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English Title: 

The public libraries goals and missions: 

A study about the public libraries goals and the functions they have in the society 

Abstract:  

This paper explores the goals and functions of the public libraries in Sweden. This is 

regarding their materials, what groups they are focusing on and what their purpose is in the 

society. The paper focus on the four interviews that I have conducted which also are what this 

study is based upon. I have used the model of Andersson & Skot Hansen (1994) to analyze 

the material and the results that I have found. This in order to determine what functions the 

public library has that I have chosen as an example for this study. It displays what functions 

the chosen library has in its community and the goals of the public libraries. The result shows 

that the libraries strive to spread culture, literature and information to all groups in the society 

and to support all forms of education. The paper also reveals that the library that I have 

chosen has many functions in its community as public libraries often has. 
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studier. Utan dem hade jag aldrig lyckats ta mig ditt där jag är nu. De plockade upp mig när 

jag föll, stöttade mig när jag vacklade och uppmuntrade mig när jag tvivlade. De inspirerade 

mig när allt verkade meningslöst och visade mig att det finns alltid hopp.  
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Folkbiblioteken är något som enligt bibliotekslagen ska finnas i alla kommuner. De har 

många mål och funktioner i samhället. Dessa mål är både lagstadgade och utformade i 

biblioteksplaner som innehåller vad biblioteken specifikt ska göra inom varje kommun. Det 

finns också organisationer som IFLA och UNESCO som har många visioner om vad 

folkbiblioteken ska göra och hur de ska uppnå detta. Detta är inte alltid nedskrivet i lagar utan 

är mer som källor till inspiration och fungerar som vägledning för folkbiblioteken. Detta till 

trots är de viktiga och spelar stor roll när det kommer till folkbiblioteken.  

Folkbiblioteken är till för alla i samhället och de ska kunna erbjuda alla grupper något. Det är 

det övergripande målet för hela verksamheten.  Det är det första man förknippar med 

folkbiblioteken vilket ej är något mysterium eftersom det hörs på själva namnet. Direkt är det 

en signal om vad denna form av bibliotek är till för. Man kan utifrån detta hävda att 

biblioteken är en av demokratins pelare. Jag har valt att skriva om deras mål och uppgifter 

såväl utifrån vad som är skrivet i lagen att de ska göra som vad de bör göra enligt ideella 

organisationer. Detta är syftet med min uppsats. Jag anser att detta är av stor betydelse då det 

är en viktig fråga, både för mig som framtida bibliotekarie och för samhället.  

När jag började med att undersöka och samla in information om mitt arbete så fann jag 

mycket om vad organisationer som IFLA och UNESCO anser om folkbibliotek och även om 

vad bibliotekslagen i Sverige innehåller för krav. Jag har också tittat på andras forskning om 

folkbiblioteken, däribland men inte begränsat till Joacim Hansson och Dorte Skot-Hansen 

med flera. Dessa två nämnda har skrivit mycket om folkbiblioteken och är därför givna för 

min uppsats. En magisteruppsats skriven av Anna Edlund (2008) har fungerat som inspiration. 

Dessa arbeten och studier har varit till hjälp till utformning av mitt arbete.  

1.1 Bakgrund 

Det som har utgjort bakgrunden till detta arbete är mitt intresse för folkbibliotekens roll i 

samhället. Det intresset kommer från min passion för kultur, litteratur men också som 

framtida bibliotekarie där möjligheterna finns att jag kommer arbeta på ett folkbibliotek. Det 

är naturligtvis en bra anledning till att fördjupa mig om vad folkbibliotekens uppgift är i 

samhället. Jag vill också uppmärksamma andra om folkbiblioteken. Jag finner det viktigt att 

andra också får ta del av betydelsen av folkbibliotekens mål och funktion i samhället. 

Mitt arbete innehåller insamlat material från olika organisationer, bibliotekslagen och 

biblioteksplanen från ett bibliotek jag har valt att använda som ett exempel på hur målen på 
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ett folkbibliotek kan se ut. Jag har valt att intervjua två personer från ett folkbibliotek för att 

vidare undersöka målen och funktionen för just det biblioteket. Vad jag vill få ut av allt detta 

är att få mer kännedom om målen och uppgifterna folkbiblioteken har samt även se exempel 

på hur det kan se ut på ett utvalt bibliotek. Detta folkbibliotek ligger i tätorten Tingsryd vars 

namn också är kommunens. Jag har valt detta folkbibliotek för att det ligger nära till hands 

geografiskt vilket underlättar för mig att göra intervjuerna. 

1.2 Problemformulering  

Att folkbiblioteken ska kunna erbjuda alla grupper något, det är redan klargjort. Men att 

uppnå detta är lättare sagt än gjort. Därför är folkbibliotekens mål viktiga när det gäller att 

göra verklighet av deras funktion i samhället. Jag vill ta reda på mer om deras mål för att veta 

mer om hur de arbetar för att uppnå detta. Detta genom att se vilka mål de har, vilka mål de 

bör ha och till den grad det går att finna varför de är viktiga att ha. För att göra det ska jag 

granska källor som bibliotekslagen och det utvalda bibliotekets plan som innehåller mer 

uttryckligt bestämda mål. Jag ska också se vad IFLA och UNESCO har gett ut för material 

om vad folkbiblioteken bör arbeta mot. Det bibliotek jag har valt ut kommer att användas som 

ett exempel på hur målen kan se ut på ett folkbibliotek. Vilka krav och behov de lever upp till 

och uppfyller i sin kommun. Detta för att få djupare förståelse om vilka mål som kan finnas 

och eventuellt vad biblioteken gör för att uppfylla dem.  

1.3 Syfte  

Vad jag vill uppnå med min uppsats är att ta reda på vilka mål och uppgifter folkbiblioteket 

har och även om hur de gör för att uppnå dessa mål. Det sistnämnda kommer inte att vara mitt 

huvudsakliga mål utan mer en efterföljd av att ta reda på målen. Genom att göra det kommer 

jag veta mer om deras uppgifter och själv hjälpa till att bidra till forskningen om folkbibliotek 

och det för att få fler att lära sig om folkbibliotek och öka deras förståelse för dem. Jag vill 

veta mer om biblioteksplaner och se vad de kan innehålla som det folkbiblioteket jag har valt 

ut som exempel. Skälen till varför jag har valt just det folkbiblioteket som jag kommer att 

skriva om kommer att förklaras i mitt arbete när jag presenterar både kommunen och dess 

folkbibliotek. 

1.4 Frågeställning  

Genom att undersöka dessa frågor hoppas jag på att uppnå mitt syfte med denna uppsats. 

Dessa frågor kommer att fungera som den röda tråden genom mitt arbete: 
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- Vilka mål har det utvalda folkbiblioteket? 

- Vilken huvudfunktion har det utvalda folkbiblioteket i sin kommun? 

Den första frågan kommer handla om vilka mål det utvalda folkbiblioteket har. Den andre 

frågan är om vilken huvudfunktion folkbiblioteket jag valt att undersöka har i den kommunen 

de ligger i. Den kommer jag att besvara genom att använda en analysmodell för att analysera 

resultatet från intervjuerna jag gjort. Därefter kommer jag att avgöra vilken huvudfunktion 

folkbiblioteket har.   

1.5 Problemavgränsning  

Det finns många sätt att gå till väga när det kommer till att forska om folkbibliotek och därför 

är det viktigt att begränsa sig så att man inte blir överväldigad av allt. För att uppnå detta har 

jag valt att fokusera på vilka mål folkbiblioteket har i nutid. Biblioteksplanen jag har valt 

kommer inte att motsvara den nuvarande bibliotekslagen eftersom den gjordes innan. Detta 

leder till att min undersökning inte är helt rättvis mot folkbibliotekets mål i planen. 

Jag tittar inte så mycket på vad folkbiblioteken gör för att uppnå målen även om detta hade 

varit intressant. Orsaken till detta är att tiden inte räckte till att utforska de insatser och 

ansträngningar som biblioteket gör. För att kunna analysera informationsdata från intervjuerna 

kommer jag att tillämpa Andersson & Skot Hansens teori och metod från 1994.  

2 Tidigare forskning 

Det är många som har forskat och studerat folkbibliotek, mycket av det har som mitt eget 

arbete handlar om deras syfte, mål och funktion i samhället, hur de har genomgått 

förändringar genom åren och vilka utmaningar de har mött och fortfarande står inför. Ett 

exempel på detta är Geir Vestheims bok Folkebibliotek i forvandling från 1992. I den tar han 

upp vilka utmaningar folkbiblioteken står inför som kulturinstitution. Folkbiblioteken är en 

viktig faktor beträffande kultur, kunskap och information. De är av stor betydelse för 

utvecklingen av kommunerna och därför menar Vestheim att folkbiblioteken bidrar till att 

skapa identitet, stimulerar kreativitet och inspirerar till initiativ hos invånarna. Detta kan på 

lång sikt leda till att samhället som helhet kan förbättras och utvecklas. Han hävdar att för att 

kunna göra det måste folkbiblioteket koncentrera sig på kommunens behov och satsa på att 

bemöta dem.  



8 
 

Dorte Skot-Hansen och Marianne Andersson skrev en rapport som hette Det lokale bibliotek - 

afvikling eller udvikling (1994) som handlade om förändringarna som biblioteken mötte, hur 

deras värderingar och traditioner inte längre var aktuella och behövde anpassas. Detta gjorde 

att folkbiblioteken fick vad man skulle kunna kalla en identitetskris. Enligt Andersson och 

Skot-Hansen var detta inte nödvändigtvis en dålig sak utan att det gav upphov till möjligheter 

att omvärdera sig själva och inta en ny roll i samhället. Bland annat genom att i högre grad 

knyta an till invånarna i kommunerna och därmed göra sig bättre på att motsvara deras behov. 

Detta hör ihop med vad Vestheim ansåg.  

Joacim Hansson, professor vid Linneuniversitet har skrivit mycket om folkbiblioteken. I Det 

lokale folkbibliotek - Förändringar under hundra år (2005) tar han upp och beskriver 

folkbibliotekens roll i det lokala samhället. Han utgår från synen på folkbiblioteken som 

centrala folkbildningsinstitution som främjar både kollektiv och individuell utbildning. 

Folkbiblioteken har alltid varit starkt knutna till folkbildning enligt Angela Zetterlund som har 

forskat om biblioteken och undersökt hur folkbildningen uttryckte sig inom 

folkbiblioteksverksamheten (Zetterlund & Hansson 1997). Hon konstaterade att 

folkbiblioteken sökte en roll där man kunde förena folkbildning med mer formell bildning och 

kan ha lyckats med att placera sig mellan dessa fält. 

2.1 Folkbibliotekens ursprung och historia 

För att få en förförståelse för folkbiblioteken nuvarande mål ska jag här ge en bild av deras 

ursprung, skälen till varför de uppstod.  

Det moderna folkbiblioteket kom till på 1900-talet när staten beslutade att ge bidrag till bland 

annat folkbiblioteken men också skolbibliotek och studiecirkelbibliotek enligt Magnus 

Tortensson (1996). Det innebar många förändringar för biblioteket, varav några av dessa var 

öppna hyllor, platser där man kunde mötas, avdelningar för barn och personal som var 

utbildad. Det var här iden om att biblioteket skulle vara för alla i samhället, kunna erbjuda alla 

grupper något kom till. Detta var för att biblioteket skulle hjälpa till med att motverka 

klasskillnader, fungera som en bro mellan samhällsklasserna. Detta var en stor skillnad från 

innan då de bibliotek fanns som professor Joacim Hansson kallar för ”folkliga bibliotek” 

(1998). Dessa var inte som folkbiblioteken är utan de drevs av folkrörelser för utvalda delar 

av befolkningen. I och med folkbiblioteket blev en del av statens ansvar förändrades det. 

Folkbiblioteken blev mer politiskt påverkade och blev en del av bildningsprojektet som 

formade det som skulle bli den svenska moderna välfärdsstaten. Biblioteket blev en stor del i 
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detta genom att främja utbildning för folket och därmed stabilisera samhällets utveckling 

(Hansson 1998). Folkbiblioteken kan man sluta sig till har haft en stor betydelse för det 

demokratiska samhället i Sverige.  

En intressant tid i folkbibliotekens historia är krisen som inträffade på 1970-talet (Hedemark 

2009 s.23). Värderingarna som man hade haft när folkbiblioteken tillkom blev föremål för 

kritik. Att folkbiblioteken skulle tillhandahålla litteratur av bra kvalité som var bildande var 

nu ifrågasatt. Detta ledde till att diskussioner om folkbibliotekens roll uppstod. Folk ansåg 

istället att man skulle satsa mer på minoritetsgrupper än den så kallade finkulturen (Hedemark 

2009 s.52). De skulle också ägna mer uppmärksamhet åt det lokala samhället. Resultatet av 

dessa diskussioner ledde till slut fram till att folkbiblioteket till stor del behöll de tidigare 

värderingarna, men också till att man skulle fungera som ett kulturhus i det lokala 

närsamhället. Detta kopplas till de kulturpolitiska mål som antogs 1974 (Carlsson 2013 s.45). 

Det var inte det enda som orsakade problem för folkbiblioteken, det fanns andra problem av 

politisk natur. Marknadsekonomins fokus på effektivet uppfattningen på 1980-talet om att 

folkbiblioteken var ett slags företag som hade en produkt att sälja gjorde det viktigt att 

folkbiblioteken visade sin förtjänst. De var tvungna att visa för de styrande politikerna att de 

drev verksamheten på ett effektivt sätt angående kostnad. Detta skapade utmaningar med att 

kunna leva upp till de sociala och kulturella värden som hade slagits fast tidigare. Det var och 

är svårt att bevisa sitt värde när man arbetar med kultur. Det är bekymmersamt att visa 

statistik på hur väl man gör det. Tecken på förändringen kunde ses när man övergick från att 

använda termen användarna till kunder. Dessa händelser och faktorer skulle försvåra 

utförandet av det demokratiska arbetet (Carlsson 2013 s.48).  

En annan sak som har haft en stor påverkan på samhället på alla nivåer är utvecklingen av 

teknologin och kommunikationsredskap. Detta inträffade under tiden kring millenniumskiftet. 

Hittills hade användandet av folkbiblioteken varit starkt knutna till den fysiska platsen och 

dess samling. Med de nya tekniska hjälpmedlen var detta inte längre nödvändigt. Man började 

nu gå ifrån litteratursamlingen till digital information (Hedemark 2009 s.62). Medan detta 

skedde måste man emellertid ta i beaktande att nya möjligheter också presenterade sig för 

folkbiblioteket. Gamla begränsningar rörande material och tillgång till information var nu inte 

längre gällande för att nämna en sak (Carlsson 2013 s.49-50). Det har dock förts diskussioner 

angående vad dessa möjligheter och förändringar innebär för folkbiblioteken. Hur långt ska 

man anpassa sig efter de nya digitala verktygen? Vad är folkbibliotekens roll i det nya 
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samhället som ibland kallas för kunskap- eller informationssamhälle? Dessa är några av 

frågorna man ställer sig inom verksamheten.  

3 Översikt över folkbibliotekens mål 

I detta kapitel beskrivs målen som folkbiblioteken bör ha utifrån källor som Sveriges 

bibliotekslag och IFLA/UNESCO:s manifest samt kortfattad förklaring om dessa källor.  

3.1 Bibliotekslagen 1997 och 2013 

Bibliotekslagen är givetvis viktig för de allmänna biblioteken som är folk-skol-högskole- 

regional biblioteksverksamhet samt lånecentraler och övriga offentligt finansierade 

biblioteksverksamheter. Detta eftersom den innehåller de mål och krav som biblioteken ska 

utföra.  Därför är det helt givet att jag undersöker den i sökandet efter folkbibliotekets mål. 

Den första bibliotekslagen kom till 1997 på grund av frågan om låntagaravgifter som var en 

följd av kommunernas minskande av budgeten (Hedemark & Börjesson 2014 s.94). Detta 

väckte starka känslor eftersom detta gick helt emot vad folkbiblioteken stod för vilket var och 

är fri tillgång till litteratur och information. Kulturutredningen fick då 1995 i uppdrag att 

lämna in förslag till en bibliotekslag vilket antogs 1996. 

I den var det bestämt att alla medborgare skulle ha tillgång till ett folkbibliotek för att främja 

deras intresse för läsning, litteratur, information, upplysning, utbildning samt ge dem tillgång 

till övriga kulturella verksamhete (SFS nr: 1996:1596r). Folkbiblioteket skulle verka för att 

göra databaserad information tillgänglig för medborgarna. Folkbiblioteken skulle ägna 

skärskild uppmärksamhet åt grupper som barn och ungdomar, nationella minoritetsgrupper 

samt funktionsnedsatta genom att erbjuda dem litteratur och informationsteknik som passar 

deras behov. Denna första bibliotekslag var inte lika utförlig som den som kom till 2013, som 

var mer detaljerad. Något som har präglat dem är att båda är öppna för tolkningar vilket har 

varit en av deras svagheter. Paragrafen nedanför ger vidare inblick i vad folkbiblioteken 

arbetar för.     

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla (Bibliotekslagen SFS nr: 

2013:801).  
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Redan här kan man se kopplingen mellan folkbiblioteken och deras mål som vi tidigare har 

sett som skälen till att folkbiblioteken kom till, att de ska främja det demokratiska samhället, 

detta genom att bidra till utbildning och kultur. Folkbiblioteken uppnår detta genom att sträva 

efter att vara till för alla. Det är lagbestämt att alla kommuner ska ha ett folkbibliotek och 

ansvaret för dem vilar hos kommunerna. Kommunerna ansvarar också för folkbibliotekets 

biblioteksplan, vilket är bibliotekens mål mer konkret, vad de ska göra mer specifikt för att 

tillgodose behoven i sina respektive kommuner. Dessa behov kan nämligen variera från 

kommun till kommun.  

Bibliotekslagen tar upp vissa grupper som biblioteksverksamheten ska ägna skärskild 

uppmärksamhet åt, grupper vars behov är mer svåra att tillgodose och att anpassa sig efter. En 

sådan grupp är personer med funktionsnedsättning, för vilka biblioteket måste förses med 

litteratur och tekniska hjälpmedel som är baserade utifrån deras förutsättningar för att kunna 

ta del av information. En annan grupp är nationella minoritetsgrupper och personer som har 

andra språk än svenska som modermål. Lagen säger att biblioteken ska erbjuda litteratur på 

deras egna språk, de nationella minoritetsspråken och även lättläst svenska för att underlätta 

deras läsning av svensk litteratur. Detta går hand i hand med att folkbiblioteken ska ha 

mediautbud som kan passa för alla i samhället. Kopplat till detta är att de också ska främja 

läsning, det livslånga lärandet och stödja utbildningen.   

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn 

och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 

stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 

litteratur utifrån deras behov och förutsättningar (Bibliotekslagen SFS nr: 2013:801). 

Barn och ungdomar är också en grupp folkbiblioteken ska fokusera på för att främja deras 

livslånga lärande. Litteraturen måste därför vara anpassad till deras behov och förutsättningar 

för att detta ska fungera. Biblioteken tar inte någon avgift för allmänheten vad gäller tillgång 

av litteratur eller information förutom i vissa fall. Exempelvis när låntagarna inte har lämnat 

tillbaka det de har lånat inom avsatt tid. 

3.2 Lagen om biblioteksplanerna 

Sedan 2005 har man haft lag på att det ska finnas en biblioteksplan för alla bibliotek i 

kommunerna (Kungliga biblioteket 2012). Anledningen till detta är att bland annat Svensk 

Biblioteksförening själv föreslog att lagen skulle innehålla krav om att biblioteksplaner skulle 
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finnas (Hedemark & Börjesson 2014 s.94). Än en gång var lagen alldeles för vagt formulerad. 

Detta i sin tur ledde att många kommuner uppfattade det som att det räckte med planer som 

innehåller mål för folkbiblioteken som till exempel kulturplaner. Detta rättades till senare i 

lagen när det fastslogs att alla folkbibliotek skulle ha en biblioteksplan som var politiskt 

godkänd. Vidare har man bestämt att en myndighet vald av regeringen ska ha nationell 

överblick samt främja samarbetet inom den allmänna biblioteksverksamheten 

(Bibliotekslagen SFS nr: 2013:801). Denna myndighet ska då i samarbete med de regionala 

biblioteksmyndigheterna följa upp de accepterade biblioteksplanerna, hur de har utformats 

och använts. Kungliga biblioteket gav ut en rapport 2012 som handlar just om 

biblioteksplaner. Den visar att biblioteksplanerna ofta är gamla och inte har uppdaterats sedan 

de gjorts, vissa av de äldre var ungefär 10 år gamla (Kungliga biblioteket 2012). Detta gör att 

man kan ha svårt att bedöma dem eftersom mycket kan ha förändrats under de åren som 

mediautbudet till exempel. 

Planerna är tänkta att vara runt 4 år och sen ska de uppdateras och revideras. En annan sak 

som man har märkt är att de minoritetsgrupper man ska fokusera på inte alltid finns med i 

biblioteksplanerna. Man måste dock ha i tankarna att planerna inte är utformade som en 

handbok att följa. De är ofta mer allmänna om målen, vad man ska göra istället för hur man 

ska göra det. Det är också svårt att avgöra vilka mål som man specifikt ska ha eftersom 

kommunernas behov och resurser skiljer sig från varandra, vilket gör att man måste välja 

noggrant vad man ska satsa på. Undersökningen tar upp vad förträdarna för 

biblioteksverksamheterna rekommenderar ska spela roll för utformningen av planerna 

(Bibliotekens Planer 2012). Några utdrag av det är: 

1. Att de går att omsätta i praktiken och är begripliga för alla som ska omsätta teorin till 

praktik.  

2. Att de bottnar i internationella, nationella styrdokument och lagstiftning. Helst även 

en nationell biblioteksstrategi. Att biblioteksplanen tas av kommunfullmäktige - inte 

bara av facknämnd. Att de omfattar all biblioteksverksamhet i kommunen.  

3. Planerna ska beskriva mål, inriktning och prioriteringar men inte vara alltför 

detaljerade. De ska ju trots allt kunna fungera ett par år.  

4. Att det inte bara är ett pappersdokument i en pärm, utan den ska styra verksamheten. 

Uppföljningen t.ex. vid bokslutet visar hur väl vi lyckas eller inte lyckas. Göra 

arbetsgruppen medveten om de mål vi har för verksamheten.  
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5. Att planen föregås av ett arbete där hela personalen är delaktig, att man undersöker 

vad kommunmedborgarna väntar sig av biblioteken, att planen hänger ihop med ev. 

målstyrning i kommunen, att man kan följa upp det arbete man gör i förvaltningen och 

se hur det stämmer med biblioteksplanen (Kungliga biblioteket 2012 s.37-49).  

Inte alla folkbibliotek har biblioteksplaner. Många av dem har dock olika typer av dokument 

som påverkar biblioteksverksamheten. Exempel på vad de kan handla om är att fokusera på 

olika avdelningar som barn- och ungdom, kulturplan, medieplan, läsfrämjande med mera. 

Ibland används inte heller bibliotekplanerna i någon större utsträckning vilket inte 

nödvändigtvis betyder att det går dåligt för biblioteken. Problemet är att skillnaderna mellan 

folkbiblioteken gör att det ofta inte finns mycket gemensamt i planerna förutom vad lagen 

säger. Det som är viktigt för ett folkbibliotek är inte nödvändigtvis lika viktigt för ett annat 

(Bibliotekens Planer 2012).  

Det finns många orsaker till varför man inte har eller inte använder sig av biblioteksplaner. 

Skälen till varför är bland annat att man saknar resurser, personal, planen är inte tillräckligt 

detaljerad, ekonomin räcker inte till och så vidare. Trots detta så finns det exempel på att 

bibliotekplanerna inte bara fungerar utan att de bidrar stort till biblioteksverksamheten. I 

undersökningen var det en av deras huvudfrågeställningar hur de använde biblioteksplanerna 

praktiskt. Från vissa av dem kom positiva svar angående deras biblioteksplaner, där svaren 

visar att man har en tydlig nytta av planerna (Kungliga biblioteket 2012). Några av fördelarna 

med att ha en biblioteksplan löd ofta som följande: 

1. Planerna styr de prioriteringar av verksamheten och arbetsuppgifterna som vi gör.  

2. Biblioteksplanen ligger som grund för verksamheten framför allt vilka målgrupper 

som ska prioriteras.  

3. Vi använder planen rent praktiskt i våra åtaganden, förbättringsarbeten och 

kvalitetsarbete. Vi har informerat skolorna om deras del och ansvar i planen. 

Upprättat avtal med samtliga skolor bl. a. som är en konsekvens av planen och följer 

upp avtalen.  

4. Biblioteksplanen är skriven utifrån de aktuella behov och utvecklingsinsatser vi 

behöver arbeta med under de närmaste åren. Så vårt utvecklingsarbete och 

biblioteksplanen går hand i hand.( Kungliga biblioteket 2012 s.47-50)   

3.3 IFLA/UNESCO:s manifest för folkbibliotek 
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Det finns organisationer som IFLA och UNESCO vars syfte är att främja världens alla 

samhällen. UNESCO är till exempel en organisation inom Förenta Nationerna (FN) och 

skapades med målen att stödja och utveckla kultur, vetenskap, kommunikation och utbildning 

(Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, 2010). 

UNESCO bildades 1945 och Sverige anslöt sig 1951. International Federation of Library 

Associations (IFLA) grundades 1927 i Skottland och är en internationell organisation 

(Biblioteksföreningen, u.å.). Den är inte statlig utan är oberoende och drivs inte av 

vinstintresse. De arbetar efter att förena informationsinriktade, bibliotek och dess användare i 

världen.  

IFLA och UNESCO har skrivit om betydelsen av folkbiblioteken i ett manifest som gjordes 

1945 och som har översatts till ett dussintals språk. Det ändrades senast 1994. Enligt de spelar 

folkbiblioteken stor roll i att uppnå värden som frihet, välstånd och utveckling av både 

samhället såväl som enskilda individer (IFLA, u.å.). Folkbiblioteken bidrar med att vara en 

källa för det livslånga lärandet genom att vara en lokal resurs av kunskap som stödjer den 

kulturella utvecklingen. IFLA och UNESCO betonar att de anser att folkbiblioteken är en 

kraft som verkar för utbildning, information, kultur, och är essentiell för freden och det 

spirituella välmåendet för män och kvinnor. De understryker vikten att alla nationella och 

lokala myndigheter hjälper till att stödja och aktivt engagerar sig i folkbiblioteken. 

Folkbiblioteken är ett centrum för information för sina användare som är till för alla oavsett 

ålder, kön, etnicitet, religion, språk eller social status. Skärskild uppmärksamhet ska ges till 

dem som av olika skäl inte kan använda sig av de vanliga hjälpmedlen. Utbudet ska vara för 

alla och präglas av kvalité och relevans för användarna. Materialet måste motsvara moderna 

trender men också bevara den mänskliga historien. De ska hålla balans mellan det 

traditionella material och den nya teknologin. Samlingen borde inte vara påverkad av censur 

som orsakas av ideologi, religion, politik eller kommersiella intressen. De har gjorts en lista 

på vad folkbibliotekens mål ska vara vilket jag infogar här:   

1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder;  

2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer;  

3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling;  

4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet;  

5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om vetenskaplig 

forskning och utveckling;  

6. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer;  
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7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald;  

8. Stödja muntlig berättartradition;  

9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation;  

10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, för 

organisationerna och för olika intressegrupper;  

11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess 

användning;  

12. Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov ta 

initiativ till sådan verksamhet. (IFLA, u.å.) 

4 Teori och beskrivning                                                                                    

Jag har för detta arbete valt att använda mig av Andersson och Skot Hansens analysmodell 

från deras rapport 1994. De gjorde den för att kunna analysera folkbibliotekens roll i det 

lokala samhället. Denna analysmodell har sedan dess ofta använts av dem som undersöker 

folkbiblioteken och har blivit väletablerad. Den fungerar såväl som en teori som en modell. 

Jag har valt att skriva om folkbibliotekens mål, syfte och funktion, därför anser jag att denna 

modell är väl lämpad att använda för mina egna syften. Ett annat skäl är att Anna Edlund i sin 

magisteruppsats Folkbibliotekets roll i det lokala samhället (2008) också använde sig utav 

modellen. Hennes uppsats har fungerat som inspiration för mitt eget arbete eftersom den 

också handlade om folkbibliotekens roll i det lokala samhället. Hennes beskrivning och 

sammanfattning av modellen samt hennes användning av den visar hur väl denna modell är 

anpassad för den här sortens arbete med att undersöka folkbibliotekens roll i de lokala 

samhällena. Det är av dessa skäl och andra som jag har valt att använda den för mitt eget 

arbete och på det sätt som jag valt att göra. Modellen går ut på att dela in folkbibliotekens 

verksamhet i fyra fält vilka enligt Andersson och Skot-Hansen är de fyra huvudfunktionerna 

för biblioteken. Författarna menar att man ska dela in folkbibliotekens verksamhet med 

hänsyn till samhället där de fanns. Dessa huvudfunktioner är definierade som: 

- Kulturcentrum  

- Kunskapscentrum 

- Informationscentrum  

- Socialcentrum  

Jag har infogat en bild på denna modell som beskriver hur den ser ut (Andersson och Skot-

Hansen 1994): 
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Analysmodell för bibliotekets verksamhetsprofil i det lokala samhället 

 

Figur 1: Analysmodell för bibliotekets verksamhetsprofil i det lokala samhället (Andersson & 

Skot-Hansen, 1994) 

Som man kan se när man studerar modellens beskrivning så är det inte en modell där man kan 

tydligt placera ett folkbibliotek i ett av dessa fält. Det anser jag är dess svaghet men även dess 

styrka. Även om det vore önskvärt att kunna placera in folkbiblioteken mer exakt så är det i 

verkligheten sällan så enkelt. Biblioteken har flera funktioner och fyller ofta många roller i 

samhället. Därför är det betydligt bättre att kunna ser hur de hamnar i de olika fälten 

ungefärligt. Författarna själva har denna åsikt om deras metod och håller den för att vara en 

ram för diskussion snarare än en uppmålning av verkligheten. Den tjänar dock två syften, dels 

beskriver den folkbibliotekets profil, dels vilka aspekter man vill koncentrera sig på inom 

samhället. Jag ska här under ge en kort sammanfattning av de fyra huvudfunktionerna.  

Folkbiblioteket som kulturcentrum 
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Här fungerar folkbiblioteken som en plats för kultur, både som upplevelse och utveckling. 

Detta kan syfta på en rad verksamheter inom folkbiblioteket. Deras utbud av medier är ett 

exempel på detta. Det kan innebära filmer, cd-skivor, böcker och tidningar som är bland det 

vanligaste. Folkbiblioteken kan också i samarbete med andra organisationer ordna 

utställningar om det finns plats och möjlighet. Dessa arrangemang kan vara för alla eller 

riktade för en speciell målgrupp, ofta barn och ungdomar vilket stämmer överens med 

folkbibliotekens mål. Exempel på vad man kan ordna är temahändelser, författarbesök, 

konstutställningar, sagor för barn, olika sorters aktiviteter och mycket annat. I detta avseende 

kan möjligheterna vara varierande och begränsade av tid, personal, budget, fysisk plats och 

resurser. Det är något som folkbiblioteken själva får avgöra vilket är bäst lämpad för dem. 

Sammanfattning av denna huvudfunktion är: 

De verksamheter som hör till folkbibliotekets funktion som kulturcentrum kan sammanfattas 

på följande sätt: 

- Hemlån av böcker, video- och DVD-filmer och CD-skivor 

- Programverksamhet i form av olika arrangemang som exempelvis författarbesök, 

samtal om böcker, utställningar, föreläsningar, sagostunder och skollovsaktiviteter 

- Mötes- och replokaler som ställs till förfogande 

- Bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet (Edlund 2008 s.18) 

Folkbiblioteket som kunskapscentrum 

Detta är folkbibliotekets funktion i egenskap att vara en plats för utbildning, både för 

personlig utveckling såväl som formell bildning. Folkbiblioteken är en bra källa för detta för 

att de har ofta ett rikt utbud som passar för alla. Detta kan röra sig om, men är inte på något 

sätt begränsat till, tillgång till datorer och internet. Databaser, uppslagsverk böcker och 

tidningar är andra former av vad folkbiblioteken kan erbjuda för kunskapskällor. Man brukar 

ha platser för tyst läsning, grupprum, arkiv för släktforskning och annat på folkbiblioteken.  

Man kan i vissa fall bedriva former av utbildning på folkbiblioteket, till exempel 

dataundervisning och informationsökning. Folkbiblioteket brukar också ha en pedagogisk roll 

när det kommer till barn och ungdomar när de introducerar dem till hur man använder 

folkbiblioteket. Folkbiblioteken kan också hjälpa vuxna studenter genom att bistå med 

litteratur från sina egna samlingar eller via fjärrlån. De kan också ibland ordna platser där 

studenterna kan göra tentor. Detta är dock inte något som är begränsat till folkbiblioteken utan 
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även andra former med biblioteksverksamheter kan ordna detta (Hansson 2005 s.36). 

Folkbiblioteken är en plats för det livslånga lärandet (Andersson och Skot-Hansen 1994 s.14). 

Sammandragning av denna huvudfunktion är:  

- Ger tillgång till datorbaserad information samt uppslagsverk 

- Tillgång till studieplatser 

- Användarundervisning i informationssökning 

- Målinriktad biblioteksorientering för studerande 

- Bistår vuxenstuderande med kurslitteratur (Edlund 2008 s.19) 

Folkbiblioteket som informationscentrum    

Det finns som man kan gissa likheter mellan kunskaps och informationsfunktionerna vilket är 

riktigt. Ändå går det att se skillnaderna mellan dem som det går att göra med alla 

funktionerna. Folkbibliotekets funktion som informationscentrum kan beskrivas som ett rum 

av information, både för allmänheten, offentligheten och även för biblioteksbesökarna. 

Andersson och Skot-Hansen understryker att detta främst ska gälla för konkret bruk. Exempel 

på hur detta kan utrycka sig i att folkbiblioteket är informationsdisk till användarna, 

informationsservice till turister, invandrare samt samhällsinformation angående det lokala 

näringslivet. För att kunna ge tillgång till information erbjuder folkbiblioteket tekniska 

hjälpmedel som datorer, scanners och skrivare. Angående turistinformationen så är det vanligt 

att folkbiblioteken har samarbete med andra när det gäller att sprida information. Ofta har de 

också platser på biblioteket där kartor, nyhetsblad, broschyrer och andra former av tryckt 

material finns. Dessa kan handla om mycket, exempelvis om det lokala näringslivet som 

sevärdheter och kulturlämningar. Man kan formulera det som: 

- Innehavande av referensservice 

- Samhällsinformation på global, nationell och lokal nivå 

- Tillgängliggörande av teknologiska hjälpmedel såsom datorer, skrivare, skanner, 

- Kopieringsapparatur (här ingår tillgång till Internet och databaser) 

- Turistinformation 

- Informationsservice till näringslivet (Edlund 2008 s.19) 

Folkbibliotek som socialcentrum  

Här fungerar folkbiblioteket som ett rum där människor möts och uppehåller sig. Biblioteket 

bistår med en miljö där det är möjligt att vara. Man kan komma hit för vardagliga saker, som 
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att läsa böcker, tidningar, fika och träffa andra, en plats där man kan tillbringa tid med vänner 

och familj. I denna funktion ryms också kulturen, eftersom man vill ge invandrare chansen att 

finna material på deras egna språk. Det är bland annat av det skälet man har media på andra 

språk förutom på svenska. Man vill också med denna funktion förena vardagshändelser som 

tidigare uppräknats med beståndet hos folkbiblioteket. 

En annan sak är att folkbiblioteket hjälper en med rådgivning och demonstrationer i 

användandet av tekniska hjälpmedel. Dessa kan antingen vara digitala eller fysiska enligt 

Hansson (2005 s.34). Ett exempel på detta är medier som är anpassade för funktionshindrande 

personer som talböcker. Många folkbibliotek har också verksamhet som har hand om dem 

som inte själva kan ta sig till biblioteket (Andersson och Skot-Hansen 1994 s.19). Dessa 

personer får böckerna utkörda till sig istället. Man kan sammanfatta det som:  

- Tillhandahållande av en plats för rekreation och möten mellan människor 

- Rådgivning och konsumentupplysning 

- Tillgängliggörande av olika slags medier på svenska och på andra språk 

- Uppsökande verksamhet för dem som inte kan komma till biblioteket 

- Specialanpassade medier för människor med funktionshinder (Edlund 2008 s.20) 

5 Metod 

I kapitlet redogörs för metoderna som använts i uppsatsen. I denna del beskrivs själva 

processen som utgjort arbetet. Den processen består av utförandet av intervjuerna, mitt val av 

analysmodell och insamling av data och material. De val jag har gjort av metoder har syftat 

till att få en helhetsbild av hur det utvalda folkbibliotekets mål samt deras huvudfunktion i 

kommunen ser ut. Det sista stycket handlar om mitt val av etik angående de intervjuade.  

5.1 Forskningsstrategi, datainsamling och val av metod 

Det finns många sätt och metoder att välja mellan när man ska bedriva en studie. Alla har sina 

fördelar såväl som nackdelar. Några av dessa är enkäter, intervjuer och analyser av dokument. 

Jag har valt att göra en studie med kvalitativa intervjuer. Detta för att jag var intresserad av 

bibliotekariernas egna tankar och åsikter men också att ge ett exempel på hur folkbibliotekens 

mål kan se ut i verkligheten. Jag har valt att skriva om folkbiblioteket i orten Tingsryd. Syftet 

är att bilda mig en uppfattning om hur bibliotekets mål ser ut samt ta reda på vad de ansvariga 

själva anser om målen, detta för att jag själv skulle kunna öka både min förståelse och mitt 

vetande omkring folkbibliotekens mål och syften. För att hitta källor har jag sökt på databaser 
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som Google, LISA och Onesearch. Sökord har varit folkbibliotek kopplat med syfte, mål, 

funktion och historia. Detta har gjorts på både svenska och engelska. Jag har även blivit 

rekommenderade källor av mina handledare som har varit till stor hjälp under arbetets gång. 

Jag hittade många källor som var värdefulla för mitt arbete som den svenska bibliotekslagen, 

IFLA och UNESCO:s manifest och även andra forskares arbete om folkbiblioteken vilka 

bidrog mycket till mitt eget.    

5.2 Kvalitativa intervjuer och val av intervjupersoner 

Jag valde att genomföra fyra kvalitativa intervjuer på biblioteket jag hade valt ut för att ta reda 

på hur deras mål såg ut. Vilka grupper man satsade på, vilken funktion man hade i 

kommunen, hur man använde biblioteksplanen var några av frågorna jag ställde. Jag har 

skickat frågorna på förhand till de jag hade kontaktat samt informerat dem om uppsatsens 

syfte och min motivering till varför jag var intresserad av just detta bibliotek. Jag valde att 

göra semistrukturerade intervjuer för att underlättade både för mig och de som jag 

intervjuade. Både för att de skulle få lättare att förstå frågorna och för att underlätta för mig 

att analysera svaren. Intervjuerna gjordes på plats istället för via telefon eller e-mail. Detta för 

att jag vill kunna se de intervjuades ansikts-och kroppsutryck och höra deras tonfall för att 

höja kvalitén på intervjuerna. Steinar Kvale beskriver i sin bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun detta som det mänskliga samspelet och att detta ”ger ett vidare tillträde till 

den intervjuades föreställningar än vad de utskrivna texterna kommer att ge senare” (1997 

s.121). Jag har försökt formulera mina frågor öppna nog för att de intervjuade skulle kunna 

komma med utvecklade svar och egna åsikter. Detta gjorde jag för att få bra kvalité på svaren 

och att se till att jag själv inte styrde alltför mycket av intervjuerna. Dock är det viktigt att 

betona att de data jag har samlat in från intervjuerna är baserade på åsikter och perspektiv från 

de intervjuade, hur de uppfattar verklighetet på deras folkbibliotek.  

Min motivering av de personer jag har valt är för att få en bra översikt över bibliotekets mål. 

Det är för detta syfte jag har valt att intervjua personalen. Detta skulle leda till en omfattande 

bild om det utvalda folkbiblioteket. Det var detta som fungerade som urvalskriterier för 

intervjuerna. 

5.3 Metod för analys 

I analysen kommer modellen som redan har beskrivits i kapitel 4 att användas för att 

analysera intervjuerna. Denna analysmodell användes i Anderssons och Skot-Hansen studie 
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som handlade just om folkbibliotekets roll i det lokala samhället. Analysmodellens syfte var 

att beskriva folkbiblioteket och vilka aspekter dess verksamhet har i samhället. Därefter 

använder man den för att placera in folkbiblioteket i ett av fyra hörn, så kallade fyra centrum 

som är kultur, kunskap, social och information. Detta för att se vad folkbiblioteket satsar på, 

vilket aspekt av deras verksamhet man prioriterar i samhället. Då jag också har valt att 

undersöka ett folkbibliotek för att undersöka dess roll i dess samhälle finner jag denna 

analysmodell väl lämpad för att analysera det insamlade materialet från intervjuerna.   

5.4 Etik 

När jag tog kontakt med de intervjuade via mail eller telefon informerade jag dem om 

uppsatsens syfte och vad för slags frågor de kunde vänta sig. Jag berättade även om att deras 

identitet skulle hållas konfidentiell. Några av dem ansåg inte att det var ett problem att jag 

använde deras riktiga namn medan andra insisterade på att deras identitet bara skulle vara 

känd för mig. Därför har jag valt att använda fiktiva namn på de intervjuade som A, B, C och 

D. Jag valde ut bibliotekarierna efter vilka funktioner de hade hand om inom folkbiblioteket 

vilket skulle göra det mer givande för mig att intervjua dem. De två första har jag skrivit vad 

de ansvarar för på biblioteket i kapitel 6.5 vilket var godkänt av dem men inte de andra två 

eftersom de ville hålla sin identitet hemlig. 

6 Presentation av Tingsryd, biblioteksplanen och respondenterna 

I detta kapitel ges en kort beskrivning av kommunen och biblioteksplanen. Resultaten av 

intervjuerna kommer också att presenteras samt biblioteket själv.  

6.1 Tingsryd kommun 

Tingsryds kommun bildades 1971 och ligger i Kronobergs län. Kommunen består av flera 

tätorter som Tingsryd, Ryd, Väckelsång, Urshult, Linneryd, Konga, Rävemåla och Fridafors 

(Tingsryd 2015). Befolkningen i kommunen Tingsryd beräknades vara 12 260 år 2015. Kända 

varumärken i kommunen Tingsryd inkluderar men är inte begränsat till Hammarplast, 

Bröderna Nelsons fröer, Linder Aluminiumbåtar och Trensums Food AB. Det mest kända 

varumärket av alla är möjligen varuhuset Börjes i tätorten Tingsryd där man kan både köpa 

varor och ta en fika. En annan sak som utmärker kommunen Tingsryd är Tingsrydtravet som 

byggdes 2003 och är en så kallad milebana. Tingsryd har också ett ishockeylag som heter 

TAIF.  
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6.2 Tingsryds bibliotek 

Det finns sju bibliotek i Tingsryds kommun varav 5 av dessa är skol-och folkbibliotek. 

Biblioteken finns i Tingsryd, Ryd, Urshult, Konga, Älmeboda, Väckelsång och Linneryd. 

Öppettider på biblioteket i tätorten Tingsryds är 10:00 -18:30 måndag till fredag och 10:00-

13:00 på lördag. Det är sju stycken i personalen, var och en ansvarar för sin del av 

verksamheten till exempel Boken Kommer, fjärrlån, systemansvarig, inköp, kravansvarig och 

barn. Biblioteket erbjuder tillgång till datorer, surfa trådlöst, skriva ut, kopiera, skanna, 

släktforska, boka handledning och fjärrlån. Det finns särskilda tjänster för de som behöver 

läsa på ett annat sätt på grund av synskada eller andra orsaker. För dessa finns det böcker med 

storstil, talböcker, lättlästa böcker och punktskrift. Andra tjänster är att söka i deras databas 

efter böcker, musik och filmer, e-böcker, Nationalencyklopedin och författarlexikon. Man 

lånar ut lokalerna till föreningsmöten, ställer ut konstverk och ordnar pyssel och sagostunder 

för barnen. Det finns flera mediatyper på biblioteket som dvd filmer, musik-cd, ljudböcker, 

talböcker, kassetter, tidskrifter och dokument.  

Här under ser man Tingsryds biblioteks utlåning från 2015-01-01 till 2015-12-31. Det är 

uppdelat mellan vuxna, barn, ospecificerade och totalt. En del är ospecificerade då det är 

oklart om de ska delas in bland barn eller vuxna. Det är också uppdelat med skolorna 

inkluderade och exkluderade. Det är först uppställt utan skolorna och sen med skolorna. 

Resultatet visar att utan skolorna kom antalet utlån för vuxna, barn, ospecificerade och totalt 

att bli 58242, 67743, 375 och 126360. Med skolorna inkluderade blir det 64025, 88251, 686 

och 152962. Deras genomsnittslån per låntagare är 10.3 med skolorna exkluderade och 12.5 

med skolorna inkluderade. Dessa uppgifter kommer från en av bibliotekarierna från Tingsryds 

folkbibliotek. 

 

 

 

Diagram 1 
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Tingsryds utlån (Tingsryds bibliotek 2017) 

6.3 Biblioteksplanen 

Här ska vi se vilka mål som folkbiblioteket i Tingsryd har. Detta är deras biblioteksplan från 

2006 där målen står skrivna. Dessa mål är: 

- Verka för lässtimulans och sprida läsglädje 

- Stödja självstudier och andra studier 

- Stimulera kulturell mångfald 

- Garantera medborgarna tillgång till all slags samhällsinformation (Tingsryds 

kommun 2006). 

Biblioteket ska särskilt uppmärksamma barn och ungdomar för att skapa och stimulera 

läsintresse. De ska även satsa på grupper som har svårigheter att ta del av kultur och 

samhällsaktiviteter. Detta är en process för att minska klyftor i samhället som är orsakade av 

sociala-ekonomiska-geografiska-eller utbildningsomständigheter. De ska ge tillgång till ett 

utbud som är av hög kvalité och god service. Alla ska mötas med respekt för deras 

individuella behov. Detta ska man uppnå med att ta till sig nya idéer och ny teknik. Utbudet 

ska utgå från låntagarnas intresse och vara mångfaldigt. Biblioteket ska vara ett naturligt 

kulturcentrum i kommunen, där man ska stimuleras av nya idéer och inspiration. En plats där 

man kan träffa andra med samma intresse. Man ska även kunna koppla av och njuta av 

stillheten på biblioteket. 
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6.4 Presentation av bibliotekarierna och intervjuerna 

Här redovisas resultatet av intervjuerna som jag har sammanfattat under fyra frågor. Samtalen 

spelades in på min mobil. Intervjuerna tog plats på biblioteket. Den första intervjun var den 

20/5 2015. Den andre var den 26/6 2015. Den tredje var 28/9 2015. Den fjärde var 8/10 2015. 

Jag har valt att kalla dem efter bokstäver i alfabetet som A, B, C och D varav den första 

intervjuade är A, den andre är B, den tredje är C och den fjärde är D. De två första tog jag 

kontakt med via mail medan de andra två skedde via telefon. De var valda efter vilka 

positioner de har inom biblioteket vilket gjorde att de skulle kunna svara mer utförligt på 

frågorna. En annan sak som spelade roll var om de var villiga att bli intervjuade eller om det 

fanns en möjlighet att kunna intervjua dem vilket vissa tillfrågade inte hade tid till att ställa 

upp på. Alla blev de informerade om syftet bakom intervjuerna. De två första godkände att jag 

skrev vad de ansvarade för på biblioteket men de andre ville hellre förbli helt anonyma.  

6.5 Intervju 1, bibliotekarie A. 

Bibliotekarie A är bibliotekschef och har jobbat i många år på biblioteket. Har delat ansvar 

över Boken kommer. 

Vilka mål har biblioteket enligt dig? 

Målen är de som Kultur och Fritidsnämnden har tagit fram och som finns i biblioteksplanen 

från 2006. Skälet till varför dessa inte har blivit uppdaterade är bland annat för att biblioteken 

har varit under utredning de senaste 8 åren. Utredningen är om alla biblioteken ska finnas 

kvar eller om några av dem ska läggas ner. Skälet till varför man skulle lägga ner är att det 

finns 7 bibliotek varav 5 fungerar som skol-och folkbiblioteket runt om i kommunen i de 

mindre samhällena, vilket vissa tycker är många jämfört med antalet invånare i kommunen. 

Därför disskuteras det nu om några av biblioteken i de mindre samhällena ska läggas ner. 

Detta ligger som en skugga över hela verksamheten och oroar såväl personal såväl som 

användare. Själv anser han att de ligger strategiskt utplacerade ute i byarna och att 

verksamheten fungerar bra. Det rör sig om en kostnadsfråga.  

Tidigare i år lades nämnden ner och därför har biblioteksärendena tagits hand av Barn-och 

Utbildningsnämnden. Vidare har kulturärendena tagits hand om av kommunstyrelsens 

kulturutskott. Det finns en ny biblioteksplan som har gjorts men det är oklart vilken av dessa 

som biblioteksplanen ska lämnas in till. De mål som är viktiga att nämna är att verka för 

läsglädje, stimulans av kreativitet och kultur samt olika typer av studier. Målen har arbetats 
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fram av tjänstemän och sen är det upp till politikerna att acceptera men efter varje omval så 

kommer det nya politiker med andra åsikter. Målsättningarna har därför ändrats under åren. 

Han anser därför att de verkligen behöver en förnyad biblioteksplan. Dock känner han sig 

relativt nöjd med de mål biblioteket har. 

Vad gör ni för att uppfylla målen? 

De senaste två åren har de satsat mycket på barnen från minst 3 års ålder. De har återupptagit 

sagostunder för barnen, de har anställt en ny barnbibliotekarie på heltid. Något de inte har haft 

på 15 år. Det var något som sparades bort ett tag. De har dock hela tiden haft som ledstjärna 

att arbeta med barn men att detta har hindrats för att de inte haft en barnbibliotekarie som har 

kunnat ägna all sin tid åt dem. En annan svårighet är lokalens storlek, de minsta barnen 

behöver sina föräldrar med sig vilket gör att det blir ont om platser. Ibland har de haft så 

många som 27 barn i lokalen varav de flesta har minst en förälder eller en annan vuxen 

släkting med sig. Det är då svårt att se till att alla har utrymme att röra sig på. Biblioteket har 

också tagit kontakt med dagis och förskolor för att höra vad de tycker biblioteket ska göra. De 

har nu ett bra samarbete med dessa vilket har saknats tidigare. Biblioteket har samarbetat sen 

tidigare med BBC där föräldrarna får en lapp om att när barnen är två år kan de komma till 

biblioteket och få en bok. De flesta kommer för att hämta boken enligt statistiken. De har inte 

haft mycket samarbete med själva skolan men detta hoppas han på att ska bli bättre. Detta på 

grund av att de har nu samma förvaltningschef och att han själv kommer att vara på vissa 

ledningskonferenser. 

Vilka funktioner har biblioteket?  

Biblioteken fungerar som en samlingsplats i kommunen. Han beskriver det som att folk 

kommer från runt om i trakterna och träffas på biblioteket. Detta för att utbyta erfarenheter 

angående böcker och läsning, prata med varandra, hitta information eller använda andra 

aspekter av verksamheten. Biblioteket är en naturlig samlingsplats för invånarna. Detta gäller 

speciellt för barnen som går i skolan där det är viktigt att ha ett ordentligt bibliotek med bra 

mediainnehåll och utbildad personal av pedagogiska skäl. Detta vill han framhålla som en av 

orsakerna till varför de har så höga utlåningssiffror. Att man har bra utbud av media, utbildad 

personal och integrerade skol- och folkbibliotek. Alla i personalen är inte bibliotekarier utan 

några är biblioteksassistenter som har gått utbildningen för assistenter. De har också som en 

ledstjärna att när någon slutar så ska de ersättas av en utbildad bibliotekarie. Vikten av 

utbildad personal är något som skolorna och barnvårdsomsorg också håller med om. 
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En annan orsak till deras höga utlåningssiffror är att de har haft ett bra medieanslag. Detta har 

dock sjunkit sedan 2005 med 200 000 kr. Detta är givetvis problematiskt eftersom det 

kommer allt fler upplagor av e-böcker, böcker, ljudböcker och andra former av litteratur som 

biblioteket köper in för att användarna frågar efter det. Detta kommer att ha följder i 

framtiden säger han som kan märkas om 5-6 år. Utbudet kommer inte längre vara så brett som 

tidigare och besöksantalet kommer att sjunka på grund av detta.  

Vilka grupper uppmärksammas inom komunnen? 

Barnen är en av dessa grupper man ägnar skärskild uppmärksamhet åt men även flyktingar 

och invandrare. Åt dessa köper man in litteratur på deras språk som somaliska, ryska och 

arabiska med flera. Detta utbud är inte stort men det räcker för att kunna känna sig som 

hemma i sitt språk menar han. Vidare finns det planer på att ha sagostunder på arabiska på ett 

av biblioteken på grund av antalet barn där. Detta är något som har blivit efterfrågat. Detta 

kräver dock en som kan prata både svenska och arabiska som kan förklara vad biblioteket vill 

uppnå med sagostunderna så att föräldrarna kan vidarebefordra detta till sina barn. En annan 

grupp man har anpassat sig till är de handikappade. Man har ändrat om i lokalerna så att de 

kan komma in och titta sig runt om bland hyllorna även om det på vissa ställen finns ont om 

plats för att ta sig fram. Man har också något som kallas för Boken Kommer för de som inte 

kan ta sig till biblioteket. Man kör ut till dessa med böcker och pratar även med dem om vad 

de tyckte om böckerna de läste och vilka böcker de skulle vilja läsa. Detta säger han är djupt 

uppskattat av dessa personer. Dessa personer har ofta varit väldigt intresserade av litteratur 

men lider nu bland annat av dålig syn eller rörlighet. Detta kan leda till att de sitter ensamma 

hemma utan att kunna fortsätta med läsandet och för dessa har man då talböcker eller storstils-

böcker. När personalen då kommer med böckerna ser de hur personerna blir glada över att få 

nya böcker att läsa. Detta uppskattas också av deras släktingar som barn och barnbarn som 

också lägger märke till hur glada de blir över Boken Kommer.  

6.6 Intervju 2 bibliotekarie B.  

Bibliotekarie B har arbetat på biblioteket i flera år och har delat ansvar över inköp och 

fjärrlån.  

Vilka mål har biblioteket enligt dig?  

Målen är de som finns uppräknade i bibliotekslagen. Dessa mål är bland annat att man ska 

främja kulturen genom att erbjuda litteratur, man ska öka läsintresset och arbeta för 
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åsiktsfrihet. Man ska också stödja och hjälpa minoritetsgrupper som invandrare men också 

även språkminoriteter. Detta i syfte att hjälpa dem integrera sig i det svenska samhället och 

bidra till att skapa en mångfaldskultur. Andra grupper som man satsar mycket på inom 

kommunen är barnen, äldre och funktionsnedsatta. Man har också mål som är framtagna i 

biblioteksplanen men eftersom den inte är uppdaterad är det inte mycket man rättar sig efter 

den. Han anser att bibliotekets mål är bra men kan bli bättre. Han säger vidare att biblioteket 

är på rätt väg när det gäller målen. 

Vad gör ni för att uppfylla målen? 

Man har satsat mycket på barnen. Detta har man gjort genom att man har anställt en 

barnbibliotekarie. Man har anordnat sagostunder och pyssel där man bland annat tillverkar 

dockor med mera. Man köper in litteratur och media som musik och filmer som ska passa de 

olika gruppernas behov. Ett exempel på detta är att man köper in talböcker och storstilsböcker 

för de som har svårigheter att läsa på grund av förminskad syn. Man har Boken Kommer för 

de som inte kan ta sig till biblioteket på egen hand vilket biblioteket ordnar så de kan köra ut 

böckerna till dem. Detta är främst riktad mot äldre. Man har fjärrlån och köper in böcker på 

flera språk för dem som inte har svenska som moderspråk.  

Vilka funktioner har biblioteket? 

Biblioteket har många funktioner i kommunen och fungerar som ett allt-i-allo. Biblioteket är 

till exempel en förmedlare av information där man kan komma till biblioteket för att använda 

datorerna eller rådfråga bibliotekarierna. Bibliotekarierna visar också hur man ska använda 

datorerna, hjälper till med informationssökning och kan även hjälpa till med smartphones och 

surfplattor. Biblioteket sprider också nyheter om vad som sker i kommunen. Biblioteket 

fungerar som kulturcentrum i kommunen på grund av litteraturen, musiken och filmerna som 

man har på biblioteket. Man har också utställningar på biblioteket med konstverk som till 

exempel tavlor. Biblioteket är en mötesplats där man kan boka lokalen bland annat för att ha 

föreningsmöten. Det är också en plats för personer att träffas på för att prata med varandra. 

Detta är några av skälen till att man har höga utlåningssiffror. Andra orsaker är att man har 

flera filialer inom kommunen och att det är en landskommun. En bra budget har också 

bidragit tack vare att man har kunnat köpa in flera exemplar av populära böcker och att man 

har haft råd med ett bra utbud av böcker. Eftersom budgeten har minskat förväntas detta att 

försämras.    
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Vilka grupper uppmärksammas inom kommunen? 

Biblioteket satsar på de grupper som räknas upp i bibliotekslagen. Den grupp man 

uppmärksammar skärskilt mycket är barnen inom kommunen. Man har som tidigare nämnts 

anställt en barnbibliotekarie och anordnar speciella händelser för barnen. Man satsar på de 

äldre och rörelseförhindrade med Boken Kommer, talböcker och storstilsböcker. Man köper 

in böcker för språkminoriteter och invandrargrupper. En annan grupp man uppmärksammar är 

turisterna på sommarn. Då hjälper man till med information om olika turistattraktioner. 

Biblioteket är för alla och de som kommer in för att få hjälp får den i den mån bibliotekarierna 

kan erbjuda. 

6.7 Intervju 3 bibliotekarie C. 

Vilka mål har biblioteket enligt dig? 

Biblioteket ska vara öppet och tillgängligt för alla. Man ska kunna erbjuda litteratur till alla, 

både för nyttan och för nöjes skull. Biblioteken ska förmedla kultur. Det finns en 

biblioteksplan men den är inte uppdaterad och man använder den därför inte mycket. Man ska 

också hjälpa till med integration för invandrare.  

Vad gör ni för att uppfylla målen? 

Man erbjuder tillgång till litteratur, musik och film som ska passa för alla. Beståndet ska vara 

brett och innehålla det som är efterfrågat för att kunna uppfylla det målet. Man ska också ha 

litteratur på flera språk för de som inte har svenska som modersmål. Man hjälper folk med 

studier. Biblioteket ställer ut konstföremål från sitt samarbete med konstföreningar. Håller 

sagostunder och pyssel för barnen och man anordnar också författarbesök. Man har Boken 

Kommer för de gamla och rörelsehindrade som inte kan ta sig till biblioteket själva. 

Biblioteket försöker att nå ut till så många som möjligt med vad biblioteket kan erbjuda.     

Vilka funktioner har biblioteket? 

Biblioteket är en mötesplats där man kan träffas eftersom biblioteket är öppet för alla. Man 

kan komma dit för att få information om samhället och för att ta del av kulturen. Man kan 

komma dit för att sitta och läsa, att plugga och studera. Det är också en plats där man samlas 

för att diskutera med andra. Föräldrar kommer dit med sina barn för att läsa för dem och fika 

tillsammans.  
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Vilka grupper uppmärksammas inom kommunen? 

Man satsar mycket på barn och håller sagostunder och gör pyssel för dem på biblioteket. För 

de som inte kan komma till biblioteket har man Boken Kommer. Man gör mycket för de 

funktionshindrade som individer men inte så mycket för dem som grupp. En annan grupp är 

de som inte har svenska som modersmål för vilka man köper in böcker på deras språk. Önskar 

att man kunde jobba mer med intressegrupper då beståndet innehåller faktaböcker som kan 

vara till nytta för dem. 

6.8 Intervju 4 Bibliotekarie D. 

Vilka mål har biblioteketet enligt dig? 

Biblioteket ska vara för alla och kunna erbjuda något åt de olika grupperna i kommunen. 

Biblioteket ska vara en plats där man kan komma för både nytta och nöje. De ska stödja 

utbildningen, sprida information och göra kulturen tillgänglig. Deras biblioteksplan används 

inte mycket för den är gammal och behöver förnyas. 

Vad gör ni för att uppfylla målen? 

Biblioteket satsar på att ha ett brett utbud som ska passa för alla. Litteraturen ska vara på flera 

språk för att kunna passa invandrare men det är svårt att köpa in på grund av ekonomiska skäl. 

Därför har de inte mycket att kunna erbjuda av dessa böcker. Det ska också finnas böcker som 

passar för de som har dålig syn som stor stil eller talböcker. För de som inte kan ta sig till 

biblioteket finns det Boken Kommer. Hjälper de som studerar och lär ut hur man använder 

datorer och databaser till de som behöver det. 

Vilka funktioner har biblioteket? 

Biblioteket fungerar främst som en mötesplats. Man kommer dit för att träffas och diskutera 

med varandra. Föräldrar kommer med sina barn för att läsa och låna böcker åt dem. 

Biblioteket är också en plats man kommer till för att hitta information man behöver vilket 

personalen hjälper till med vad den kan. Det samarbetar med konstföreningar för att stödja 

kulturen och låter lokalen användas som en mötesplats av föreningar.    

Vilka grupper uppmärksammas inom kommunen? 

Man satsar mycket på grupper som har svårigheter med att själva använda bibliotekets 

resurser eftersom man känner att dessa behöver mer hjälp. De som inte kan komma själva till 
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biblioteket kör man ut böcker till istället. Man har litteratur för de som lider av dålig syn. För 

invandrare köper man in böcker på deras hemspråk. Den grupp man satsar mest dock är 

barnen. Man köper in mycket barnböcker, håller sagostunder och pyssel för dem. Biblioteken 

samarbetar med skolorna för att uppmuntra barnen till att läsa som ett sätt att stödja deras 

utbildning. Det är viktigt för deras framtid att ha en god läsförståelse anser den intervjuade 

och betonar att man måste satsa på dem tidigt i deras liv. Att de skapar en vana att gå till 

biblioteken för hjälp.  

7 Analys  

Detta kapitel kommer att handla om hur jag analysera resultatet av empirins resultat jag fått 

fram utifrån min frågeställning. Informationen jag fått fram ska nu bli svaren på frågorna. 

Detta kommer jag göra genom att använda analysmodellerna. Jag kommer börja med 

folkbibliotekens mål, sen kommer jag gå över till Tingsryds folkbibliotek för att se hur deras 

mål ser ut.  

7.1 Vilka mål har det utvalda folkbiblioteket? 

Här ska vi återigen se vilka mål som folkbiblioteket i Tingsryd har som vi tidigare sett under 

presentationen av deras biblioteksplan. Sen ska jag analysera biblioteket med hjälp av 

modellen för att avgöra i vilket av de fyra fälten biblioteket passar in bäst i. Detta kommer 

inte bli exakt eftersom biblioteket lär med sannolikhet passa in på alla fyra hörnen i mer eller 

mindre grad. 

Målen för folkbiblioteket är de som finns i deras biblioteksplan från 2006 och de som finns i 

bibliotekslagen. Detta innebär att de ska i huvudsak: 

- Verka för lässtimulans och sprida läsglädje 

- Stödja självstudier och andra studier 

- Stimulera kulturell mångfald 

- Garantera medborgarna tillgång till all slags samhällsinformation (Tingsryds 

kommun 2006). 

Var det framgår av deras plan så ska de som bibliotekslagen säger vara till för alla grupper 

men ska skärskilt ägna sig åt vissa grupper. Dessa grupper är bland annat barn och ungdomar 

där det är viktig att stimulera ett läsintresse, de som antingen har svårt att ta sig till biblioteket 

för vilka man har Boken Kommer eller de som behöver speciella medier som till exempel 

böcker i stor stil eller talböcker. Allas behov ska tillmötesgås med god service och 
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mediabeståndet ska vara av hög kvalité. Det ska också vara mångfaldigt och grundat på 

långtagarnas intresse. Biblioteket ska vara ett centrum där folk kommer dit för att ta del av 

kultur, information och umgås med andra. Detta bekräftas av de svar som de intervjuade har 

gett. 

Alla de intervjuade nämner antingen deras biblioteksplan eller bibliotekslagen när de pratar 

om vilka mål biblioteket har men de lyfter också fram vad de själva anser är målen. 

Bibliotekarie A anser till exempel att målen som är viktiga att nämna är att man ska arbeta för 

stimulans av kultur och kreativitet, läsglädje samt att stöda olika typer av studier. 

Bibliotekarie B anser att målen är att man ska främja kulturen, öka läsintresset och verka för 

åsiktsfrihet. Man ska arbeta för minoritetsgrupper i samhället angående språk och invandrare. 

Andra grupper man också har som mål att satsa på är barn, äldre och funktionsnedsatta för att 

hjälpa dem att kunna använda bibliotekets resurser. Bibliotekarie C tycker att biblioteket ska 

vara öppet och till för alla. Man ska ha litteratur både för nytta och nöjes skull. Biblioteket ska 

förmedla kultur och hjälpa invandrare med integration. Bibliotekarie D understryker vikten av 

mål som att biblioteket ska vara till för alla i kommunen. Biblioteket ska vara en plats som 

erbjuder både nytta och nöje. Man ska stödja utbildning, förmedla kultur och sprida 

information. 

Dessa mål de specifikt nämner är alla knutna till bibliotekslagen, ett exempel på detta är 

bibliotekarie B:s mål om att man ska främja kultur, öka läsintresse och arbeta för åsiktsfrihet 

vilket står under paragraf 2 i bibliotekslagen (Bibliotekslagen SFS nr: 2013:801). Det gäller 

även för vad bibliotekarie C och bibliotekarie D anser om att biblioteket ska vara tillgängligt 

för alla. Även vad bibliotekarie A lyfter fram som mål är kopplade till bibliotekslagen 

eftersom biblioteken ska arbeta med att stimulera kreativitet, intresse för kultur, skapa 

läsglädje och stödja studier av olika former. 

Det är inte bara i bibliotekslagen som alla dessa mål räknas upp utan också i andra källor som 

manifestet skrivet av IFLA/UNESCO. Manifestet innehåller de mål som dessa organisationer 

anser är viktiga för väldens framtid och utveckling. Vidare tycker de att biblioteken är en kraft 

som arbetar med dessa mål och fungerar som en lokal resurs av kunskap och kultur i 

samhällena. Ett exempel på dessa mål är att de anser att biblioteken ska arbeta med att stödja 

studier och utbildning, stimulera kreativitet, sprida kultur och även skapa och stärka läsvanor 

(IFLA, u.å.). Dessa mål spelar stor roll för att utveckla och förbättra samhället för vilket 
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biblioteket är en viktig faktor enligt Vestheim (1992). Han menar att folkbiblioteken bidrar till 

att stimulera kreativitet, skapa identitet och inspirera till initiativ. 

Om man sammanfattar svaren från de intervjuade så ska biblioteken ska stimulera till 

kreativitet, främja kultur, öka läsintresset, stödja utbildning och arbeta för åsiktsfrihet. 

Biblioteket ska också sträva efter att hjälpa minoritetsgrupper, satsa på barn, äldre och 

funktionsnedsatta, vara öppet och tillgängligt för alla, kunna erbjuda litteratur till alla och vara 

en plats av både nytta och nöje. Sammanfattningsvis kan man säga att dessa mål som de 

intervjuade har uppgett är några av de viktiga mål som biblioteken båda ska och bör arbeta 

med enligt både bibliotekslagen och IFLA/UNESCO respektive. 

7.2 Vilken huvudfunktion har det utvalda folkbiblioteket i sin kommun? 

Jag ska nu börja tillämpa modellen för att analysera folkbiblioteket för att se vilket hörn den 

passar bäst in. Därigenom avgöra vilken huvudfunktion biblioteket har. Om vi börjar med 

kulturcentrumet så ser vi att det består av: 

- Hemlån av böcker, video- och DVD-filmer och CD-skivor 

- Programverksamhet i form av olika arrangemang som exempelvis författarbesök, 

samtal om böcker, utställningar, föreläsningar, sagostunder och skollovsaktiviteter 

- Mötes- och replokaler som ställs till förfogande 

- Bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet (Edlund 2008 s.18) 

Alla de intervjuade understrycker vikten av att biblioteket ska ha ett bra utbud av media i 

form av bland annat litteratur, filmer och musik som ska passa alla. Man ska kunna erbjuda de 

med nedsatt syn talböcker eller storstilsböcker samt att litteraturen ska finnas på flera språk 

för de som inte har svenska som modersmål. Det är viktigt att ha ett bra utbud av media för 

barnen som går i skolan och kommer till biblioteket enligt bibliotekarie A. Alla berättar att de 

ordnar sagostunder och pyssel för barnen vilket är något de tycker är viktigt att satsa på. 

Bibliotekarie B berättar att de har utställningar innehållande konst på biblioteket som en del 

av deras samarbete med konstföreningar något som Bibliotekarie C och D också säger. Vidare 

säger bibliotekarie C att man anordnar författarbesök. Enligt bibliotekarie B och D kan man 

låna ut lokalen till att användas som mötesplats för föreningar. De alla berättar att de anser att 

man ska arbeta med att tillgängliggöra kulturarvet. Man kan konstatera att dessa punkter 

under denna del av verksamheten är prioriterad av biblioteket. Nästa del av verksamheten är 

kunskapscentrumet som innehåller punkterna: 
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- Ger tillgång till datorbaserad information samt uppslagsverk 

- Tillgång till studieplatser 

- Användarundervisning i informationssökning 

- Målinriktad biblioteksorientering för studerande 

- Bistår vuxenstuderande med kurslitteratur (Edlund 2008 s.19) 

Alla bibliotekarierna nämner i deras intervjuer att biblioteket är en plats dit folk kommer för 

att få tillgång till information. Både bibliotekarie C och D berättar att de stöder studerande 

och när jag gjorde praktik på biblioteket berättade bibliotekarie B att man erbjuder ett rum och 

tar tiden på dem som gör prov. Man har dock inte rum för tyst läsning eller grupprum på 

biblioteket som kan fungera som studieplatser. Bibliotekarie B och D säger att de hjälper folk 

att lära sig hur man använder datorer och att söka information. Nästa del av verksamheten 

enligt modellen är informationscentrumet vilket innebär:  

- Innehavande av referensservice 

- Samhällsinformation på global, nationell och lokal nivå 

- Tillgängliggörande av teknologiska hjälpmedel såsom datorer, skrivare, skanner, 

kopieringsapparatur (här ingår tillgång till Internet och databaser) 

- Turistinformation 

- Informationsservice till näringslivet (Edlund 2008 s.19) 

Detta centrum påminner om kunskapscentrumet och har en del likheter. Alla respondenterna 

har uppgett i deras intervjuer att biblioteket är en plats dit folk kommer för information. Ingen 

har dock specificerat exakt vad det innebär. Bibliotekarie B berättar att biblioteket hjälper till 

med turistinformation mestadels på sommaren. De har teknologiska hjälpmedel som datorer, 

skrivare, skanner och kopieringsmaskin. Bibliotekarie B och D nämner att de hjälper folk att 

lära sig hur man använder datorer och databaser så de gör dessa tillgängliga. Angående 

informationsservice till näringslivet, innehava av referensservice och samhällsinformation har 

ingen av de intervjuade nämnt dessa i någon utförlig detalj. Den fjärde och sista delen av 

verksamhetsprofilen är socialcentrumet som definieras av följande punkter: 

- Tillhandahållande av en plats för rekreation och möten mellan människor 

- Rådgivning och konsumentupplysning 

- Tillgängliggörande av olika slags medier på svenska och på andra språk 

- Uppsökande verksamhet för dem som inte kan komma till biblioteket 

- Specialanpassade medier för människor med funktionshinder (Edlund 2008 s.20) 
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Bibliotekarie A beskriver biblioteket som en naturlig samlingsplats i kommunen där folk 

kommer och träffas på biblioteket. De gör det för att läsa tidningar och böcker, prata med 

varandra, hitta information med mera. Vidare säger han att detta gäller speciellt för barnen 

som går i skolan att biblioteket är en mötesplats. Bibliotekarie B håller med om att det är en 

mötesplats för folk att sitta och prata med varandra. Bibliotekarie C berättar att biblioteket är 

en mötesplats där man kan träffas eftersom biblioteket är öppet för alla. Man kan komma dit 

för att sitta och läsa, diskutera med varandra och föräldrar tar med sina barn till biblioteket för 

att fika och läsa tillsammans. Bibliotekarie D beskriver också biblioteket som en mötesplats 

dit folk kommer för att träffas och diskutera med varandra. Föräldrar kommer med sina barn 

för att läsa och låna böcker åt dem.  

Bibliotekarie B säger i sin intervju att folk kommer dit för att få hjälp och råd med saker. Att 

de hjälper dem hur man använder datorer, surfplattor och smartphones. Bibliotekarie C och D 

säger också att biblioteket är en plats för folk att hitta och få information vilket kan kopplas 

till detta eftersom information är ett vagt begrepp och kan i detta fall innebära mycket. Att 

biblioteket har medier på fler språk än svenska berättar alla respondenterna i sina intervjuer 

och bibliotekarie A räknar upp språk som ryska, somaliska, arabiska bland dessa. En annan 

sak de alla nämner i sina respektive intervjuer är att de har uppsökande verksamhet för de som 

inte kan komma till biblioteket vilket kallas för Boken Kommer. Det bibliotekarie A betonar 

är en viktig del av verksamheten och något som varmt uppskattas av låntagarna själva och 

deras familjer. Alla bibliotekarierna berättar att man har medier för de som har nedsatt syn 

eller inte kan se längre. För dessa har man storstilsböcker och talböcker som ett exempel på 

vad medier man har att erbjuda.  

Om man granskar alla de intervjuades svar på frågan om vilka funktioner biblioteket har så 

kommer man fram till att de överensstämmer med varandra i mer eller mindre grad. Man kan 

se att bibliotekarie A, C och D betonar mer hur biblioteket är en mötesplats där folk samlas 

och träffas för att tillbringa tid medan bibliotekarie B är mer inne på hur mångsidigt 

bibliotekets funktion i samhället är. Att man fokusera på barn är något som framkommer 

tydligt i intervjuerna, som ett exempel berättar bibliotekarie A att man satsat mycket på dem 

de senaste två åren. Man har anställt en barnbibliotekarie, man har förbättrat samarbetet 

mellan dagis och förskolan och hoppas att detta ska sträcka sig till skolan också i sinom tid. 

Alla de intervjuade berättar att de anordnar pyssel och sagostunder för barnen. Man satsar 

mycket på att hålla mediabeståndet brett för att alla ska kunna hitta något som passar. De som 

har nedsatt syn kan exempelvis låna talböcker eller storstil böcker, man har också böcker på 
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flera språk för de som inte har svenska som modersmål. Detta är något alla de intervjuar läger 

vikt på att man har ett bra mediabestånd som passar för alla grupper inom samhället. 

Bibliotekarie C vill att man ska kunna arbeta mer med intressegrupper eftersom man har bra 

mediabestånd av faktaböcker. Mediabeståndet kommer dock att minskas enligt bibliotekarie 

A och B eftersom bibliotekets budget har gått ner.  

Bibliotekarie B berättar att man gör mycket för personer som kommer till biblioteket som till 

exempel att hjälpa dem hitta telefonnummer, adresser, visar dem hur man använder datorer, 

smartphones eller surfplattor, hjälpa dem med informationssökning och mycket annat. Man 

kan gå till disken och fråga om råd eller ta kontakt med biblioteket via mail eller telefon om 

man behöver hjälp. Biblioteket hjälper till med att sprida information i samhället och fungerar 

som ett informationscentrum. Detta gäller även för turisterna på sommaren då man erbjuder 

information om olika turistattraktioner. De ställer också ut konstverk på biblioteket enligt 

bibliotekarie B och C. Bibliotekarie B och D säger i intervjuerna att man kan boka lokalen för 

föreningsmötet och att de samarbetar med olika föreningar i samhället. En annan sak är att 

alla de intervjuade också lägger vikt på hur biblioteket är ett kulturcentrum i kommunen vilket 

är för att de lånar ut böcker, filmer och musik. 

Jämför man med de punkter som räknas upp på de olika verksamheterna som biblioteket har 

och sedan tittar på vad bibliotekarierna berättar i intervjuerna kan man konstatera att mycket 

stämmer överens. Det finns dock några saker som de alla nämner och understryker, något 

Tingsryds bibliotek satsar mycket på. Flera av dem finns under kulturcentrumet. Bland dessa 

saker är utlånet av medier som böcker, filmer och CD-skivor, att man anordnar olika 

arrangemang som författarbesök, utställningar och sagostunder, det sistnämnda är något som 

alla de intervjuade betonade under intervjuerna. Att man låter lokalen användas av olika 

föreningar som håller föreläsningar och även aktiviteter man kan pröva på. Att biblioteket ska 

fungera som ett kulturcentrum i kommunen är något som står tydligt i deras biblioteksplan 

och är något bibliotekarierna också håller som viktigt. 

Biblioteket som ett kunskapscentrum är inte lika tydligt även om de gör en del av det som att 

de ger tillgång till datorbaserad information och visar hur man använder datorer för att bland 

annat söka information. De har inga riktiga platser för att studera men de kan ordna det om 

behovet uppstår, samma med att bistå studerande med kurslitteratur enligt vad 

bibliotekarierna berättar. Biblioteket fungerar också något som ett informationscentrum i 

kommunen då det ger tillgång till information från Internet, olika databaser och tillhandahåller 
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tekniska hjälpmedel som datorer, skrivare, skanner och kopieringsapparatur. Biblioteket 

hjälper turistbyrån att ha information tillgänglig för turisterna om kommunen tillsammans 

med andra företag, detta är dock något som görs mest på sommarn enligt bibliotekarie B. 

Sist är socialcentrumet i vilket vi återigen kan konstatera att mycket känns igen. Tingsryds 

bibliotek lånar ut lokalen som en plats för rekreation, biblioteket fungerar som en mötesplats i 

kommunen och man har olika typer av medier på fler språk än svenska. En annan sak som alla 

tog upp är att man bedriver uppsökande verksamhet för de som inte kan komma till 

biblioteket själva i form av Boken Kommer. De har olika slags medier som är anpassade för 

de med funktionshinder som talböcker och storstilböcker. Alla dessa punkter är något som 

märks tydligt i intervjuerna och betonas av bibliotekarierna.  

Dessa punkter som jag räknat upp kan kopplas till deras mål enligt biblioteksplanen och 

bibliotekslagen men också till vad jag har tagit upp i kapitlet tidigare forskning. Vestheim 

(1992) som jag innan nämnt underströk vikten av biblioteket beträffande kultur, utbildning 

och information och hur utifrån dessa biblioteket hjälper kommunen att utvecklas genom att 

möta kommunens behov. Något som Skot-Hansen & Andersson (1994) höll med om 

angående bibliotekens roll i samhället. Detta i sin tur kan kopplas till krisen som ägde rum på 

1970-talet när bibliotekens mål började ifrågasättas (Hedemark 2009). Istället för att man 

skulle prioritera utbildande litteratur av bra kvalité borde man satsa mer på minoritetsgrupper. 

Man skulle också fokusera mer på de lokala närsamhällena än vad man tidigare hade gjort. 

Detta ledde till att man övergick till att fokusera mer på att vara kulturhus i de lokala 

samhällena än att satsa på finkultur och utbildande litteratur även om dessa förblev en del av 

bibliotekens värderingar. De kulturpolitiska målen som antogs 1974 kan kopplas till denna 

förändring av bibliotekens mål (Carlsson 2013). 

En annan sak som har påverkat biblioteken är utvecklingen av teknik. Biblioteken har tidigare 

varit knutna till de platser där de låg och deras samling av litteratur. Nu med hjälp av den nya 

tekniken var detta inte länge en faktor och ett exempel på hur saker och ting förändrades var 

att man började gå ifrån samlingen av litteratur till digital information (Hedemark 2009). 

Tidigare hinder för att både samla och sprida information var nu till exempel inte längre 

gällande (Carlsson 2013). Diskussioner uppstod om vilka möjligheter de nya tekniska 

hjälpmedlen skulle ge upphov till och vilka förändringar de skulle innebära för biblioteken. 

En viktig sak att ta upp är hur väl bibliotekets mål överensstämmer med de som räknas upp i 

bibliotekslagen och i manifestet av IFLA och UNESCO. De gör som det är bestämt i lagen att 
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de ska satsa på grupper som barn och ungdomar, funktionsnedsatta och nationella 

minoritetsgrupper. Biblioteket verkar för kulturen, litteraturen och utbildningen i samhället, 

detta finns också med i manifestet (IFLA, u.å.) som tar upp flera liknande punkter angående 

kultur, utbildning och betydelsen av att skapa och stödja läsvanor för barn och ungdomar. De 

betonar också vikten av att biblioteken ska göra information tillgängligt för olika grupper i 

samhället och att biblioteket ska vara öppna för konstnärliga uttryck vilket biblioteket gör.  

Folkbiblioteket är som tidigare nämnt i den andra intervjun med bibliotekarie B en allt-i-allo i 

kommunen. Detta kan man tydligt se på hur många uppgifter biblioteket hanterar med tanke 

på de fyra hörnen. Att placera biblioteket in på modellen är därför inget givet val. Det lättaste 

valet skulle ha varit att säga att biblioteket är i mitten vilket inte skulle ha varit alltför fel. Men 

när jag går igenom resultatet från intervjuerna, mina egna intryck av biblioteket och sedan 

jämför med modellen väljer jag att placera folkbiblioteket mellan kultur och socialcentrumen. 

En av orsakerna är att bibliotekarierna själva anser att biblioteket är en samlingsplats i 

kommunen och att de anser att främja kulturen som ett av de viktigaste målen. En annan orsak 

är att punkterna på dessa hörn passar mest på folkbiblioteket. Folkbiblioteket har lagt ner 

mycket fokus på saker som är direkt knutet till dessa punkter som tas upp i detta hörn och 

även till annat som gränsar till dessa. Medan de satsar och utför mycket av de andra två 

hörnen så är det ändå detta som man väljer att verkligen framhålla som viktigt. Ytterligare 

orsak varför just där i modellen beror på folkbibliotekets biblioteksplan där deras kulturvision 

går ut på att man ska vara ett kulturcentrum och en mötesplats i kommunen. Detta är vad jag 

har kommit fram till när jag har bedömt och analyserat det resultat jag fått fram i min 

undersökning angående mina frågor vilket utgjort grunden till mitt arbete. 

8 Diskussion och vidare forskning 

Under detta kapitel kommer jag diskutera närmare angående Tingsryds biblioteksplan och vad 

Kungliga biblioteket skriver om biblioteksplaner eftersom detta har varit en stor del av mitt 

arbete. Vidare kommer jag ta upp om hur jag tycker min modell och metod har fungerat. 

Slutligen kommer jag ta upp mitt förslag till vidare forskning. 

I Tingsryds biblioteksplan står det att man ska ta till sig både ny teknik och nya idéer för att 

bättre kunna bemöta låntagarnas behov. Biblioteksplanen används inte mycket eftersom den 

är gammal och behöver uppdateras enligt de intervjuade. De mål som den innehåller arbetar 

man ändå efter som att till exempel satsa på barn och ungdomars läsvanor, minoritetsgrupper i 

samhället och verka för kulturell mångfald bland annat. Att biblioteket som det framkommer i 
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intervjuerna ska vara ett centrum för information och kultur samt en naturlig samlingsplats där 

personer kan komma och träffa varandra. Dessa mål överensstämmer med de som biblioteken 

enligt lagen ska arbeta med.  

Om man ser på Tingsryds biblioteksplan baserat på de punkter från undersökningen av 

Kungliga biblioteket (2012) som togs upp under stycket lagen om biblioteksplanerna kan man 

jämföra hur deras biblioteksplan står sig i förhållande till dem. Dock får man betänka att 

Tingsryds biblioteksplan inte är uppdaterad sedan flera år. Frågan är om biblioteksplanen är 

förståelig och går att omsätta i praktiken, att de stöds av bibliotekslagen, nationella såväl som 

internationella styrdokument och att planen ska omfatta all biblioteksverksamhet. Planerna 

ska beskriva mål och prioriteringar utan att vara alltför detaljerade eftersom de ska fungera 

under några år, man ska göra uppföljning för att värdera resultatet från arbetet. Sist att man 

ska göra hela personalen delaktig, att man undersöker vad kommunmedborgarna väntar sig 

från biblioteket och om planen fungerar ihop med målen för kommunen. 

Man kan då se att mycket stämmer in, som att målen är praktiska, förståeliga och stöds av 

styrdokument som IFLA/UNESCO:s manifest och Sveriges bibliotekslag. Planen är inte 

alltför detaljerad och alla bibliotekarier tycks vara införstådda med planen och målen även om 

man inte arbetar aktivt med den. Hur mycket man undersöker om vad medborgarna väntar sig 

av biblioteket kan jag inte svara eller hur mycket man utvärderar resultatet av arbetet man 

lägger ner. Biblioteksplanen går bra ihop med kommunens egna mål. 

De punkter som handlar om vilka fördelar det finns med att ha biblioteksplaner handlar om att 

planerna styr vilka arbetsuppgifter och delar av verksamheten man ska satsa på, vilka 

målgrupper man ska prioritera, vilka behov som är aktuella och vad som behöver utvecklas. 

Att använda planen rent praktiskt i arbetet, informera skolor om deras ansvar och del i planen 

och att samarbetet följer planen. Återigen visar sig det mesta stämma eftersom planen 

innehåller dessa punkter förutom att planen inte används i praktiken för att den inte är 

uppdaterad. Dock arbetar man enligt de mål den har vilket syns i intervjuerna då dessa mål är 

fortfarande aktuella. Biblioteket har ett bra samarbete med dagis och samarbetet med skolorna 

kommer att förbättras enligt bibliotekarie A. 

Det är lag på att man ska ha biblioteksplaner sedan 2005 (Kungliga biblioteket 2012) även om 

det finns bibliotek som inte använder sig av planerna i någon större utsträckning. Detta 

betyder inte nödvändigvis att det går dåligt för biblioteken som väljer att inte arbeta aktivt 

med sina planer. Det kan variera från bibliotek till bibliotek. Det kan bero på att man inte har 
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tillräckligt med personal och resurser att arbeta aktivt med planen eller att planen inte är 

anpassad för praktisk användning. I rapporten från det kungliga biblioteket (2012) i kapitel 

3.2 räknas några av rekommendationerna upp av vad man bör tänka på när man lägger upp en 

plan men också några av fördelarna med att ha en bra och genomtänkt plan. Några av de 

förslagen är att dem ska vara praktiska och lättförståliga, att de ska vara grundade i lagarna, 

att de ska vara detaljerade men inte alltför mycket och att alla ska vara delaktiga i både 

utformningen och utförandet av den. Fördelar är att man har något att rätta sig efter när det 

kommer till att prioritera vissa delar verksamheten och målgrupper och att den är gjord för de 

aktuella behov som biblioteket möter så man vet vad man ska satsa på under de närmsta åren. 

Angående Skot-Hansens modell som jag har använt i mitt arbete så fungerade den som jag 

förväntade mig. Jag visste från att ha läst om hur den ska användas och sett hur den fungerat i 

andras arbete att den skulle passa för mina syften. Den var enkel men effektiv att använda och 

gjorde det lättare att se vilken huvudfunktion folkbiblioteket hade genom att jämföra vad jag 

hade fått fram från respondenterna med de fyra verksamhetsprofilerna från modellen. Mitt val 

av metod är en annan sak som jag också är nöjd med då det gav mycket material till mitt 

arbete. I början av arbetet var jag inne på att använda mig av enkäter men nu i efterhand inser 

jag att det var bättre att använda mig av intervjuer eftersom det hade blivit svårare att få det 

material jag behövde till min uppsats genom enkäter. 

8.1 Föreslag till vidare forskning 

Folkbiblioteken har en rik historia bakom sig och deras betydelse för dagens samhälle kan 

nog aldrig bli forskat om för mycket. Det är därför viktigt att fortsätta att bedriva forskning 

om folkbibliotekens mål och syften i samhället. Det kan leda till mer förståelse för 

folkbibliotekens påverkan på samhället och hur deras arbete kan förbättras. Detta i sin tur kan 

leda till att samhället själv gynnas på det i slutändan eftersom folkbiblioteken arbetar för 

samhällenas bästa. Exempel på detta är att biblioteken kan bli bättre på att täcka för alla målen 

som de har i uppdrag att arbeta efter. Eller att de blir bättre på att specificera vad det är de ska 

lägga ner extra tid och resurser på. Därför är det av stor vikt att fortsätta forska om 

folkbiblioteken och att variera sätten och metoden bakom undersökningen. Därigenom kan 

man se skillnader/jämlikheter mellan resultaten och kan undersöka orsakerna till dessa. 

9 Sammanfattning 
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Syftet bakom denna uppsats var att jag skulle finna vilka mål det utvalda folkbiblioteket hade 

och vilken huvudfunktion det hade i kommunen. Det var för detta jag formulerade min 

frågeställning som bestod av två frågor: 

- Vilka mål har det utvalda folkbiblioteket? 

- Vilken huvudfunktion har det utvalda folkbiblioteket i sin kommun? 

Som analysmodell för att hantera materialet valde jag att utgå från Skot Hansens modell. 

Detta var för resultatet från intervjuerna för att fastställa i vilket hörn folkbiblioteket i 

Tingsryd skulle hamna i. Vilka mål som biblioteket fokuserade på och vilken huvudfunktion 

de hade i komunnen. Jag använde material som bibliotekslagen och organisationer som IFLA 

och UNESCO för att komma på det klara med folkbibliotekens mål. Jag har även valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer med personal och bibliotekschef.  

- Vilka mål har det utvalda folkbiblioteket? 

Det jag har fått fram är att folkbibliotekets mål är att främja samhället som helhet genom att 

skapa och uppmuntra läsvanor. Stödja utbildning, personlig som formell och bidra till 

mångkultur. Folkbiblioteken ska vara för alla och satsa på grupper som behöver mer skärskild 

anpassning från bibliotekens sida däribland barn, invandrare, gamla och funktionsnedsatta. 

Detta för att avlägsna klyftor i samhället. Alla ska behandlas med respekt för deras behov och 

man ska sträva efter att kunna bemöta dessa med nya idéer och ny teknik. Biblioteket ska 

fungera som en naturlig mötesplats där man kan träffa andra med liknande intressen samt 

också vara ett kulturcentrum för kommunen.  

- Vilken huvudfunktion har det utvalda folkbiblioteket i sin kommun? 

Tingsryds bibliotek har många funktioner i kommunen med mål som täcker nästan modellens 

alla fyra hörn. Detta till trots valde jag att placera den mellan kultur och socialcentrumen. De 

intervjuade betonar hur biblioteket fungerar som en mötesplats där man kan sitta och 

tillbringa tid tillsammans med andra men också för att ta del av kulturen i kommunen. Man 

satsar mycket på saker som faller under kulturdelen av bibliotekets verksamhet som 

utställningar, sagostunder och författarbesök. Att man bevarar och tillgängliggör kulturarvet 

för kommunens invånare. Socialdelen av bibliotekets verksamhet är att man kan komma in för 

rådgivning och upplysning, medier finns tillgängliga på mer än ett språk och är anpassade för 

personer med funktionshinder samt att man söker upp och hjälper dem som inte kan ta sig till 
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biblioteket. Detta är något som de intervjuade också framhöll som en viktig del av deras 

arbete. 
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Bilaga: Intervjuguide 

1) Vilka mål har detta biblioteket enligt dig? 

2) Vad tror du gör dessa mål så viktiga för biblioteket att följa? 

3) Vad tycker du om dessa mål(räcker de, behöver ändras, läggas till)? 
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4) Vad gör ni för att uppfylla dessa mål anser du? 

5) Är du nöjd med vad ni gör för att uppnå målen? 

6) Vilka grupper vill ni uppmärksamma i kommunen? 

7) Vilken funktion/roll tjänar biblioteket i kommunen tror du?  

8) Hur använder ni er bibliotekplan/vilken funktion tjänar den? 

9) Vilka orsaker kan det finnas för att ni har så höga utlåningstal jämfört med andra 

folkbibliotek runt om i Sverige?  

10) Har du något du vill tillägga, något du tycker saknas? 


