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Abstract 

The purpose of this thesis is to investigate what ideas there are about the future role 

of the public libraries in society, what challenges the public libraries may face and 

how the public libraries will continue to be a place to meet. The future of the public 

libraries has been, and still is, a discussed topic and many believe that public 

libraries have an obvious place in society. The thesis focuses on library plans from 

the ten largest municipalities in Sweden. The theory used to analyze the source 

material in the study is The Four Space Model made by Henrik Jochumsen, Casper 

Hvenegaard Rasmussen and Dorte Skot‐Hansen. This model consists of four 

“spaces”, learning, meeting, inspiration and performative space that represents 

different aspects of how to manage a library, these spaces were more or less 

represented in the library plans. The results of the thesis showed that the library is a 

popular meeting place and that the public library has an important role, as an 

institution, to play in the society. Results also showed that cooperation between the 

libraries in the same municipality, but also cooperation with public libraries in other 

municipalities is important for the future.   

Nyckelord 
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1 Inledning 

Hur ser framtiden ut för våra folkbibliotek? Kommer folkbiblioteken att finnas 

kvar? Det har förts diskussioner om folkbiblioteken kommer finnas kvar i framtiden 

och om de gör det, hur kommer verksamheterna se ut? Detta diskuteras i Finns 

bibliotek om 20 år? En antologi om framtidens bibliotek. Bland annat nämner man 

att den tryckta boken kanske fasas ut och får mindre plats i biblioteken som kan 

komma att se ut som arkiv eller kan de bli en form av kulturcentrum där böcker får 

samsas med scener, föreläsningar och andra kulturella aktiviteter (Borgin, 2011 s. 

23-25). Margareta Lundberg-Rodin, prefekt på bibliotekshögskolan i Borås menar 

att det är många folkbibliotek som har det traditionella utseendet med fokus på 

mycket bokhyllor och böcker. Hon ifrågasätter hur mycket av beståndet som 

egentligen behöver stå framme och att man istället kan magasinera en del av 

beståndet till antingen ett stängt eller ett öppet arkiv (Bibliotekstjänst, 2010 s. 84-

85). Framtidsdiskussionen finns inte bara i dessa böcker utan också i de 

biblioteksplaner som varje kommun ska ha för sina biblioteksverksamheter.  

Anledningen till att vi valt att skriva om folkbibliotekens framtid i denna uppsats är 

att detta ämne debatteras mycket och man diskuterar även utmaningar som finns 

mot bibliotekens framtida verksamheter. Denna uppsats undersöker därför hur man i 

de tio största kommunerna i Sverige arbetar för att uppmärksamma och minimera 

dessa utmaningar. Då invånarantalet för de tio valda kommunerna tillsammans blir 

ungefär tre miljoner, representerar de ungefär en tredjedel av den svenska 

befolkningen (Statiska centralbyrån, 2017) . 

1.1 Bakgrund 
Många ser folkbiblioteken som en självklarhet, det är något som ska finnas som en 

del av vårt samhälle. Många förknippar biblioteket med sin barndom, bland annat 

Jacob Dalborg som i boken Folkbibliotekens framtid? beskriver sina minnen om när 

han var på biblioteket med sin mamma för att låna böcker. För honom har 

folkbiblioteken en viktig folkbildande roll och det är litteraturen som har den största 

rollen (Bibliotekstjänst 2010 s. 25).    
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När det första folkbiblioteket uppstod i Sverige finns det en viss oenighet kring. 

Enligt Hansson (2005 s. 19) beror det på vart man väljer att lägga begreppet.  

Om man menar en biblioteksverksamhet som är reguljär där syftet var att sprida 

litteratur till en större del av invånarna kan man gå tillbaka till slutet av 1700-talet. 

Det går även att utgå från 1800-talets senare hälft då det i och med folkskolestadgan 

blev en etablering av ett så kallat sockenbibliotek. Det var små boksamlingar som 

oftast förvarades i skolorna och som prästerskapet skötte. Men om vi ska gå efter 

det moderna folkbiblioteket, det som vi är vana vid, uppstod det under tidigt 1900-

tal när biblioteksväsendet i Sverige blev en ny institution. Det nya var att 

amerikanska public library idéer kom till Norden, dessa idéer handlade främst om 

att folkbiblioteken nu skulle vara öppna för alla. Oavsett kön, bakgrund och 

levnadssätt skulle alla känna sig välkomna till biblioteken.  

I bibliotekslagen står det att varje kommun ska ha en biblioteksplan för sin 

biblioteksverksamhet, i lagen står det följande: 17 § Kommuner och landsting ska 

anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. (SFS 2013:801).  

2015 fanns det fortfarande kommuner som inte hade någon biblioteksplan och i 

många av de kommuner som hade en biblioteksplan var planen för gammal och att 

man inte har följt upp sin biblioteksplan och utvecklat en ny och aktuell (Kungliga 

biblioteket 2015 s. 7). Information om hur det ser ut nu år 2017 hittades inte. 

Ett problem som finns med biblioteksplanen är att det inte står någonting om hur 

den ska utformas och därför får varje kommun tolka det på sitt sätt, på grund av 

detta ser biblioteksplanerna olika ut. Enligt Joneta Belfrage, f.d. ordförande i Svensk 

Biblioteksförening finns det tre punkter som bör vara med i en biblioteksplan.  

En analys av biblioteksbehovet hos kommuninvånarna, en fördelning över ansvar 

och en samverkansplan mellan de olika bibliotekstyper som finns i kommunen och 

till sist bör en biblioteksplan innehålla en planläggning inför framtiden (Kungliga 

biblioteket 2001 s. 9). 

Meningen med att använda sig av en biblioteksplan är att kunna effektivisera dem 

resurser som finns på respektive bibliotek, att kunna göra anpassningar efter 

användarna och få en bättre utjämning genom samverkan. Biblioteksplanen kan 
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även vara bra att ha för att politikerna i kommunen ska få större och bättre koll på 

vad man gör på biblioteken och vilka områden som man satsar extra mycket på 

(Kungliga biblioteket 2015 s. 4-5). 

Nytt för bibliotekslagen från 2013 är 18 § “Den myndighet som regeringen 

bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det 

allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala 

biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som 

antagits har utformats och hur de används”. (SFS 2013:801). I och med den nya 

paragrafen i bibliotekslagen har Kungliga biblioteket fått i uppdrag att följa upp hur 

alla biblioteksplaner är utformade och hur varje kommun använder sin plan 

(Kungliga biblioteket 2013 s. 6).  

I studien tänker vi göra en analys på vårt valda källmaterial. Vi tänker utgå från vår 

teorimodell när vi läser biblioteksplanerna och sedan kommer vi att analysera 

resultatet av genomläsningen med hjälp av modellen. 

1.2 Problemformulering 

Det finns en oro för hur folkbibliotekens framtid ser ut och det är något som det har 

debatterats och skrivits en del om. Bland annat i två antologier där personer som 

arbetar nära biblioteken har diskuterat vad de tror kommer hända och hur 

biblioteken kommer utvecklas. Den ena av antologierna, Finns biblioteken om 20 

år? En antologi om framtidens bibliotek, innehåller texter från tolv personer som på 

något sätt har en koppling till bibliotek i sitt yrkesliv. De ger alla sin bild av hur de 

tror att biblioteksverksamheten kommer att förändras fram till år 2030.  

Författaren Johan Ellerström tror att biblioteken kommer få en roll som mer liknar 

ett arkiv, att byggnaderna dels kommer vara som de är nu och dels kommer vara 

kulturcentrum med kafé och olika typer av programverksamhet (Borgin 2011, s. 23-

25). I den andra antologin, Framtidens bibliotek?, har nitton personer intervjuats om 

vad de tror kommer hända med bibliotekens verksamhet.  

Jonas Arvidsson, vd på BTJ, tror till exempel att folkbiblioteken måste bli mer 

integrerade i andra verksamheter och samarbeta mer med dessa genom uppsökande 

verksamheter. Han tror inte att biblioteken kommer överleva om verksamheterna 
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ligger för sig själva och har egna agendor. Johanna Koljonen tycker att det är viktigt 

att biblioteken kan låna ut digitala böcker och dokument på ett enkelt sätt som ändå 

är lagligt (Kungliga biblioteket 2010 s.13, 50). För folkbiblioteken är det viktigt att 

man har en tydlig plan för hur man ska arbeta med sitt bibliotek, att man har en idé 

om vart biblioteken är på väg och varför våra folkbibliotek ska finnas kvar.  

Om man inte har en tydlig plan på hur man ska arbeta på sitt folkbibliotek kan det 

vara svårt att övertyga politikerna att de ska satsa på biblioteksverksamheten. Om 

inte politikerna blir övertygade kan de välja att dra ner på verksamheten för att 

kunna göra besparingar och då försämras verksamheten (Bibliotekstjänst 2010 s. 

152).   

Vi vill ta reda på vad några utvalda kommuner gör för att just deras bibliotek ska 

följa med in i framtiden, men även titta på vad andra röster i samhället har att säga 

om bibliotekens framtid. Det är ett mycket aktuellt och intressant ämne, det finns 

många olika syner på hur framtiden kan se ut för folkbiblioteken och i vår uppsats 

vill vi analysera texter som tar upp detta. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, genom four spaces modellen analysera vilka idéer 

som förekommer i biblioteksplaner om folkbibliotekens framtid. 

Våra frågeställningar är följande: 

 Vilken roll har biblioteken i samhället i framtiden enligt biblioteksplanerna? 

 Beskrivs det några utmaningar i biblioteksplanerna inför framtiden, och i så 

fall vilka?  

 Nämns det några områden i biblioteksplanerna som kan spela en viktig roll 

för biblioteksverksamheten i framtiden? 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie har inget annat analysmaterial förutom biblioteksplaner använts och 

därför kan vi bara uttala oss om det.  
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2 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om ämnet folkbibliotekens framtid, däremot finns det 

inte lika mycket forskning om ämnet med koppling till biblioteksplaner som denna 

studie fokuserar på. Därför kommer denna forskningsöversikt att fokusera på vad 

forskare har skrivit om folkbibliotekens framtid.  

Redan 1984 skrevs en artikel av Pat Coleman om hur viktiga biblioteken är för vårt 

samhälle. I “Public Libraries Can and Do Make a Difference: A Case to be Proved” 

skriver Pat Coleman att biblioteken redan på 80-talet var pressade från två håll, både 

från allmänheten och från myndigheterna angående om biblioteken gör någon 

faktisk nytta. Hon menar att folkbiblioteken kan ha svårt att hävda sig och att det 

förmodligen kommer finnas mindre och mindre ekonomiska medel att dela på i 

framtiden, vilket i sin tur gör att det blir större konkurrens mellan de statliga 

verksamheter som kan behöva pengarna och här tror Coleman att biblioteken 

kommer hamna i kläm. Detta, anser Coleman, kan bero på att varken allmänheten 

eller de som arbetar på folkbiblioteken riktigt kan förklara bibliotekens syfte.  

Enligt Coleman borde en serviceorganisations viktigaste uppgift vara att se till att 

tjänsterna man tillhandahåller utnyttjas till det yttersta, att inget bibliotek ska vara 

det andra likt utan anpassas efter de invånare som kommer till ett visst bibliotek.  

Pat Coleman ger förslag på ett folkbibliotek som har tagit fram en modell för att 

kunna möta både aktiva och potentiella användare (Coleman s. 57–58). 

Lars Höglund och Eva Wahlström (2015) skriver i “Stöder digitaliseringen 

biblioteksanvändningen?” om hur de tror att biblioteken kommer att förändras, 

deras fokus ligger på digitaliseringen. Enligt dem utgör digitaliseringen både hot 

och möjligheter för många av de medier som finns på våra folkbibliotek. Nya sorters 

medier, som e-böcker utmanar de mer traditionella (s. 495).  

Allt inom folkbiblioteken handlar inte om böcker och läsning, även fast det rör 

såklart en stor del utav det. Mycket på folkbiblioteken handlar även om att läsa 

annat än litteratur, t.ex. tidskrifter. Men även att sitta på biblioteken och studera, ta 

del av olika evenemang så som sagostunder, författarbesök och att kunna få råd och 

tips om informationssökningar. Höglund och Wahlström säger att man får räkna 
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med att digitala biblioteksbesök kommer att öka medan vanliga biblioteksbesök 

kommer att minska. De menar att istället för att gå till ett bibliotek för att låna 

böcker eller liknande går man dit av andra skäl, t.ex. de anledningar som har nämnts 

innan och att biblioteken istället blir som en mötesplats för många (s. 496–497). 

Ellen O´Hehir och Sue Reynolds (2015) tar i sin artikel “Highways and byways: 

future directions for Australian public libraries” utgångspunkt från de australienska 

folkbiblioteken men den känns lika aktuell för oss i Sverige och därför väljer vi att 

ha med den i denna forskningsöversikt. I artikeln går de igenom och diskuterar sex 

av de vanligaste begreppen som förekom i olika rapporter. De engelska begreppen 

är community, creativity, funding and fee-paying services, staffing, technology och 

literacy and digital literacy (s. 310). 

O´Hehir och Reynolds (2015) förklarar att i en av rapporterna nämns det att något 

som blir allt mer viktigt för folkbiblioteken är att biblioteket ska vara ett 

samhällsutrymme. De menar att eftersom tekniken tar upp så pass mycket tid av 

många människors liv och att vi lever ett tekniskt liv, börjar många känna att de 

saknar någonting. Det som de saknar är fysiska saker, såsom människor och fysiska 

platser och föremål. Teknik är ett hot mot folkbiblioteken men tekniken kan 

samtidigt vara till hjälp för att locka nya besökare till biblioteken och att öka 

tillgången av information. O´Hehir och Reynolds (2015) påpekar att det är viktigt 

för framtiden att biblioteken är medvetna om hur den nya tekniken kan påverka 

verksamheten (s. 309). 

I Leslie Fitch and Jody Warners (1998) artikel ” Dividends: the value of public 

libraries in Canada” redogör man för ett forskningsprojekt gjort av The Library 

Action Committee of the Book and Periodical Council, där man undersökt 

folkbibliotekens roll för olika typer av yrkesgrupper i Kanada men också vilken roll 

folkbiblioteken spelar för den kanadensiska kulturen. Man analyserar också vilken 

effekt de minskade ekonomiska bidragen till biblioteken har haft på samhället och 

landets ekonomi. Tidigt i projektet kommer det fram att en stor del av kanadensarna 

tycker att biblioteken spelar en viktig roll, på många olika sätt. En anledning till att 

biblioteken blir mer och mer viktiga, enligt Fitch och Warner, är att vikten av att få 

fram information har blivit större. Folkbiblioteken är en kostnadseffektiv källa för 
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information, vilket är till nytta för många, såväl privatpersoner som företag, för 

vilka man sparar pengar och tid, då de får hjälp att leta upp informationen och 

slipper göra det själva. Folkbiblioteken är även viktiga ur ett ekonomiskt perspektiv, 

menar Fitch och Warner, eftersom man genom att köpa in eller prenumerera på 

olika typer av media, ger ekonomiskt stöd åt t.ex. förlag, författare och tidskrifter 

(s.159). 

Hanna Carlsson (2013) skriver i sin avhandling ”Den nya stadens bibliotek” om att 

en kris som folkbiblioteket har fått gå igenom som biblioteken fortfarande går 

igenom är när spridningen av den digitala informations- och 

kommunikationstekniken ökade. Carlsson menar att detta har en stor betydelse på 

våra svenska folkbiblioteksverksamheter och på förståelsen kring hur deras uppdrag 

kan utföras. Den syn som många har kring vad ett folkbibliotek är och dess uppdrag, 

har formats av 1900-talets folkbildande och demokratifrämjande uppdrag där fokus 

låg på de tryckta medierna, främst boken. Det var många som förknippade våra 

folkbibliotek med att ha en litteraturfrämjande roll och att det var bara detta som 

biblioteken skulle ägna sig åt. Carlsson skriver att relationen mellan folkbiblioteket 

och den digitala utvecklingen är komplex. Den digitala utvecklingen ser man som 

ett hot och det finns en rädsla att komma efter i utvecklingen och på grund av det 

förlora användare (s. 48–49). 

What threatens public libraries? The viewpoints of library directors in Sweden 

(2014) är en artikel av Katarina Michnik, som även hon tar upp att om 

folkbiblioteken i Sverige inte hänger med i de samhälleliga förändringarna och inte 

heller möter förväntningarna hos befolkningen eller politikerna, så kommer den 

ekonomiska utdelningen från staten till biblioteken att minska. Enligt Michnik har 

hon hittat sju olika typer av hot mot folkbiblioteken. Hoten hon anser finns är: 

ekonomiska åtdragningar, sociala förändringar, synen på biblioteken från 

utomstående, den minskande användningen av biblioteken, bibliotekens policys, att 

man inom biblioteket inte når ut med den information man vill eller fullföljer de 

tjänster man säger sig tillhandahålla samt kompetensen hos bibliotekspersonalen. 

Dessa sju hot delas in i två grupper av Michnik, interna och externa hot. Katarina 

Michnik anser att en av anledningarna till att biblioteken är hotade är för att stora 

delar av befolkningen inte vet vilka tjänster och aktiviteter som biblioteken 
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tillhandahåller och bibliotekspersonalen har inte tillräckligt med kunskap om hur 

man ska marknadsföra dessa tjänster (s. 430).      

Johanna Rivano Eckerdal (2013) skriver i rapporten ”Att dela en helhetsbild” om tre 

projekt som har genomförts i Skåne genom det regionala projektet Folkbiblioteken 

som kulturhus, där man har utvecklat tre folkbibliotek till att bli kulturhus. Genom 

projekten framställdes det frågeställningar om bibliotekens roll och funktion i 

samhället. Även hur bibliotekariens roll kan påverkas och förändras av att 

folkbiblioteken går från hur det länge har varit till att utvecklas till något nytt.  

Att se våra folkbibliotek som kulturhus menar man i projekten inte är något nytt 

utan att det länge har varit en av bibliotekens roller att anordna aktiviteter och 

kulturevenemang för biblioteksanvändarna. De menar att det nya inte är att anordna 

aktiviteter utan det är innehållet i sig som ska vara det nya och kunna nå en bredare 

målgrupp. I och med projektet har biblioteken fått inspiration till nya typer av 

verksamheter som de förhoppningsvis kan nå ut med till de målgrupper som de inte 

nått ut till innan. Man understryker även vikten av att inte glömma bort litteraturen 

och att det är den som fortfarande ska prägla biblioteksverksamheten. 

Bibliotekarieyrket är något som man ser är under förändring och att denna 

förändring är något spännande och att det är ett viktigt yrke som innehåller flera 

olika arbetsuppgifter (Rivano Eckerdal 2013 s.1, 48, 50). 

Maija Berndtson (2012) börjar sin artikel “What and why libraries?: looking at what 

libraries might look like and why we still need them now and in the future” med att 

räkna upp ett antal orsaker som har gjort att biblioteken har behövt ändra på sig men 

Berndtson menar att det inte bara är biblioteken som behövt kämpa med dessa 

förändringar, utan hela samhället. Dessa orsaker är: e-boken blir allt vanligare, att 

det har blivit så enkelt att bara ladda ner musik istället för att köpa eller låna den och 

att man kan använda sin mobiltelefon till att komma åt information var som helst. 

Eftersom Berndtson säger sig kunna se så många negativa saker kring biblioteken 

vill hon, i sin artikel, istället fokusera på bibliotekens kapaciteter än på deras 

svagheter. Hon ger tre exempel på bibliotek som har hittat metoder som skulle 

kunna hjälpa dem, dessa bibliotek ligger i Malmö, Helsingfors och London. På 

biblioteket i London hade man tittat över sin servicemodell och istället byggt upp 
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den utifrån behoven och önskemålen som fanns hos invånarna, man tog bort ordet 

bibliotek i namnet på grund av att det hade en negativ betydelse för en del av 

befolkningen och invandrarna som inte stött på ett bibliotek innan kanske inte 

förstod dess syfte om lokalen bara hade namnet bibliotek. Maija Berndtson förklarar 

inte varför man gjort detta val närmare. I Malmö satsade man mer på att vara ett 

sorts kulturcentrum ”där människor njuter av att vara”. Det sista exemplet som 

Berndtson tar upp är ett bibliotek i Helsingfors som har vuxit fram ur det första 

internetbiblioteket i världen som. The Cable Book Library slogs ihop med den stora 

musiksamlingen hos Helsinki City Library och skapade Library 10 som, även om 

deras största fokus är musik och IT, har haft en väldigt stor mängd besökare. 

Besökarna har från början fått ta stor plats och de har mer eller mindre tagit över 

verksamheten och sköter det mesta utav Library 10´s aktiviteter (s. 13–14). 

 

När vi sökte efter tidigare forskning som handlade om folkbibliotekens framtid 

upptäckte vi att det finns flera olika faktorer som påverkar bibliotekens framtid. 

Exempel på dessa faktorer och hur de påverkar folkbiblioteken är bland annat att de 

kan få det svårt ekonomiskt eftersom både medborgare och myndigheter har svårt 

att se vilken nytta biblioteken gör. En annan faktor är digitaliseringen, fler och fler 

typer av medier går att få tag på i digitalt format. Detta kan vara både negativt och 

positivt för folkbiblioteken. Den utbredda användningen av e-böcker kan konkurrera 

ut de traditionella böckerna men allt på biblioteken handlar inte om böcker, man 

kommer också till biblioteken för att läsa tidningar, studera eller ta del av olika 

evenemang. Så trots att de digitala biblioteken ökar så kommer man antagligen 

fortsätta komma till biblioteken för det är en viktig plats att umgås och mötas på, 

eller delta i evenemang som anordnas där. Men den digitala utvecklingen kan också 

hjälpa till med att locka nya besökare och ge större tillgång till information. De 

artiklar vi använt oss av är viktiga i vår studie för att de tar upp viktiga aspekter i 

bibliotekens utveckling. Alla artiklar tar upp olika perspektiv och det hjälpte oss att 

få ett större perspektiv när vi gjorde vår analys. 
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3 Teori 

Som teori i denna studie om folkbibliotekens framtid har vi valt att använda oss av 

Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansens modell 

The four spaces. I avsnittet kommer vi att gå igenom vad modellen handlar om och 

hur den är uppbyggd. Vi kommer även att gå igenom hur modellen kan komma att 

fungera i studien.   

3.1 The Four Spaces Model 

Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen fick i 

uppdrag av Danmarks utskott för folkbiblioteken i kunskapssamhället att undersöka 

vilken roll som folkbiblioteken kan tänkas ha i samhället och modellen utarbetades 

efter det. Syftet med modellen är att ha med den i arbetet som ett bra verktyg till att 

utveckla, bygga och arrangera offentliga bibliotek. Tanken var också att modellen 

skulle vara till hjälp för att lättare se syftet och legitimiteten med folkbiblioteken för 

bland annat anställda, användare och speciellt politiker. The four spaces modellen är 

baserad på Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens modell från 1994, men 

istället för att bara vara en mall att ha som analyshjälp, visar modellen en bra 

framtidsbild som många folkbibliotek kan välja att gå efter (2012 s. 586).     

Bland nordiska bibliotek har four spaces modellen använts på olika sätt.  

I Trondheim i Norge har man omstrukturerat biblioteksverksamheten utifrån de fyra 

rummen och när det nya huvudbiblioteket i Oslo byggdes, utgick man helt och hållet 

utifrån modellen. Modellen har även använts som inspiration och hjälp när man har 

utvecklat biblioteksplaner och andra politiska styrdokument. Hur modellen har 

använts inom den bibliotek- och informationsvetenskapliga forskningen skriver inte 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) någonting om utan det 

skrivs bara om olika projekt som modellen har använts i (s. 594-595). 
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Figur 1. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens modell, 2012, s. 

589. 

 

Utgångspunkten för modellen består av fyra övergripande mål: 

1. Experience (erfarenhet) 

2. Involvement (medverkan) 

3. Empowerment (egenmakt) 

4. Innovation (innovation) 

De två första målen fokuserar på att individen ska få möjlighet att i ett komplext 

samhälle kunna skapa sin egna identitet, utvecklas och leva. De två kvarstående 

målen fokuserar istället på att stödja samhälleliga mål (2012 s. 589). 

 

Som en del av modellen presenteras det även fyra olika så kallade rum, inspiration 

space, learning space, meeting space och performative space. 

Däremot understryker Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012 

s. 590) att man inte ska se rummen som faktiska rum i biblioteken utan istället som 

rum där man kan hitta inspiration för att kunna uppnå de fyra målen. Här följer en 

djupare beskrivning av de olika rummen.  

 

3.1.1 Inspiration space (Inspirationsrummet)  

Inspirationsrummet handlar om att få nya erfarenheter som kan förändra våra 

uppfattningar. Detta kan ske genom olika typer av berättande och andra kulturella 
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aktiviteter. Meningen med detta rum förklarar Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen 

och Skot-Hansen (2012 s. 590) är att man ska gå ifrån sina vanliga val och för att 

kunna göra detta måste biblioteken öppna upp för möjligheten för känslomässiga 

och rationella möten. Genom att bli inspirerad och få ny inspiration kan man t.ex. 

hitta en ny genre eller att hitta ett nytt intresse genom att delta i evenemang. 

Folkbiblioteken har alltid setts som en plats där man ska inspireras genom bland 

annat sina fritidsaktiviteter, utbildning och intressen. 

 

3.1.2 Learning space (Lärande rummet) 

Detta är rum är till för barn, unga och vuxna att kunna utforska och upptäcka 

världen och genom det kunna öka sina kompetenser och möjligheter med en fri och 

obegränsad tillgång till kunskap och information. Detta kan ske genom bland annat 

kurser, lek och andra estetiska aktiviteter. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och 

Skot-Hansen (2012 s. 591) förklarar att en av folkbibliotekens styrkor är att det 

pågående lärandet kan ses som en samtalsbyggande process där utgångspunkten 

ligger i biblioteksanvändarnas egna erfarenheter och att det sker i en informell 

miljö. 

 

3.1.3 Meeting space (Mötesrummet) 

Mötesrummet ska vara en öppen plats där meningen är att medborgarna ska få 

möjligheten att träffa andra människor som både är lika och olika varandra. Detta 

utrymme ska vara en plats utanför arbetet och hemmet. Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen och Skot-Hansen (2012 s. 592) menar att i ett segmenterat samhälle 

behöver invånarna platser där man träffar människor med olika värderingar och 

intressen, vilket kan utmanas till debatter och diskussioner. Dessa möten kan ske på 

många olika platser, vardagsrumsliknande med tidningar och möjlighet till fika är 

ett exempel men även över nätet genom bland annat bloggar och chattgrupper kan 

dessa möten ske. 

 

3.1.4 Performative space (Performativa rummet) 

I fjärde och sista rummet, det performativa, handlar det främst om att användarna 

ska inspireras till, i mötet med konst och kultur att skapa nya konstnärliga uttryck, 
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allra helst i samspel med andra användare. De har tillgång till verktyg som ljud, 

video och skrivning som ska stödja den kreativa aktiviteten, användarna kan även få 

stöd för sina aktiviteter genom olika workshops med designers och multimedia 

utvecklare. Avslutningsvis kan detta rum fungera som en plats för användarna att 

publicera och sprida sina produkter och arbeten (Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen och Skot-Hansen 2012 s. 593).  

Dessa fyra rum och hela modellen i sig kan användas som inspiration och hjälp med 

arbetet under utvecklingen av folkbiblioteken mot framtiden och därför används 

modellen i denna studie. De fyra rummen representerar fyra viktiga områden som 

biblioteken kan arbeta med. Modellen är tydlig och därför är den ett bra och enkelt 

verktyg att använda sig av i analysen. Däremot tycker vi att modellen känns mycket 

centrerad kring den enskilda individen (användaren) och att de fyra olika rummen 

handlar om hur folkbiblioteken ska möta och arbeta för individen. Detta kan ses som 

en kritik i denna studie då biblioteksplanerna fokuserar på biblioteket som 

institution i lokalsamhället och inte lika mycket på den enskilda individen. På grund 

av detta kan man i analysresultatet missa att få med de som handlar om biblioteket 

som institution i lokalsamhället. 
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4 Metod 

Som metod i denna studie om folkbibliotekens framtid utifrån tio biblioteksplaner 

har four spaces modellen valts ut som den rätta. Här nedanför skriver vi  om vår 

datainsamling, vårt urval och avgränsningar, analysmetod och om analysens 

tillvägagångssätt. 

4.1 Insamling av data 

4.1.1 Datainsamling 

Eftersom en biblioteksplan är ett offentligt dokument och att det därmed är 

lättillgängligt på nätet var det inga problem att få fram de biblioteksplaner som vi 

hade valt som analysmaterial. Genom en enkel sökning på Google fann man den 

rätta biblioteksplanen. Viktigt var att dubbelkolla att den biblioteksplan man fann 

var den aktuella. Antingen att biblioteksplanen gällde fram till detta år, 2017, eller 

att den sträckte sig ytterligare några år framåt.   

4.1.2 Urval & avgränsningar 

Inom biblioteksväsendet finns det många olika sorters bibliotek, exempelvis 

universitetsbibliotek, sjukhusbibliotek, skolbibliotek och folkbibliotek. I denna 

studie kommer vi att fokusera på folkbibliotek som bibliotekstyp och därför 

kommer bara de delar ur biblioteksplanerna där det handlade om denna 

bibliotekstyp att analyseras. I studien har det fokuserats på biblioteksplanerna från 

Sveriges tio största kommuner, utifrån antalet invånare (Statiska centralbyrån, 

2017). Dessa är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, 

Örebro, Helsingborg, Norrköping och Jönköping. I dessa kommuner bor det 

sammanlagt ungefär tre miljoner invånare, vilket motsvarar en tredjedel av Sveriges 

befolkning. Därför representerar urvalet en stor del av befolkningen och analysen 

får en mer rättvis bild. 

4.2 Analys av data 
 

4.2.1 Analysmetod 

Som analysmetod i denna studie användes Four spaces-modellen som beskrivs i 

tidigare kapitel. Vi kommer att utgå från de fyra rum som modellen består utav i 
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analysarbetet. Inspiration space, Learning space, Meeting Space och Performative 

space. Modellen är tydlig och därför är den ett bra och enkelt verktyg att använda 

sig av i analysen. Varje biblioteksplan lästes utifrån dessa fyra rum för att se vad i 

texten som stämde in på respektive rum. Att använda oss utav four spaces-modellen 

som analysmetod kändes som ett bra val på grund av att varje rum speglade viktiga 

områden inom folkbibliotekens verksamhet som kan vara viktiga inför framtiden.  

När man väljer analysmaterial ska man fundera över om man i sin studie vill ha ett 

brett eller ett snävt material (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 

2017 s. 225-226). I denna undersökning blir materialet snävt i och med att den 

enbart fokuserar på tio svenska kommuners biblioteksplaner. Man kunde ha valt ett 

bredare material och ha med andra strategiska dokument och bloggar, men det 

skulle blivit ett för omfattande material för denna studie. 

4.2.2 Tillvägagångssätt 

Alla biblioteksplaner lästes först igenom en gång, då Ahrne och Svensson (2015 s. 

164) påpekar att man bör ytläsa sitt material en gång innan man börjar med analysen 

för att få en inblick i vad det består av. När detta var gjort delades 

biblioteksplanerna upp mellan oss och planerna lästes en gång till men nu utifrån 

Four spaces modellen för att hitta de delar som stämde in på varje rum. När även 

detta var gjort byttes planerna och man analyserade varandras planer. Efter detta 

steg gick varje biblioteksplan igenom för att se vad vardera person har hittat inom 

varje rum i modellen. Om man har hittat samma eller om man har hittat olika. Som 

nämnts i ovanstående avsnitt har de andra bibliotekstyperna förutom folkbiblioteket 

utelämnats vid läsningen av biblioteksplanerna.  

Alla fyra rum fick en bred spridning och det var inga specifika delar ur 

biblioteksplanerna som utelämnades som handlade om folkbiblioteken. Dessutom 

dokumenterades det vilka ämnen som förekom mest i varje plan. För att lättare ha 

ordning på analysen och inte blanda ihop rummen med varandra blev varje rum 

tilldelad en färg. Vi valde även att använda en till färg, då det märktes av att det 

fanns liknande innehåll i många av planerna som inte passade in på något av de 

redan befintliga rummen men som vi kände kunde bli en utökning av modellen. 

Detta rum skulle i så fall kunna handla om folkbibliotekens tillgänglighet, deras 
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öppettider, vart biblioteket är placerat och hur lättillgängligt det är för invånarna. 

När detta moment var klart redovisades och sammanställdes fynden. 
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5 Resultat 

I resultatavsnittet kommer vi att lyfta fram och visa vad de olika biblioteksplanerna 

som använts i analysen innehåller. Vad som dominerar i biblioteksplanerna, vilka 

områden som nämns ofta och andra viktiga delar som tas upp. Biblioteksplanerna 

tas upp en i taget för att de inte ska blandas ihop och att det är lättare att förstå 

vilken biblioteksplan som är vilken. Detta görs även för att man inför 

analysavsnittet lättare ska hänga med och veta vad biblioteksplanerna handlade om. 

5.1 Göteborgs biblioteksplan 

Genom visionen ”Folkbiblioteken – en självklarhet för göteborgarna: Tillgängligt – 

Relevant – Öppet” ska Göteborg stad satsa på folkbiblioteken. Med hjälp av sju 

målbilder om hur biblioteken ska vara, arbetar man framåt för att visionen ska bli 

verklig. ”Det komplexa biblioteket med det varierande innehållet” är den första 

målbilden som handlar om att folkbiblioteken ska vara mötesplatser med en grund 

av kultur och information. På folkbiblioteken inom Göteborgs stad ska användarna 

kunna kommunicera i tysthet genom att bland annat lyssna på musik, låna film och 

låna och läsa litteratur. En annan målbild är ”Det samtida biblioteket och öppna 

biblioteket”. Detta mål handlar främst om att biblioteken ständigt ska ha blicken 

framåt. För bibliotekens utveckling är det viktigt att biblioteken syns och är en del 

utav samhället. Biblioteken ska vara lättillgängliga och det är därför också viktigt att 

lokalerna är anpassade efter besökare med funktionsvariationer. Denna målbild 

känns extra viktig när man talar om framtiden för folkbiblioteken, då det känns som 

att för att biblioteken ska hänga med i utvecklingen måste man ha blicken framåt 

och vara uppmärksammad på vad som händer för att kunna utveckla biblioteket till 

det bättre. ”Det berättande biblioteket och inbjudande biblioteket” är ett tredje 

exempel på en av målbilderna. Denna målbild handlar om att folkbiblioteken ska ge 

användarna möjligheter till att genom möten finna vägar till kunskap och 

upplevelser. I och med den digitala utvecklingen med bland annat sociala medier, 

ska biblioteken bjuda in till en modern delaktighetskultur (Göteborgs stad 2013 s. 9-

12). 
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5.2 Stockholms biblioteksplan 

”I biblioteket tar människan makt över språk, fantasi och kunskap. Här är världen 

större”. Denna mening speglar vad hela biblioteksplanen för Stockholm stad handlar 

om. Utifrån citatet har man gjort fyra kategorier som ska symbolisera 

biblioteksarbetet. Den första är språk och berättelser där man ska arbeta med att 

väcka lusten med att använda språket och att kunna erbjuda olika verktyg till att 

använda det mer. Bland annat till att kunna påverka samhället och vidga sina vyer 

(Stockholm stad 2016 s. 4). 

Den andra kategorin är litteratur, det är inte bara litteraturen i sig som är viktig för 

Stockholms bibliotek utan samtalen om litteratur är minst lika viktiga.  

Bildning är den tredje kategorin, där man skriver att i Stockholms bibliotek finns det 

möjligheter till bildning, källkritik och informationshämtning. Den sista kategorin är 

demokrati. I biblioteken erbjuds det möjligheter till samtal om ämnen som berörs i 

samhället (Stockholms stad 2016 s. 4). 

Till dessa fyra kategorier finns det fyra underkategorier. Genom en kort 

sammanfattning av dessa kategorier kan man förklara att biblioteken i Stockholm 

ska finnas för alla och biblioteken ska fokusera på att locka till sig nya användare.  

Den absolut viktigaste resursen för biblioteken är personalen, det är personalen som 

ska vägleda och hjälpa användarna till att utvecklas. I biblioteksplanen skriver man 

att det är viktigt att man skapar ett förtroende mellan personalen och användarna 

och att personalen ska finnas nära till hands vid behov av hjälp (Stockholms stad 

2016 s. 6-9). 

5.3 Malmös biblioteksplan 

En stor del av Malmös biblioteksplan handlar om biblioteksutmaningar, där 

biblioteksrummet, bibliotekspersonal och bibliotekskompetens är de största 

rubrikerna. I planen skriver man att all verksamhet inom biblioteken ska utgå från 

bibliotekspersonalens kompetens. Man understryker att ”bibliotekskompetensen och 

bibliotekens erbjudande måste ständigt uppdateras för att kunna möta samhällets 

behov”. För att kunna göra detta är det viktigt att ha koll på omvärlden och utveckla 

sin kompetens. Biblioteken i Malmö behöver utveckla sin digitala verksamhet.  
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De menar att det inte räcker att utveckla digitala versioner av 

biblioteksverksamheten eller att göra digitala versioner av det traditionella beståndet 

(Malmö stad 2015 s. 7). Detta är en viktig del utav framtiden då mycket av det 

tekniska i samhället förmodligen kommer ta allt mer och större plats. För att våra 

folkbibliotek ska kunna följa med i den utvecklingen kan det vara viktigt att lägga 

tid på den digitala verksamheten.   

Bibliotekspersonalen och biblioteksrummet går lite hand i hand. I Malmös 

biblioteksplan skriver man att för bibliotekspersonalen och självklart 

biblioteksverksamheten är biblioteksrummet en viktig resurs. I och med att det 

under flera år har använts för många olika typer av verksamheter har man valt att i 

detta sammanhang kalla biblioteket för mötesplats. Biblioteket som mötesplats ska i 

Malmö ha en stor del i arbetet för att skapa en bättre trygghet och tillit. Man ska 

fördjupa och utveckla begreppet (Malmö stad 2015 s. 8). 

5.4 Västerås biblioteksplan 

Västerås biblioteksplan har åtta stycken mål som riktar sig till folkbiblioteken. Ett 

av målen, Huvudbiblioteket - mötesplats som bidrar till stadens attraktivitet handlar 

om att huvudbiblioteket ska vara en attraktiv och tillgänglig mötesplats, anpassad 

efter besökarnas olika behov. Man ska vara en plats som inspirerar till bildning och 

kreativitet genom olika aktiviteter. Åtgärderna som man vill genomföra för att nå 

detta mål är bland annat att en fördjupad studie av huvudbibliotekets framtida 

lokalbehov ska göras. Förslag tas fram för hur biblioteksmiljön på kort sikt kan 

anpassas efter det moderna bibliotekets behov. Man vill också öka bibliotekens 

öppettider (Västerås stad 2013 s. 5).  

Ett annat mål handlar om öppenhet - delaktighet - samverkan och syftar till vad man 

kan göra för att verksamheten ska präglas av öppenhet. Besökare ska kunna dela 

med sig av sina tankar och kunskaper till andra. Det ska finnas plats för andra 

aktörer att berika utbudet på biblioteket, t.ex. privatpersoner, föreningar och andra 

typer av verksamheter. För att nå detta mål vill man att biblioteket ska tillvarata 

besökarnas idéer och förslag och aktivt initiera nätverkande samt utveckla 

samarbetet med externa aktörer (Västerås stad 2013 s. 6). 
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Ett tredje exempel på målen i Västerås biblioteksplan rör folkbibliotekens 

verksamheter som man vill ska vara tillgängliga för alla. Man vill prova nya 

tekniker och metoder för att nå ut till de som inte kan ta sig till biblioteket och man 

fokuserar på behovet hos personer med funktionsvariationer i verksamhetens alla 

delar.  

För att uppnå detta ska man se till att tillgängligheten till talböcker ökas genom att 

användarna får möjligheten att själva ladda ner sina talböcker. Tjänsten ska 

marknadsföras till människor i alla åldrar som av någon anledning har svårighet att 

läsa text. Man vill också skapa en regelbunden dialog med företrädare för 

äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsvariationer för att kunna 

tillgodose dessa målgruppers behov och önskemål (Västerås stad 2013 s. 7). 

5.5 Örebros biblioteksplan 

Folkbiblioteken i Örebro län har tre stycken utvecklingsmål som man arbetar mot.  

För barn och unga vill Regionbiblioteket i Örebro arbeta med fortbildning och 

utveckling av läsfrämjande tillsammans med folkbiblioteken och olika 

samarbetspartner. En del av det arbetet heter Bokstart, som är ett projekt som riktar 

sig till små barn och vuxna i deras närhet. Ett av biblioteken i regionen kommer 

fungera som ett modellbibliotek då man vill undersöka hur man inom 

biblioteksväsendet skulle kunna arbeta utifrån FN:s barnkonvention (Region Örebro 

län 2016 s. 19).   

Ett av målen handlar om att regionbiblioteket vill att folkbiblioteken ska fungera 

som kulturella och gränsöverskridande demokratiska mötesplatser där medborgarna 

ska kunna vara delaktiga i att skapa en attraktiv biblioteksmiljö. Ett annat av målen 

rör samverkan över gränser. Genom samverkan med Sörmlands och Västmanlands 

län, vill man öka kompetensutvecklingen hos bibliotekspersonalen genom 

gemensamma utbildningar, samverkan mellan chefer och gemensamma nätverk. I 

Örebros biblioteksplan har man dessutom tre mål som är gemensamma för alla typer 

av verksamheter. Kvalitetsmålet, det ses som väldigt viktigt att 

biblioteksverksamheterna kvalitetssäkras. Man ska ge användarna ett så kvalitativt 

tjänsteutbud som möjligt. Tillgänglighetsmålet, syftar till att alla verksamheter ska 



 

21(42) 

 

vara tillgängliga i både fysisk och digital form. Man ska åtgärda eventuella 

tillgänlighetshinder som kan finnas. Det sista målet är samverkansmålet. Samverkan 

mellan de olika biblioteksverksamheterna anses viktigt för att allas utbud ska vara 

tillgängligt för så många av medborgarna som möjligt (Region Örebro län 2016 s. 8-

9, 19). 

5.6 Uppsalas biblioteksplan 

Att biblioteken ska vara en arena för fria åsikter och att användarna ska ha en fri 

tillgång till kunskap är det huvudsakliga i Uppsalas biblioteksplan, för Uppsala 

kommun är biblioteken viktiga. Oavsett om invånarna använder biblioteken fysiskt 

eller över nätet, öppnar det upp till att upptäcka nya världar och perspektiv. 

Inom biblioteksverksamheten har man i Uppsala valt att fokusera arbetet på tre 

huvudområden: Läsande, lärande och fri åsiktsbildning, Platsen: det fysiska, digitala 

och uppsökande biblioteket och till sist Biblioteket och omvärlden (Uppsala 

kommun 2017 s. 6, 10 och 15). 

Uppsalas bibliotek kompletterar den formella utbildningen genom att lägga mycket 

fokus på användarnas eget kunskapssökande. Detta genom att ha en fri tillgång till 

information och bibliotekens personal ska finnas där som en hjälpande hand. 

Man fokuserar även mycket på att utveckla det digitala biblioteket med en snabb 

och enkel logistik tillsammans med det fysiska biblioteket. Användarna får på så 

sätt även tillgång till bibliotekspersonalens kompetens genom en digital närvaro 

(Uppsala kommun 2017 s. 3). 

Biblioteken i Uppsala ska inspirera användarna till att vara delaktiga i bibliotekens 

verksamheter men också för deras egna skapande i berättande, skrivande och 

läsning. Viktigt för Uppsalas bibliotek är att biblioteken ska nå ut, det ska inte spela 

någon roll vart man som invånare bor, vare sig det är ute på landsbygden eller i de 

mer tätbebyggda områdena, alla invånare ska ha en likvärdig tillgång till biblioteken 

(Uppsala kommun 2017 s. 16). 
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5.7 Linköpings biblioteksplan 

Stadsbiblioteket i Linköping ska arbeta läsfrämjande för att kunna stärka invånarnas 

språkutveckling, livskvalitet och sociala hälsa. Bibliotekets mediebestånd ska väcka 

nyfikenhet och läslust och man ska använda berättelser och berättandet som redskap 

till lärande och för att skapa en samhörighet över generationsgränserna. Biblioteket 

ska väcka barn och ungdomars intresse till eget skapande och inspirera dem till 

berättande och högläsning både i hemmet och på biblioteken. 

Det är viktigt för Linköpings stadsbibliotek att vara med i den digitala utvecklingen. 

Biblioteket ska bland annat ansluta sig till sociala medier för att på så sätt nå ut till 

fler medborgare och man vill även ha en interaktiv hemsida. Biblioteket ska vara 

som ett digitalt lärcentrum och bidra till invånarnas digitala kompetenser och 

delaktighet i samhället (Linköpings kommun 2014 s. 3). 

En stor del i Linköpings biblioteksplan är samverkan. För att kunna forma en 

sammanhållen arena för biblioteksverksamheterna i kommunen kommer man att 

skapa en samverkansmodell över alla bibliotek i regionen. Det är viktigt att 

biblioteken samarbetar med det övriga samhället, som t.ex. med skola, förskola, 

BVC och föreningar (Linköpings kommun 2014 s. 12). 

5.8 Helsingborgs biblioteksplan 

I Helsingborgs biblioteksplan har man skrivit ner fem mål som man ska arbeta med 

för att utveckla och förbättra biblioteken. 

I ett av målen står det att man vill vara en arena för fri åsiktsbildning och fri tillgång 

till kunskap. Biblioteket ska vara en plats för fria åsikter och yttrandefrihet samt att 

man får den hjälp man behöver för att söka, ta emot och sprida information och 

idéer. Man ska erbjuda ett utbud av medier som passar så många behov och 

önskemål som möjligt. Man vill minska de klyftor och utanförskap som finns i 

samhället och därför läggs fokus på de prioriterade grupper som finns beskrivna i 

bibliotekslagen (Helsingborgs kommun 2016 s. 9).   

Ett av de andra målen beskriver man vill skapa välkomnande, kreativa och 

inspirerande mötesplatser för biblioteksanvändarna. Biblioteket ska vara en 

mötesplats som möjliggör en levande stad och som är tillgänglig utifrån invånarnas 
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behov. Biblioteken ska också vara en lekfull, kreativ och aktiverande plats för barn 

och unga. Man verkar också utanför sina egna lokaler för att möta nya målgrupper 

(Helsingborgs kommun 2016 s. 10).  

Ett tredje exempel är där man diskuterar hur man ska arbeta läsfrämjande och 

läsinspirerande då man vill att medborgarnas läsintresse ska öka och att Helsingborg 

ska bli en läsande stad. Biblioteket ska också ses som den självklara platsen för 

litteraturförmedling, det ska vara stadens “litteraturhus”. Man lägger särskilt fokus 

på de målgrupper som kan behöva stöd i sin språkutveckling och för att öka sin 

läsförmåga. För att uppnå detta vill man öka samarbetet med skolverksamheten, 

vuxenutbildningen och SFI (Helsingborgs kommun 2016 s. 11). 

5.9 Jönköpings biblioteksplan 

Jönköpings biblioteksplan är utformad runt fyra huvudrubriker som man kan anta 

liknar mål för verksamheterna. Det framgår också i biblioteksplanen att denna 

kommun vill arbeta mycket med att besökarna ska bli inspirerade när de besöker 

biblioteket.  

Det står t.ex. att biblioteken ska vara en neutral plats som speglar sina användares 

behov. Man vill öka bibliotekets öppettider och även införa meröppet för att öka 

tillgängligheten till biblioteksverksamheten och dess tjänster. Våra folkbiblioteks 

öppettider kan spela en stor roll i framtiden, då mycket i samhället handlar om 

tillgänglighet. Alla invånare har olika levnadsvanor och för vissa passar det att 

komma till folkbiblioteket en vardagsförmiddag medan det passar bättre på kvällen 

eller helgen för andra. Meröppet känns som en tjänst som kommer att utvecklas och 

nyttjas allt mer i framtiden då man som biblioteksanvändare kan besöka biblioteket 

exakt när det passar en själv. Man skriver också att biblioteket ska vara en plats för 

upplevelser och skapande. Föreningar ska få större möjlighet att använda 

bibliotekets lokaler. Det ska avsättas pengar för att biblioteken i kommunen ska 

kunna ha uppdaterade och interaktiva arenor (Jönköpings kommun 2016 s. 6-7).     

Samverkan är en annan punkt och där skriver man att en framgångsfaktor för 

biblioteken är att samverka med andra, inte bara myndigheter utan även med 

medborgarna. Med hjälp av samverkan mellan flera olika parter kan biblioteken 
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både försvara och utveckla sin position som en intressant plats att besöka för 

invånarna. De vill stärka bibliotekets roll som demokratisk plats genom samverkan. 

Under en rubrik beskrivs det att en av huvuduppgifterna för biblioteken är att arbeta 

med berättelsen oavsett medietyp, dessa medietyper ska vara relevanta, aktuella och 

hålla en god kvalitet. Biblioteken ska ha ekonomiska resurser för att kunna 

stimulera och skapa intresse för berättelser hos bibliotekets alla besökare men 

främst hos barn och unga (Jönköpings kommun 2016 s. 8-10).  

Den sista och kanske viktigaste rubriken är bibliotekspersonal och kompetens och 

här tar man upp att personalen är den viktigaste resursen. All verksamhet utgår från 

personalen och dess kompetens. För att fortsätta intressera medborgarna måste 

biblioteket våga gå nya vägar. Kompetensutveckling ses som något som ska 

uppmuntras, men också krävas av personalen utifrån de behov som verksamheten 

har nu och i framtiden (Jönköping stad 2016 s. 11). 

5.10 Norrköpings biblioteksplan 

Stadsbiblioteket i Norrköping har litteratur och lärande i fokus. Här tillhandahålls 

litteratur i relevanta format och det är en plats där både formell och informell 

utbildning främjas. I sin biblioteksplan har man fem stycken fokusområden där man 

vill lägga extra kraft.   

Det första området handlar om barn- och ungdomsverksamheten på biblioteken. 

Alla biblioteksverksamheter ska uppmuntra barn och unga till att aktivt vara med 

och påverka utbudet och tjänsterna som erbjuds. Ett annat område beskriver hur 

man ska arbeta med vuxnas lärande. Som en av aktörerna mellan det formella och 

det informella lärandet vill biblioteket öka den digitala delaktigheten men man vill 

också tillhandahålla lärmiljöer för studier och kurser i bibliotekets lokaler. 

Tillgänglighet är vad det tredje området handlar om. Alla invånare ska ha tillgång 

till bibliotekens olika tjänster. Denna tillgänglighet syftar till att man ska ha 

generösa öppettider, e-tjänster, medier på andra språk, IT-resurser och en 

uppsökande verksamhet (Norrköpings kommun 2015 s. 9).  

Alla bibliotek i Östergötland samarbetar aktivt för att bland annat utveckla 

verksamheten, öka tillgängligheten och bredda utbudet. I det sista målet diskuteras 
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att biblioteket ska vara en mötesplats både virtuellt och fysiskt. Här får både nya och 

gamla medborgare tillgång till olika medier, tjänster, lokalhistoria och 

samhällsdebatter samtidigt som de själva kan uttrycka sig (Norrköping stad 2015 s. 

9).   
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6 Analys 

Nedan redovisas och analyseras resultatet av studien. För att hålla ordning 

diskuteras resultaten under respektive “rum”. 

6.1 Inspiration space 

Inspirationsrummet fokuserar på att biblioteket ska inspirera till nya erfarenheter 

och att man bryter gamla mönster. Biblioteket ska ge inspiration genom att erbjuda 

användarna tillgång till olika typer av evenemang och aktiviteter (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen och Skot‐Hansen 2012 s. 590).                                     

I Göteborgs biblioteksplan fanns saker som kan tillhöra inspirationsrummet under 

flera rubriker. Bland annat har man skrivit att det är viktigt att användarna får möta 

både det som man känner till och efterfrågar, men att det är lika viktigt att 

användarna får möta sådant som är oväntat och det som överraskar och ger nya 

insikter (Göteborg stad 2013 s. 11). Det står även att biblioteket ska utmana, locka 

och inspirera användarna till att våga utforska de medier som man inte känner till 

sedan innan. Under rubriken för prioriterade grupper skriver man att biblioteken ska 

”utveckla metoder för att skapa nyfikenhet och intresse för olika typer av kultur, 

samhällsfenomen och livsvillkor” (Göteborg s. 15). Dessa två exempel står för 

mycket av det som Inspiration space handlar om. Framför allt att genom detta rum 

ska biblioteksanvändarna få möjlighet till att komma ur sina vanliga val och få 

chansen att prova på något som de annars inte är vana vid (Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen & Skot‐Hansens 2012 s. 590).  

I Helsingborgs biblioteksplan tar man upp de möjligheter som biblioteket kan ge 

medborgarna genom att vara en plats där människor har möjligheten att ta till sig ny 

kunskap. Man menar att biblioteken också ska vara platser där invånarna ska kunna 

inspireras och får möta nya världar. För att kunna vara en plats där detta sker krävs 

en atmosfär som är välkomnande, kreativ och inspirerande (Helsingborg kommun, 

sid. 9-11). I biblioteksplanen för Linköpings kommun tycker man att biblioteket ska 

vara en plats där alla människor ska hitta något som passar just dem oavsett vilket 

språk man talar eller om man har någon form av funktionsvariation (Linköping 

kommun 2014 s. 10). Läsfrämjande är en viktig del i Malmös biblioteksplan. 
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Besökarna ska se biblioteket som en verksamhet som ger tillgång till en meningsfull 

och inspirerande fritid (Malmö stad 2015 s. 10).  

Man vill att huvudbiblioteket i Västerås ska vara den självklara platsen för 

upplevelser, inspiration, information eller en plats där man bara kan vara (Västerås 

stad 2013 s. 6). Ett av utvecklingsmålen i Örebros biblioteksplan är att man vill 

arbeta för en utveckling av det läsfrämjande arbetet i en samverkan mellan alla 

folkbiblioteken och flera andra samarbetspartners i regionen (Region Örebro län 

2016 s. 19). Detta mål passar också in i läranderummet för att det handlar om att 

utveckla och fortbilda läsfrämjandet, vilket i sin tur bidrar till en mer allmänbildad 

och medveten befolkning.  

Sammanfattningsvis handlar inspirationsrummet mycket om att folkbiblioteken ska i 

sin verksamhet arbeta med att inspirera biblioteksanvändarna. De ska få möjlighet 

att möta nya världar, utvecklas och utmanas. Detta genom att det sker olika 

aktiviteter på biblioteken, t.ex. föreläsningar och bokcirklar av både privatpersoner, 

olika föreningar och bibliotekens personal. Det är för biblioteksbesökaren lika 

viktigt att både få möta det som man själv efterfrågar och känner igen som att möta 

det nya och överraskande. Folkbiblioteken ska erbjuda en rätt mix av medier i sitt 

bestånd så att alla besökare ska känna att besöket var meningsfullt. 

6.2 Learning space 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) förklarar, som vi 

skrivit tidigare, att läranderummet fokuserar på den utforskande och 

kompetensökande delen av en biblioteksverksamhet. På biblioteket ska användarna 

ha fri tillgång till beståndet för att kunna öka sina kompetenser och möjligheter.  

För att bidra till detta kan biblioteket erbjuda olika typer av estetiska aktiviteter och 

i de analyserade biblioteksplanerna diskuteras många olika möjligheter för att 

tillgodose användarnas behov (s. 591).        

I Göteborg ser man biblioteket som en viktig del i det livslånga lärandet, t.ex. anser 

man att biblioteket hjälper till både i det formella och det informella lärandet 

(Göteborg stad 2013 s. 15). I biblioteksplanen för Helsingborg tar man upp de 
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möjligheter som biblioteket kan ge medborgarna genom att vara en plats där 

människor har chansen att ta till sig ny kunskap, utmanas och utvecklas.  

Detta speglar mycket av det som learning space står för enligt Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012 s. 591) då de understryker att 

genom detta rum ska alla få chansen att, genom att upptäcka och utforska världen, få 

ny kunskap samt utmanas och utvecklas.   

Under en annan rubrik, står det att biblioteket ska bidra till kunskapsförmedling och 

utbildning. Man vill arbeta aktivt med språkutveckling och ökad läsförmåga hos de 

målgrupper som prioriteras i bibliotekslagen. Man vill också öka samarbetet med 

viktiga samhällsaktörer, t.ex. SFI, skolverksamheten och vuxenutbildningen.  

När det gäller den digitala delen av verksamheten vill man erbjuda utbildning för 

invånarna med inriktning på sökmetodik, informationsanvändande och källkritik 

(Helsingborg kommun 2016 s. 12). 

I Jönköpings biblioteksplan skriver man att man vill att biblioteket ska fungera som 

det demokratiska rummet i samhället där man stimuleras till läsning (Jönköping stad 

2016 s.7). Man anser att folkbiblioteket i Linköping är ett viktigt centrum för det 

informella lärandet, för invånarnas språk- och läsutveckling, för kunskap och 

information och för att få en digital delaktighet i kommunen. Man ska även bidra till 

medborgarnas digitala kunskaper och delaktighet i samhället (Linköping kommun 

2014 s. 10).  

I Norrköping anordnar man aktiviteter och evenemang på biblioteken och genom 

dessa kan man lära sig nya saker. I Norrköpings biblioteksplan står att biblioteket 

ska vara en plats för samhällsdebatt och en plats där man ska kunna uttrycka sig fritt 

(Norrköping stad 2015 s. 9).  

I Västerås biblioteksplan skriver man att man anser att biblioteket är viktigt för 

människors lärande, som fortsätter hela livet. Att behärska ett språk är en viktig 

nyckel till att vara en del av ett samhälle och för en persons utveckling och 

självförverkligande (Västerås stad 2013 s. 8).  

Som en sammanfattning om läranderummet ska folkbiblioteken bidra till utbildning 

och kunskapsförmedling. Biblioteken ska vara en del av det livslånga lärandet och 
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är ett viktigt centrum för det informella lärandet. Vissa bibliotek vill kunna erbjuda 

olika slag av utbildningar. Andra fokuserar på att samarbeta med 

vuxenutbildningen, skolverksamheten och SFI. Folkbiblioteket ska även den plats 

där alla besökare och användare kan finna kunskap, inspiration och rekreation. Detta 

passar även in i inspirationsrummet som det skrivits om innan. På grund av det 

digitala utvecklingen vill även många bibliotek gärna bidra till kommuninvånarnas 

digitala kunskaper och delaktighet i samhället. 

6.3 Meeting space 

Mötesrummet var det rum ur four spaces modellen som påträffades flest gånger i de 

utvalda biblioteksplanerna. Gemensamt för alla tio biblioteksplanerna är att de 

understryker att biblioteken ska vara en mötesplats för alla invånare, oavsett vilka 

förutsättningar man har. I Norrköping och i Helsingborg beskriver man 

mötesplatsen som en neutral och kravlös plats där man ska känna sig hemma. 

Norrköping menar också att mötesplatsen i våra folkbibliotek kan kallas för det 

publika vardagsrummet och att biblioteket som mötesplats är betydelsefullt både 

inom kulturen men även på ett strategiskt plan (Norrköpings stad 2015 s. 7).   

För den egna individen är sociala nätverk mycket viktigt, och mötesplatser kan spela 

en viktig roll här. I planerna menar man att genom sociala nätverk stärks 

delaktigheten, den sociala sammanhållningen och det skapas en social integration. I 

Malmö arbetar man för att tillgången till sociala nätverk för invånarna ska öka och 

att de kan känna sig delaktiga. Folkbiblioteken ska utveckla rollen som en social 

plats som är till för möten, uttryck och engagemang (Malmö stad 2015 s. 6).    

Något som togs upp i flera av biblioteksplanerna var att biblioteken ska vara en plats 

för samtal (Göteborg stad 2013 s. 10, Stockholm stad 2016 s. 8-9, Uppsala kommun 

2017 s. 11, Region Örebro län 2016 s. 19). Detta kopplas starkt till mötesrummet då 

det främst handlar om olika möten med människor, vilket öppnar upp för samtal. 

För samhället är det viktigt med mötesplatser där invånarna kan träffa nya 

bekantskaper (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen 2012 s. 592).  

I Göteborgs biblioteksplan skriver de om vikten av mötesplatsen för integrationen. 

De förklarar att genom att vara en mötesplats för personer med olika bakgrund och 
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levnadsvillkor ska det ge en bättre chans att bli en del av samhället och underlätta 

integrationen (Göteborg stad 2013 s. 15). Detta är något som även Jönköping tar 

upp i sin biblioteksplan där de skriver att biblioteken har en betydande roll för 

integrationen. Genom biblioteken, kan invandrare få ett första steg in i det svenska 

samhället vilket är mycket viktigt för att de inte ska känna sig utanför (Jönköpings 

stad 2016 s. 4). 

Som nämnts innan om mötesrummet är att detta rum ska vara en plats utanför 

hemmet och arbetet, precis detta skriver Uppsala om i sin biblioteksplan.  

De poängterar att biblioteksrummet ska vara en tredje plats för invånarna, en plats 

mellan arbete, skola och hemmet. Biblioteket ska vara en kravlös plats, där ingen 

behöver känna att man måste prestera (Uppsala stad 2017 s. 11).  

Mycket av det som tolkats att tillhöra mötesrummet har även kopplingar till de 

andra tre resterande rummen i modellen. Norrköping har bland annat skrivit i sin 

biblioteksplan att de ska ha en bra programverksamhet, ett bra språkcafé, kurser av 

olika slag och utställningar (Norrköpings stad 2015 s. 5). Detta kan kopplas till 

läranderummet då användarna kan lära sig nya saker genom att delta på de olika 

aktiviteterna och det kan även kopplas till det performativa rummet då man kan 

utvecklas inom sina kulturella uttryck. Inom alla olika aktiviteter och evenemang 

möter man människor och samtal uppstår förmodligen och därför kopplas även detta 

till mötesrummet.  

Det som är allra viktigast inom mötesrummet enligt de analyserade 

biblioteksplanerna är att biblioteket ska vara en mötesplats för kommunernas 

invånare och bibliotekens besökare. Mötesplatsen ska vara en kravfri plats för att 

ingen ska känna av att de måste prestera och att det inte finns några måsten för vad 

man ska göra och hur. Folkbiblioteken ska vara en plats för samtal och mötesplatsen 

kan man se som ett vardagsrum fast utanför sitt egna hem, där man kan träffa nya 

och gamla bekantskaper. För nyanlända kan folkbiblioteket vara en mötesplats för 

att komma in i det svenska samhället och lära sig det svenska språket. 
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6.4 Performative space 

Det performativa rummet är det rum som förekom minst gånger i 

biblioteksplanerna. Varför är svårt att säga, en anledning kan vara för att de andra 

tre rummen är mer välarbetade och att, framförallt meeting space och learning space 

är två områden som många kan se som en självklarhet på våra folkbibliotek och 

även två viktiga delar av framtiden för folkbiblioteken. Det performativa rummet 

handlade om det kreativa och konstnärliga skapandet, genom att inspireras med 

mötet med kultur och konst (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen 

2012 s. 593).  

I framför allt Malmös (2015 s. 8), Helsingborgs (2016 s. 5) och Linköpings (2014 s. 

10) biblioteksplaner poängterades det att folkbiblioteken ska vara kreativa rum där 

alla ska ha en chans till att utvecklas och kunna utveckla ett kreativt skapande. 

Malmö skriver att genom folkbiblioteken får invånarna möjligheten att kunna delta i 

kulturlivet och därigenom kunna utveckla sitt egna skapande (Malmö stad 2015 s. 

5). Jönköping har i sin biblioteksplan skrivit att varje folkbiblioteksenhet ska ha 

någon form av kreativ och skapande verksamhet (Jönköpings stad 2016 s. 10). Detta 

är en viktig del inom det performativa rummet som handlar just om att användarna 

ska utveckla sina kulturella uttryck och sitt skapande. I det performativa rummet 

handlar denna utveckling om kontakt med konst och kultur (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen 2012 s. 593). 

Det performativa rummets del i de analyserade biblioteksplanerna handlade allra 

mest om biblioteksbesökarnas egna kreativitet. Bibliotekens roll är att lokalen ska 

vara en kreativ plats för besökarna där de får chans att utveckla sitt skapande och 

kreativitet. Exakt på vilket sätt som denna utveckling ska ske på skriver inget 

bibliotek om men biblioteken ska ha en skapande verksamhet där besökarna ska ha 

få en chans att kunna utveckla sin egen kreativitet. 

6.5 Folkbibliotekets tillgänglighet 

I flera av biblioteksplanerna innehöll det punkter som handlade om bibliotekens 

placering och tillgänglighet. Detta är något som kan spela en stor och viktig roll för 

folkbibliotekens framtid. Med placering och tillgänglighet fokuseras det mycket på 

vart biblioteksbyggnaderna är placerade i samhället och bibliotekens öppettider. 
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Helsingborg understryker att det är viktigt att biblioteken finns och syns där 

invånarna befinner sig, vilket även Jönköping har skrivit, närheten är avgörande för 

folkbiblioteken. I Helsingborgs biblioteksplan skriver de att placering och 

tillgänglighet ska ses över (Helsingborg kommun 2016 s. 10). Man skrev bland 

annat att biblioteken ska möta invånarna där de befinner sig. Exempel på vart detta 

kan vara är äldreboende, shoppingcenter och vid badstranden. Hur de mer exakt 

tänker att biblioteket ska kunna befinna sig där användarna är nämns det ingenting 

om, men det kan förmodligen vara genom att användarna kan använda bibliotekens 

tjänster på sina mobiler och datorer, genom att lyssna på ljudbok eller läsa en e-bok 

(Jönköping kommun 2016 s. 6). 

Angående öppettider var det många av biblioteken som skulle se över sina 

öppettider och försöka utöka dessa. Uppsala skriver bland annat att avgörande för 

invånarnas användning av folkbiblioteken är generösa öppettider. För att få en hög 

användning av folkbiblioteken kan det vara bra att införa generösa och anpassade 

öppettider. Hög tillgänglighet av biblioteken är en framgångsfaktor enligt Göteborg 

stad. Jönköping skriver också i sin biblioteksplan att införa ”meröppet” och 

”lättöppet” för att utöka tillgängligheten för användarna och för att utveckla 

verksamheten (Jönköping kommun 2016 s. 5). 

Detta är en upptäckt utanför four-spaces modellen och detta skulle kunna bli en av 

de viktigaste delarna när man pratar om folkbibliotekens framtid, då tillgänglighet 

och bibliotekens öppettider känns som två delar som användarna efterfrågar mest. 

Det viktigaste för framtiden behöver inte alltid handla om innehållet på biblioteken 

och den verksamhet som man väljer att bedriva. Mycket kan också handla om att 

vart biblioteket är beläget och hur mycket det är öppet. Ju mer biblioteket är öppet 

och ju bättre läge som biblioteket ligger på, desto mer känns det som att 

befolkningen kommer fortsätta använda sig av biblioteken och dess tjänster. 
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7 Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt kommer först en diskussion och efter det kommer frågeställningarna i 

studien att besvaras utifrån det resultat som vi kommit fram till. Till sist kommer det 

förslag på fortsatt forskning kring ämnet som denna studie har handlat om.   

Som det har nämnts under tidigare kapitel kom vi i analysarbetet fram till en 

upptäckt som handlar om folkbibliotekets tillgänglighet och öppettider. Detta var en 

upptäckt utanför four-spaces modellen. Det var flera biblioteksplaner som skrev om 

vikten av placeringen av bibliotekets lokaler och biblioteks öppettider. 

Enligt oss är folkbibliotekets tillgänglighet och öppettider viktig för framtiden. 

Lokalerna ska vara där besökarna befinner sig och öppettiderna ska vara anpassade 

för att locka så många som möjligt. Det känns som att dessa två faktorer spelar en 

viktig roll inför hur våra folkbibliotek kommer att utvecklas. 

Om ett bibliotek ligger på en avskild plats minskar kanske besöksantalet men om 

det däremot ligger mitt i staden där folk alltid rör sig får biblioteket troligtvis fler 

besökare. Öppettider spelar också en viktig roll och folkbiblioteken måste anpassa 

öppettider utifrån invånarnas behov. Det bästa är att försöka ha så mycket öppet som 

möjligt eller åtminstone ha öppet när man märker att det är flest besökare under 

dagen. Den bästa lösningen kan vara att införa ”meröppet” på sitt bibliotek. 

”Meröppet” handlar om att biblioteksbesökarna kan komma och gå som man vill till 

biblioteket genom att låsa upp dörren med sitt lånekort. Öppettiderna för 

”meröppet” varierar mellan de bibliotek som har infört det. Men det brukar vara från 

morgon till kväll som man kan låsa upp med lånekortet. Genom detta måste inte 

invånarna anpassa sig efter öppettiderna när det finns bemannad personal på plats.   

I alla biblioteksplaner skriver man vad biblioteket erbjuder, varav mycket sker i 

bibliotekslokalen och att detta hör starkt ihop med bibliotekets tillgänglighet. Om 

tillgängligheten är bristfällig på något sätt. I form av lokalens placering, bristande 

öppettider eller anpassning för personer med olika funktionsvariationer, kan detta 

innebära att biblioteket förlorar besökare. Vilket i sin tur kan leda till att biblioteket 

inte får lika mycket pengar till sina aktiviteter och därför måste minska på dem. Så 

om tillgängligheten inte är bra så spelar det på sätt och vis ingen roll hur bra de 

andra faktorerna i verksamheten än är.    
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Vi tycker att resultatet av den analys som har genomförts blev bra. Det blev ett bra 

genomslag på resultatet och varje rum var mer eller mindre representerade i varje 

biblioteksplan. Några rum fick större genomslag, till exempel meeting space och 

learning space medan performative space fick minst genomslag. Men detta var inget 

överraskande då vi var medvetna om att resultatet kunde vara ojämnt och att något 

av rummen blev mer representerade än de andra.  

Under arbetet med studien kom vi i kontakt med mycket litteratur som handlade om 

folkbibliotekens framtid. Problemet med många av dessa var dock att det inte var 

någon vetenskaplig forskning utan mycket var författarens egna åsikter och tankar 

kring hur framtiden kan se ut för folkbiblioteken. På grund av detta tycker vi att det 

hade behövts mer riktig forskning kring ämnet. Det kan vara svårt, då man inte kan 

se in i framtiden och om man eventuellt gör en studie behövts det mycket tid och att 

den sträcker sig över flera år. Ett annat förslag på fortsatt forskning är att man 

försöker få in mer av biblioteksplaner eller andra strategiska dokument då detta inte 

fanns att hitta någonting om.  

 

7.1 Svar på forskningsfrågor 

Vilken roll har biblioteken i samhället i framtiden enligt biblioteksplanerna? 

Angående vilken roll som folkbiblioteken har i vårt samhälle, finns det olika svar 

och inriktningar beroende på vilken biblioteksplan man går efter. Enligt Jönköping 

har folkbiblioteket en viktig roll som kulturarena i samhället som för många 

människor är betydelsefulla (Jönköping kommun 2016 s. 4). I Norrköpings 

biblioteksplan skriver man att biblioteken är en plats för folkbildning och lärande 

(Norrköpings stad 2015 s. 5). Folkbiblioteken har en samhällsservice funktion i vårt 

samhälle och de ska vara samhällsbyggande genom att till exempel vara en kravlös 

plats för upplevelser och möten. Alla är välkomna och har rätt att vara på 

folkbiblioteken och använda deras tjänster och utbud oavsett vem man är. 

I vårt samhälle som ställer mycket krav, att man ska prestera bra och vara på ett 

visst sätt för att passa in, är det viktigt att det finns kravlösa platser där man inte 

behöver känna någon press. Som besökare och användare av biblioteken ska man få 
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vara precis som man är och inte känna av några krav. De aktiviteter som biblioteken 

anordnar ska vara för nöjes skull och de som deltar ska känna sig lika bra som alla 

andra.   

Behovet av att bibliotek i samhället kommer troligtvis i framtiden att bli allt större 

och för folkbiblioteken är det viktigt att kunna möta behovet på ett större plan. För 

att folkbiblioteken ska fortsätta kunna vara en viktig aktör av den 

kunskapsförmedlande och demokratiska rollen i samhället är det för biblioteken 

viktigt att ständigt utvecklas. Främst i Västerås och Malmös biblioteksplan 

understryker man att våra folkbibliotek har en viktig roll för det livslånga lärandet 

och genom att vara ett kunskapscentrum i samhället stärker invånarna sina 

möjligheter för ett livslångt lärande, en kulturell utveckling och stärka sitt egna 

ställningstagande.  

Detta sker främst genom att invånarna genom folkbiblioteken får en obegränsad och 

fri tillgång till information, kunskap, tankar och kultur (Malmö stad 2015 s. 2, 

Västerås stad 2013 s. 4).  

 

Beskrivs det några utmaningar i biblioteksplanerna inför framtiden, och i så 

fall vilka? 

I nästan hälften av biblioteksplanerna finns det specifika avsnitt där man tar upp 

olika utmaningar som folkbiblioteken kan komma att möta. I Malmös biblioteksplan 

säger man sig behöva utvecklas inom flera områden för att möta 

biblioteksbesökarnas behov och behovet av delaktighet, t.ex. anser man att 

biblioteken bör erbjuda fler sociala evenemang, både organiserade och spontana, för 

att locka fler besökare. Man anser också att för att kunna erbjuda en bra 

bibliotekskompetens måste man hålla koll på omvärldens framsteg och följa efter 

med genom att kompetensutveckla personalen (Malmö stad 2015 s. 4-7). I 

Linköpings biblioteksplan anser man att om biblioteken ska kunna möta samhällets 

behov och behålla sin viktiga roll när samhället växer behöver man mer resurser. 

För att kunna följa med utvecklingen måste man komma ihåg men även förnya 

språk- och läsutvecklingen, bistå med kunskap och information samt fungera som 
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kulturscen och mötesplats (Linköping 2014 sid.8). Jönköpings biblioteksplan 

beskriver framtidens bibliotek och vilka utmaningar man kan komma att möta i ett 

specifikt avsnitt. Där tar man bland annat upp att närheten till ett bibliotek kommer 

vara avgörande för att medborgarna ska vara upplysta och allmänbildade. En av 

lösningarna till att alla invånare ska ha tillgång till ett bibliotek tror man är att 

använda sig av så kallade pop-up-bibliotek. 

En annan utmaning är det ständigt ökade medieutbudet och hur man ska hitta i detta 

utbud. Därför måste biblioteken kunna garantera ett kvalitativt, brett utbud så att 

användarna ska hitta vad de söker (Jönköping, s. 5).  

Även i de övriga biblioteksplanerna nämner man mer eller mindre samma problem 

och vilka åtgärder som behövs men då inte lika tydligt och inte heller i specifika 

stycken.  

 

Nämns det några faktorer i biblioteksplanerna som kan spela en viktig roll för 

biblioteksverksamheten i framtiden? 

En av faktorerna som nämns, sägs kunna påverka folkbibliotekens framtid och är en 

av de viktigaste punkterna som nämns i vårt källmaterial, denna faktor är 

mötesplatsen. Genomgående i biblioteksplanerna beskrivs det att mötesplatsen är en 

viktig aspekt inom folkbiblioteken och dess framtid. Det skrivs om hur viktigt det är 

att folkbiblioteken kan fungera som mötesplatser och vad man kan och ska göra för 

att upprätthålla detta. Mötesplatsen kan vara det viktigaste området för 

folkbiblioteken. Detta är något som många har skrivit om, både i de biblioteksplaner 

som använts till studien men även i annan litteratur (Carlsson 2013 s. 51-53).  

Det finns olika fördelar med biblioteket som mötesplats beroende på vilken 

invånargrupp som man talar om. För exempelvis invandrare är biblioteken som 

mötesplats en viktig del för att komma in i det svenska samhället vilket Jönköpings 

kommun (2016 s. 5) skriver om i sin biblioteksplan. Att de får information om det 

samhälle de har kommit till, att de kan träffa personer som har varit med om 

liknande situationer men även att få träffa svenska invånare och att kunna lära sig 

språket genom samtal och möte med dessa. En annan invånargrupp är de personer 
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som känner sig ensamma och som inte har någon bekantskapskrets. Genom att 

folkbiblioteket i kommunen blir som en mötesplats, får dessa personer möjligheten 

att träffa nya människor och skapa nya kontakter som de inte annars kunde ha gjort 

och kunna skapa en egen bekantskapskrets. 

En vanlig plats på många folkbibliotek som ofta förknippas med att vara en klassisk 

mötesplats är bibliotekens tidningsavdelningar. Genom egna iakttagelser har vi 

märkt att det oftast är samma pensionärer som vid ungefär samma tid varje dag 

kommer för att läsa dagstidningarna. Om de inte hade gått till biblioteket för att läsa 

tidningen hade dessa personer kanske aldrig mötts och byggt upp en bekantskap.  

Det är viktigt för alla att man får träffa folk utanför hemmet och arbetet, därför kan 

folkbiblioteket spela en viktig roll här för att vara den plats där folk kan träffas och 

umgås på en neutral plats.  

Mötesplats är något som ofta kan förknippas med det fysiska, att mötena sker i det 

fysiska biblioteket. Men dessa möten kan lika gärna ske i det digitala biblioteket, 

något som Hanna Carlsson (2013) skriver om i Den nya stadens bibliotek. 

Hybridbibliotek, som är en kombination av det fysiska och det digitala biblioteket, 

är något som det diskuteras mycket om i folkbiblioteksdebatterna. Det har bland 

annat diskuterats om att det digitala biblioteket ska kunna vara en arena för möten 

och diskussioner precis som det fysiska biblioteket.  

 

Böcker är det som länge har präglat folkbibliotekens verksamhet. Biblioteket är en 

byggnad med böcker som är till för invånarna och det är de som har varit det 

främsta fokuset. Under de senaste åren har det varit mycket diskussioner om att 

böcker är på väg att försvinna och att folkbiblioteken kommer att fokusera sin 

verksamhet på andra områden. Under läsningen av biblioteksplanerna upptäcktes att 

inte någon av de tio analyserade biblioteksplanerna har skrivit om bokbeståndet och 

hur man ska arbeta med att utveckla och bevara det. Istället har det fokuserats 

mycket på andra delar av folkbiblioteket. Till exempel hur man ska locka en viss 

invånargrupp till biblioteket, hur man ska kunna erbjuda andra typer av aktiviteter 

som kan locka fler människor och hur biblioteket ska bli en så bra mötesplats som 
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möjligt. I några av biblioteksplanerna handlade det om att placeringen av 

folkbibliotekets lokal ska ses över för att se om det går hitta en attraktivare plats dit 

fler folk kan lockas (Göteborgs stad 2013 s. 12, Helsingborgs kommun 2016 s. 10 

och Västerås stad 2013 s. 5).  

På grund av att det ständigt sker förändringar inom dagens teknik och att 

producering och distribution av medier och kultur sker på nya sätt, börjar man 

ifrågasätta folkbibliotekets roll och de uppgifter som bibliotekarierna har (Rivano 

Eckerdal 2013 s. 6). Vanligtvis är biblioteksverksamheten komplex och Rivano 

Eckerdal (2013 s. 54) menar att om folkbiblioteken väljer att utveckla sin 

verksamhet mer åt ett kulturhus kan det bli ännu svårare att få grepp om 

utvecklingen.  

Istället kan det vara effektivare att fokusera på en del av verksamheten i taget och 

att på det sättet även få en bra helhetsbild utav folkbibliotekets verksamhet.    

Bristen på bibliotekarierna och deras roll i verksamheten var också något som 

upptäcktes i biblioteksplanerna. Bibliotekarierna spelar en viktig roll i att 

verksamheten ska fungera och det är märkligt att bibliotekarierna inte får en större 

del i biblioteksplanerna. I Jönköpings och Stockholms biblioteksplan understryker 

man dock att bibliotekspersonalen är den viktigaste resursen för våra folkbibliotek. I 

dessa två planerna skriver man att man vill kompetensutveckla och vidareutbilda 

personalen för att de ska kunna känna sig säkrare på att vägleda och hjälpa 

användarna till att utvecklas (Stockholms stad s. 6-9, Jönköpings stad s. 4).  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få reda på vilka idéer som cirkulerar i biblioteksbranschen 

angående vilken framtid som väntar folkbiblioteken. För att få en inblick i vilka 

idéer som fanns bestämde vi oss för att analysera biblioteksplaner från de 10 största 

kommunerna i Sverige sett till invånare.  

Folkbiblioteken har fört en kamp redan från början, antingen mot myndigheterna 

som bestämmer de ekonomiska bidragen som biblioteken ska få eller mot samhället 

som inte alltid förstått vad folkbiblioteken kan göra för dem. I bakgrunden beskrevs 

en del av folkbibliotekens historia, information om vad en biblioteksplan är för typ 

av dokument och hur olika de kan se ut.  

Genom undersökningen av biblioteksplanerna fick vi fram en empiri som visade att 

många ser folkbiblioteken som en självklar mötesplats där man kan samtala, skapa 

och vara social. Många av dokumenten som använts talar om att folkbiblioteken i 

framtiden kan bli mer som ett kulturhus där böckerna bara är en liten del av 

verksamheten, som också kan komma att bestå av föreläsningar, utställningar av 

olika slag och andra typer av aktiviteter som ska passa så många som möjligt.  

En annan stor del av materialet vi analyserade handlade om samverkan. Samverkan 

mellan biblioteken och andra företag och myndigheter men också samverkan mellan 

bibliotek i den egna kommunen och bibliotek på andra platser i landet ansågs som 

viktigt för folkbibliotekens framtid. För att analysera resultatet använde vi oss av 

The four spaces modellen och dess olika rum som beskriver olika sätt att organisera 

en biblioteksverksamhet för att den ska bli så bra den kan bli. 
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