilka 
bibliotekarier röstar på skrattar hon och säger skämtsamt ironiskt: ”Vad heter de […] 
Nazisterna (skratt)”. Men med lite eftertanke säger hon allvarligt att de troligen är 
ganska vänsterdragna. 
 
Vendela tycker att folkbiblioteket symboliserar den viktigaste kunskapen i samhället 
och tror att ”… även om man inte riktigt vet vad man är intresserad av så kan man hitta 
saker där kanske”. Hon tycker om själva idén med folkbibliotek och anser att miljön där 
är bra för de som vill läsa i lugn och ro. Samtidigt upplever hon att stämningen i och 
med detta blir tyst och tråkig. Hon anser att det saknas liv och rörelse på biblioteket, och 
önskar att det hade funnits ett kafé eller något liknande så det hade blivit mer fart och 
fläkt, vilket skulle passa henne bättre. Hon tror inte att människor i allmänhet vet vad 
som finns på bibliotek och därför skulle mer marknadsföring och information vara bra 
för att locka fler. Vendela menar att folkbiblioteket inte är hotat i framtiden då det har 
bättre kontroll och bättre kvalité på sitt material än exempelvis den information som 
finns på Internet.  
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De personer hon tror använder biblioteket mest är pensionärer som vill umgås och 
diskutera samtidigt som de uppdaterar sig. Även studenter som inte har råd att köpa 
kurslitteratur är förmodligen vanliga besökare av folkbibliotek. Hon tror att den grupp i 
samhället som inte använder bibliotek är personer som har barn och arbete och då inte 
tar sig den tiden. 

5.8 Jesper 

Jesper är en kille i trettioårsåldern som bor tillsammans med sin flickvän i en mellanstor 
stad. Han är utbildad inom handel/kontor, inköp och försäljning, data samt som 
projektledare, men kallar sig helt enkelt säljare. Jesper arbetar som bilförsäljare, vilket 
även inkluderar transport av bilar till olika kunder i Västsverige. Då han har arbetat 
många år i branschen och vunnit en hel del priser för bästa säljare är han eftertraktad på 
arbetsmarknaden.         
 
Informations- och kulturvanor 
Det som intresserar Jesper mest är att lyssna på musik, bland annat beroende på att 
musiken blir ett sätt att hålla borta tristessen under hans arbetsresor. Han lyssnar mycket 
på radio och cd-skivor, främst då rock och popmusik men säger att han inte gillar 
dansband. Cd-skivor köper han genom skivbutiker på nätet då han anser att det är lätt 
och smidigt att söka där, samt att han slipper att trängas i de vanliga skivbutikerna. Han 
upplever inga problem med att få tag på den musiken han önskar.  
 
Jesper tittar en del på film och då framförallt på komedier och filmer med 
verklighetsbakgrund. Det är först och främst genom TV han ser på filmer, men han 
tycker även att det kan vara mysigt att hyra filmer tillsammans med sin tjej. Att använda 
videobutiken tycker han är okomplicerat då man kan boka filmerna i förväg, samt att de 
har ett stort utbud att välja på. Ibland händer det att han köper de filmer som han tycker 
extra bra om genom affärer på Internet. Dessa kanaler beskriver han som smidiga, och 
han upplever inga större problem med att få tag på filmer han är intresserad av. 
 
Jesper läser ingen skönlitteratur alls utan ser hellre på film och tycker att skönlitterära 
böcker mest är: ”blaha, blaha”. Han anser att påhittade historier är ganska meningslösa 
att läsa. 
 
När det gäller att söka facklitteratur/information vill han gärna ha saker som berör hans 
vardag, såsom konsumentupplysning och andra mer praktiska företeelser. Jesper gillar 
att använda Internet för att söka; han tycker att det finns väldigt mycket information att 
läsa där och att det går fort och smidigt. Dock upplever han att söklogiken är något 
problematiskt men menar ändå att det inte är speciellt svårt att hitta intressant material 
på Internet. 
 
När det gäller övriga kulturvanor tycker Jesper att museum såsom Naturhistoriska 
museet är kul och ger nostalgitrippar. Han går inte på teater utan ser detta med teater 
som flummigt och bortkastade skattepengar. Konstutställningar är något han besöker på 
turistmål om tid finns och konsten inte är alldeles för abstrakt.  
 
 



 
 

47 

Relationen till folkbiblioteket 
När han var liten var han ibland på biblioteket för att låna serier och liknande, men 
säger att han aldrig har haft någon bibliotekstradition med sig hemifrån. Mamman som 
är en storläsare köper alltid sina böcker, medan hans pappa ”är mer åt mitt håll” och 
läser då inte alls. Jesper har i princip aldrig använt något folkbibliotek i vuxen ålder och 
tycker inte heller att bibliotek passar honom som person – han berättar exempelvis om 
skoltiden då han och klasskamraterna brukade ”terrorisera” bibliotekarierna genom att 
ställa närgångna frågor till dem.  
 
När det gäller kompisar och arbetskamraters relation så tror han inte de heller använder 
biblioteket speciellt mycket.  
 
Jesper upplever folkbibliotek som gråa, trista och tråkiga med långa rader av böcker. 
Han tycker att stämningen där är tyst och omysig och tillägger: ”Nä, men det är ju 
kommunalt och statligt och jävligt grått är det, faktiskt”. Det är en institution som 
framförallt har en bevarande roll, liknandes ett museum och som tillhandhåller den 
litteratur som inte är speciellt populär bland allmänheten. Han tror inte det är speciellt 
många som använder bibliotek nuförtiden då Internet har blivit så utbrett och allmänt. 
Jesper tycker att de kommunala biblioteken har stagnerat och att de inte försöker förnya 
sig för att kunna följa med i tiden. Jesper menar att om biblioteken hade varit vanliga 
företag hade de inte kunnat överleva, men då de finansieras med skattepengar tror han 
inte biblioteken heller är intresserade av att förnya sig. Denna stagnation är något 
typiskt för all kommunal verksamhet menar han. Dock tror han att pensionärer som inte 
har tillgång till Internet brukar bibliotekens böcker för att finna information. Annars är 
han övertygad om han att det mest är nördar som använder biblioteket: ”Nä, men det är 
lite nördvarning på det … skulle man peka ut någon på ett led så är det den som ser ut 
som en nörd”. Dessa människor är de som är lite utanför i samhället – såsom insnöade 
bokmalar och töntar. På frågan om vilka som inte använder bibliotek så menar Jesper att 
det troligen är ”den moderna människan”, personer som är coola och hippa.  
 
Hans uppfattning om bibliotekarier är att det är gråa tjejer som inte har lyckats få något 
annat arbete, men betonar samtidigt att man inte ska vara för snabb med att döma 
människor och säger att bibliotekarier troligtvis är väldigt kunniga på det mesta och kan 
guida människor till rätt bok. Han vet att de har en lång utbildning på högskolenivå men 
säger samtidigt att han inte förstår varför den är så lång: ”hur jävla mycket behöver man 
kunna?”. Han tror att en bibliotekarie tjänar ca 20 – 22 000 kr i månaden och röstar på 
vänsterblocket. När det gäller bibliotekariers smak så tror han de gillar fin och flummig 
skönlitteratur, intresserar sig för naturvetenskap, lyssnar på dansband och ser på 
musikaler. Han tror att de också är intresserade av kultur i allmänhet, såsom teater och 
konstutställningar. Jesper skulle själv kunna tänka sig att arbeta som bibliotekarie då 
biblioteket är en lugn plats utan några människor. Detta i kontrast till hans egna 
stressiga arbete.    
 
Jesper tror att folkbiblioteket kommer få det svårt att klara sig i framtiden då allt fler 
kommer använda sig av Internet för att söka information. Ett sätt att göra biblioteket lite 
mer attraktivt, enligt Jesper, kan vara att modernisera verksamheten. Han menar att ett 
mysigt kafé eller vackra uteplatser med sköna fåtöljer och prunkande växlighet kan vara 
ett sätt att göra biblioteket mer lockande för människor. 
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6. Analys  

I analysen kommer vi granska det insamlade intervjumaterialet utifrån våra teorier. De 
delar av det empiriska materialet som handlar om informanternas önskemål och 
uppfattningar om folkbibliotekets framtid tas dock upp först i diskussionen.87 Analysen 
följer samma ordning som uppsatsens teoretiska ramverk.  

6.1 Informations- och kulturvanor 
Detta avsnitt innehåller två delar. I den första delen tar vi upp informanternas behov av 
information och kultur och vad dessa behov har för syfte i deras liv. I den andra delen 
tar vi upp de kanaler informanterna använder för att tillfredställa sina behov, varför just 
dessa kanaler används och om det förekommer några barriärer i sökandet efter 
information och kultur.  

6.1.1 Behov 

Vanligtvis har informanterna, när det gäller musik, film och skönlitteratur, behov som 
kan beskrivas som populärkultur. Man lyssnar på rock, hårdrock och pop, tittar på 
komedi och action och läser i förekommande fall spännande skönlitterära böcker. En 
person som avviker något i detta avseende är Nasrin som även lyssnar på politiskt 
orienterad musik vid sidan av popmusiken. Behovet av facklitteratur varierar med 
intresse och livssituation och det är svårare att finna gemensamma drag inom detta 
område. Informanternas vanligaste behov inom respektive område presenteras i tabell 1. 
Tabellen ska läsas kolumnvis och inte radvis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ett mönster vi har kunnat urskilja är att informanterna har ett gemensamt syfte med sitt 
behov: de använder musik, film och skönlitteratur för att koppla av eller uppnå en 
stämning som skiljer sig från det vardagliga. Visserligen kan de specifika behoven på 
dessa tre områden skilja sig åt individerna emellan, men syftet är oftast detsamma – det 
informanterna lyssnar på, tittar på eller läser ska beröra. Ibland kan det handla om att 
man vill bli starkt berörd, exempelvis att musiken ska kännas i hjärtat. I andra fall vill 
de endast ha en slags svagare beröring såsom underhållning när man tittar på komedier.   
                                                 
87 Se avsnitt 7.2 (Folkbiblioteket och framtiden). Anledningen till detta är dels att det ifrågavarande 
materialet inte har passat ihop med vårt teoretiska ramverk och dels att det har en mer diskussionsmässig 
karaktär som gör det lämpligt att ta upp i ett diskussionskapitel.  

Musik Film Skönlitteratur Facklitteratur 
Rock 
 
Hårdrock 
 
Pop 
 

Komedi 
 
Action 
 
Spännande  
filmer 
 

(Läses ej) 
 
Spännande 
böcker såsom  
skräck och deckare 
 
 

Praktisk vardaglig 
information 
 
Historia 
 
Biografier 
 
Ekonomi 

Tabell 1 – Behov av information och kultur 



 
 

49 

 
Även om några informanter läser skönlitteratur har de flesta inget större behov av detta 
och en av anledningarna kan vara att filmtittandet ersätter skönlitteraturens berättelser. 
Trots att syftet således är detsamma för båda grupperna – att uppnå avkoppling och 
underhållning – använder några skönlitteratur för att uppnå det medan andra föredrar 
film. Att man inte har det lugn eller den koncentration som krävs eller att skönlitteratur 
är ”blaha, blaha” kan vara andra orsaker till att läsning av skönlitteratur uteblir. I avsnitt 
6.4 (Habitus) återkommer vi till läsvanor och skönlitteratur. 
 
Syftet med facklitteratur är ofta att kunna hantera vardagens olika situationer eller att 
stilla sin nyfikenhet och öka förståelsen för omvärlden. För att hantera sin vardag 
används ofta praktiskt orienterad information men om man vill öka sin förståelse för 
omvärlden läses exempelvis historia och biografier. Även om det är fler informanter 
som läser facklitteratur än skönlitteratur finns det dock två informanter som knappt läser 
facklitteratur alls. 
 
Generellt sett har skönlitteratur och facklitteratur en jämförelsevis underordnad roll i 
förhållande till musik och film. 

6.1.2 Kanaler 

Att köpa sitt material i olika affärer är det vanligaste tillvägagångssättet bland 
informanterna, sett över alla behovsområden. Många tycker att det är viktigt att äga 
originalen och talar exempelvis om att bygga upp en egen välförsedd samling hemma. 
Ett starkt intresse inom ett visst behovsområde kan i några fall vara anledningen till 
detta samlande. I något fall kan det handla om att man vill ha något att visa upp i 
bokhyllan hemma, som dekoration eller inredning. 
 
Vänner, familj och andra bekanta används också ofta som ett sätt att anskaffa 
information och kultur. Den sociala kontakten med dessa personer är viktig och är en 
värdefull aspekt vid sidan av själva informationen och kulturen. Man får exempelvis 
rekommendationer av närstående som i sin tur hjälper en att hitta rätt film, skiva eller 
bok. Joakim är en av informanterna som använder sociala kontakter för att få musiktips 
och låna cd-skivor. 
 
De kanaler som är mest förekommande i intervjumaterialet åskådliggörs i tabell 2. Här 
är det även möjligt att läsa tabellen radvis för att urskilja likheter mellan olika 
behovsområden vad gäller val av kanal. 
 
 

 

Musik Film Skönlitteratur Facklitteratur 
Skivbutik (Internet) 
 
Familj/vänner 
 
Radio  

Hyrbutik 
 
Familj/vänner 
 
TV 
 
Affärer  

Bokhandel 
 
Familj/vänner 

Bokhandel 
 
Internet 
 
Prenumeration 

Tabell 2 – Kanaler som används för att tillfredställa behov 
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Ett intressant undantag vad gäller val av kanal är Vendela som använder sitt 
företagsbibliotek för att få tag på ekonomirelaterad litteratur. 
 
Alla kanaler i tabellen ovan beskrivs som smidiga och enkla, det krävs inga nya 
kunskaper och det finns sällan några hinder kopplade till brukandet av dem. Det går att 
urskilja en rutinmässig användning av olika kanaler där informanterna oftast får tag på 
det de behöver utan några barriärer. Exempelvis kan användningen av sociala kontakter 
upplevas som smidig och lätt då det är personer man känner och har förtroende för. TV 
och radio är andra exempel på sådana kanaler där man med enkelhet knäpper på för att 
lyssna på musik eller se film och i allmänhet inte stöter på några svårigheter. När 
barriärer ändå nämns i intervjuerna handlar det oftast om mindre problem med Internet i 
något avseende. 
 
I vissa fall kan utbudet medföra att informanterna upplever kanaler som smidiga att 
använda. Ett exempel på detta är hyrvideobutiker och bokhandlar som tillhandahåller 
många av de senaste filmerna och böckerna i flera kopior. Vi tror att dessa kanaler 
lyckas erbjuda ett aktuellt och lättöverskådligt utbud på ett sätt som tilltalar 
informanterna. Kombineras detta med behovet att äga blir affärer ännu mer tilltalande 
som kanal.  
 
Sammanfattningsvis kan man beskriva de kanaler informanterna använder som: 1) olika 
affärer, 2) sociala kontakter, eller 3) vardaglig teknik såsom tv, radio och Internet. 

6.2 Syn på folkbiblioteket som institution 

I det här avsnittet analyseras intervjumaterialet utifrån Anderssons och Skot-Hansens 
modell över folkbibliotekets roller. Vi börjar med att ta upp varje roll för sig. Därefter 
presenteras några avslutande kommentarer där vi gör en sammanfattande tolkning och 
tar upp empiriskt material som inte inryms i modellen över folkbibliotekets roller men 
som ändå behandlar relationen till folkbiblioteket som institution. absoluta 
 

6.2.1 Kulturcentrum 

Detta är den roll som dominerar i intervjumaterialet. De flesta informanterna betonar att  
folkbiblioteket är en plats där besökare kan ta del av kulturutbudet, i synnerhet böcker. 
Ofta beskrivs biblioteket som ett ställe med långa rader av böcker och framställs i det 
närmaste som ett arkiv. I många fall specificerar man att det inte rör sig om böcker i 
största allmänhet utan om udda, annorlunda och finare böcker som inte tillhandahålls av 
de vanliga kanalerna.  
 
Vidare är flera informanter inne på att folkbiblioteken inte har den senaste litteraturen i 
sina samlingar och menar att den äldre litteraturen dominerar. Detta är ibland relaterat 
till att de talar om biblioteket som ett museum eller som bevarare av litteratur. 
Exempelvis menar Jesper att folkbibliotek liknar museum och tillhandhåller material 
som inte är så populärt bland allmänheten medan Joakim menar att bibliotekets syfte är 
att bevara text i bokform. Kopplar vi ihop synen på bibliotekets samlingar som 
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föråldrade med synen på folkbiblioteket som museum och bevarare av litteratur 
framträder en bild av folkbibliotek som kulturbevarare. 
 
Andra mer ovanliga exempel på kulturcentrum i det empiriska materialet är när Bengt 
nämner att biblioteket även innehåller film och musik. För honom är biblioteket som 
kulturcentrum mer än bara böcker. Ett annat ovanligt exempel är Markus som vet att 
bibliotek anordnar föreläsningar och seminarier om hembygdens historia. 
 
Förutom Markus som nämner föreläsningar om hembygden, är det ingen som menar att 
biblioteket är en plats med olika arrangemang, såsom utställningar och 
skaparverkstäder. Synen på biblioteket som ett kulturcentrum handlar i första hand om 
böcker och litteratur. Detta hänger i hög grad ihop med den traditionella och tämligen 
utbredda synen på folkbibliotek som kulturförmedlare.88 
 

6.2.2 Kunskapscentrum 

Vissa informanter anser att biblioteket fungerar bra som studieplats för elever och 
studenter. Kombinationen av en stor samling av både relativt vanlig och mer sällsynt 
litteratur, gratis tillgång till denna litteratur samt en lugn och rofylld studiemiljö gör att 
folkbiblioteket kan vara attraktivt för personer som studerar. Den aspekt som betonas 
mest är den lugna miljö som folkbiblioteket inrymmer. 
 
Bengt och Cecilia anser att biblioteket har en roll som läsfrämjare gentemot barn och 
ungdomar i skolan. Bengt anser att fokus i denna läsfrämjande verksamhet ska ligga på 
litteratur av hög kvalitet som ger kulturella upplevelser och utveckling. Cecilia tycker 
dessutom att bibliotekens läsfrämjande skall vara en motvikt till barn och ungdomars 
dataspelande. 
 
Ingen ser biblioteket som en plats där man sysslar med användarundervisning, det vill 
säga att göra användarna själva bättre på att söka information eller hitta i biblioteket. 
Detta kan bero på att idén om och praktiserandet av en utbildning av folkbibliotekets 
användare har varit och är ganska underordnad och därför inte slagit igenom hos våra 
informanter – det är en företeelse som inte förknippas med det traditionella 
folkbiblioteket. Är våra informanter i behov av informationskompetens tänker de inte på 
folkbiblioteket som en plats man kan gå till och erhålla denna kompetens. 
 

6.2.3 Informationscentrum 

Denna roll förekommer sparsamt i det empiriska materialet. Endast en informant är inne 
på denna roll och beskriver att folkbiblioteket har fungerat som ett hjälpmedel i hans 
läraryrke. 
 
Att rollen som informationscentrum omnämns väldigt sällan av informanterna, antyder 
att det är den roll som är minst förknippad med folkbiblioteket. 
 

                                                 
88 Se t.ex. Andersson & Skot-Hansen, s. 243. 
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6.2.4 Socialt centrum 

När det gäller synen på folkbiblioteket som ett socialt centrum är det främst två 
huvudlinjer som framträder: Biblioteket som mötesplats och biblioteket som en 
demokratisk och inklusiv institution.  
 
Med avseende på biblioteket som mötesplats talar informanterna exempelvis om att 
människor som är ensamma kan finna trygghet i biblioteket eller att pensionärer kan 
träffas och prata med varandra där i samband med nyhetsläsning. Biblioteket innefattar i 
de här fallen en social dimension som går utöver viljan att informera sig eller ta del av 
kulturella upplevelser – det blir även en plats där man kan känna gemenskap med andra 
människor. 
 
Ifråga om biblioteket som en demokratisk och inklusiv institution nämner informanterna 
att hemlösa, fattiga och andra utsatta grupper inte utesluts utan ges tillgång till 
bibliotekets lokaler och de tjänster som finns där. En informant understryker dessutom 
vikten av att biblioteket aktivt söker upp människor i samhället som annars har svårt att 
nå folkbiblioteket. Gratisprincipen är enligt flera informanter en viktig del av 
bibliotekets demokratiska och inklusiva verksamhet – det är denna princip som 
möjliggör att alla grupper av människor kan använda folkbiblioteket.  
 
Utifrån informanternas utsagor kan vi konstatera att biblioteket som socialt centrum har 
ett samhällsansvar som innebär att det tar hand om olika grupper av människor, 
exempelvis de mindre bemedlade, pensionärer och de ensamma samt att det 
tillhandahåller en mötesplats för dessa personer. 
 

6.2.5 Avslutande kommentarer 

Alla informanter tycker generellt sett att biblioteket i slutändan ändå fyller en viktig 
funktion i samhället, oavsett om det handlar om att tillhandahålla litteratur, skapa en bra 
studiemiljö eller fungera som en mötesplats. Bibliotekets roll att vägleda och hjälpa 
användaren att hitta rätt material är något informanterna ofta talar om, en roll som inte 
direkt går att koppla till Anderssons och Skot-Hansens modell.89  
 
Det finns även annat stoff i det empiriska materialet som inte har kunnat härledas till 
den teoretiska modellen, men som ändå har ansetts viktigt att ta upp nedan för bilden av 
informanternas mer personliga relation till folkbibliotek.  
 
Miljön på folkbiblioteket är ett tema som ofta har dykt upp under intervjuernas gång. 
Vanligtvis betraktas folkbiblioteket som en lugn och tyst plats där människor kan finna 
ro till läsning. Ibland har man dragit paralleller mellan stämningen i en kyrka och i ett 
bibliotek. Denna stillhet medför emellertid att biblioteket upplevs som trist och tråkigt. 
För några informanter har de långa raderna av böcker ytterligare förstärkt känslan av 
tristess. De enstaka gånger då folkbiblioteket har beskrivits som mer livfullt och mindre 
tråkigt har det varit fråga om avgränsade delar såsom särskilda ungdomsrum eller 
barnavdelningar. 

                                                 
89 En förklaring till att vägledande aspekten inte finns med i modellen kan bero på att de är något som 
utmärker biblioteket som helhet – oavsett roll. 
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En tolkning av det lugn och den tristess som upplevs av informanterna är att miljön på 
bibliotek särskiljer sig från andra miljöer i samhället såsom pubar, kaféer och 
affärsstråk. Vi tror det är vanligare för informanterna att vistas i dessa miljöer till 
skillnad från tysta och lugna allmänna platser i samhället som biblioteket är ett exempel 
på. Den upplevda stillheten kan ge ro åt personer som vill läsa och koppla av men den 
erbjuder inte en miljö för personer som vill ta del av spännande aktiviteter i en livfull 
atmosfär. Något som styrker detta är att ingen av informanterna beskriver biblioteket 
som en plats med liv, rörelse och spännande aktiviteter. För vissa är dessutom 
folkbiblioteket bara en byggnad i staden som man sällan tänker på i sitt vardagsliv.  
 
Sammantaget anser vi att synen på biblioteket som tyst, tråkigt och utan liv och rörelse 
kombinerat med den dominerande uppfattningen av biblioteket som en bevarare och 
förvaltare av kultur och litteratur gör att det betraktas som omodernt av informanterna. 
En sak som stödjer detta, är några informanters explicita utsagor om att folkbiblioteket 
har stannat i sin utveckling och är kvar på samma punkt som för många år sedan. 
Dessutom har uppfattningen om det omoderna biblioteket varit genomgående under alla 
intervjuer på ett mer implicit plan. 

6.3 Folkbibliotek och social distinktion 

Här kommer vi att analysera det empiriska materialet med utgångspunkt i Bourdieus 
teoribildning. Inledningsvis skapar vi ett socialt rum där enbart informanterna är 
markerade. Detta kompletteras med en konstruktion av ytterligare ett socialt rum där 
även informanternas uppfattade bibliotekarier har ritats ut. Anledningen till att vi har 
valt att skapa två modeller av det sociala rummet är att det blir lättare att hålla isär och 
beskriva de aspekter i det empiriska materialet som å ena sidan påverkar informanternas 
positioner och å andra sidan de upplevda bibliotekariernas position. Därefter tar vi upp 
informanternas uppfattningar om frekventa biblioteksbesökare och relaterar dessa till 
det sociala rummet. Vi avslutar avsnittet med att resonera kring habitus samt smak och 
livsstil. 

6.3.1 Bibliotekarier, biblioteksbesökare och det sociala rummet 

I detta avsnitt tar vi i tur och ordning upp: informanternas plats i det sociala rummet, de 
upplevda bibliotekariernas position samt informanternas funderingar kring 
biblioteksbesökare. 

6.3.1.1 Informanternas plats i det sociala rummet 

Med hjälp av den analytiska metod som beskrevs i avsnitt 4.6.3 har vi placerat in 
informanterna i det sociala rummet, vilket åskådliggörs av figur 5 på nästa sida. 
Inledningsvis beskriver vi hur indikatorerna har brukats för att placera in alla 
informanter. Sedan tar vi upp en uppdelning av informanterna på basis av en 
sammanfattande bedömning.  
 
Alla informanter har åtminstone en gymnasieutbildning men flera av dem har även 
någon typ av högre utbildning (kapital i form av utbildningsnivå). Denna indikator 
bidrar därmed till att de hamnar någonstans under, på eller över mitten längs den 
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vertikala axeln. Vidare har de yrken som varken genererar en väldigt hög eller väldigt 
låg lön (ekonomiskt kapital) – det är fråga om tämligen vanliga löner.90 Detta är 
ytterligare en indikator som medverkar till att de hamnar någonstans kring mitten längs 
med den vertikala axeln. Dessa indikatorer – kapital i form av utbildningsnivå och 
ekonomiskt kapital i form av lönenivå – bidrar tillsammans till de utsatta intervallen för 
det totala kapitalet i figur 5. 
 
Sju av informanterna har utbildningar och yrken (teknisk-ekonomiska) där karaktären är 
sådan att de horisontellt sett hamnar i den högra delen av det sociala rummet. Enbart en 
av informanterna, Bill, har en mer humanistiskt/samhällsvetenskapligt orienterad 
utbildning och ett dylikt yrke. Sammantaget indikerar detta att informanterna hör 
hemma i den högra sidan av det sociala rummet med endast en mindre inskärning till 
den vänstra delen. Att huvuddelen av informanterna är placerade i den högra halvan av 
det sociala rummet antyder att det kulturella kapitalet generellt sett är mindre viktigt än 
det ekonomiska, vilket bygger på en sammanfattande bedömning av det empiriska 
materialet. Samtidigt har vi kommit fram till att det finns variationer hos informanterna 
som har föranlett en indelning av dem i två olika grupper. I det följande beskriver vi vad 
som utmärker respektive grupp. 
 
Grupp A består av Joakim, Markus och Jesper. De visar alla ett påtagligt intresse för 
det ekonomiska kapitalet: Exempel på detta är Joakims intresse för aktiemarknaden, 
Markus intresse för tekniska prylar och Jespers vilja att bli en skicklig säljare. När det 
gäller det kulturella kapitalet har de alla någon form av högre utbildning, men i 
dagsläget är de inte speciellt intresserade av utbildning, bildning och den mer legitima 
kulturen. Informanterna i denna grupp kan även uttrycka en viss reservation kring den 
legitima kulturen och den mest reserverade av dessa tre informanter är Jesper.   
 
Grupp B består således av Cecilia, Bengt, Robert, Nasrin och Vendela. Informanterna i 
denna grupp är sinsemellan mer olika varandra än informanterna i grupp A, därav den 
större cirkeln i figuren nedan. Det som förenar dem är emellertid att de lägger lite större 
vikt vid det kulturella kapitalet och inte har riktigt lika stort fokus på det ekonomiska 
kapitalet som grupp A. Grupp B är dessutom inte lika reserverade gentemot den 
legitima kulturen såsom Grupp A är. Utav informanterna i grupp B är det främst Bengt 
och Nasrin som drar sig närmare den kulturella delen. Bengt då hans utbildning och 
arbete som lärare har kopplingar till den kulturella delen och Nasrin med sitt 
engagemang för politik och samhälle. Dock är grupp B på det stora hela tämligen 
ointresserad av den legitima kulturen.  
 
Grupp A och grupp B visas utplacerade i figur 5 på nästa sida. 
                                                 
90 Detta resonemang överensstämmer ganska väl med SCB:s statistik över genomsnittliga månadslöner 
under 2006 för informanternas respektive yrken. I det följande anges dessa enligt formen – informant; 
yrkesgrupp: genomsnittlig lön. Joakim; Datatekniker och dataoperatörer: 26 700 kr. Cecilia; 
Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.: 23 400 kr. Bengt; Grundskolelärare: 24 300 kr. 
Robert; Elmontörer, tele- och elektronikoperatörer m.fl.: 22 900 kr. Nasrin; Köks- och restaurangbiträde: 
17 600  kr. Markus; Driftmaskinister m.fl.: 25 000 kr. Vendela; Redovisningsekonomer, administrativa 
assistenter m.fl.: 23 400 kr. Jesper; Säljare, inköpare, mäklare m.fl.: 30 000 kr. Utifrån SCB:s uppgifter 
kan vi därmed konstatera att informanternas månadslöner befinner sig i ett troligt intervall mellan 17 600 
kr och 30 000 kr; alltså inga extrema värden. Till yttermera visso ligger lönenivåerna i många fall 
förhållandevis nära medianlönen för samtliga yrken år 2006 (22 200 kr). Sammantaget leder detta till att 
det är rimligt att anta att yrkets inkomst som indikator för ekonomiskt kapital bidrar till att informanterna 
vertikalt sett hamnar kring (dvs på, något över eller något under) mittlinjen av det sociala rummet. 
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De positioner vi har markerat ut i figur 5 bygger på informanternas ekonomiska och 
kulturella kapital. Detta kapital utgör en del av förutsättningarna för vilka kanaler 
informanterna har möjlighet att välja när de söker efter information. Befinner man sig 
exempelvis på den högra sidan av det sociala rummet med ett ganska stort totalt kapital 
som många av våra informanter gör, utgör det villkor som leder till att man får 
möjlighet att köpa vissa av de saker som eftersöks.  
 
Dessutom finns det ett annat slags kapital som vi har lagt märke till i det empiriska 
materialet, vilket vi väljer att kalla IT-kapital.91 Denna kapitalform ingår inte i 
Bourdieus teoribildning men vi anser ändå att den är viktig att ta upp då den utgår ifrån 
Bourdieus grundtankar. Innehav av IT-kapital innebär att man kan använda datorer och 
Internet utan några större svårigheter, vilket de flesta men inte alla informanter kan. 
Denna kapitalform bidrar ytterligare till vilka kanaler som blir mer möjliga att välja och 
vilka kanaler som blir mindre möjliga. Exempelvis saknar Bengt i viss utsträckning IT-
kapital och använder istället sitt sociala kapital i form av vänner och bekanta som 
besitter en större datorvana för att hitta musik på Internet. I och med detta exempel 
illustreras även betydelsen av det sociala kapitalet som ytterligare bidrar till vilka 
kanaler som väljs.  
 
Sammanfattningsvis vill vi mena att mängden eller bristen av de olika kapitalformerna 
(kulturellt, ekonomiskt, socialt och IT-kapital) leder till vissa villkor i livet som gör att 
vissa kanaler blir valbara och andra mindre valbara. Det vill säga: ju mer man har av de 
olika kapitalformerna desto större möjligheter finns det när man ska välja kanal. Vi 
kommer att återkomma till det här i avsnitt 6.5 (Smak och livsstil). 

                                                 
91 Seldén gör en liknande vidareutveckling av Bourdieus kapitalformer. Exempelvis menar han att 
informationssökningskompetens är en kapitalform. Se Seldén 2004. 
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Figur 5. Informanternas position i det sociala rummet 
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6.3.1.2 Relationen till bibliotekarier  

Vid konstruktionen av bibliotekariernas position i det sociala rummet i detta avsnitt har 
vi använt samma analytiska tillvägagångssätt som vid inplacerandet av informanterna 
själva ovan. De indikatorer vi utgår ifrån är informanternas utsagor om bibliotekariers 
utbildningsnivå, typ av utbildning, inkomst samt den samlade bild informanterna ger av 
bibliotekarierna och deras yrke. 
 
Informanternas utsagor om bibliotekariers utbildning är att de oftast har en 
högskoleutbildning. Ibland beskrivs att deras utbildning är lägre, såsom folkhögskola 
eller att yrket är självlärt. Vanligtvis beskrivs utbildningen som samhällsvetenskaplig 
eller som humanistisk. Exempelvis nämner man att bibliotekarier läser 
litteraturvetenskap och psykologi.  
 
Informanternas utsagor om bibliotekariens lön gör gällande att den varierar mellan 18 - 
23 000 kr i månaden. De är ibland inne på att det handlar om en typisk kommunal lön. 
Detta ger en antydan om att det rör sig om en lön som motsvarar någon slags 
medelklass eller lägre medelklass.  
 
Vad är det då för andra indikatorer som har påverkat bibliotekariens position? Det är 
fråga om ett slags klassificerande påståenden som handlar om bibliotekariens 
egenskaper och som oftast berör det kulturella kapitalet. Man talar exempelvis om 
bibliotekarier som kulturella, intellektuella, litteraturkunniga och allmänbildade. Dessa 
egenskaper går att koppla till den legitima kulturen och bidrar till att bibliotekarierna 
hamnar långt åt vänster i det sociala rummet. Ingen av informanterna beskriver 
bibliotekarier som intresserade av pengar, prylar och det ekonomiska kapitalet, vilket 
också påverkar positionen i rummet.  
 
Detta ser vi som tecken på att det finns en upplevd skillnad i identitet mellan 
informanterna på ena sidan och bibliotekarierna på den andra. Bibliotekarierna har en 
identitet som skulle kunna betecknas som företrädare för den legitima kulturen, en 
identitet där man värderar det kulturella kapitalet. Informanterna värderar dock inte 
detta kapital på samma sätt som de uppfattar att bibliotekarier gör. Vi menar att 
informanterna snarare värdesätter en stabil ekonomi som exempelvis kan användas för 
att göra inköp av film, musik och litteratur.92 
  
Sammantaget har ovanstående indikatorer gjort att bibliotekariens position i det sociala 
rummet inte går att avgränsa till en väldigt specifik plats. Variationen i informanternas 
utsagor har gjort att den oval som representerar bibliotekariernas position har dragits ut 
en del både på längden och på bredden. Men vi kan ändå konstatera att det handlar om 
en position någonstans i mitten vertikalt sett och långt åt vänster horisontellt sett. Denna 
position åskådliggörs i figur 6 på följande sida.    
   
 
 
 
                                                 
92 När det sociala rummet har diskuterats med informanterna har de ofta sagt att pengar är en viktig del av 
deras liv. 
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Som vi har nämnt ovan anser informanterna att bibliotekarier har stor kunskap i 
allmänhet och i synnerhet om litteratur. Detta hänger ihop med att man ofta ger uttryck 
för bibliotekarien som vägledare – en person som kan rekommendera och ge tips samt 
vägleda biblioteksbesökarna till rätt böcker. Detta är en syn på bibliotekarien med 
positiva drag. 
 
Men vid sidan av den positiva bilden av bibliotekarier som allmänbildade, 
litteraturkunniga, kulturella och intellektuella vägledare framkommer även andra sätt att 
kategorisera bibliotekarier med en mer negativ bibetydelse. Hos vissa informanter kan 
vi ana att denna uppfattning har grundats i ganska unga år. Det är beskrivningar i stil 
med grå, trist, annorlunda, nördig och ordningsinriktad. Exempelvis är Joakim inne på 
att bibliotekarier är gråa, trista, udda och ointresserade av klädmode. En annan ofta 
förekommande beskrivning av bibliotekarien är den grå tanten.93 Genom att klassificera 
bibliotekarien på detta sätt förstärks den sociala distansen mellan våra informanter på 
den högra sidan av det sociala rummet och de uppfattade bibliotekarierna på den vänstra 
sidan. I praktiken bekräftas distansen ytterligare genom de negativa möten flera 
informanter har haft med bibliotekarier. Vendela berättar till exempel om en 
bibliotekarie som förföljde henne och påtvingade henne vissa böcker. Bengt berättar om 
bibliotekarier som markerade sitt revir och var ohjälpsamma.  
 
Även om de flesta informanter uttrycker en bild av bibliotekarien som både kulturell, 
intellektuell och bildad samt som tråkig och grå finns det ett undantag, Nasrin. Hennes 
distinktion är snarare vertikal än horisontell då hon talar om bibliotekarier som en del av 
medelklassen. Möjligen kan skillnaden mellan Nasrins och de övriga informanternas 
beskrivning av bibliotekarien bero på att de är uppväxta i olika länder. I Sverige och 
västvärlden förekommer kanske stereotyper kring bibliotekarier som inte existerar i 
Iran. Vi utvecklar vårt resonemang om Nasrins uppväxt och hur denna har påverkat 
henne i avsnitt 6.4. 

                                                 
93 I anslutning till detta vill vi även lyfta fram att alla informanter har beskrivit bibliotekarien som en 
kvinna. 
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Figur 6. Informanternas resp. de upplevda bibliotekariernas position i det sociala rummet 
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Förutom hos Nasrin, kan man sammanfattningsvis säga att det finns en tudelad bild av 
bibliotekarier hos informanterna: å ena sidan den trista och nördiga och å andra sidan 
den kunniga och intellektuella. I båda fallen leder det dock till en distinktion mellan 
informanterna och bibliotekarierna. 
 

6.3.1.3 Relationen till biblioteksbesökare 

Det här avsnittet kommer mestadels att ta upp informanternas uppfattningar om 
frekventa biblioteksbesökare. Avslutningsvis kommer vi även att ta upp deras syn på 
personer som inte använder folkbiblioteket.  
 
Många av informanterna talar om frekventa biblioteksbesökare som kulturella och 
intellektuella – egenskaper som förknippas med den vänstra sidan av det sociala 
rummet. I vissa fall beskrivs de intellektuella, frekventa biblioteksbesökarna även som 
udda och ensamma. Cecilia säger exempelvis att det är folk som är intellektuella, 
kunniga och lärda och Markus berättar att det rör sig om intelligenta personer som är 
lite bohemaktiga och inte lever ett normalt Svenssonliv. I ett par fall nämns uttryckligen 
att det är lästokiga flickor eller kulturintresserade kvinnor som använder biblioteket 
mest. Denna bild av frekventa biblioteksbesökare påminner om beskrivningarna av 
bibliotekarier och går troligen att koppla till en liknande position i det sociala rummet.  
 
En del informanter menar att personer som är mindre bemedlade troligtvis använder 
biblioteket ofta. Det kan handla om fattiga studenter som inte har råd med kurslitteratur, 
pensionärer som har det lite knackigt samt hemlösa människor. Om vi tänker oss det 
sociala rummet påminner denna grupp om personer längre ned på den vertikala axeln.  
 
Även pensionärer som inte har så stor kunskap om datorer och Internet samt studenter 
som är tvungna att besöka biblioteket på grund av studier beskrivs som vanliga 
användare av folkbiblioteket. Här handlar det således om användare som inte besöker 
biblioteket av eget intresse.  
 
När det gäller de människor som inte använder biblioteket har vi fått varierande svar av 
informanterna. Utifrån dessa svar har det framkommit att det inte finns en särskild 
samhällsgrupp som dominerar när det gäller att inte använda folkbiblioteket. Men vi kan 
ändå skönja en viss likhet mellan informanternas utsagor om icke-användare och dem 
själva. Exempelvis menar Cecilia att det är personer som är karriärfokuserade och som 
inte läser äldre litteratur, Bengt tror att det handlar om män som är i 30-50 årsåldern och 
Robert anser att det är fråga om personer i hans egen ålder med fast inkomst och andra 
prioriteringar såsom fester och kompisar.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att de personer som informanterna tror är frekventa 
biblioteksbesökare skiljer sig från dem själva och ofta befinner sig på den vänstra sidan 
av det sociala rummet. Likaså finns det en koppling mellan informanterna själva och 
deras syn på de som inte använder folkbibliotek. De ser därmed inte folkbiblioteket som 
något som används av den grupp de själva ingår i utan det är mer till för andra grupper i 
samhället. 
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6.4 Omgivningens påverkan på habitus 

I det här avsnittet kommer vi att resonera kring hur föräldrar, vänner och arbetskamrater 
påverkar våra informanters habitus. Vi kommer även att ta upp Nasrins habitus som 
avviker från de andras.   
 
Efter att ha granskat det empiriska materialet har vi kommit fram till att ingen av 
föräldrarna har använt eller använder biblioteket i någon större utsträckning, med ett 
undantag som tas upp längre ner. Även om föräldrarna i några fall besökt 
folkbiblioteket i anslutning till att de tagit med sig barnen dit när de var små har dessa 
besök varit enstaka. Man har sedan inte fortsatt med biblioteksbesöken och någon 
bibliotekstradition har därmed inte etablerats. Markus berättar exempelvis att han gick 
till biblioteket med sina föräldrar när han var liten och lånade Tintinböcker och 
Tintinband och att detta var det enda minnet av hans föräldrars biblioteksbesök. Vissa 
informanter nämner explicit att avsaknaden av en bibliotekstradition har påverkat dem 
mycket.  
 
Den enda förälder som har använt biblioteket i någon större omfattning tidigare är 
Joakims mamma som besökte biblioteket en hel del när hennes ekonomi var sämre; 
detta var dock tämligen länge sedan. Numer köper hon hellre böcker än lånar på 
folkbibliotek. 
 
Föräldrarna skiljer sig åt till viss del vad gäller läsvanor.94 Några föräldrar är storläsare, 
några läser böcker ibland och andra läser knappt något alls. I fallet med de som är 
storläsare eller läser en del får man tag på böckerna genom att köpa dem. Ifråga om de 
föräldrar som inte läser, tolkar vi det som att de inte har något behov av folkbiblioteket 
då de primärt förknippar folkbiblioteket med litteratur. I det empiriska materialet finns 
ett utmärkande exempel på hur habitus går i arv beträffande både läsvanor och val av 
kanal: Vendela är en flitig läsare som köper sina böcker i bokhandel, i liket med sin 
mamma.  
 
En informant som vi har uppmärksammat särskilt är Nasrin. Hon växte upp i Iran och 
var med om en revolution som bland annat ledde till att hon och hennes vänner blev 
tvungna att bränna sina böcker, något som gjorde att hon tappade lusten att läsa. 
Dessutom blev materialet på biblioteken hårt censurerat och bara vissa av regimen 
godkända böcker fanns med i bestånden. Dessa erfarenheter har troligen skapat ett annat 
slags habitus hos Nasrin och gett henne ett annorlunda perspektiv på läsning, 
folkbibliotek och bibliotekarier än de övriga informanterna. 
 
När informanterna har beskrivit vänners och arbetskamraters biblioteksvanor har de ofta 
gjort det med en viss osäkerhet då detta inte är något som diskuteras i vardagen. Dock 
tror många informanter att deras arbetskamrater och vänner inte använder sig av 
folkbiblioteket utan att de istället köper eller får tag på material på annat sätt. Två av 
informanterna beskriver att de har arbetskamrater eller vänner som använder biblioteket. 
Markus tror att hans äldre arbetskamrat använder biblioteket mycket eftersom han 

                                                 
94 Detta med föräldrarnas läsvanor är något som har kommit ganska spontant under intervjuerna, det är 
ingen fråga vi har haft med i vår intervjuguide. Anledningen till att informanterna kommer in på läsvanor 
men inte exempelvis filmvanor beror troligen på att det är böcker och läsning man främst förknippar med 
folkbiblioteket. 
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tycker det är roligt att läsa och inte har något bättre för sig. Nasrin tror att vissa av 
hennes vänner använder biblioteket då de läser mycket. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det generellt sett verkar som om varken föräldrar 
eller arbetskamrater och vänner har någon större bibliotekstradition. Detta har med all 
sannolikhet påverkat våra informanters habitus och deras egen relation till folkbibliotek, 
en slutsats vi drar med utgångspunkt i Bourdieus teori om habitus. 

6.5 Smak och livsstil 

Utifrån vårt empiriska material och tidigare analys har vi uppmärksammat att 
informanternas smak för musik, film och skönlitteratur i de flesta fall kan beskrivas som 
populärkultur (se avsnitt 6.1.) trots att de befinner sig på lite olika platser i det sociala 
rummet. Informanternas smak för skönlitteratur, facklitteratur, musik och film är en del 
av deras personliga livsstil och tillfredställer vardagliga syften såsom avkoppling och 
underhållning men visar även med hjälp av yttre kännetecken, såsom en 
hårdrocksamling, vem man är.     
 
När våra informanter har relaterat till bibliotekariers smak har den överlag beskrivits 
som kulturell och intellektuell. Ett antal informanter är till exempel inne på att 
bibliotekarier gillar den äldre, finare eller tyngre skönlitteraturen, samtidigt som flera av 
dem inte själva har något intresse alls för skönlitteratur. Bibliotekariens musiksmak 
beskrivs ofta som stämningsfull såsom klassisk musik, medan informanterna oftast är 
intresserade av rock, pop och hårdrock. Distinktionen finns även när det gäller 
filmsmak, då Vendela är inne på att bibliotekarier gillar filmer som är ”knepiga” medan 
Joakim benämner bibliotekariens filmsmak som ”udda”. När det gäller övriga 
kulturvanor menar man generellt att bibliotekarien har ett intresse av teater, 
konstutställningar och museum medan detta är något som de flesta informanter inte är 
särskilt intresserade av. Som exempel nämner Markus att det troligen kommer dröja 
innan han besöker sådana evenemang. Troligtvis vill få av informanterna se sig som 
innehavare av samma smak som en grå, underlig och kulturintresserad bibliotekarie.  
 
Utifrån ovanstående stycke går det således urskilja en klar skillnad i smak mellan 
informanterna på den högra sidan av det sociala rummet och bibliotekarierna på den 
vänstra. Denna skillnad förstärks ytterligare av en annan iakttagelse vi har gjort, 
nämligen att bibliotekariernas smak uttryckligen har beskrivits som negationer av 
informanternas egen smak. Exempel på detta är Joakim som menar att bibliotekarier 
troligen inte är intresserade av aktiemarknaden och Markus som tror att bibliotekarier 
inte föredrar deckare, biltidskrifter eller våldsfilmer. Genom att tilldela bibliotekarierna 
en smak som skiljer sig från informanternas egna skapas således en distinktion på 
ytterligare en nivå - smaknivån - utöver den distinktion som har beskrivits tidigare. 
 
När det gäller smak i betydelsen preferenser för kanaler kan även detta leda fram till en 
livsstil. I avsnitt 6.3.1.1 tog vi upp att mängden av de olika kapitalformerna 
informanterna har utgör villkor som bidrar till vilka kanaler de har möjlighet att välja. 
På denna uppsättning av möjliga kanaler tillämpas sedan det kriterium som enligt vår 
tolkning är viktigaste för informanterna, nämligen lättillgänglighet och smidighet. 
Resultatet av detta blir att en viss preferens eller smak uppstår.  
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Ett utförligt exempel på detta är Bengt. Som nämndes tidigare har han en avsaknad av 
IT-kapital men betydligt mer av det sociala kapitalet. Utifrån dessa förutsättningar 
tänker han vilken kanal som blir smidigast att använda, ska han välja Internet som 
kräver tid och att han lär sig en hel del nya saker eller ska han använda sina vänner och 
närstående som är betydligt smidigare och mindre krävande? Jo, han applicerar kriteriet 
om smidighet och lättillgänglighet och väljer således sina vänner och närstående. 
Därmed har också en viss smak eller preferens uppstått hos Bengt. När denna preferens 
sedan återupprepas många gånger skapas en livsstil.  
 
Ett liknande resonemang kring kapitalformer, smidighetskriteriet, preferenser för vissa 
kanaler samt hur detta utmynnar i en livsstil går att genomföra på alla informanter. 
Exemplet med Bengt visar hur Bourdieus teori som helhet faller ut då den tillämpas på 
vårt empiriska material. 
 
Smakbegreppet har använts på två olika sätt ovan: dels i förhållande till smak för 
böcker, film och musik (behovsområden) och dels som preferenser för kanaler. Denna 
kombinerade smak utgör en del av informanternas sammantagna livsstil. I nästa kapitel 
kommer vi bland annat att diskutera hur denna livsstil är kopplad till en icke-
användning av folkbibliotek. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att uppfylla uppsatsens syfte genom att utgå 
ifrån och koppla ihop de olika delarna i analysen samt resonera kring hur detta är 
kopplat till en icke-användning av folkbibliotek. I avsnitt 7.2 (Folkbiblioteket och 
framtiden) diskuterar vi vilka problem folkbiblioteket kan tänkas stå inför och tänkbara 
förslag på lösningar. På vilket sätt och i vilken omfattning uppsatsens resultat kan 
generaliseras tas upp i avsnitt 7.3, till viss del i relation till folkbiblioteksprofessionen.  
Avslutningsvis reflekterar vi bland annat kring uppsatsens ansats, teori och metod. I 
diskussionen kommer vi, när det anses relevant, kontinuerligt återkoppla till de studier 
som presenterades i kapitel 2 (Tidigare forskning och litteraturgenomgång) samt i viss 
mån till övrig litteratur. 

7.1 Varför används inte folkbibliotek? 

I analysen har vi varit inne på att smidighet och lättillgänglighet troligen är det 
viktigaste kriteriet för informanterna vid val av kanal. Vi tror att smidighet och enkelhet 
handlar om att undvika problem i sin vardag, att använda det som är välbekant och som 
man har kännedom om – de kanaler där det inte finns några förväntningar om att behöva 
lära sig något nytt.95 Om en icke-användare däremot vill använda bibliotek måste denne 
lära sig hur bibliotekets bestånd är uppbyggt, öppettider, låneregler eller andra aspekter 
som har med biblioteksanvändning att göra. Detta är något som kräver ansträngningar i 
form av nya kunskaper. För att slippa detta används istället kanaler som man redan 
känner till och som inte medför några nya svårigheter såsom affärer, TV:n eller vänner 
man har förtroende för och vet vilket ”utbud” de har.  
 
I vissa fall kan smidighet och enkelhet även handla om att spara tid – att snabbt få tag i 
de saker man vill ha utan onödig tidsförlust. En kanal som fungerar väl för många 
informanter i detta avseende är Internet där man snabbt får tillgång till information och 
olika affärer. För dessa är Internetbaserade tjänster en integrerad del av vardagslivet. 
Under dessa villkor får folkbiblioteket svårt att konkurrera eftersom det betraktas som 
en omodern företeelse utan några större möjligheter att hinna med i 
samhällsutvecklingen och tillfredställa behov på ett snabbt sätt. Något som stödjer det 
föregående resonemanget är att många informanter ser just Internet som det största hotet 
mot folkbiblioteket.96  
 
Brukandet av kanaler är emellertid mer än bara ett sätt att få tag på det material som 
behövs – det har även immateriella aspekter som är viktiga. Att använda affärer som 
kanal leder visserligen till att man kan shoppa och äga saker men innebär samtidigt att 
man kan visa upp en identitet genom den samling som därigenom skapas. Immateriella 
fördelar finns även bland de sociala kontakter som används. Förutom att erhålla de saker 
som önskas kan man även tillsammans med människor man känner en närhet till 
samtala kring olika filmer, böcker och dylikt och på så sätt få möjlighet att utveckla 
gemensamma intressen och fördjupa vänskapsbanden.       
                                                 
95 Om man i likhet med våra informanter dessutom har behov som är vanliga, såsom populärkultur, är det 
ganska enkelt och lättillgängligt att få tag på det man behöver genom flera olika möjliga kanaler i 
samhället.  
96 Vi återkommer i nästa avsnitt med en diskussion kring Internet och folkbiblioteket.  
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I båda ovanstående fall finns det något utöver det materiella, nämligen möjligheten att 
visa sin identitet och umgås med närstående. Genom att använda folkbiblioteket skulle 
informanterna kanske kunna få tag på en del av det material som önskas men de skulle 
inte få möjlighet att varken visa upp sin identitet genom saker de äger eller umgås med 
människor som de känner en närhet till. På biblioteket lånar man saker som måste 
återlämnas efter en tid och som vi har visat i analysen finns det inget som indikerar att 
informanterna känner en samhörighet till de personer som vistas mycket på biblioteket. 
Avsaknaden av tilldragande immateriella aspekter på folkbibliotek medför följaktligen 
att informanterna inte ser det som en tilltalande kanal. 
 
En ytterligare del i förståelsen av icke-användning handlar om att intresset för läsning i 
allmänhet97 och skönlitteratur i synnerhet är underordnat musik och film samtidigt som 
folkbiblioteket primärt ses som en plats fylld av böcker. Detta innebär att det finns en 
brist på överensstämmelse mellan det som intresserar informanterna och det de 
förväntar sig att finna på folkbiblioteket. Denna brist bidrar till att man söker sig till 
andra kanaler som på ett bättre sätt kan tillfredställa behovet av musik och film än 
folkbiblioteket. 
 
Sammantaget tror vi att biblioteket inte ingår i de uppsättningar av kanaler som 
informanterna reflekterar över i sitt vardagliga liv. När ett visst behov uppstår är 
biblioteket helt enkelt inte med som ett valalternativ – det finns andra kanaler 
informanterna är nöjda med och som ger det de behöver. Icke-användningen blir sedan 
ett invant mönster och en livsstil som det egentligen inte finns någon anledning att 
förändra då man klarar sig alldeles utmärkt i sitt liv utan folkbibliotek. Detta är i linje 
med det som framkommer i Chatman och Pendleton (1998) samt Mcnicol (2004) som 
också är inne på att icke-användare lever ett tillfredställande liv utanför folkbibliotekets 
domäner. Slutligen tror vi att påståendena om tidsbrist som en vanlig orsak till icke-
användning i till exempel Tebäck (1996) och Lockyer-Benzie (2004) snarare handlar 
om prioriteringar i livet som innebär att folkbiblioteket väljs bort. 
 
När det gäller synen på folkbiblioteket som institution framgår det i analysen att 
biblioteket innehar en viktig funktion i samhället enligt icke-användarna vi har studerat, 
något som Flowers (1995) också kunde fastslå. Men samtidigt har vi noterat att ingen av 
folkbibliotekets roller som beskrivs av Andersson och Skot-Hansen är direkt tilltalande 
för informanterna själva:  
 

• Det föreligger inte något större intresse för den typ av kultur - den legitima 
kulturen – som ofta förknippas med kulturcentrum. Har man istället intresse för 
populärkultur kan detta inte tillfredställas på ett bra sätt av biblioteket som 
kulturcentrum.98 När folkbiblioteket i denna roll dessutom betraktas som 
kulturbevarare och kulturförvaltare snarare än en tillhandahållare av ”livfulla” 
evenemang och liknande minskar detta attraktionskraften ytterligare. 
 

• Informanterna talar om biblioteket som kunskapscentrum men har inget behov 
av en studieplats och är inte studerande. Avsaknaden av studier inom det 

                                                 
97 Jfr Malmquist, 1997 som menar att ointresse för läsning var vanligt bland icke-användarna i hennes 
studie och dessutom en orsak till att man inte använde folkbibliotek.  
98 Vi diskuterar vidare kring folkbibliotekets förhållande till den legitima kulturen på nästa sida. 
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formella utbildningsväsendet leder även till att man inte blir tvungen att använda 
biblioteket.99 

 
• Ifråga om biblioteket som socialt centrum menar informanterna att det attraherar 

andra grupper i samhället än den man själv tillhör, såsom pensionärer eller 
hemlösa. Vill informanterna träffa och bekanta sig med nya människor är det 
troligen inte biblioteket och dess besökare man vänder sig till.   
 

• Biblioteket som informationscentral nämns knappt alls, och betraktas då inte 
heller som en möjlig resurs att använda. 
 

Även när det gäller den vägledande rollen som inte ingår i Anderssons och Skot-
Hansens modell finns det en slags barriär. Denna utgörs av att informanterna inte har 
behov av ett slag som kräver vägledning då de utan problem får tag i det som önskas. 
Följaktligen menar vi att de uppgivna rollerna antingen inte är tilltalande eller att de inte 
fyller något syfte i informanternas liv.100 Kombineras detta med en utbredd syn på 
bibliotekets atmosfär som tyst, tråkig och grå uppstår ett klart hinder på institutionell 
nivå som bidrar till en icke-användning.  
  
Av analysen framgår att det föreligger en tydlig distinktion mellan våra informanter 
respektive bibliotekarier och frekventa biblioteksbesökare. Det vill säga, det finns en 
distinktion på en social nivå mellan våra informanter å ena sidan och de grupper av 
människor som tydligast är förknippade med folkbibliotek å andra sidan. Denna 
distinktion har genomgående bekräftats i analysen dels genom konstruktionen av det 
sociala rummet och dels genom informanternas utsagor om bibliotekarier och 
biblioteksbesökare. I vissa fall har utsagorna uttryckligen underbyggt distinktionen 
såsom när man har beskrivit bibliotekariernas smak som en motsats till ens egen.  
 
Denna distinktion gäller kanske inte endast gentemot bibliotekarier och frekventa 
biblioteksanvändare specifikt utan mot de egenskaper som utmärker den legitima 
kulturen och den övre vänstra delen av det sociala rummet – egenskaper som ”kulturell” 
och ”intellektuell”.101 Bibliotekarier och frekventa biblioteksbesökare kan ses som 
företrädare för den legitima kulturen men den legitima kulturen omfattar samtidigt mer: 
exempelvis skulle man kunna se institutionen folkbiblioteket som en företrädare för den 
legitima kulturen i och med att det är rollen som kulturcentrum som dominerar. Detta 
visar att det finns ett samband mellan distinktionen till grupper i samhället som vistas 
mycket på folkbiblioteket och distinktionen till själva folkbiblioteket som institution. 
Den gemensamma nämnare som bidrar till en förståelse av icke-användning av 
folkbibliotek är således den legitima kulturen.  

                                                 
99 I analysen var vi inne på att informanterna i några fall har indikerat att studenter använder biblioteket 
av nödvändighet, något som de själva dock inte behöver göra i och med att de inte är studenter. 
100 Att man samtidigt ser biblioteket som en viktig institution i samhället beror enligt våra reflektioner på 
den etablerade uppfattning i samhället som gör gällande att folkbibliotek bör värdesättas. Denna 
uppfattning bygger dels på principen om en demokratisk institution med avgiftsfria lån för alla människor 
och dels på den auktoritet som den legitima kulturen tillskrivs. 
101 För personer långt åt höger i det sociala rummet i likhet med våra informanter, är dessutom 
egenskaperna ”tråkig”, ”grå” och ”annorlunda” förknippade med företrädare för den legitima kulturen i 
den vänstra delen av det sociala rummet. Tilldelandet av dessa mer negativa egenskaper till den legitima 
kulturen markerar avståndstagandet ytterligare men viktigast av allt är kanske att det indikerar att man 
inte eftersträvar en position långt åt vänster i det sociala rummet.  
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Det faktum att individer har olika kapital och olika fokus i livet tror vi är något som 
påverkar relationen till folkbibliotek. Befinner man sig exempelvis i den övre vänstra 
delen av det sociala rummet och är intresserad av det kulturella kapitalet (Göran 
Greider) föreligger troligen en större sannolikhet att man använder folkbibliotek, 
eftersom man får tillfälle att utveckla och förkovra sitt rådande kulturella kapital. Likaså 
är personer med lågt ekonomiskt kapital mer sannolika användare då materialet på 
biblioteken är gratis att låna och använda. Befinner man sig däremot i den övre högra 
delen av det sociala rummet och är mer inriktad på det ekonomiska kapitalet (Paris 
Hilton) är det mer troligt att intresset för folkbibliotek inte är så stort. Man blir inte 
heller ”tvungen” att använda folkbibliotek då ens ekonomiska kapital kan användas för 
att inhandla det som behövs. Detta är en reflektion som bygger på Bourdieus teori, vårt 
empiriska material och vår analys. En intressant jämförelsepunkt är Flowers (1995) som 
kom fram till att icke-användare inte kan kategoriseras som medlemmar i särskilda 
grupper i samhället. Vi instämmer delvis i detta men tror samtidigt att det sannolikt 
finns fler icke-användare i den högra delen av det sociala rummet än i den vänstra.  
 
Utifrån Bourdieus teoribildning går det dessutom härleda att en given position i det 
sociala rummet omges av personer (såsom föräldrar och kompisar) som tänker och 
tycker ungefär likadant samt att dessa påverkar ens habitus. Tänker man sig då en 
position i det sociala rummet som är belägen i den högra delen horisontellt och 
någonstans i mitten eller uppåt vertikalt är sannolikheten, i enlighet med resonemanget i 
föregående stycke, relativt hög att en individ på en sådan position omges av relativt 
många icke-användare i sin bekantskapskrets. Dessa personer kan påverka ens habitus 
på ett sätt som leder till att man själv inte använder folkbiblioteket så ofta. Dessutom är 
det ganska osannolikt att träffa personer på en position långt till vänster i det sociala 
rummet där regelbundna besök på folkbibliotek kanske är lite vanligare.102 Detta gör att 
icke-användningen av folkbibliotek snarare reproduceras än förändras. 
 
Med resonemanget ovan vill vi försöka belysa hur omgivningen vid en viss position i 
det sociala rummet kan influera relationen till folkbibliotek. Relationen kan även ha 
ursprung i egna erfarenheter av folkbibliotek, såsom ett negativt bemötande från 
bibliotekarier och upplevelser av biblioteket som tråkigt och tyst. Därför kan vi inte på 
ett bestämt sätt säga hur informanternas relation till folkbibliotek har uppstått, den är en 
blandning av individuella erfarenheter och social påverkan. 
 
Det som har tagits upp i detta avsnitt har lett fram till ett antal slutsatser som presenteras 
längre fram i uppsatsen (se avsnitt 8.1, Konklusioner).  

7.2 Folkbiblioteket och framtiden 

Först i denna del kommer vi med utgångspunkt i empirin beskriva och tolka 
informanternas önskemål och åsikter om bibliotekets utveckling och framtid. Därefter 
återknyter vi till de grupper som framkom i det sociala rummet (grupp A och grupp B). 
Utifrån grupperna förs en diskussion om inbördes skillnader mellan icke-användare och 
                                                 
102 Detta i enlighet med Bourdieu som menar att människor helst umgås med sina gelikar. Detta innebär 
även att ju större avståndet är mellan två personer på olika positioner i det sociala rummet, desto svårare 
är det att upprätta vänskap. Se avsnitt 3.4.3 (det sociala rummet). 
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vilka förändringar som krävs för att biblioteket skall användas längre fram. Slutligen 
reflekterar vi, bland annat, över hur bibliotekets eventuella utveckling påverkar vilka 
som blir icke-användare respektive användare. 
 
När det gäller bibliotekets framtid anser många av informanterna att biblioteket har en 
svår tid framför sig. Dessa svårigheter hänger troligtvis samman med deras syn på 
biblioteket som något omodernt och som en institution som har svårt att hänga med i 
samhällets olika förändringar. Framförallt är det konkurrensen från Internet och andra 
moderna medier som de tror påverkar bibliotekens ställning negativt.  
 
Vår tolkning av detta är att nymodigheter såsom nätbutiker med ett aktuellt och 
lättöverskådligt utbud eller de billiga och populära pocketböcker som har börjat dyka 
upp i olika sorters affärer är exempel på sådant som kan vara mer lockande och 
lättillgängligt än att besöka folkbibliotek. Dessa saker, bland andra, bidrar till synen på 
folkbibliotek som omoderna och på efterkälken. 
 
Som en möjlig lösning på de problem biblioteket står inför föreslår informanterna 
framförallt en modernisering. I det moderna biblioteket ingår:  
 

• En mer aktiv marknadsföring. Biblioteket skall inte vara rädd att konkurrera och 
marknadsföra sin speciella kompetens.       

• Större fokus på Internet och den senaste informationstekniken inklusive olika 
tjänster som går ut på att hjälpa användaren med IT-relaterade frågor. 

• Ett mer populärkulturellt bestånd och evenemang som är mer inriktade på 
underhållning och nöje än bildning. Nattbio är ett exempel på evenemang som 
kan locka.   

• Häftigare lokaler och inredning. Detta är troligtvis relaterat till den något strama, 
kommunala miljö de uppfattar finns på bibliotek. 

 
Den kanske viktigaste punkten är dock att biblioteket behöver någon form av 
kaféverksamhet. Vi tror att denna idé framförallt handlar om att informanterna vill ha 
mer liv, rörelse och ett avslappnat umgänge på folkbibliotek.  
 
Detta önskade bibliotek är väsentligt annorlunda än det tysta, tråkiga och omoderna 
bibliotek som ofta dyker upp i intervjuerna. Sammantaget handlar det moderna 
biblioteket om att förnya bibliotekets design, inredning, bestånd och tjänster men 
framförallt skapa en mer levande, rolig och upplevelserik miljö.   
 
Vi tror emellertid inte att genomdrivandet av punkterna ovan utövar lika starkt 
inflytande över alla informanter. Grupp A, som kan kopplas till det som Roberts (1986) 
kallar ”hard-core non-users”, skulle troligen inte påverkas särskilt mycket av ett 
modernare bibliotek i sig, även om det skulle öka sannolikheten något för en 
biblioteksanvändning. Men skulle det även ske en stor förändring i deras egen 
livssituation blir chansen att de börjar använda folkbibliotek i framtiden betydligt större. 
Denna förändring kan vara en drastisk nedgång i det ekonomiska kapitalet såsom 
arbetslöshet, eller distansstudier som kräver ett biblioteksanvändande för kurslitteratur. 
Möjligtvis kan ett även framtida familjeliv med barn öka troligheten för användning. 
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Men uppstår inte någon större förändring i deras liv kombinerat med en modernisering 
av folkbibliotek är sannolikheten att de börjar använda folkbibliotek väldigt liten. 
 
Grupp B menar vi har större förutsättningar att ta till sig olika moderniserande åtgärder 
från bibliotek än grupp A. För att biblioteket skall kunna tilltala dem mer behövs 
antingen en mindre förändring i deras liv eller att biblioteket moderniseras något. Detta 
innebär således att förändringarna inte behöver vara lika stora för att de ska börja 
använda folkbibliotek i framtiden. Ett nyupptäckt intresse för någon hobby såsom 
släktforskning eller att biblioteket får liv och rörelse kommer troligtvis vara nog för att 
tilltala denna grupp. Sannolikheten för grupp B att bli framtida användare är, enligt vårt 
resonemang, större än för grupp A. 
 
Även om informanterna inbördes uppvisar skillnader vill de ändå sammantaget ha ett 
modernare bibliotek. En ledare i DN är inne på samma linje och menar att förändringar i 
det omgivande samhället har gjort att biblioteket befinner sig i ett slags identitetskris 
och att lösningen på krisen kan vara att folkbiblioteken förnyar sig. Som exempel på 
förnyelse beskrivs Dieselverkstaden i Nacka där stora förändringar och modernisering 
har lett till ökande besöksantal.103 En intressant fråga att ställa är då om man bör 
förändra folkbiblioteken på ett grundläggande sätt så att de blir moderna. Troligtvis 
kommer detta innebära att biblioteket ses som mer lockande för några av informanterna 
och andra icke-användare i samhället. Men detta kommer säkerligen också medföra att 
vissa anhängare av traditionella folkbibliotek inte kommer känna sig hemma i det 
moderna biblioteket. Fortsätter man å andra sidan med sin verksamhet ungefär som man 
har gjort tidigare kommer troligen inte våra informanter och en del andra icke-
användare att börja använda folkbibliotek.  
 
Följaktligen står folkbiblioteken här inför ett vägval som får stora konsekvenser 
eftersom det handlar om vems intressen man egentligen ska ta hänsyn till när man 
utformar folkbibliotekets verksamhet. Det vill säga: vilka ska primärt lockas och vilka 
stöts indirekt bort? Vilket val som än görs kommer det i förlängningen ändå finnas 
personer som inte kommer använda biblioteket eftersom det inte är anpassat till deras 
preferenser och livsstil. Detta innebär att det alltid kommer finnas grupper av icke-
användare och därmed blir även folkbibliotekets idé om att kunna vara till för alla inte 
hållbar i praktiken. 
 
Om folkbibliotekens viktigaste mål i framtiden är att göra något åt icke-användningen, 
är det därför endast möjligt att minimera den. Ett sätt att uppnå detta kan vara en viss 
modernisering av folkbiblioteken i enlighet med punkterna på föregående sida. På så 
sätt kan folkbiblioteken kanske locka en del icke-användare i likhet med informanterna i 
grupp B samtidigt som man troligen skulle kunna behålla en stor del av sina nuvarande 
användare. Även om en sådan partiell modernisering förmodligen inte skulle vara 
tillräcklig för att locka människor i likhet med informanterna i grupp A, skulle det 
innebära ett steg framåt i kampen mot icke-användning. Det krävs dock såväl 
ekonomiska resurser som en vilja att pröva nya idéer och metoder inom 
yrkesprofessionen för att en modernisering av detta slag ska kunna realiseras. 
 
Den sociala distansen mellan icke-användare och bibliotekarier förefaller kanske svår 
att förändra vid en första anblick. Men vi tror att en modernisering av folkbiblioteket 

                                                 
103 Se Dagens Nyheter 2007-03-21, sektion A, s. 2. 
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som institution även medför en delvis ändrad yrkesroll för bibliotekarien då denna är en 
nyckelperson i moderniseringen. I en sådan moderniserad bibliotekskontext kan 
bibliotekarien utgöra en påtagligt aktiv och synlig del i olika evenemang och dylikt 
vilket i viss mån kräver att bibliotekarien använder en annan typ av kompetens än i 
nuläget. En yrkesroll i linje med denna på framtida moderniserade folkbibliotek kan 
leda till en förändrad uppfattning av bibliotekarier som i förlängningen kanske minskar 
den upplevda distansen mellan icke-användare och bibliotekarier.  

7.3 Resultatens generaliserbarhet 

Vårt resultat är inte generaliserbart i den meningen att det bygger på ett statistiskt 
representativt urval som utmynnar i fastställandet av generella statistiska samband. En 
generalisering av våra resultat kan emellertid underbyggas med att våra informanter är 
ganska "vanliga", typiska samhällsmedborgare: de är arbetarklass/medelklass på den 
högra sidan av det sociala rummet med en lön, utbildning, boendeform och smak som 
inte är avvikande eller extrem på något sätt. Kombineras detta resonemang med det 
antagande som gjordes tidigare i avsnitt 7.1, nämligen att icke-användningen av 
folkbibliotek är högre bland individer till höger i det sociala rummet, menar vi att en 
generalisering kan göras i så motto att det troligen går att återfinna andra icke-
användare i den högra delen av det sociala rummet med liknande uppfattningar om 
folkbiblioteket som våra informanter. Detta är således en generalisering grundad i vårt 
teoretiska ramverk samt i de analytiska och övervägda resonemang som förekommer i 
analys- och diskussionskapitlen; en generalisering av detta slag kan i viss mån relateras 
till vad Mogens Kjaer Jensen (1991) kallar teoretisk generalisering och till det som 
Steinar Kvale (1997) benämner analytisk generalisering.104 
 
Vidare har vi bland andra personer än våra informanter, varav åtminstone några ansetts 
vara icke-användare, funnit uppfattningar om folkbiblioteket som påminner om 
informanternas. Detta har exempelvis skett när man har gett uttryck för folkbiblioteket 
som en ganska tyst och tråkig plats. Sådana uppfattningar har funnits hos släktingar, 
arbetskamrater och andra personer i vår omgivning. Förutom detta har vi även i det 
massmediala bruset - såsom i filmer, böcker, komediserier och dylikt - upptäckt synsätt 
som tangerar informanternas uppfattningar. Dessa erfarenheter utanför uppsatsens 
formella ramar har bidragit ytterligare till tron på att en viss generalisering av våra 
resultat låter sig göras, i enlighet med vad Kvale (1997) betecknar naturalistisk 
generalisering.105  
 
Sammantaget stödjer ovanstående reflektioner att de resultat vi har fått fram i denna 
uppsats kan ge en förståelse för icke-användning av folkbibliotek hos fler personer än 
enbart de informanter som ingår i vår studie. Vi vill dock betona att vi med den typ av 
generalisering vi talar om, inte gör anspråk på att vår förståelse av icke-användning ska 
gälla för alla icke-användare av folkbibliotek i Sverige. Den grupp av icke-användare 
som vår förståelse i någon mån eventuellt kan gälla för, är de som befinner sig i ett 
liknande socialt sammanhang som våra informanter och exempelvis inte har några 

                                                 
104 Se vidare Kjaer Jensen, Mogens 1995. Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare, s. 46; 
Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 210. 
105 Kvale 1997, s. 210. 
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fysiska hinder eller geografiska hinder till folkbiblioteket.106 Vidare innebär inte vår 
generalisering att vi på ett absolut sätt kan slå fast att varenda icke-användare i denna 
grupp har exakt samma uppfattningar som våra informanter.  
 
När vi talar om generalisering i det här sammanhanget innebär det snarare att successivt 
kunna utvidga delar av den förståelse som har skapats till åtminstone en viss mängd 
andra icke-användare än våra informanter i den aktuella gruppen.107 Detta kan 
exempelvis konkretiseras genom framtida studier som kommer fram till liknande 
resultat som den föreliggande uppsatsen. Alternativt kan det manifesteras genom att 
våra resultat används av olika folkbibliotek för att underbygga förståelsen av icke-
användare i deras respektive upptagningsområden (se vidare avsnitt 7.3.1 nedan).  
 
Slutligen vill vi påminna om att läsaren själv kan bidra till i vilken grad och på vilket 
sätt uppsatsens resultat kan generaliseras genom att relatera resultaten till sina egna 
erfarenheter och reflektioner.108 Då vi har försökt uppnå en god validitet och reliabilitet 
är förhoppningen att detta ska underlätta för läsaren att kunna bedöma om uppsatsens 
resultat kan användas i ett vidare perspektiv. 
 

7.3.1 Generaliserbarhet och professionell relevans 

Om en viss generalisering av uppsatsens resultat kan göras i enlighet med 
resonemangen ovan och det går att förvänta sig att finna åtminstone en del av 
informanternas uppfattningar hos andra liknande icke-användare, finns det skäl till att ta 
de resultat som har framkommit i uppsatsen på allvar. Vi vill här särskilt lyfta fram de 
förslag på moderniserande förändringar som vi, utifrån informanternas åsikter, har 
kommit fram till i avsnitt 7.2 – de är en viktig del av uppsatsens resultat och bör 
övervägas noga om man som folkbiblioteksföreträdare vill försöka locka nya grupper av 
människor till folkbiblioteket.  
 
Samtidigt kan de varierande förutsättningarna på olika folkbibliotek göra att förslagen 
inte är möjliga att tillämpa på samma sätt eller i lika stor utsträckning på alla bibliotek: 
en anpassning till det lokala biblioteket kanske behöver göras. Ett storstadsbibliotek 
med mycket resurser och ett stort upptagningsområde kan behöva en annan form av 
modernisering i jämförelse med ett mindre filialbibliotek. 
 
Som ett sätt att erhålla kunskap om hur ovan nämnda anpassning kan utföras föreslår vi 
att företrädare för olika lokala folkbibliotek själva går ut och försöker intervjua icke-
användare i sin närhet. Själva idén att kvalitativt intervjua icke-användare kan dessutom 
användas som ett sätt att få nya infallsvinklar på sin verksamhet. Som denna uppsats har 
visat, innehar även icke-användare många tankar om folkbiblioteket som är värda att ta 
vara på. 

                                                 
106 Man bör vid en eventuell generalisering av våra resultat även ha i åtanke att en klar majoritet av vårt 
urval består av personer i 25 till 30-årsåldern. Detta kan antyda att icke-användning är kopplat till ålder. 
107 För en diskussion kring generaliseringar som bygger på att stegvis kunna öka tillämpningsområdet för 
en förståelse, se Thomsson, Heléne 2002. Reflexiva intervjuer, s. 33. 
108 För reflektioner kring läsarens möjligheter till generalisering, se Kvale 1997, s. 211-212. 
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7.4 Reflektioner kring den egna uppsatsen 

Så här i efterhand kan vi konstatera att vårt teori- och metodval generellt sett har kunnat 
besvara frågeställningarna och uppfylla syftet på ett tillfredställande sätt. 
Förhoppningsvis har vi även lyckats förmedla vår förståelse av varför bibliotek inte 
används till er läsare på ett tydligt vis.  
 
Att vår teori och metod skulle visa sig vara fruktbara var dock ingen självklarhet med 
tanke på att ingen etablerad teori fanns på området samt att kvalitativa intervjuer var 
mycket sparsamt använda vid studier av icke-användning. Det fanns helt enkelt inga 
tydliga riktlinjer för oss att utgå ifrån för att utforma vår specifika metod och teori. I 
detta avseende blev pilotintervjuerna en resurs för oss – genom dem kunde vi utveckla 
och finslipa såväl teori som metod. Exempelvis kunde vi utröna vilka intervjufrågor 
som var lämpliga att använda samt om våra teorier kunde vara ett hjälpmedel till den 
förståelse av icke-användning vi sökte.  
 
De teorier och metoder som valts har haft både för- och nackdelar. Ifråga om teori har 
det bland annat vissa gånger varit svårt att koppla informanternas tankar kring 
folkbibliotek till Anderssons och Skot-Hansens modell eftersom en viss osäkerhet 
uppstått kring vilken roll informanterna uttalar sig om. Detta beror till viss del på att 
rollerna i modellen går in i varandra men även för att den är utvecklad för andra syften 
än studier av icke-användare. Dessutom har den inte lyckats täcka in allt empiriskt 
material som berör relationen till folkbiblioteket som institution. Trots dessa 
begränsningar har denna modell gett oss en del värdefull förståelse om synen på 
folkbibliotek.  
 
När det gäller sense-making teorin gav den oss insikt i hur informanterna hanterar sin 
vardag utan folkbiblioteket. Genom den förhållandevis fria användningen av teorin 
kunde vi dels beskriva och kategorisera informanternas behov och kanaler men även få 
en kvalitativ förståelse som handlade om syftet med behoven och varför man väljer 
vissa kanaler. 
 
Styrkan med Bourdieu är att han nyanserar den endimensionella synen på samhället 
som enbart uppdelat i olika ekonomiska skikt till ett mer komplext och 
mångdimensionellt rum. I detta rum uppstår en skillnad som vi har tagit fasta på och 
som hjälpt oss att synliggöra konflikter som inte alltid är synliga i vardagen. Med hjälp 
av de övriga begreppen i Bourdieus teori fick vi kunskap om de förutsättningar som 
ligger till grund för människors värderingar och handlande och hur detta sedan skapar 
ett mönster som leder till icke-användning.  
 
Bourdieus eget sociala rum konstruerade han utifrån kvantitativa data vilket 
möjliggjorde en mer exakt bedömning av individers position i det sociala rummet. I vår 
kvalitativa studie har vi stället fått använda oss av känslor, tolkningar och 
helhetsintryck, vilket medfört att utplaceringen av informanter inte varit helt enkel att 
genomföra och beskriva. Därför kändes det särskilt viktigt att stämma av 
informanternas position i det sociala rummet med dem själva.   
 
Sammantaget har det teoretiska ramverket tagit stort utrymme i uppsatsen men varit 
nödvändigt för att kunna uppfylla syftet på ett bra sätt. 
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Att använda sig av kvalitativa intervjuer som metod har inneburit att vi fått umgås, 
skratta och resonera tillsammans med våra informanter – dessa intervjumöten har gjort 
arbetsprocessen roligare för oss. Det har även handlat om levande personer som vi har 
kunnat återkomma till när vi haft någon fundering kring något. Om vi däremot hade 
använt en annan metod, såsom textanalys, hade vi gått miste om denna möjlighet.  
 
Vi tror att vår djupa förståelse för icke-användning inte hade varit möjligt utan den 
kvalitativa intervjumetoden. Den har utmynnat i en viktig dialog mellan oss och 
informanterna där de har haft ett stort utrymme att tala fritt och utveckla sina svar. Det 
faktum att informanterna var bekanta med oss och att vi kunde tala med dem 
personligen under en längre tid anser vi har berikat vår förståelse ytterligare. Det 
innehållsrika empiriska material vi har erhållit hade troligen inte varit möjligt att uppnå 
med kvantitativ metod eller telefonintervjuer med obekanta personer i stil med de som 
genomfördes av Brissman och Brudal (2001).  
 
Dock upplevdes vissa frågor som spekulativa och något svårbesvarade av 
informanterna, kanske i synnerhet de som handlade om bibliotekariers smak. Trots 
dessa svårigheter anser vi att det har framkommit intressanta funderingar ur dessa 
frågor. 
 
I efterhand har vi dock kunnat konstatera att urvalet av informanter inte blev så brett 
som vi önskade. Användningen av snöbollsmetoden innebar att informanter i en viss 
ålder (20-30 år) kom att utgöra det största underlaget för urvalet. Detta är en följd av att 
många av de personer vi fick kontakt med och som ingick i mängden av potentiella 
informanter var i denna ålder och att det var svårare att nå icke-användare i andra åldrar. 
Vi upptäckte helt enkelt att ”vissa tänkta deltagare är lättare att nå än andra”.109  
 
När vi nu har avhandlat diskussionen om teori och metod vill vi även säga något om vår 
ontologiska och epistemologiska utgångspunkt och hur den har avspeglats i uppsatsen. 
Det resultat som har framkommit gör varken anspråk på att återge något fullständigt 
objektivt eller helt subjektivt. Vi har istället i bland annat diskussionen försökt visa hur 
det subjektiva och det objektiva samspelar med varandra i enlighet vår ontologiska 
ståndpunkt. Denna ontologiska mellanposition har givit oss så mycket mer än en 
”radikal” position åt någotdera hållet hade gjort där man antingen studerar samhällets 
struktur eller individens subjektiva erfarenheter. När det gäller vår epistemologiska 
hållning har den bekräftats både i analysen och diskussionen genom att vi i båda delarna 
har kombinerat erfarenhet (intervjuer) och förnuft (egna reflektioner) för att uppnå en 
syntes. Skillnaden har varit att betoningen har varit lite större på erfarenhet i analysen 
och tyngdpunkten lite mer på förnuft i diskussionen. Men sammantaget har båda 
aspekterna varit viktiga för den förståelse vi har fått. 
     
En mer allmän reflektion vi haft är att biblioteket kanske även har fördelar som vi inte 
har varit inne på så mycket i vår uppsats; vårt syfte har emellertid varit att undersöka 
varför man inte använder folkbibliotek, vilket kan ha medfört en benägenhet att komma 
in på mer negativa aspekter av folkbibliotek.  
 
Vi hoppas ingen nuvarande eller blivande bibliotekarie har tagit illa vid sig, då vi inte 
har eftersträvat att svartmåla folkbibliotek utan istället försöka förstå varför de inte 

                                                 
109 Detta i likhet med Thomsson, Heléne 2002. Reflexiva intervjuer, s. 66. 
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används. Genom vår uppsats hoppas vi härmed att vi har lyckats skapa ett underlag i 
enlighet vad som nämndes i inledningen - ett diskussionsunderlag som kan väcka idéer 
och tankar kring folkbibliotek samt bidra till eventuella åtgärder mot icke-användning.  
 
Avslutningsvis vill vi framföra ett stort tack till de informanter som genom sin 
medverkan har bidragit till detta arbete. Utan er hade vi aldrig kunnat genomföra och 
skriva vår uppsats. Vi vill även tack vår handledare Lars Seldén samt alla andra som läst 
och hjälp oss att utveckla den. 
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8. Slutsatser och förslag till vidare forskning 

8.1 Konklusioner 

Nedan tar vi kortfattat upp de viktigaste slutsatserna i förhållande till uppsatsens syfte 
och frågeställningar. 
 
Vår förståelse kring varför man inte använder folkbiblioteket kan konkluderas genom 
barriärer på tre olika nivåer:  
 
Till att börja med existerar en barriär på individuell nivå. Denna barriär är mer indirekt 
och handlar om att man har en livsstil med informations- och kulturvanor som innebär 
att man klarar sig bra utan folkbibliotek. De kanaler som används har bland annat 
immateriella fördelar som folkbiblioteket saknar.  
 
Vidare finns en barriär på institutionell nivå. Den innebär att man känner att 
folkbiblioteket som institution inte är tilltalande eller inte fyller något syfte för en själv. 
En viktig del av denna barriär är den beskrivna atmosfären på folkbibliotek. 
 
Slutligen finns en barriär på en social nivå. Den består av en social distans till de 
grupper i samhället som är starkt kopplade till folkbiblioteket. 
 
Dessa barriärer på tre olika nivåer är kopplade till varandra och utgör sammantaget ett 
starkt hinder mot användning av folkbibliotek. 110 Som vi har tagit upp i diskussionen 
kan styrkan i barriärerna dock variera mellan olika icke-användare vilket medför att 
hindret mot en framtida biblioteksanvändning inte är lika stort hos alla. På basis av detta 
skulle en viss modernisering kunna locka nya användargrupper och eventuellt minska 
den totala icke-användningen. 

8.2 Förslag till vidare forskning  

Det behövs fler studier av icke-användare i allmänhet och kvalitativa sådana i synnerhet 
inom forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap. Dessa studier är inte 
bara relevanta för en ökad förståelse kring själva fenomenet icke-användning (varför 
bibliotek används respektive inte används) utan kan även bidra till viktiga reflektioner 
om vad folkbiblioteket är och bör vara men kanske framförallt vem det är till för.  
 
Exempelvis efterlyser vi en omfattande studie som använder såväl kvalitativ som 
kvantitativ metod för att med ett rikt och representativt empiriskt underlag fastställa om 
samband finns mellan position i det sociala rummet och grad av 
biblioteksanvändning.111 En sådan undersökning tror vi har potential att ytterligare 
belysa de problem som nämndes i föregående stycke. 
                                                 
110 De olika nivåer som barriärerna befinner sig på är även relaterade till vårt teoretiska ramverk. Se 
avsnitt 3.1 (Motivering av teorival). Att de olika nivåerna hänger samman framkommer tydligast i avsnitt 
7.1 (Varför används inte folkbibliotek?). 
111 Detta i analogi med Bourdieu och hans kollegor. Skillnaden är givetvis att Bourdieu undersökte 
sambandet mellan smak och positionen i det sociala rummet medan den föreslagna studien istället skulle 
undersöka sambandet mellan biblioteksanvändning och position i det sociala rummet. 
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Dessutom föreslås en vetenskaplig undersökning som kartlägger och utvärderar om en 
modernisering och ”upphottning” av folkbiblioteksväsendet är önskvärd i 
biblioteksvärlden och om resurser finns för en sådan omfattande förändring.112 En dylik 
undersökning kanske även kan bidra med kunskap om hur en modernisering kan se ut i 
detalj för att locka människor i likhet med informanterna i grupp B. 
 
 
 
 

                                                 
112 Denna vetenskapliga och generellt orienterade undersökning för hela folkbiblioteksväsendet kan 
fungera som ett bra komplement till de lokala bibliotekens egna icke-användarstudier som nämndes i 
avsnitt 7.3.1 (Generaliserbarhet och professionell relevans).  
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9. Sammanfattning 

Studier av icke-användning inom biblioteks- och informationsvetenskapen har varit få 
och oftast kvantitativa, vilket lämnat en kunskapslucka. Med ett mer kvalitativt 
angreppssätt ville vi fördjupa vår förståelse kring icke-användning och bidra till en ökad 
insikt i ämnet. 
      
Syftet med uppsatsen har således varit att utifrån en analys och tolkning av det 
empiriska materialet skapa en förståelse för varför folkbibliotek inte används. De 
frågeställningar som låg till grund för denna förståelse var: 
 
1. Hur beskriver icke-användarna sina informations- och kulturvanor? 
 
2. Hur relaterar icke-användarna till folkbibliotek? 
 
För att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet användes ett teoretiskt ramverk 
bestående av teorier på olika nivåer. För att besvara fråga ett brukades framförallt 
Brenda Dervins sense-making teori som är inriktad på individnivån. Fråga två 
besvarades dels på institutionsnivå med hjälp av Marianne Anderssons och Dorte Skot-
Hansens modell över bibliotekets roller och dels på en samhällsnivå med hjälp av Pierre 
Bourdieus teoribildning.  
 
Det centrala kriteriet vid urval av informanter var att de inte hade använt 
folkbibliotekets fysiska eller elektroniska resurser vid mer än fem separata tillfällen 
under de senaste fem åren. Utöver detta fanns även ytterligare kriterier som påverkade 
urvalet. 
  
Den urvalsmetod som användes var ”snöbollsmetoden”, vilket innebar att vi genom 
bekanta och deras kontaktnät fann personer som stämde in på de kriterier som ställdes 
upp. Efter att ha sökt ett tag valdes slutligen åtta informanter ut som sedan intervjuades 
med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna fokuserade på två övergripande teman 
som utgick från frågeställningarna: kultur- och informationsvanor samt relationen till 
folkbibliotek. Dessa två övergripande teman kom därefter att ligga till grund för den 
indelning som gjordes av det empiriska materialet.  
 
Vid genomförandet av analysen tillämpades de valda teorierna på det empiriska 
materialet för att besvara frågeställningarna. Inledningsvis applicerades sense-making 
teorin och analysen delades upp i två övergripande teman: behov respektive kanaler. Vi 
fann att behoven generellt sett var populärkulturella och ganska vardagliga snarare än 
ovanliga och speciella. Musik, film och skönlitteratur fyllde ett slags känslomässigt 
syfte medan facklitteratur fyllde ett informativt syfte. De kanaler som användes bestod 
huvudsakligen av tre olika slag, nämligen affärer och butiker, sociala kontakter samt 
vardaglig teknik såsom Internet, radio och TV. Viljan att äga sitt material, få tips från 
kamrater eller enkelheten och smidigheten upplevdes som fördelar med kanalerna. 
Informanterna erfor inga större barriärer med de kanaler som utnyttjades.  
 
Därefter följde en analys av informanternas tankar kring folkbiblioteket som institution. 
Med hjälp av Anderssons och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets roller fann vi 
att alla fyra roller förekom i det empiriska materialet, om än i olika omfattning. Den 
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vanligaste rollen var kulturcentrum som framförallt handlade om biblioteket som 
bevarare och förvaltare av litteratur. Att man talade om biblioteket som en plats med 
olika kulturella arrangemang förekom dock ytterst sällan. Rollen som kunskapscentrum 
handlade framförallt om tillhandahållandet av en lugn och rofylld studieplats. Ifråga om 
rollen som socialt centrum framkom två huvudspår: Biblioteket som mötesplats och 
biblioteket som en demokratisk och inklusiv institution. Informationscentrum förekom 
ytterst sparsamt.  
 
En del av det empiriska materialet passade inte in i Anderssons och Skot-Hansens 
modell men ansågs ändå viktigt att ta upp eftersom det handlade om synen på 
folkbiblioteket som institution. Den övergripande punkten var att biblioteket 
uppfattades som en något omodern företeelse. Detta inbegrep synen på biblioteket som 
tyst, tråkigt och utan liv. 
 
Därpå fortskred analysen med hjälp av Bourdieus teori. Vi började med en konstruktion 
av det sociala rummet där vi placerade in informanterna med hjälp av ett antal 
indikatorer. Informanterna delades sedan upp i två grupper (grupp A och grupp B) på 
basis av hur starkt de fokuserade på det kulturella respektive det ekonomiska kapitalet. 
Generellt sett hamnade informanterna på den högra sidan av det sociala rummet med ett 
mindre fokus på det kulturella kapitalet och en större tonvikt på det ekonomiska 
kapitalet. 
 
Genom informanternas beskrivningar kunde vi därefter infoga de uppfattade 
bibliotekarierna i det sociala rummet. En distans mellan informanterna och 
bibliotekarierna framträdde då de senare hamnade långt åt vänster i det sociala rummet. 
Denna distans bekräftades ytterligare av att bibliotekarierna klassificerades som 
intellektuella och kunniga men även trista och nördiga. De personer som informanterna 
trodde var frekventa biblioteksbesökare skiljde sig från dem själva och återfanns ofta på 
den vänstra sidan av det sociala rummet. Likaså fanns det en koppling mellan 
informanterna själva och deras syn på de som inte använder folkbibliotek. 
 
I det följande kom vi fram till att det generellt sett verkar som om varken föräldrar eller 
arbetskamrater och vänner har någon större bibliotekstradition, vilket med all 
sannolikhet har påverkat våra informanters habitus och deras egen relation till 
folkbibliotek. Analysen avslutades genom att visa att det även fanns en distinktion i 
smak mellan våra informanter och de upplevda bibliotekarierna. Vi tog även upp hur 
innehavet av olika kapitalformer och positionen i det sociala rummet utgör villkor för 
skapandet av preferenser som så småningom leder till en livsstil.  
 
I den påföljande diskussionen kopplade vi samman de olika delarna i analysen för att 
uppfylla syftet och kom fram till att det existerade barriärer mot användning av 
folkbiblioteket på tre olika nivåer: 
 
- Den första barriären befinner sig på en individuell nivå. Denna barriär är mer indirekt 
och handlar om att man har en livsstil med informations- och kulturvanor som innebär 
att man klarar sig bra utan folkbibliotek.  
 
- Vidare finns en barriär på institutionell nivå. Den innebär att man känner att 
folkbiblioteket som institution inte är tilltalande eller inte fyller något syfte för en själv.  
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- Slutligen finns en barriär på en social nivå. Den består av en social distans till de 
grupper i samhället som är starkt kopplade till folkbiblioteket. 
 
Dessa barriärer är relaterade till varandra och utgör sammantaget ett hinder mot 
användning av folkbibliotek. Styrkan i barriärerna kan dock variera mellan olika icke-
användare vilket medför att hindret mot en framtida biblioteksanvändning inte är lika 
stort hos alla – en viss modernisering kan eventuellt locka nya grupper av användare till 
folkbiblioteket. 
 
Vi föreslår fler studier av icke-användare i allmänhet och kvalitativa sådana i synnerhet 
inom forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap. Bland annat efterlyses 
en studie som kartlägger och utvärderar om en modernisering och ”upphottning” av 
folkbiblioteksväsendet är önskvärd i biblioteksvärlden och om resurser finns för en 
sådan omfattande förändring. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Bakgrund 
 
Namn? 
Ålder?  
(Kön) 
Utbildningsbakgrund? 
Yrke? 
Familj? 
Ev. partnerns yrke? 
Bostadssituation? 
 
Informations- och kulturvanor 

Musik  
Vilken slags musik intresserar dig? Vad vill du att musiklyssnandet ska ge dig (syftet 
med lyssnandet)? 
Hur får du tag på det du söker (genom skivaffär, stormarknad, Internet, konserter, 
spelningar, vänner etc.)? 
Varför just den/dessa kanaler? 
Brukar något vara svårt att hitta och varför? 
(Nämn två musikaliska verk som du tycker är särskilt bra.) 
 
Film 
Vilken typ av film är du intresserad av? Vad vill du att filmtittandet ska ge dig (syftet 
med det)? 
Hur får du tag på det du söker (genom hyrvideobutik, särskilda filmbutiker, Internet, 
vänner, bio etc.)? 
Varför just den/dessa kanaler? 
Brukar något vara svårt att hitta och varför? 
(Nämn två filmer som du tycker är särskilt bra.) 
 
Skönlitteratur 
Vilka ämnen intresserar dig när det gäller skönlitteratur? Vad vill du att läsningen ska 
ge dig (syftet med läsningen av skönlitteratur)? 
Hur får du tag på det du söker (genom bokhandel, affär, Internet, bokklubb, vänner etc.) 
Varför just den/dessa kanaler? 
Brukar något vara svårt att hitta och varför? 
(Nämn två skönlitterära böcker som du tycker är särskilt bra.) 
 
Facklitteratur 
Vilka ämnen intresserar dig när det gäller facklitteratur? Vad vill du att läsningen av 
facklitteratur ska ge dig (syftet med läsningen)? 
Hur får du tag på det du söker (genom bokhandel, tidskriftsprenumeration, affär, 
Internet, bokklubb, vänner etc.) 
Varför just den/dessa kanaler? 
Brukar något vara svårt att hitta och varför? 
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(Nämn två facklitterära böcker eller tidskrifter som du tycker är särskilt bra.) 
Vad är du mest intresserad av: läsning, film eller musik? 
 

Övriga kulturvanor 

Museumbesök? 
Teater? 
Konstutställningar?  
 
Har du några andra kulturella (konstnärliga) intressen som inte har tagits upp? 
 
 
Folkbiblioteket 
 
Föräldrarnas relation till folkbiblioteket?  
 
Vänner och närståendes relation till folkbiblioteket? 
 
Vad symboliserar folkbiblioteket för dig?  
 
Vad har folkbiblioteket för roll i samhället? 
 
Hur ser du på bibliotekarier? Vad tror du om deras utbildning (nivå och karaktär på 
utbildningen)? Vilken ungefärlig inkomst och vilka arbetsuppgifter tror du att de har? 
Vad tror du att bibliotekarien föredrar när det gäller skönlitteratur, facklitteratur, musik 
och film (samt övrig kultur)? Vilket politiskt parti tror du att bibliotekarien röstar på? 
 
Hur föreställer du dig en frekvent biblioteksbesökare?  
 
Hur skulle du vilja beskriva dina faktiska erfarenheter av bibliotek?  
 
Med tanke på att allt fler använder sig av Internet och den moderna 
informationstekniken för att skaffa information, musik och film: hur tror du att detta 
kommer påverka bibliotekets ställning i framtiden? 
 
Hur önskar du att biblioteket skulle vara för att tilltala dig mer? 
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Bilaga 2 – Brev till informanter 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Bibliotekshögskolan i Borås som skriver på en magisteruppsats 
som handlar om människors förhållande till folkbiblioteket och dess verksamhet. Vi är 
nyfikna på hur du uppfattar och relaterar till folkbibliotek och bibliotekarier, samt 
vad/hur du får tag på information och kultur (t.ex. musik, film och böcker). Syftet är 
inte att ifrågasätta varför du låter bli att använda folkbiblioteket. 
 
Innan intervjun skulle vi önska att du reflekterar över följande punkter: 
 

• Vilket syfte fyller skönlitteratur, facklitteratur, musik och film för dig? 
 

• Fundera lite på vad folkbiblioteket är och vilket syfte de fyller i samhället. 
 

• Din bild av bibliotekarier: vilken kompetens, vilka arbetsuppgifter och vilken 
kultursmak (vad gäller musik, film etc.) tror du att bibliotekarierna har? 
 

• Vad förknippar du med en person som besöker biblioteket ofta? 
 

• Hur skulle du vilja att biblioteket utvecklades för att passa dig bättre?  
 
 
Det är upp till dig att bestämma vilken tid som passar bäst. Platsen för intervjun 
bestämmer du själv, men förslagsvis gör vi gärna intervjun hemma hos dig. Du kan 
räkna med att intervjun kommer att ta ca en timma i anspråk, tiden kan dock variera 
beroende på samtalets gång. Vi föredrar om vi kan spela in intervjun på band, men om 
du av någon anledning inte vill detta finns möjligheten att vi kan föra anteckningar.  
 
När vi har skrivit ut intervjun kommer du att få en kopia som du kan läsa igenom och, 
om du vill, komma med rättelser och förtydliganden. Detta kan ske antingen genom e-
post eller genom telefonkontakt.     
 
I vår uppsats kommer du att tilldelas ett fiktivt namn. Dessutom kommer vi inte att 
namnge din bostadsort. Detta gör vi för att värna om din anonymitet. 
 
Vi vill tacka dig för att du ställer upp i denna studie. Din synpunkter är värdefulla för 
oss. 
 
Om du har frågor eller funderingar är det bara att ringa eller kontakta oss. 
  
Kent Bengtsson    xxx 

Mani Azizzadeh   xxx  

 


