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Abstrakt 
The aim of this bachelor’s thesis is to examine how public libraries work with adults. 

Adults in this case refers to people over 18 who visit the library for their own sake and 

who are not hindered in their use of the library by language barriers or reading 

difficulties such as dyslexia or impaired vision. To accomplish this aim we ask three 

questions: What official guidelines are there regarding libraries’ work with adults? 

What does the library offer adults? How do librarians work with adults? The method we 

used was interviews with three librarians at three different public libraries. We then 

used the Four space model created by the Danish researchers Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen and Skot-Hansen to analyse the results. The conclusions we came to was 

that even though a lot of the debate and research in this field focuses on children and 

other prioritized groups there actually is a lot being done for adults. Official guidelines 

on international, national and local levels rarely mention them, but perhaps they don’t 

need to since the work towards adults seems to be such an integral part of what a library 

is. We also concluded that although the libraries we examined did not deliberately use 

the Four space model to organize their work they did have activities that fit into all the 

different spaces of the model. 

 

Nyckelord 
publik service på bibliotek, folkbibliotek, vuxna, Four spaces, riktlinjer, bibliotekarier 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare, Magnus Torstensson och AnnaCarin Elf, 

för råd och stöttning under vårt arbete med uppsatsen.  Ett tack även till övriga studenter 

i handledningsgruppen för den konstruktiva kritik vi fått längs vägen. Vi vill även tacka 

de respondenter som deltagit i intervjuerna. 
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1 Inledning 
Under utbildningen till bibliotekarier upplever vi att mycket fokus har legat på 

skolbibliotek och skolbibliotekarierollen. Det är inte omotiverat; lagen om att alla elever 

ska ha tillgång till ett skolbibliotek är fortfarande relativt ny och det finns många skolor 

som ännu inte uppfyller det kravet. Det är därför inte osannolikt att tänka att flera av 

våra kurskamrater hamnar på ett skolbibliotek inom de närmsta åren när allt fler skolor 

åtgärdar denna brist. I mindre utsträckning har utbildningen tagit upp användare med 

andra modersmål än svenska; inte heller det omotiverat med tanke på att biblioteken den 

senaste tiden fått många användare som flytt från bland annat Syrien. Det område vi 

upplever knappt har berörts alls är den vanliga verksamheten på folkbiblioteken; den 

som inte benämns som “extra”, “speciell” eller “särskild” på något sätt, det vill säga 

normen. Vi var tidigt överens om att det var den här delen av verksamheten, som riktar 

sig till vuxna människor utan några speciella behov, vi ville undersöka i uppsatsen. Vi 

vill ta reda på vad folkbibliotek erbjuder sina vuxna användare, den osynliga normen. 

För att presentera och analysera resultaten används en modell för folkbibliotek som de 

danska forskarna Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-

Hansen har arbetat fram. Modellen kallas Four spaces och visar hur bibliotekets 

verksamhet kan belysa olika områden, som i sin tur uppfyller olika mål hos användarna 

(Jochumsen et al., 2012). 

 

1.1 Problembeskrivning 
I bibliotekens uppdrag ingår att främja litteraturens ställning, intresset för bildning och 

utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Denna verksamhet ska finnas tillgängliga 

för alla (Bibliotekslagen, SFS 2013:801, 2 §). Enligt samma lag måste biblioteken ägna 

särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättningar, minoriteter och 

personer som har annat modersmål än svenska, samt barn och ungdomar 

(Bibliotekslagen, SFS 2013:801, 4-5, 8 §§). Vi är intresserade av den användargrupp 

som blir kvar när de prioriterade användargrupperna har skalats bort från den 

övergripande gruppen “alla”, det vill säga det som man skulle kunna kalla för själva 

kärnan i verksamheten och som riktar sig till vuxna människor utan speciella behov. I 

denna grupp inkluderas även vuxna studerande på olika utbildningsnivåer. De offentliga 

biblioteken bör rätta sig efter olika riktlinjer. På internationell nivå finns 

IFLA/UNESCO folkbiblioteksmanifest som riktlinjer för hur folkbiblioteken bör arbeta 

med de prioriterade gruppernas behov såväl som riktlinjer för biblioteksverksamheten i 

allmänhet. På nationell nivå finns den ovan nämnda Bibliotekslagen. Ingen av dem 

beskriver arbetet med just den valda användargruppen och vi vill därför undersöka om 

det finns några riktlinjer på kommunal nivå som är specifikt inriktade på hur 

folkbiblioteket ska arbeta med vuxna. Vi planerar att ta reda på vad dessa riktlinjer i så 

fall innehåller och även hur arbetet sker i praktiken. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetet med folkbibliotekets verksamhet för 

vuxna användare bedrivs, sett från personalens synvinkel, med fokus på hur det 

praktiska arbetet ser ut och vad eventuella riktlinjer säger. 
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Frågeställningarna lyder:  

 

 Vad har biblioteket för riktlinjer för arbetet med vuxna? 

 Hur arbetar bibliotekarierna med verksamheten för vuxna?  

 Vad erbjuder folkbiblioteket vuxna i form av utbud, tjänster och aktiviteter? 

 

För att ta reda på detta intervjuas tre bibliotekarier, som arbetar på vuxenavdelningen på 

tre olika folkbibliotek, om deras arbete. Dessutom granskas kommunernas 

biblioteksplaner samt bibliotekens programbroschyrer. 

 

1.3 Avgränsningar 
När vi undersöker hur det praktiska arbetet sker kommer vi inte att titta på verksamhet 

som riktar sig specifikt till de så kallade prioriterade grupperna, det vill säga barn och 

ungdomar från 0 till och med 17 år, personer med funktionsnedsättningar, personer med 

andra modersmål än svenska och personer som av olika skäl inte själva kan besöka 

biblioteket. Vidare inkluderas endast de som tar del av bibliotekets verksamhet för sin 

egen skull och inte de som enbart kommer med sina småbarn, eller som personlig 

assistent åt någon som behöver särskilt stöd. Av praktiska skäl inkluderar vi vuxna 

studerande vid Komvux, folkhögskola, universitet eller motsvarande då vi saknar ett 

effektivt sätt att skilja på personer som lånar facklitteratur på grund av personligt 

intresse och de som gör det för sina studiers skull. När vi talar om vuxna studerande 

exempelvis i samband med kurslitteratur är det denna typ av studenter vi menar. 

 

Vi har inte heller utrymme i vår uppsats att göra en uttömmande undersökning av alla 

Sveriges kommuner utan kommer att begränsa oss till tre stycken kommuner av 

varierande storlek. Vi kommer inte att titta på vilka åsikter användarna har, utan enbart 

fokusera på bibliotekspersonalen. Vi undersöker inte några andra bibliotek än 

folkbibliotek och vi intervjuar inte heller personal ute på de olika filialerna inom de 

undersökta kommunerna. 

 

1.4 Disposition 
Vi inleder vår uppsats med att beskriva våra tankar kring ämnesvalet, vilket problem vi 

vill undersöka, samt syfte och frågeställningar. Första kapitlet innehåller även de 

avgränsningar vi gjort, samt detta dispositionskapitel. I kapitel två presenteras en kort 

historisk överblick över folkbibliotekens framväxt i Sverige och de internationella och 

nationella riktlinjer som gäller för folkbiblioteken idag. Anledningen till att vi 

inkluderar folkbibliotekens historia är för att visa på verksamhetens utveckling från att 

enbart vara en boksamling till att bli så mycket mer. Vi har valt att lägga den teoretiska 

modellen som tredje kapitel, före tidigare forskning och litteraturgenomgång. Då 

kapitlet om tidigare forskning strukturerats utifrån den teoretiska modellen känns det 

rimligt att presentera modellen ordentligt innan den börjar användas i uppsatsen. I 

kapitel fem beskrivs de metoder som använts för datainsamling, hur urvalet gjorts samt 

etiska ställningstaganden. I sjätte kapitlet presenteras resultatet. Här har vi valt att dela 

upp texten både tematiskt efter teorimodellens platser och efter kommun, så att varje 

bibliotek kan urskiljas tydligt i svaren. Denna uppdelning görs för att resultatet ska vara 

tydligare och mer lättläst än om svaren blandats på ett mindre strukturerat sätt. Den 

tematiska uppdelningen utifrån teorimodellen fortsätter i sjunde kapitlet där vi 

analyserar resultaten. I åttonde kapitlet diskuteras resultaten och hur det var att jobba 

med den teoretiska modellen, samt metodkritik. Här besvaras även frågeställningarna 
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och ger förslag på framtida forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av 

studien. 

 

2 Bakgrund 
Här presenteras en kortare överblick över de svenska folkbibliotekens historia, samt de 

lagar och riktlinjer som gäller deras verksamhet idag. 

 

2.1 Folkbibliotekens framväxt 
Det har sedan lång tid tillbaka funnits olika typer av bibliotek i Sverige. Magnus 

Torstensson, bibliotekshistoriker, beskriver hur verksamheten växte fram från 1800-

talets början i sin artikel Folkbiblioteket – traditionsrik institution med framtida 

utmaningar (2007). Personer med högre utbildning hade bland annat tillgång till 

stiftsbibliotek och läroverksbibliotek, utöver några få universitets- och 

högskolebibliotek och bibliotek som ägdes av olika lärda sällskap och akademier. 

Kungliga biblioteket fanns också. Under 1800-talet växte det fram bibliotek även för 

människor som enbart hade folkskoleutbildning. De första som fanns var 

sockenbibliotek som kyrkan stod bakom. Därefter etablerades folkbildningsverksamhet 

av olika arbetarföreningar, som även byggde upp bibliotek. I slutet av 1800-talet började 

nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och olika frikyrkor bedriva bildningsverksamhet 

med tillhörande bibliotek. Dessa bibliotek hade små boksamlingar, med våra mått mätt 

(Torstensson, 2007). Även biblioteksforskaren Joacim Hansson har skrivit om 

folkbibliotekens etablerande i Sverige. Han beskriver sockenbiblioteken som små 

boksamlingar som oftast placerades i skolorna, och innehöll ”enkel, religiöst färgad och 

sedligt uppbygglig” litteratur (Hansson, 2005, s. 19). Dessa sockenbibliotek fanns 

framförallt på landsbygden. Där växte även nykterhetsrörelsens bibliotek fram i slutet 

av 1800-talet, medan arbetarrörelsen främst var aktiv i städerna, och följaktligen 

etablerade sina bibliotek där (Hansson, 2005). 

 

I England och de nordöstra delarna av USA kom en helt annan typ av bibliotek att växa 

fram. Dessa bibliotek liknar mer våra moderna folkbibliotek, genom att de hade ett 

betydligt större och bredare utbud som kunde förse alla samhällsklasser med litteratur. 

De hade öppna hyllor där låntagarna själva kunde välja böcker, verksamhet riktad 

särskilt till barn och ungdomar, filialbibliotek och även uppsökande verksamhet av olika 

slag. I slutet av 1800-talet påbörjades diskussioner om att införa denna typ av 

biblioteksverksamhet även i Sverige, eftersom behovet av ett bibliotek som vände sig 

till alla medborgare växte. Tanken var att biblioteken skulle kunna upplysa människor, 

så att de lättare skulle kunna ta ställning i politiska val, motverka alkoholens, likväl som 

den lättsinniga skönlitteraturens inverkan på människor, effektivisera arbetslivet samt 

bygga vidare på den utbildning som svenskarna fått i folkskolan (Torstensson, 2007). 

 

I början av 1900-talet påbörjades arbetet med att utveckla moderna svenska 

folkbibliotek. Den första biblioteksförfattningen kom 1905, och en statlig 

biblioteksmyndighet inrättades 1912. Biblioteksföreningen grundades 1915, men inte 

förrän 1926 instiftades den första bibliotekarieutbildningen. Samtidigt pågick en ny 

form av studieverksamhet inom IOGT i Lund som kallades för studiecirkel. När cirkeln 

avslutades skänktes böckerna till ett gemensamt bibliotek, som därmed byggdes ut 

efterhand. Många av dessa studiecirkelbibliotek slogs samman med folkbiblioteken till 

en kommunal verksamhet (Torstensson, 2007). 

 



  
 

7 

I mitten av 1900-talet ändrades fokus för folkbiblioteken, från att fostra välartade 

invånare till att medverka till att skapa kunniga medborgare. Människor lånade böcker 

på biblioteket för att utveckla sitt demokratiska tänkande, fortsätta sina studier och för 

att få tillgång till god litteratur (Torstensson, 2007). Under 1950-talet etablerades även 

uppsökande verksamhet i biblioteken för att nå fler människor. En av initiativtagarna 

var bibliotekarien Greta Renborg, som efter studieresor i USA och Storbritannien 

genomförde Dalaprojektet 1956-1958. Hon åkte ut på landsbygden och anordnade 

bokprat, men även exempelvis mannekänguppvisning i biblioteket. Detta uppsökande 

arbete utvecklades under 1960- och 1970-talen till att inbegripa olika 

arbetsplatsbibliotek och det ”sociala” biblioteket som även sökte sig till fängelser och 

sjukhus. Biblioteken skulle finnas på plats för de grupper som ansågs kulturellt 

underprivilegierade (Hansson, 2005). 

 

Biblioteken blev mer och mer kulturinstitutioner, och den uppsökande verksamheten 

utvecklades till att innehålla bokbussar och arbetsplatsbibliotek, som blev vanligare 

under den här tiden. Ambitionen var att nå även dem som inte kom till biblioteket. 

Dessutom ökade antalet böcker på olika språk och nysvenskar började använda 

biblioteken som viktiga träffpunkter. Under 1970-talet inbegrep biblioteksverksamhet 

inte bara böcker, utan även föredrag, utställningar, konserter och nya medier som 

grammofonskivor. Under denna tid stärks den informationsförmedlande rollen i 

biblioteket. En folkbiblioteksutredning presenterade 1984 sitt betänkande, där fri 

tillgång till information är en av punkterna, tillsammans med böcker, uppsökande 

verksamhet och uppmärksammande av barns behov av böcker. I början av 1990-talet 

genomfördes stora nedskärningar inom folkbiblioteken. Delvis för att säkra allas 

tillgång till ett kommunalt folkbibliotek, instiftades 1997 en bibliotekslag som såg till 

att den etablerade verksamheten inte skulle kunna läggas ner helt och hållet 

(Torstensson, 2007). 

 

Denna bakgrund visar på ett folkbibliotek med, dels en brokig historia, dels en mängd 

olika aktiviteter som ryms inom begreppet folkbibliotek. Göran Widebäck, docent i 

företagsekonomi vid Lunds universitet beskriver folkbibliotekens kärnverksamhet som 

”att låna ut böcker och bedriva referensverksamhet” (Widebäck, 1993, s. 162), men 

menar också att den har kompletterats med många andra verksamheter, för att bli någon 

slags offentligt vardagsrum, med trevliga lokaler, studieplatser, informationsförmedling 

och olika utställningar. 

 

2.2 Riktlinjer 
Folkbibliotekens verksamhet är styrd av olika internationella, nationella och 

kommunala riktlinjer. På internationell nivå finns IFLA/UNESCO:s 

folkbiblioteksmanifest (1994). Där betonas folkbibliotekens roll som lokalt 

kunskapscentrum som ska verka för det livslånga lärandet, självständigt 

ställningstagande och kulturell utveckling för individer och grupper. Folkbiblioteket ska 

stödja både självstudier och formell utbildning på alla nivåer, främja arbete med 

läskunnighet, ge förutsättningar för kreativ utveckling och ge tillgång till kulturella 

uttrycksformer av olika slag. Det fastslås att folkbiblioteket ska vara tillgängligt för alla 

och bekostas av allmänna medel, samt att verksamheten ska anpassas efter lokala behov. 

Det betonas att särskild uppmärksamhet ska ägnas olika grupper som av olika 

anledningar inte kan ta del av bibliotekets utbud, men i beskrivningen ingår även den 

grupp vi vill undersöka (IFLA/UNESCO, 1994). På nationell nivå finns de 

kulturpolitiska målen samt Bibliotekslagen, som styr folkbibliotekens verksamhet. De 

kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen 2009 och innebär bland annat att 
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kulturpolitiken på nationell, men även kommunal, nivå ska “främja allas möjlighet till 

kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor” (Kulturrådet, 

2009). Detta ser vi som viktigt underlag för folkbibliotekens verksamhet för vuxna. I 

Bibliotekslagen står att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 

användarnas behov (Bibliotekslagen, SFS 2013:801, 6 §). Det står också att 

“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 

2013:801, 2 §). På kommunal nivå ska politiskt antagna biblioteksplaner finnas, för att 

styra den lokala verksamheten (Bibliotekslagen, SFS 2013:801, 17 §). Det står inte i 

Bibliotekslagen hur dessa biblioteksplaner ska utformas, men Kungliga biblioteket (KB) 

har givit ut en skrift som innehåller råd och tips till kommunerna. Där står det bland 

annat att planen ska innehålla all biblioteksverksamhet, inte bara folkbiblioteket, och 

även beskriva hur medieförsörjningen mellan de olika biblioteksverksamheterna ska gå 

till. Samverkan på kommunal, regional och statlig nivå bör främjas och beskrivas. 

Biblioteksplanen bör vara kopplad till Bibliotekslagen och kunna följas upp, vilket 

innebär att den bör innehålla mätbara mål. Skriften avslutas med en lång checklista, som 

stöd till de personer som ska utforma biblioteksplaner (Kungliga biblioteket, 2013). 

 

3 Teori 
Den teoretiska utgångpunkt vi har valt att använda i uppsatsen är den modell för 

folkbibliotek som Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-

Hansen har arbetat fram. Modellen är en vidareutveckling av en tidigare modell som 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen presenterade i mitten av 1990-talet 

(Andersson & Skot-Hansen, 1994). Denna första modell presenterades i en tid då 

profilering av den egna verksamheten ansågs viktigt. I den ursprungliga modellen 

presenterade bibliotekets roll som kulturcenter, kunskapscenter, socialt center och 

informationscenter. I debatten ställdes bibliotekets funktion som informationscenter mot 

funktionen som kulturcenter. Sedan mitten av 1990-talet har samhällets förändrats och 

istället talas det i debatten om globalisering och det multikulturella samhället. Som ett 

resultat av denna förändring fick Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen 

i uppdrag att arbeta fram en ny modell för att precisera bibliotekets roll i samhället. Den 

nya modellen presenteras för den engelskspråkiga världen i artikeln The four spaces: a 

new model for the public library (2012), några år efter att den först arbetades fram. 

Intentionen med Four space-modellen var att den ska kunna användas som ett ramverk 

för diskussionen om bibliotekets syfte, både internt med personal och externt med 

politiker, användare och samarbetspartners. Flera bibliotek i Norden hade använt 

modellen för att organisera eller omorganisera sin verksamhet innan denna artikel 

skrevs. (Jochumsen et al., 2012) Modellen visar fyra mål som är övergripande för 

bibliotekets verksamhet och, viktigast i vår uppsats, fyra områden som kan användas för 

planering av denna verksamhet. Vi presenterar här de olika delarna i modellen. 
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Bild 1. The four-space model/ Folkbibliotekets fyra platser (Jochumsen et al. 2012,  

s. 589). 

 

3.1 De fyra målen 
De fyra målen som biblioteket bör arbeta emot är upplevelse (experience), engagemang 

(involvement), “empowerment” (empowerment) och nytänkande (innovation). Då det är 

svårt att översätta ordet empowerment till svenska utan att tappa dess betydelse väljer vi 

att använda det engelska ordet i vår text. Den ungefärliga innebörden av empowerment 

är att stärka en person både kunskapsmässigt och mentalt i form av självförtroende och 

motivation, så att personen känner sig redo att uppnå sina personliga mål. Modellens två 

första mål fokuserar på individens eget behov av mening och identitet i samhället, 

medan de två senare fokuserar på samhällets mål, genom utveckling av medborgare som 

självständigt kan lösa vardagliga problem och tror på sin förmåga att göra detta samt 

kan hitta nya lösningar på olika problem och nya metoder. För att lyfta fram dessa mål 

kan biblioteket erbjuda platser för lärande, upplevelser, engagerande möten och 

möjligheter för kreativa uttryckssätt. Dessa områden är inte separerade ifrån varandra, 

utan tvärtom överlappar de varandra och integreras i både det fysiska och det digitala 

biblioteket (Jochumsen et al. 2012). 

 

3.2 De fyra platserna 

De fyra platserna som bibliotekets verksamhet presenteras genom är inspirationsplats, 

läroplats, mötesplats och performativ plats. Dessa ska inte ses som konkreta platser, 

utan möjligheter som kan finnas såväl i det fysiska biblioteket som i det digitala. Genom 

att samordna platserna med varandra i bibliotekets arkitektur, design, service, program 

och val av samarbetspartners, är tanken att de ska interagera och stärka varandra 

(Jochumsen et al. 2012). 
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3.2.1 Inspirationsplatsen 

Den plats i biblioteket som lyfter meningsfulla erfarenheter, det vill säga erfarenheter 

som förändrar en persons synsätt och uppfattningar är inspirationsplatsen. Användarna 

ska uppmuntras att gå utanför sin bekvämlighetszon, genom berättande med hjälp av 

olika medier samt andra konstnärliga uttryck. Detta är något biblioteken har lång 

erfarenhet av både genom utbildning och upplysning och genom fritidsaktiviteter och 

underhållning. Sedan 1990-talet har samhället förändrats, till att vara mer av ett 

upplevelsesamhälle, och därmed växer ett behov av förändringar även inom 

bibliotekssektorn fram. Bibliotekets plats i samhället behöver utredas och tydliggöras. 

När bokhandeln erbjuder både kaffe, bekväma sittplatser samt böcker och tidskrifter, får 

biblioteken starka konkurrenter om det enbart är detta utbud som finns. De övergripande 

målen denna plats stödjer är upplevelse och nytänkande (Jochumsen et al., 2012). 

 
3.2.2 Läroplatsen 

I den delen av verksamheten som kallas läroplatsen kan användarna utforska världen 

och därigenom förstärka sina kompetenser genom fri tillgång till information och 

kunskap. En mängd olika aktiviteter i biblioteket handlar om lärande. Bibliotekets 

styrkor inom detta område är att det är användaren själv som definierar sina behov och 

att lärandet sker i en informell miljö. Förutom information i böcker och i digital form, 

räknas även studieplatser och olika kurser på biblioteket hit. Denna del av verksamheten 

i biblioteket har ökat under 2000-talet. De övergripande målen som stöds av läroplatsen 

är upplevelse och empowerment (Jochumsen et al., 2012). 

 
3.2.3 Mötesplatsen 

Mötesplatsen på ett bibliotek är en öppen och offentlig plats. Den kan ses som ett 

mellanting mellan arbete och hem, där medborgare kan mötas. Här möter användarna 

både personer som är lika och olika dem själva. I det segmenterade samhället behövs 

sådana platser, där människor med olika intressen och värderingar kan mötas. Med 

möten menas både spontana träffar vid kaféytorna och organiserade möten där problem 

kan analyseras och diskuteras. Denna plats kan även finnas digitalt, genom olika chattar, 

bloggar och andra sociala medier. De övergripande målen som mötesplatsen syftar till 

att stödja är empowerment och engagemang (Jochumsen et al., 2012). 

 
3.2.4 Performativa platsen 

I den performativa platsen blir användarna inspirerade till nya kreativa uttryck, i 

samspel med andra människor och i mötet med konst och kultur. Här finns tillgång till 

redskap som används för kreativa aktiviteter, som spel, skrivande, video och även 

workshops där professionella utövare deltar. Dessutom kan den performativa platsen 

vara en plattform för användarna att nå ut till en publik genom publicering och 

distribuering av det framarbetade resultatet. Målen som den performativa platsen stödjer 

är engagemang och nytänkande (Jochumsen et al., 2012). 

 

4 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom folkbibliotekets verksamhet för 

vuxna, men även annan litteratur som har betydelse för vår uppsats. Först presenteras 

studier om folkbibliotekets kärnverksamhet och därefter kommer fyra avsnitt som är 

rubricerade enligt den modell som används för att analysera resultaten i uppsatsen. 

 

Själva litteratursökningen har vi angripit från flera olika håll. Vi började med att välja ut 

de artiklar vi kände var relevanta från en forskningsöversikt som vi tidigare skrivit 
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tillsammans som en förberedelse inför uppsatsskrivandet. Utöver det har vi sökt i 

ämnesdatabaser som LISA och LISTA, i uppsatsdatabaser som DiVA och uppsatser.se 

och slutligen har vi även använt Google Scholar på de områden där övriga källor gav få 

resultat. Vi har även kedjesökt, det vill säga använt referenslistorna på texter vi funnit 

relevanta för att gå bakåt och hitta fler användbara texter. De texter vi har använt har 

främst varit inriktade på verksamhet i nordiska eller engelskspråkiga länder, delvis på 

grund av våra språkkunskaper men även för att få fram forskning om 

biblioteksverksamhet som liknar den svenska. 

 

4.1 Kärnverksamheten 
Vad som egentligen är folkbibliotekets kärnverksamhet verkar inte vara en lätt uppgift 

att ta reda på. Camilla Nordfeldt Yafi och Susanne Törnqvist gör ett försök till 

definition i sin magisteruppsats Möjligheter: kärnverksamhet på folkbibliotek från 2005. 

Deras syfte är att utröna hur kärnverksamheten har förändrats, hur den kan se ut idag 

och vad den har för betydelse för bibliotekets identitet och roll. I studien inriktar de sig 

på två folkbibliotek i Skåne län och genomför kvalitativa intervjuer med 

bibliotekschefer och bibliotekarier, vars resultat de sedan kompletterar med 

observationer av bibliotekslokalernas utformning samt studier av 

verksamhetsdokument. Respondenterna vid det ena biblioteket är ense om att 

kärnverksamheten består av det löpande arbetet, som inköp, utlån och fjärrlån, visningar 

av biblioteket och katalogen och barnverksamhet. De lyfter särskilt fram 

informationsarbetet och arbetet med barn och unga samt personalens kompetens som 

viktiga i kärnverksamheten. På båda biblioteken hade respondenterna ibland svårt att 

svara på vad som är kärnverksamhet och hänvisar gärna till biblioteksplaner och 

målbeskrivningar för att besvara frågan. Båda bibliotekscheferna poängterade 

personalens kompetenser som viktiga för kärnverksamheten. Den ena chefen angav 

också PR-verksamheten, hur biblioteket presenteras, som en stor del av 

kärnverksamheten. Bibliotekarierna uppfattar att informationsarbetet har blivit viktigare 

de senare åren, kanske beroende på ett ökat antal studerande. Författarna drar slutsatsen 

att kärnverksamheten inte diskuteras i det dagliga arbetet, utan kommer upp till ytan när 

förslag på nya aktiviteter kommer fram. Dessutom verkar alla förekommande 

arbetsuppgifter anses som kärnverksamhet av respondenterna. 

 

4.2 Inspirationsplatsen 
Folkbiblioteken kan vara en inspirationskälla på många olika sätt, men är kanske 

framför allt en inspiration till att läsa. Ett bokbestånd som spänner över många genrer 

och täcker in flera olika typer av format kan också inspirera fler läsare. Forskarna 

Jessica E. Moyer och Jennifer Thiele genomförde 2011 en fallstudie över ett 

amerikanskt folkbibliotek som nyligen hade genom fört ett projekt för att låna ut 

Kindle-läsplattor till sina användare. Projektet blev en stor succé och fler läsplattor 

köptes in. Moyer och Thiele konstaterade att e-bokens popularitet växer och att den med 

all sannolikhet är här för att stanna och att det är upp till biblioteken att förbereda sig på 

detta. De diskuterar också möjligheten för användarna att genom biblioteket testa ny 

teknik, i det här fallet läsplattor, innan de bestämmer sig för om de själva vill investera i 

en egen läsplatta eller inte (Moyer & Thiele, 2011). 

 

De flesta vana läsare har förmodligen någon gång ställt sig frågan: “Vad ska jag läsa 

härnäst?”. Det finns hela hemsidor dedikerade åt att tipsa om bra läsning och detta 

borde logiskt sett även vara en naturlig del av utbudet på ett bibliotek. Forskarna Susan 

K. Burke och Molly Strothmann (2015) studerade amerikanska folkbiblioteks hemsidor 
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i syfte att utröna ifall dessa erbjöd eller marknadsförde någon typ av läsarrådgivning, 

med inriktning på vuxna användare. De eftersökte både tjänster som byggde på 

envägskommunikation och på dialog, samt som involverade innehåll skapat både av 

personal och av andra användare. Exempel på sådana tjänster skulle bland annat kunna 

vara tips på nyinkomna böcker på startsidan, möjlighet att kontakta en bibliotekarie för 

att få mer personliga tips eller möjlighet för både användare och personal att betygsätta 

eller recensera böcker. Totalt identifierades tretton olika typer av tjänster fördelat på 

fem kategorier. Nästan två tredjedelar av de analyserade hemsidorna innehöll minst en 

typ, där annonsering av bokcirklar var den absolut vanligaste. Trots att användarna 

beskrivs som entusiastiska i sin respons på läsarrådgivning så har relativt få bibliotek 

utvecklat den aspekten av sina hemsidor. Burke och Strothmann menar att ett detta är 

något som efterfrågas av användarna och att ett bättre utbud av läsarrådgivning inte 

behöver bli särskilt betungande för personalen (Burke & Strothmann, 2015). 

 

När det gäller svenska förhållanden har litteraturforskaren Magnus Persson skrivit om 

litteraturförmedling på folkbibliotek. Hans text Litteraturförmedlingens villkor på 

svenska folkbibliotek ingår som en del av en rapport om skönlitteratur för vuxna på 

folkbibliotek. I en förstudie till rapporten framträdde tre teman som centrala för 

litteraturförmedling: ambivalens, självklarhet och mångfald. Dessa teman blev 

bekräftade i den fördjupade undersökningen som ligger till grund för rapporten. 

Ambivalensen består i att skönlitteratur ses som självklar och viktig på folkbiblioteken, 

samtidigt som det inte finns några tydliga riktlinjer om hur och varför arbetet ska 

utföras. Några av intervjupersonerna som ingår i studien menade att arbetet med 

skönlitteratur för vuxna var svårare att genomföra än samma arbete med barn och 

ungdomar, eftersom de sistnämnda är en prioriterad grupp enligt Bibliotekslagen. 

Självklarheten att litteraturförmedling ska förekomma på bibliotek har även en baksida, 

nämligen myten om den goda litteraturen som bygger på att läsningen alltid har goda 

effekter. Det sista temat, mångfald, visar sig i den stora bredd av litteraturförmedlande 

aktiviteter biblioteken anordnade, som exempelvis författarbesök, litteraturfestivaler och 

läsecirklar (Persson, 2015). 

 

4.3 Läroplatsen 
Folkbiblioteket har en naturlig del i människors livslånga lärande. Det finns mycket 

facklitteratur och många folkbiblioteket har även studierum för besökarna. Böckerna 

kan användas både för formella studier och för personlig utveckling. Cecilia Gärdén, 

universitetslektor vid Högskolan i Borås, redovisade år 2011 en kunskapsöversikt 

inriktad på folkbibliotek och vuxnas lärande. Hon visar i sin översikt att många 

högskole- och universitetsstudenter använder även folkbibliotek, främst för att få 

tillgång till litteratur. Dock känner de inte till folkbibliotekets övriga resurser. Att 

folkbiblioteken kan tillhandahålla såväl studieplatser som sökhjälp av bibliotekarie 

verkar studenterna inte medvetna om. Gärdén drar slutsatsen att folkbiblioteken bör 

marknadsföra dessa delar av verksamheten bättre. Vuxenstuderande, som inte studerar 

vid högskola eller universitet, är en annan stor användargrupp på folkbibliotek. Dessa är 

i behov av hjälp med informationssökning och därför bör skolan och biblioteket 

samarbeta kring denna uppgift. I flera av studierna hon lyfter fram poängteras även 

vikten av samarbete mellan utbildningsbibliotek och folkbibliotek. När det kommer till 

forskning ur bibliotekens synvinkel menar Gärdén att det är otydligt vilken relation 

folkbiblioteket ska ha till bildning respektive utbildning. I ett internationellt perspektiv 

lyfts ofta litteracitet fram som en av bibliotekets främsta uppgifter, något som är nästan 

frånvarande i svensk forskning. I Sverige verkar biblioteken arbeta läsfrämjande, men 

inte med inriktning på att utveckla deltagarnas läsförmåga (Gärdén, 2011). 
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Internationellt sett verkar det vara vanligare att bibliotekens verksamhet även är inriktad 

på att förbättra användarnas litteracitet. Forskarna Karen Anderson, Lennie Barblett, 

Caroline Barratt-Pugh, Yvonne Haig och Natalie Leitão genomförde en kvalitativ studie 

på tre bibliotek i Australien om hur biblioteken arbetar med att utveckla vuxnas 

läsförmåga. Biblioteken genomförde ett projekt som innebar att vuxna skulle utvecklas 

genom att läsa tre böcker på tre månader. I sin artikel Better Beginnings: Public 

libraries making literacy links with the adult community presenterar forskarna hur de 

olika biblioteken arbetade med projektet som fallstudier. Anderson et al. drar slutsatsen 

att folkbiblioteken har förutsättningar för att organisera den här typen av 

litteracitetssatsningar och att fler satsningar bör genomföras i framtiden (Anderson et al. 

2013). 

 

4.4 Mötesplatsen 
De senaste åren har ofta ordet mötesplats använts för att beskriva vilken funktion 

folkbiblioteken har i samhället. Den norske forskaren, Ragnar Audunson, har forskat 

mycket om bibliotek som mötesplats. I en artikel från år 2005 beskriver han att 

samhället behöver ha både högintensiva och lågintensiva mötesplatser, för att olika 

grupper av människor ska kunna mötas. De högintensiva mötesplatserna kännetecknas 

av att människorna som deltar har samma intresse och ingår i samma sociala sfär. Det 

kan vara en arbetsplats, ett religiöst samfund eller ett politiskt parti, som alla har 

gemensamt att deltagarna har valt att engagera sig i gruppens verksamhet. Deltagandet i 

dessa grupper kan leda till segregation och att gränser byggs gentemot andra grupper. 

Ett bibliotek kan vara en högintensiv mötesplats, till exempel för studenter. De 

lågintensiva platserna däremot är de platser som inte innebär socialt engagemang, utan 

människor besöker dem för andra saker. Det kan till exempel vara ett bibliotek, där 

besökarna möter människor med annan bakgrund, ålder och intressesfär. Dessa platser 

minskar i samhället, enligt Audunson, samtidigt som de är av stor betydelse för 

integration och förståelse. Han anser vidare att biblioteken har möjlighet att tillgodose 

detta behov, både i fysisk form och på nätet (Audunson, 2005). I en senare artikel 

skriver Audunson tillsammans med Svanhild Aabø, också hon professor i biblioteks- 

och informationsvetenskap, om en studie där forskarna genomförde observationer följda 

av kortare intervjuer med besökare på tre olika folkbibliotek. Syftet med studien var att 

ta reda på hur besökarna använde biblioteket. Studien visade att besökarna enkelt 

växlade mellan att använda biblioteket som högintensiv respektive lågintensiv plats. 

Som exempel anger de studenter som använder biblioteket som studieplats 

(högintensiv) för att under pauser ströva runt bland hyllorna, läsa en tidning eller 

samtala med andra, främmande, besökare (lågintensiv) (Aabø & Audunson, 2012). 

 

Det finns fler forskare som skriver om olika slags mötesplatser i samhället och om 

behovet av dessa kravlösa platser. Ray Oldenburg presenterar i sin bok The great good 

place, tanken om en tredje viktig plats för människor i samhället. Den första platsen är 

hemmet och den andra är arbetet. Oldenburg ansåg att det behövs en tredje, neutral plats 

för umgänge utan krav. Den främsta aktiviteten på den tredje platsen är samtal. Han 

listar en mängd olika möjliga tredje platser, varav biblioteket kan vara en (Oldenburg, 

1999). Aabø och Audunson (2012) refererar till denna indelning och drar slutsatsen att 

bibliotek kan vara såväl första, som andra och tredje platser, beroende på vad besökarna 

gör och vem de är tillsammans med. De anser att syskon som hjälper varandra med 

läxor på bibliotek gör det till en första plats, medan studenter och arbetssökande 

använder biblioteken som en andra plats. Förutom detta kan biblioteket vara en tredje 
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plats, dock inte i den studien Aabø och Audunson genomförde, eftersom den utesluter 

programverksamheten på biblioteket.  

 

I städer finns det ofta flera olika slags mötesplatser för människor, medan det är svårare 

att hitta sådana offentliga platser på landsbygden eller i mindre samhällen. Gunnar Lind 

Haase Svendsen, dansk professor, har undersökt vilken roll bibliotek på landsbygden i 

Danmark spelar för det humana och sociala kapitalet. Han menar att folkbibliotekens 

betydelse för det humana kapitalet är tydligt, både inom skolutbildning och informellt 

lärande. Dessutom anser Svendsen att biblioteken spelar en viktig roll för det sociala 

kapitalet, på tre plan. Genom bonding binds nära grupper som familj och vänner 

samman, genom bridging överbryggas skillnader mellan människor på arbetsplatser och 

i föreningar och genom institutional social capital binds olika institutioner, till exempel 

bibliotek och den lokala konstföreningen samman. Svendsen betonar att biblioteken är 

avslappnade och informella platser där alla människor är välkomna och att de inbjuder 

både till ensamaktiviteter och interagerande med andra människor. Det är därför de är så 

viktiga för det sociala kapitalet. Han anger både Audunsons lågintensiva platser och 

Oldenburgs third space som förklaringar till bibliotekens framstående position i detta 

sammanhang. I sin undersökning visar han att biblioteksfilialerna är mötesplatser för 

lokalbefolkningen på olika sätt genom aktiviteter som datakurser och workshops, samtal 

mellan tidningsläsarna, och bokkaféer. Hans resultat visar också att många bibliotek 

samarbetar med olika offentliga institutioner, men även lokalföreningar i sitt arbete med 

det sociala kapitalet (Svendsen, 2013). 

 

4.5 Performativa platsen 
Det har debatterats en del på senare tid om vad egentligen ska och inte ska ingå i 

bibliotekens verksamhet och även om frågan inte har något entydigt svar verkar de 

flesta vara överens om att biblioteken inte längre är begränsade till den traditionella 

tryckta litteraturen.  Andra medier börjar dyka upp i katalogerna och 

programaktiviteterna består inte nödvändigtvis bara av författarbesök och bokprat. 

Marie Hinderyd (2009) har i sin magisteruppsats En kreativ mötesplats gjort en 

fallstudie över Kristinebergs bibliotek och öppna förskola, belägen i Borås. Kristineberg 

är ett allaktivitetshus med mycket stort fokus på barn och barnfamiljer, då huset förutom 

bibliotek och öppen förskola även inkluderar en fritidsgård och har nära samarbeten 

med Barnavårdscentralen, Mödravårdscentralen och Individ- och Familjeomsorgen. 

Utöver de vanliga medierna som böcker, ljudböcker och filmer så erbjuds även 

sällskapsspel, pussel, ritsaker och temalådor till utlåning. Temalådorna sätts samman av 

personalen och kan innehålla både böcker och saker som knyter an till det aktuella 

temat. När det gäller aktiviteter finns det sago- och sångstunder för barnen, medan 

temakvällar och ”prova på”-kvällar riktar sig mer till vuxna. Tema- och ”prova på”-

kvällarna anordnas i samarbete med Studiefrämjandet och kan vara allt från att göra 

blomsterdekorationer och konsert med det lokala spelmanslaget till hur man startar en 

bokcirkel. Kristineberg har även två konstväggar, en för vuxna utställare och en för 

ungdomar, som har blivit väldigt efterfrågade. De har dessutom som ambition att ha 

minst en teater- eller musikföreställning per år. Sammantaget erbjuder Kristinebergs 

bibliotek och öppna förskola en mängd resurser, både i form av fysiska saker, 

återkommande aktiviteter och möjligheter till utställningar och träffar, för sina besökare 

att uppleva och skapa kultur samt uttrycka sin kreativitet (Hinderyd, 2009). 

 

Från att läsa är steget inte långt till att själv börja skriva. Andrea Hofmann (2007) 

skriver i sin magisteruppsats En extra grej på biblioteket om tre olika bibliotek som 

anordnar skrivarverksamheter för sina användare. Syftet med uppsatsen var att ta reda 
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på vilka funktioner skrivarverksamhet kan ha på ett folkbibliotek och detta undersöks 

genom att intervjua ett antal bibliotekarier, externa skrivledare och deltagare. Alla tre 

bibliotek har skrivarverksamheter som riktar sig till unga, men ett bibliotek har även en 

för vuxna. Upplägget varierar mellan biblioteken, men vissa saker återkommer. Till att 

börja med är deltagarna i princip helt överens om att det kreativa skrivandet är som en 

läkande eller renande process för dem och de uppskattar känslan av att de utvecklar sig 

själva och gör framsteg. Vidare betraktar de skrivarverksamheten som en naturlig del av 

bibliotekets verksamhet, då skrivandet är tätt förknippat med läsandet och berättandet. 

Till sist, även om skrivandet betraktas som en naturlig del av verksamheten, så är det 

inte på något sätt en självklar del. Skrivarverksamheterna är knutna till de individer som 

startat dem på grund av sitt eget brinnande intresse och skulle dessa individer sluta 

skulle skrivarverksamheten sannolikt också försvinna. Skrivarverksamheterna har ingen 

egen plats i bibliotekets budget utan måste finansieras utifrån, vilket ytterligare 

försvårar möjligheten att ha dem kvar trots att de är så uppskattade. En av 

intervjupersonerna menade att i ett samhälle där nästan allting är färdigmonterat är det 

svårt att få utlopp för behovet att själv skapa, men skriva är någonting som alla kan göra 

(Hofmann, 2007). 

 

“Strong libraries, strong societies” var Sinikka Sipiläs ledord under hennes tid som 

IFLA-president. Sipilä (2015) talar sig varm för vikten av ett starkt bibliotek och den 

positiva inverkan detta har på människors liv. I Finland har satsningarna på biblioteken 

lett till ökad litteracitet och bättre resultat i PISA-undersökningarna. Människor har 

berättat om hur biblioteket har uppmuntrat dem att ta sig an sina nuvarande karriärer, att 

det har gett dem en plats att umgås, underhållas och lära sig, och har beskrivit 

biblioteket som en dörr mot världen utanför. Sipilä är övertygad om att engagerande 

medborgare som aktivt deltar i samhället är en nödvändighet för varje demokrati och att 

biblioteken har en stor roll i detta. Därför anser Sipilä också att biblioteken bör utformas 

på ett sätt som uppmuntrar engagemang och deltagande. Ett exempel som Sipilä nämner 

är det nybyggda, då ännu inte öppnade, danska stadsbiblioteket i Århus, som kallas för 

Dokk1. Redan på ett mycket tidigt stadium involverades användare i alla åldrar och 

dessa har bidragit med idéer till både utformningen av lokalerna och de funktioner de 

vill att biblioteket ska fylla. Dokk1 vill se sig som ett center för nytänkande och har i 

den andan planerat in ett flertal aktiviteter av typen do-it-yourself. Idea Stores är ett 

annat exempel hämtat från London som Jochumsen et al. (2012) också nämner i sin 

artikel. Det är ett koncept som även det baseras på att det nya biblioteket utformades i 

dialog med de boende i närområdet. Verksamheten är väldigt fokuserad på lärande och 

utbildning då det finns ett stort behov av det i stadsdelen som biblioteket ligger i, men 

går samtidigt utanför ramarna för vad som förväntas av ett bibliotek på ett sätt som 

känns väldigt nyskapande och innovativt. Sipilä nämner dessutom Helsinki Central 

Library som ska stå klart 2017 och som precis som Dokk1 och Idea Stores kommer 

tillhöra en ny generation bibliotek (Sipilä, 2015). 

 

5 Metod 
Här presenteras de olika metoder för insamling som används i uppsatsen. Vi redovisar 

även hur urvalet gått till och de etiska ställningstagande vi har gjort. 

 

5.1 Datainsamlingsmetoder 
Vi valde tidigt att inrikta oss på intervjuer som metod för datainsamling, bland annat för 

att få veta hur arbetet går till i praktiken. Kvalitativa intervjuer är en lämplig metod för 

att låta intervjuaren se verkligheten ur respondentens synvinkel. Genom att sedan tolka 
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det insamlade datamaterialet gentemot en teoretisk modell och samtidigt ta hänsyn till 

den aktuella situationen kan intervjuarna dra slutsatser(Trost, 2010). Vi arbetade fram 

en intervjuguide (Bilaga 1), för att kunna genomföra kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer. Trost (ibid.) rekommenderar att intervjuaren i intervjuguiden beskriver olika 

frågeområden, som intervjuaren sedan lär sig utantill för att kunna genomföra intervjun 

som ett samtal. Vi valde dock att utforma ett antal frågor, indelade inom olika områden, 

för att inte komma av oss under intervjun. När det kommer till inspelning av intervjun 

anser Trost att det finns både fördelar och nackdelar. Vi anser att fördelarna överväger 

och valde därför att spela in intervjuerna, med respondenternas godkännande. Vid alla 

tre intervjuer medverkade vi båda två, för att kunna lägga märke till kroppsspråk, mimik 

och annat av intresse för resultatet. Varje intervju varade mellan 38 och 47 minuter. 

Intervjuerna ägde rum i enskilda rum på respektive bibliotek, under perioden april-maj 

2016. Intervjuerna transkriberades och därefter kategoriserades resultaten för att kunna 

läggas in under de olika platserna (spaces) i enlighet med den teori som används för 

analysen. Förutom kvalitativa intervjuer granskades de olika bibliotekens 

biblioteksplaner, samt utbudet av programaktiviteter i respektive biblioteks tryckta 

material. 

 

5.2 Urval 
I vår studie vill vi undersöka hur olika folkbibliotek arbetar med vuxna användare. För 

att få information omkring detta gjorde vi vad Wildemuth (2009) kallar convenience 

sampling, bekvämlighetsurval. Vi kontaktade bibliotekarier som ansvarar för 

verksamhet riktad till vuxna på huvudbiblioteken i vårt närområde. När tre intervjuer 

hade genomförts ansåg vi att det fanns tillräckligt underlag för studien. Fler intervjuer 

skulle sannolikt inte tillfört mycket mer till vårt resultat om det inte utförts i en så stor 

omfattning att det hade resulterat i en orimligt stor arbertsbörda i förhållande till 

uppsatsens omfång. I två av fallen var en av oss bekant sedan tidigare med de 

bibliotekarier vi intervjuade, medan vi i det tredje fallet kontaktade bibliotekschefen 

som vidarebefordrade frågan till rätt person. 

 

5.3 Etiska ställningstaganden 
I arbetet med intervjuerna har Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

etikregler följts. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet informerades respondenterna 

om syftet med uppsatsen, samt att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan. De fick information om att det insamlade materialet endast 

kommer användas i uppsatsen. Eftersom respondenterna själva valde att delta i intervju, 

har samtyckeskravet uppfyllts. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att 

kommunernas och respondenternas namn inte presenteras i uppsatsen. Genom att det 

insamlade materialet endast används i uppsatsen uppfylls även nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

6 Resultat 
Här presenterar vi de resultat vi har fått från intervjuer och broschyrer där varje 

biblioteks programverksamhet för terminen presenteras, samt riktlinjer för 

verksamheten. Vi börjar med att presentera de olika kommunerna, biblioteken och 

respondenterna, innan vi går över till att redovisa resultaten. För att bevara 

anonymiteten kommer respondenterna att benämnas omväxlande med kommunens 

nummer eller som “hen” då kommuntillhörigheten framgår på annat sätt. Resultaten har 

vi delvis strukturerat utifrån våra frågeställningar, men också delat upp svaren på 
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frågorna om arbetet och utbudet enligt modellen Four spaces. Svaren från de olika 

respondenterna redovisas under respektive bibliotek, för att det ska vara tydligt vilken 

verksamhet som återfinns på de olika biblioteken. 

 

Kommun 1 har ca 90 000 invånare (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2016).  Biblioteket 

har ungefär 50 anställda, fördelat på ett huvudbibliotek och nio filialer. Dessutom finns 

några utlämningsställen för reserverade böcker. Biblioteket är organiserat under kultur- 

och fritidsnämnden. Vi intervjuande en bibliotekarie som har arbetat på biblioteket i sju 

år och ingår i medieplaneringsgruppen som beslutar om vilka medier som ska köpas in. 

Dessutom arbetar hen med bokkaféer. 

 

Kommun 2 har ca 20 000 invånare (SCB, 2016). Biblioteket har 15 anställda, fördelade 

på ett huvudbibliotek, fyra filialer och en bokbuss. Respondenten har arbetat på 

biblioteket i femton år och har ansvar för inköpen till vuxenavdelningen, till exempel 

kontakt med leverantörer. Hen har även administrativt ansvar för personalen och 

schemaläggning, systemansvar samt ansvar för fjärrlånen. 

 

Kommun 3 är den minsta i vårt urval och har ca 9 000 invånare (SCB, 2016). 

Biblioteket har sju anställda, fördelade på ett huvudbibliotek och tre filialer. Personen vi 

intervjuade har varit anställd på biblioteket i sju år och har ansvar för inköp av 

vuxenlitteratur. Hen har också ansvar för fjärrlån och läsfrämjande aktiviteter, samt SFI 

och mångspråk. 

 

6.1 Riktlinjer 
Här beskriver vi dels de resultat vi har fått från intervjuerna och dels de vi har 

identifierat i respektive biblioteksplan. Samtliga planer vi undersökt är egentligen 

ogiltiga enligt Kungliga bibliotekets kriterier (KB, 2015). Arbetet med att ta fram nya 

planer har påbörjats på alla biblioteken, men dessa finns inte tillgängliga ännu. 

 
6.1.1 Bibliotek 1 

Respondenten anger att de utgår ifrån sin biblioteksplan, men även nämndens 

övergripande mål, när de planerar sin verksamhet. Biblioteksplanen innehåller fem 

övergripande utvecklingsområden som de arbetar efter. Hen anger även bibliotekslagen 

som en del av riktlinjerna, men tillägger att biblioteksplanen är skriven utifrån lagen. De 

politiska målen, från kultur- och fritidsnämnden, bryts ner för att passa 

biblioteksverksamheten och bibliotekspersonalen brukar skriva några konkreta mål för 

årets verksamhet (Respondent 1). 

 

I biblioteksplanen beskrivs kulturnämndens mål för folkbiblioteket. Dessa är att skapa 

ett attraktivt utbud av medier och programaktiviteter som lockar en bred målgrupp, att 

stärka bibliotekets demokratiska uppdrag, samt att skapa en levande mötesplats. Utöver 

målen finns även fem utvecklingsområde beskrivna. Tillgänglighet är ett av dessa 

områden och inbegriper både de fysiska lokalerna, de digitala tjänsterna, öppettider, 

samt bemötande. Ett annat område är livslångt lärande där både mediebeståndet och 

tekniska möjligheter för människor i alla åldrar ingår. Även läsfrämjande är ett område 

som belyses. Målet att göra biblioteket till en levande mötesplats återkommer som ett 

utvecklingsområde. Slutligen nämns också utveckling och effektivisering av 

organisationen för att möta kommuninvånarnas behov på ett bättre sätt (Biblioteksplan 

1). 
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6.1.2 Bibliotek 2 

Biblioteket har precis startat arbetet med att utveckla en ny biblioteksplan, som ska 

fastslås av politikerna i höst. Tanken är att den nya planen ska bli kortare och tydligare 

än den tidigare, som saknade mätbara mål, något som respondenten bedömer är vanligt 

bland folkbibliotek. Utbildningsförvaltningen sätter också upp mål och budget som 

biblioteket måste följa. Andra riktlinjer för verksamheten är medieplan och talboksplan, 

som ska integreras i den nya biblioteksplanen. Respondenten anger även chefen som 

tydligt visar på vilka prioriteringar de ska göra i verksamheten som en del av 

riktlinjerna (Respondent 2). 

 

Vi har inte lyckats få tag på kommun 2:s tidigare biblioteksplan och har därför inte 

kunnat analysera dess innehåll. 

 
6.1.3 Bibliotek 3 

Respondenten anger främst den lokala biblioteksplanen och bibliotekslagen som 

riktlinjer för verksamheten. De har också medieplan för inköp. Utöver det anser 

respondenten att mycket av arbetet sker på rutin då samma aktiviteter ofta återkommer 

från år till år (Respondent 3). 

 

Kommunens biblioteksplan innehåller bland annat elva relativt konkreta mål för 

verksamheten. Tillgänglighet är något som tas upp, både i själva bibliotekslokalen och 

för dem som inte har möjlighet att ta sig dit. Andra mål handlar om livslångt lärande, 

informationsfrihet och demokrati, samt att minska den digitala klyftan. Här nämns även 

samarbeten med studieförbund, lokala föreningar och kulturaktörer. Biblioteket strävar 

också efter att ha en aktiv programverksamhet, som i största möjliga mån är gratis, för 

att bidra till att göra biblioteket till en mötesplats för alla kommuninvånare. IT-

kompetensen anses vara viktig både för användare och personal (Biblioteksplan 3). 

 

6.2 Inspirationsplatsen 
Under denna rubrik presenteras resultat som vi kopplat till inspirationsplatsen i Four 

spaces, både från intervjuerna och från programbroschyrerna. 

 
6.2.1 Bibliotek 1 

På bibliotek 1 är det medieplaneringsgruppen som bevakar utgivningen av ny litteratur. 

Förutom detta köps all litteratur som presenteras i Svensk bokhandels katalog och en hel 

del köps in efter förslag från biblioteksanvändare. “Vi köper ju mycket på inköpsförslag 

också, om det är något vi missat, för då finns ju ett intresse av de medierna. Och det har 

vi ju i vår medieplan, att det som efterfrågas det har ju ett värde, så det bör vi ju ha” 

(R1). Biblioteket medverkar i olika evenemang som ordnas på orten, som kulturnatt och 

bokmässa. De ordnar en del föreläsningar, bokkaféer och bokluncher, där den egna 

personalen berättar och tipsar om böcker. De erbjuder både allmänna och temainriktade 

bokcirklar, även om personalen inte är delaktig i själva genomförandet. På bibliotekets 

hemsida erbjuds automatiskt genererade boktips i olika genrer och en del inspelade 

poddar. Där finns även information om exempelvis regnbågshyllan och digitala tjänster 

som Library Press Display. De anordnar författarkvällar några gånger varje år och har 

olika utställningar i bibliotekslokalen (R1). 

 

Enligt programbroschyren erbjuder biblioteket en föreläsningsserie i samarbete med 

omsorgsförvaltningen, om psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar och beroende. Det är 

totalt fem träffar. Vid ytterligare två tillfällen bjuder biblioteksfilialer in till må-bra-

kväll. Vid fem tillfällen erbjuds musikunderhållning, varav två äger rum på en filial. 
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Boktipsträffar erbjuds av olika filialer totalt tolv gånger och på kaféer utanför 

biblioteket sju gånger. Högläsning för vuxna i olika form finns vid sju tillfällen på 

huvudbiblioteket och sker i samarbete med teatern i närområdet. Där kan besökarna 

även lyssna på olika föredrag om böcker och utställningar vid åtta tillfällen. Andra 

föredrag, till exempel om trädgård och natur, ordnas vid åtta tillfällen, på 

huvudbiblioteket och filialerna. Bokcirklarna annonseras i broschyren, totalt tio olika, 

både vid huvudbiblioteket och på filialerna. Förutom detta görs reklam för bibliotekets 

bokcirkelkassar, med åtta böcker av samma titel som är tänkta för egna bokcirklar. 

Biblioteket deltar även vid större arrangemang på orten, med olika programpunkter 

(Programbroschyr, bibliotek 1). 

 
6.2.2 Bibliotek 2 

På bibliotek 2 har användarna möjlighet att lämna inköpsförslag. Respondenten anger 

att de köper in väldigt mycket litteratur på detta sätt, både skön- och facklitteratur. När 

nya böcker har varit med i olika kafé- eller litteraturprogram på tv, kommer ofta 

inköpsförslag dagen efter. De är måna om att ha en snabb inköpsprocess, där personen 

som köper in gör det direkt, för att kunna ge bra service till användarna. Övriga inköp 

beslutas av respondenten. De försöker köpa in populära böcker innan användarna frågar 

efter dem. “Vi kollar ju Adlibris och allt populärt som är på G och ska komma ut, då 

försöker vi importera en post, så att det syns i vår nätkatalog [...] så ska man kunna 

reservera den så tidigt som möjligt” (R2). Biblioteket ingår också i ett samarbete med 

övriga kommuner i området och fjärrlånar böcker ifrån dem. Transporter mellan 

biblioteken går tre gånger i veckan, så detta är också en del i deras snabba service. 

Biblioteket har författarbesök flera gånger varje termin. Det finns bokcirklar på 

biblioteket (både på huvudbiblioteket och på två av filialerna), men personalen är inte 

med på mötena. På hemsidan erbjuder de e-böcker. Respondenten berättar att dessa 

låntagare “försvinner” från det fysiska biblioteket, eftersom de sköter sina lån digitalt. 

Andra tjänster på hemsidan är Library Press Display och en tidskriftsdatabas som 

biblioteket prenumererar på. Respondenten betonar att biblioteket ska vara ett rum för 

litteratur och tankar. När vi frågar hur användarna kan vidga sina vyer, nämner hen 

föreläsningar, böcker, bokcirkel, språkkafé och boktipskväll. 

 
Vi har en boktipskväll nu [...] det är bara att komma och lyssna, personalen 

tipsar om sommarens läsning. Det brukar vara väldigt enkelt, vi är sex stycken i 

personalen som vill vara med, så får vi tio minuter var. Prata böcker, det får 

man lägga upp hur som helst, vad det är för olika böcker. Någon kanske pratar 

om det här med tidskrifter på nätet, och böcker, det kan vara både fackböcker 

och biografier, men också romaner såklart. Det blir ju allt möjligt, sen fikar 

man och så. Det brukar vara uppskattat, man tycker det låter superenkelt. Det 

kommer inte alltid jättemånga, men det är ju de här storläsarna (R2) 
 

I sin programbroschyr gör biblioteket reklam för sina olika bokcirklar, som finns både 

på huvudbiblioteket och vid två filialer. Vid ett tillfälle erbjuder en av filialerna 

kulturkväll. På huvudbiblioteket är det författarbesök vid tre tillfällen. Där ordnas även 

ett berättarkafé och vid ett tillfälle en bokreleaseträff. Personalen tipsar om 

sommarläsning vid ett tillfälle. På en av filialerna hålls en föreläsning av en författare 

och poet (Programbroschyr, bibliotek 2).  

 
6.2.3 Bibliotek 3 

Biblioteket ordnar läsutmaningar varje termin. Den här terminen har de bokbingo, där 

deltagarna ska läsa nio olika böcker och sen träffas de för en avslutning. De arrangerar 

också författarbesök en gång varje halvår. Dessa två arrangemang är särskilt för 
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storläsarna. “Det gör vi ju just för att vi tycker att vi på något sätt måste, ja vi måste 

lägga lite på dem som är storläsare och som kommer vecka ut och vecka in. De är ju 

också en viktig del av vår verksamhet förstås.” (R3). Biblioteket har även en bokcirkel. 

De deltar i läsfrämjande arrangemang, som Läsfest som genomfördes i höstas. 

Respondenten lyfter fram bibliotekets läsfrämjande roll flera gånger under intervjun. På 

frågan om hur användarna kan vidga sina vyer svarar hen att de kan läsa böcker i ämnen 

de inte känner till, eller läsa författare från länder de inte besökt, låna språkkurser, läsa 

tidningar eller delta i programverksamheten, som innehåller allt från jakt till 

naturmedicin, förutom författarbesöken. De har även teaterföreställningar ibland, främst 

för barn. Tidigare har respondenten deltagit i kyrkans frukostsamlingar och presenterat 

böcker (R3).  

 

I programbroschyren erbjuder biblioteket en läsutmaning, bokbingo med prisutdelning. 

Vid sex tillfällen erbjuder huvudbiblioteket olika författarbesök, varav en är en lokal 

författare. Vid tre tillfällen erbjuds andra föreläsningar, om lokalhistoria, en långresa 

och viltspår. Personalen ger boktips vid två tillfällen (Programbroschyr, bibliotek 3). 

 

6.3 Läroplatsen 
Här presenteras resultat från intervjuer och programbroschyrer, som vi anser passa in 

under läroplatsen i Four spaces. 

 
6.3.1 Bibliotek 1 

Hur biblioteket kan verka som läroplats kommer fram vid flera tillfällen under 

intervjun. Biblioteket har erbjudit träffar, där deltagarna har fått öva på att använda 

surfplattor och datorer, för att motverka det digitala utanförskapet. Det är många 

studenter som kommer till biblioteket, för att söka kunskap i litteratur och databaser, 

men även för att ha en plats att studera på. Biblioteket erbjuder både tyst läsesal och 

platser för grupper av studerande. Biblioteket köper in mycket litteratur på 

inköpsförslag från vuxenstuderande på Komvux, men inte åt högskole- och 

universitetsstudenter. Dessa hänvisas till högskole- eller universitetsbiblioteket för att få 

den hjälp de efterfrågar. De har ett samarbete med Komvuxlärarna, som är på plats vid 

flera tillfällen i veckan, för att hjälpa de studerande med sina uppgifter. Det finns även 

datorer reserverade för studier (R1). 

 

Enligt programbroschyren erbjuder huvudbiblioteket information och föredrag om 

biblioteket och andra kommunala verksamheter vid sju tillfällen. De erbjuder digital 

hjälp två timmar dagligen på huvudbiblioteket och vid ett tillfälle håller de en 

informationsträff på en filial. Pedagogisk handledning lyfts fram i broschyren, men inga 

tider är utsatta. Vid två tillfällen hålls information om släktforskning på 

huvudbiblioteket, där också föreningen för släktforskning träffas en gång i månaden. 

Juridikjour erbjuds vid fem tillfällen (Programbroschyr, bibliotek 1).  

 
6.3.2 Bibliotek 2 

Biblioteket hjälper gärna studenter med kurslitteratur. Detta bibliotek köper in och 

fjärrlånar även litteratur till högskole- och universitetsstudenter. De har ett extra, 

regionalt, anslag för att köpa in kurslitteratur. De erbjuder juridikjour några gånger varje 

termin, då användarna kan boka tid, en kvart, för att tala med en advokat. De erbjuder 

olika databaser, som NE, Zeteo juridik och Global Grant. Biblioteket är även ett 

integrerat skolbibliotek för en högstadieskola. Biblioteket ordnar också tillfällen där 

användarna kan träna på den digitala tekniken, till exempel Seniorsurf. Respondenten 
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anser att det betonades mer för ett tiotal år sedan att biblioteket skulle vara en läroplats 

och att de har gått ifrån det lite nu (R2).  

 

I programbroschyren informeras om juridikjour vid tre tillfällen (Programbroschyr, 

bibliotek 2). 

 
6.3.3 Bibliotek 3 

Det finns inget tyst rum, men det finns ändå personer som kommer till biblioteket varje 

dag för att studera. De har även haft distansstudenter som har skrivit tentor på 

biblioteket. Bibliotekarierna hjälper ofta studenter med kurslitteratur, fjärrlånar mycket 

och letar reda på artiklar. De hjälper även högskole- och universitetsstudenter. “Vi 

behöver inte fråga varför man vill låna den här boken. Vi lånar in till alla oavsett om du 

bara är vanlig intresserad allmänhet eller om du är student” (R3).  

 

I programbroschyren erbjuds studievägledning med personal från det närliggande 

universitetet vid ett tillfälle. Även juridikjour finns vid ett tillfälle. Vid fyra tillfällen 

erbjuds handledning i släktforskning och vid ytterligare fyra tillfällen är det 

släktforskarträffar (Programbroschyr, bibliotek 3). 

 

6.4 Mötesplatsen 
De resultat från intervjuer och programbroschyrer som vi placerat under mötesplats i 

Four spaces presenteras här. 

 
6.4.1 Bibliotek 1 

Respondenten anger att många verkar förlägga sina möten till biblioteket, men att det 

inte är så ofta okända människor möts. En grupp som återkommer dagligen är 

tidningsläsarna, som enligt respondenten, verkar samtala mer än de läser tidningarna. 

“Jag tänker tidningsläsarna, vi har ett gäng som kommer hit och sitter här varje kväll 

och pratar med varandra, nog nästan mer än vad de läser. De är ett gäng som alltid 

träffas där.” (R1). Det är också vanligt att studenter träffas på biblioteket för att studera 

tillsammans. Hen berättar att de tidigare har haft korsordskafé och melodikrysskafé, 

som riktade sig till vuxna. Bokcirklarna innebär också att deltagarna möts. Några av 

filialerna ordnar organiserade mötesplatser, som språkkaféer och ett projekt som kallas 

“Låna en svensk”. Dessa projekt syftar till att svenskar och personer med annan 

språkbakgrund möts för att samtala om olika saker på svenska (R1). 

 

Korsordskafé ordnas på en av filialerna, i samarbete med en pensionärsförening vid fem 

tillfällen. Språkkaféer finns två gånger i veckan på en av filialerna (Programbroschyr, 

bibliotek 1). 

 
6.4.2 Bibliotek 2 

Biblioteket ordnar stickkafé och korsordskafé, där de som har ett gemensamt intresse 

kan träffas och prata. De ordnar språkkafé, där nyanlända svenskar kan öva svenska och 

där även svensktalande kan möta personer från andra språkliga bakgrunder. De har även 

bokcirklar, som låter deltagarna mötas kring litteraturen. Respondenten nämner att de är 

skolbibliotek och därför blir en mötesplats. Detta var ännu tydligare tidigare, när SFI- 

och vuxenundervisningen låg i anslutning till biblioteket. Biblioteket är en spontan 

mötesplats, där besökarna kan köpa kaffe. Hen säger också att många kommer för att 

låna datorer och kanske sitter och jobbar på biblioteket. En del besökare säger 

ingenting, men kommer ändå varje dag. De är i det sociala rummet, men deltar inte 

aktivt. “Men det är ju en mötesplats och det är kul att det är öppet för alla. Det är det 
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som är grejen också, att alla kan få komma hit” (R2). Hen skulle vilja utveckla 

mötesplatsen ännu mer, för att kunna mötas i olika boksamtal och författarbesök (R2). 

 

Enligt programbroschyren erbjuder huvudbiblioteket korsordskafé varje vecka, 

stickkafé vid fem tillfällen och språkkafé en gång i veckan. Språkkafé finns även på en 

av filialerna (Programbroschyr, bibliotek 2).  

 
6.4.3 Bibliotek 3 

Bibliotekarierna har inga krav på att det ska vara ett tyst bibliotek, så det används som 

mötesplats. I vintras ordnade de ett projekt “Låna en språkvän”, som gick ut på att olika 

personer träffades på biblioteket och samtalade. En del av dessa möten har fortsatt, även 

efter projektet är avslutat. Respondenten betonar öppenheten. “Sen är det ju tanken med 

att alla ska känna sig välkomna och att det är gratis och alla har rätt att vara här och vi 

har inget krav på tystnad till exempel, men vi vill ju att man uppträder respektfullt mot 

varandra och inte stör varandra förstås” (R3). Studenterna från skolan intill går ofta till 

biblioteket för att dricka kaffe på sina raster. Det finns också en bokcirkel sen några år 

tillbaka. Hen lyfter fram bibliotekariernas sociala arbete och att biblioteket är en kravlös 

plats, vilket gör det till en bra mötesplats (R3).  

 

I broschyren erbjuds besökarna att låna en språkvän under ett projekt som pågår en 

månad (Programbroschyr, bibliotek 3). 

 

6.5 Performativa platsen 
Här presenteras resultatet från intervjuer och programbroschyrer som vi anser hör 

hemma under performativ plats i Four spaces. 

 
6.5.1 Bibliotek 1 

Respondenten anser inte att det finns så mycket skapande verksamhet för vuxna på 

biblioteket, men påpekar att det finns utrymme upplåtet för konstutställningar och 

dylikt. “Ja, det är ju alltid utställningar på gång, i alla fall ett par stycken.” (R1). Utöver 

det har biblioteket tidigare anordnat musikaliska arrangemang och även haft dans som 

en programpunkt (R1). 

 

Vid ett tillfälle, under en miljövecka, ordnas workshop med återbrukstema, för hela 

familjen, vid huvudbiblioteket (Programbroschyr, bibliotek 1). 

 
6.5.2 Bibliotek 2 

Biblioteket har ordnat kreativa workshops, tillsammans med Vuxenskolan. “Det har ju 

varit mycket hantverk och bokvikning.” (R2). De har också mindre utställningar ibland. 

Många föreningar frågar om de får ställa ut sitt material och respondenten beklagar att 

de ibland måste avböja på grund av platsbrist (R2). 

 

Enligt programbroschyren ordnar en av filialerna workshop vid två tillfällen, 

bokvikning och smyckestillverkning (Programbroschyr, bibliotek 2).  

 
6.5.3 Bibliotek 3 

Biblioteket har nyligen lånat ut noter till en skola som vill genomföra 

musikföreställningar. De har planer på att genomföra ett filmprojekt tillsammans med 

Särvux. Det anordnas teaterföreställningar i samarbete med den lokala teaterföreningen. 

Dessutom erbjuder biblioteket en konsthall. 
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Det är ju då att konstnärer får ställa ut här gratis och det är ju både målare och 

skulpturer och foton och allt möjligt som vi har. Så det är ju också en sådan sak 

att vi erbjuder en lokal faktiskt som man kan få ställa ut sina alster i och det är 

ju både de som jobbar mer professionellt, men också de som har en 

hobbyverksamhet som de vill visa. (R3).  
 

I programbroschyren finns ett schema över vilka olika utställningar som finns på 

biblioteket under våren (Programbroschyr, bibliotek 3). 

 

7 Analys 
Här görs först en sammanfattning av resultaten från de olika biblioteken under varje 

rubrik. Sedan analyseras denna sammanfattning med hjälp av Four spaces, samt tidigare 

forskning och annan litteratur. 

 

7.1 Riktlinjer 
Samtliga respondenter uppger att Bibliotekslagen självklart ligger till grund för deras 

arbete. Två av dem berättar att de lokala politikerna sätter upp mål för de förvaltningar 

som biblioteken går under i deras kommuner, men att dessa ofta är vaga då de ska 

appliceras på flera vitt skilda verksamheter. Respondent 2 påpekar att den budget 

biblioteket tilldelas också blir en typ av riktlinje från politikerna. När det gäller 

biblioteksplanerna är de strukturerade på olika sätt. Exempelvis är en väldigt 

övergripande medan en annan innehåller tydliga och konkreta mål. Två av 

respondenterna upplyste oss om att de just nu är mitt uppe i att uppdatera sina 

biblioteksplaner, men eftersom de inte är offentliggjorda ännu har vi fått nöja oss med 

att titta på de versioner som finns tillgängliga i nuläget. Något som alla tre betonar är 

dock att de vill ha konkreta, mätbara mål att jobba efter och sedan utvärdera mot. 

Respondent 1 som jobbar i den största kommunen berättar att personalen är indelad i 

team och att varje team skriver ihop ett dokument med konkreta mål som just det teamet 

ska genomföra under ett år. Utöver detta nämner även samtliga respondenter att de har 

medieplaner. 

 

Det sammantagna intrycket efter intervjuerna är att även om det görs en hel del för 

vuxna på folkbiblioteken så är det sällan denna användargrupp får något eget utrymme i 

riktlinjerna. Samtidigt vill våra respondenter klargöra att det är en väldigt viktig grupp 

trots att det sällan pratas om den. Persson (2015) skriver att många gånger saknas 

riktlinjer för hur det litteraturförmedlande arbetet ska bedrivas och det verkar som att 

det stämmer även för de bibliotek som ingår i vår studie. När Nordfeldt Yafi och 

Törnqvist (2005) sökte svaret på vad bibliotekets kärnverksamhet är, hänvisade 

respondenterna gärna till sina biblioteksplaner och måldokument för att besvara frågan. 

Om verksamhet för vuxna inte presenteras i biblioteksplanen, samtidigt som personalen 

anser att kärnverksamheten presenteras däri, skulle det kunna finnas en risk att vuxna 

nedprioriteras i förlängningen. Dock såg vi att det erbjuds väldigt mycket aktiviteter för 

den här gruppen, så risken är troligtvis liten.  Biblioteksplanerna verkar vara inspirerade 

av IFLA:s/UNESCOs folkbiblioteksmanifest (1994), eftersom de bland annat innehåller 

mål om det livslånga lärandet och hur verksamheten ska göras tillgänglig för alla 

användare. Vi ser även att de kulturpolitiska målen om allas tillgång till 

kulturupplevelser  återkommer i beskrivningar av medieutbud och programverksamhet. 

Bibliotekets demokratiska uppdrag, som uttrycks i Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

återkommer även det i båda biblioteksplanerna. 
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7.2 Inspirationsplatsen 
Alla biblioteken i vår studie arrangerar bokcirklar och boktipsträffar, i olika format. 

Författarbesök, utställningar av olika slag och föreläsningar om olika ämnen 

förekommer också på alla biblioteken. Därutöver lyfte respondenterna 1 och 2 

användarnas möjligheter att påverka vilka medier som köps in till biblioteket. 

Respondent 3 nämnde inte medieinköp specifikt, men välkomnade idéer och förslag 

från användarna. Bibliotek 2 och 3 arbetar med olika läsfrämjande aktiviteter, som till 

exempel att presentera boktips på kyrkans frukostsamlingar. Bibliotek 1 anordnar 

högläsningstillfällen, där det läses utdrag ur böcker och teateruppsättningar samt lyrik. 

 

Dessa aktiviteter passar, enligt oss, in på inspirationsplatsen i Jochumsen et al.s modell 

eftersom de kan ge deltagarna meningsfulla erfarenheter och förändra deras synsätt. 

Deltagarna kan då uppfylla det personliga upplevelsemålet, med även målet om 

nytänkande genom att se saker på nya sätt. E-böcker, som alla biblioteken erbjuder, är 

ett bra exempel på inspiration och framför allt nytänkande då det gör böckerna 

tillgängliga på ett helt annat sätt än tidigare. Dels kan en e-bok kan lånas ut till flera 

personer samtidigt, vilket minskar kötiderna, dels blir det bokstavligt talat lättare för 

användaren att ta böckerna med sig när de exempelvis pendlar eller reser på semester då 

fem e-böcker inte väger mer än vad en gör. Moyer och Thiele (2011) skriver om e-

bokens växande popularitet och trycker särskilt på att inte bara e-böcker utan även 

läsplattor bör finnas till utlån, då det är ett utmärkt sätt för användarna att få lov att testa 

ny teknik innan de själva införskaffar den. Samtidigt bidrar utlåningsbara läsplattor 

också till att minska den digitala klyftan för dem som inte har råd att köpa en egen. 

Såvitt vi vet är det dock inget av våra undersökta bibliotek som erbjuder läsplattor till 

hemlån. Boktipsträffar är ett annat sätt för biblioteken att hjälpa användarna att vidga 

sina vyer och sådana träffar erbjuds i olika format vid alla bibliotek vi har undersökt, 

där den huvudsakliga skillnaden verkar vara vilken typ av tilltugg som serveras. 

Respondenterna uttryckte att de vill utveckla verksamheten med boktipsträffarna ännu 

mer. Detta ser vi även i undersökningen som Burke och Strothmann (2015) gjorde, där 

de kom fram till att boktips i olika former är väldigt uppskattat av användarna samtidigt 

som få bibliotek tar vara på möjligheten. De drar också slutsatsen att bibliotekens 

hemsidor enkelt kan användas för att förmedla boktips som kan nå många människor 

utan att kräva en stor arbetsinsats från personalens sida, något som annars kan verka 

avskräckande för mindre bibliotek som har färre anställda att fördela arbetet på. En av 

våra respondenter nämner att deras hemsida visar boktips i olika genrer. Biblioteken i 

vår undersökning visar sig använda en mängd olika litteraturförmedlande aktiviteter, 

precis som Persson (2015) kommer fram till i sin studie av andra folkbibliotek i Sverige. 

En del av aktiviteterna i Perssons studie återkommer i utbudet på de bibliotek som ingår 

i vår studie, medan andra verkar vara anpassade efter de lokala användarnas intressen. 

Anpassningen gäller även de aktiviteter som är vanligt förekommande på 

folkbiblioteken, exempelvis föreläsningarna som genomförs på alla biblioteken, men 

vars innehåll varierar. Detsamma gäller antagligen för boktipsträffarna, där personalens 

egna läsintressen styr, samtidigt som vi antar att de även berättar om sådant de tror 

intresserar deltagarna. 

 

7.3 Läroplatsen 
Alla tre biblioteken ägnar mycket uppmärksamhet åt vuxna studerande, framför allt 

studerande vid Komvux. Bibliotek 1 har gjort ett medvetet val att inte erbjuda 

högskolestudenter hjälp med kurslitteratur, då dessa betjänas av sitt/sina 

utbildningsbibliotek. Övriga bibliotek hjälper även dessa studenter med kurslitteratur. 
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Biblioteken erbjuder olika databaser, som NE, Zeteo och Library Press Display. 

Bibliotek 1 har ett samarbete med Komvuxlärare som finns på plats i biblioteket för att 

ge pedagogisk handledning. Dessutom är det många som kommer till biblioteket för att 

studera, enskilt eller i grupp, vid alla tre bibliotek. Bibliotek 3 har även agerat 

tentamensvakt. Bibliotek 1 har även en tyst läsesal, något som de andra två saknar. 

Bibliotek 1 och 2 erbjuder hjälp med surfplattor och liknande, för att minska den 

digitala klyftan. Alla tre biblioteken erbjuder regelbundet juridikjour. Bibliotek 1 och 3 

erbjuder olika typer av släktforskningsaktiviteter.  

 

Jochumsen et al. menar att läroplatsen är till för att utforska världen och betonar vikten 

av fri tillgång till information, vilket både lån av facklitteratur och användande av 

databaser syftar till. De mål som kopplas till läroplatsen är upplevelse och 

empowerment. Upplevelserna får användarna ta del både genom formella studier och 

konkret hjälp med exempelvis surfplattor och släktforskning. Genom att delta i olika 

studieaktiviteter och använda det material för studier som biblioteket erbjuder kan 

användarna känna att de klarar av olika uppgifter i samhället och medverka till 

utvecklingen. Då uppfylls även målet om empowerment. För att biblioteket ska kunna ta 

större plats när det gäller empowerment behöver nog de olika lärresurserna, som till 

exempel informationssökningshjälp marknadsföras bättre, eftersom användarna i 

allmänhet inte verkar veta om att resurserna finns. Respondent 2 uppger att bibliotekens 

roll som lärcenter betonades mer för ett tiotal år sedan, vilket sammanfaller med 

Nordfelt Yafi och Törnqvists (2005) uppsats, som skrevs vid den tiden. Där betonas 

informationsarbetet med studenter som en del av kärnverksamheten. Personalen vid 

biblioteken i vår studie förmedlar mycket kurslitteratur, men om de även står till tjänst 

med hjälp vid informationssökning framkom inte under intervjuerna. Kanske är detta 

inget som efterfrågas av de studerande, om de saknar kunskap om att bibliotekarierna 

även kan hjälpa till vid informationssökningar (jfr Gärdén, 2011). Biblioteken i vår 

studie riktar ingen särskild uppmärksamhet mot lässvaga vuxna, vilket är den grupp 

Anderson et al. (2013) beskriver i sin studie. Även Gärdén (2011) visar i sin 

forskningsöversikt att forskning omkring läsutveckling och folkbibliotek är nästan 

obefintlig i Sverige. Eftersom det i samhället pratas mycket om att läsförmågan i 

allmänhet försämras, växer behovet av ett sådant arbete även i Sverige. Enligt 

IFLA:s/UNESCOs folkbiblioteksmanifest (1994) ska folkbiblioteken arbeta för att öka 

läskunnigheten. Vi anser att folkbiblioteken är en bra arena för detta arbete, eftersom 

det är en kravlös plats med ett stort utbud av litteratur. Aktiviteterna som studeras av 

Anderson et al. (2013) är även de utan krav på slutprestation, och kan med största 

sannolikhet anpassas till svenska förhållanden och genomföras även här. 

 

7.4 Mötesplatsen 
Att se biblioteket som en mötesplats var naturligt för alla tre respondenterna. 

Respondent 1 lyfte fram både en grupp som träffas dagligen för att läsa tidningar, 

personer som använder biblioteket för mer formella möten av olika slag och studerande 

som läser tillsammans. Alla tre biblioteken anordnar språkkaféer, där syftet för vår 

målgrupp antagligen är att möta nya människor samt utveckla kunskap om och 

förståelse för andra kulturer, liksom även aktiviteterna “Låna en svensk” och “Låna en 

språkvän” på biblioteken 1 och 3. Genom att delta i korsordskafé och stickkafé kan 

deltagarna utöva en hobby tillsammans med andra människor på bibliotek 2. Även 

bibliotek 1 ordnar korsordskafé. Respondent 2 lyfter också fram att biblioteket är en 

social miljö, utan krav på interaktion. Även respondent 3 talar om den här kravlösa 

platsen.  
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Jochumsen et al. (2012) beskriver hur mötesplatsen på biblioteken ska underlätta för 

användarna att möta alla typer av människor. Många av aktiviteterna som anordnas på 

de bibliotek vi undersöker syftar till just detta, att möta andra typer av människor. Det 

sker även en hel del oplanerade möten på biblioteket, till exempel tidningsläsarna på 

Bibliotek 1, men då är det främst personer med samma intressen som träffas. I denna 

plats kan användarnas empowerment stärkas, genom att de utvecklas av de möten de 

deltar i och ser att de kan påverka olika saker i samhället. Här kan språkkaféerna vara 

viktiga, där människor från väldigt olika bakgrund och sociala förhållanden kan mötas. 

De svenskspråkiga deltagarna kan se resultat av sin engagemang genast, genom att 

träffarna verkar vara uppskattade av alla deltagare. På så sätt stärks samhället, genom 

integration, men även individens känsla av att engagemanget faktiskt stärker en själv 

och att engagemanget i språkkaféer inte bara är för samhällets skull. Det personliga 

engagemanget är det andra målet som mötesplatsen ska uppfylla, vilket kan göras också 

på andra sätt än språkkaféer. Biblioteken har olika former av organiserade möten, som 

korsordskafé och bokcirklar, där deltagarnas möjligheter att engagera sig är stora. I 

bokcirklarna kan nog mötesplatsen ses som högintensiv, med människor som samlas 

kring ett intresse för litteraturen och därigenom likriktas. De övriga mötena på 

biblioteken bedrivs ofta på lågintensiva platser (Audunson, 2005) eftersom de 

inbegriper människor som inte kommer från samma bakgrund eller arbetar tillsammans. 

De leder förhoppningsvis både till ökad förståelse och till ökad integration, vilket kan 

stärka både individerna och samhället. Språkkaféerna, liksom andra möten på 

biblioteket genomförs utan att det ställs några krav på deltagarna. Denna kravlöshet 

verkar gälla alla aktiviteter på folkbiblioteket. Alla respondenterna betonade att 

användarna inte behöver prestera något på biblioteket, vilket vi ser som exempel på att 

biblioteken kan anses vara den tredje platsen som Oldenburg (1999) tar upp. Han anser 

att den här typen av platser är viktiga i samhället och får medhåll av de bibliotekarier vi 

har intervjuat. Den typen av möten som Svendsen (2013) beskriver i sin artikel ser vi 

även äga rum på biblioteken i vår studie, exempelvis olika samtal mellan 

tidningsläsarna och erfarenhetsutbytet som kan äga rum vid olika workshops. 

 

7.5 Performativa platsen 
Möjlighet till utställningar finns på alla tre bibliotek i varierande mån. Bibliotek 1 har 

en särskild yta avsedd för just utställningar och har ibland flera igång samtidigt. 

Respondent 2 beklagar att de inte har så mycket plats och att de ofta måste tacka nej till 

större utställningar på grund av detta, men att de gärna tar emot mindre utställningar 

från lokala föreningar när det går. På bibliotek 3 finns en gratis konsthall där vem som 

helst får lov att ställa ut, även privatpersoner med sina hobbyprojekt, och den är ofta 

uppbokad långt i förväg då den blivit väldigt populär. Alla tre respondenter säger att det 

kommer in väldigt mycket förfrågningar och att det finns ett stort intresse just av att få 

ställa ut. Två respondenter nämner att de haft musikföreställningar på programmet. 

Respondent 1 nämner även dans och respondent 3 nämner teater. Filmvisningar är också 

något som förekommer på två av biblioteken. Två respondenter berättar att de har 

arrangerat olika typer av kreativa workshops. På bibliotek 2 finns det ett stickkafé och 

respondent 1 berättar i förbigående att det funnits tankar på att kanske starta upp någon 

form av handarbete- och/eller pysselträffar. 

 

Den performativa platsen strävar efter engagemang och nytänkande. Enligt Jochumsen 

et al. (2012) innebär detta att användaren ges verktyg och möjligheter att tillsammans 

med andra skapa och uttrycka sin kreativitet på olika sätt, men även att biblioteket blir 

en plats där det som skapats kan förmedlas till andra. Framförallt utställningar är ett bra 
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exempel på förmedling av kultur och kreativa alster, liksom musik- och 

teaterföreställningar, som alla engagerar både de människor som ligger bakom alstren 

och föreställningarna, och de som tar del av dem som åskådare och publik. Att låta 

biblioteken stå värd för dessa typer av aktiviteter är också nytänkande då de inte hör till 

bibliotekens traditionella verksamhet, samtidigt som det passar väl in på bibliotekens 

kulturförmedlande uppdrag. Hinderyd (2009) berättar i sin uppsats om hur populära 

konstväggarna på Kristineberg blev, och våra respondenter bekräftar att det finns ett 

stort engagemang och en stor efterfrågan på utställningsmöjligheter på deras respektive 

bibliotek. Det som Hinderyd kallar “prova-på-kvällar” och våra respondenter kallar för 

kreativa workshops är en utmärkt tillfälle att ge användarna de verktyg och möjligheter 

att skapa som Jochumsen et al (2012) nämnde. Även om stickkaféets primära syfte 

kanske lutar mer åt att vara en mötesplats uppfyller det samtidigt samma funktion som 

en workshop, att skapa i sällskap med andra. Skrivarverksamhet som Hofmann (2007) 

studerade i sin uppsats är något som tidigare har funnits på två av våra undersökta 

bibliotek. På bibliotek 1 får vi veta att den som brukar vara ansvarig är föräldraledig för 

tillfället och att skrivarverksamheten därför ligger på is tills vidare, vilket stärker 

Hofmanns observation att bibliotekens skrivarverksamhet ofta verkar vara knuten till en 

individ snarare än till organisationen som helhet. Personalen på biblioteken uppmuntrar 

användarna att engagera sig i verksamheten bland annat genom att ge förslag på inköp, 

aktiviteter och liknande. Detta bär drag av det som Sipilä (2015) beskriver i sitt tal om 

“Strong libraries, strong societies”, där hon ger exempel på bibliotek som involverat 

sina användare i skapandet av hela verksamheten från grunden. Det kan också kopplas 

till det Sipilä säger om att engagerade medborgare som en vital del av en fungerande 

demokrati, vilket även uttrycks i Bibliotekslagen (SFS 2013.801, 2 §) som att 

biblioteken ska medverka till det demokratiska samhällets utveckling. 

 

7.6 Historisk förankring 
De tidiga svenska allmänna biblioteken var en plats för moralisk uppfostran. Någon 

gång kring förra sekelskiftet började biblioteken även uppmuntra medborgare att bli 

demokratiskt aktiva, samt förkovra sig genom vidare studier och god litteratur. I mitten 

av 1900-talet skiftade folkbiblioteken fokus från moral till kunskap. Under de följande 

årtiondena tillkom olika kulturella aktiviteter såsom föreläsningar och utställningar. Det 

vi vill säga med detta är att även om Four space-modellen bara är några år gammal så 

finns tanken om de olika platserna och målen som en del av bibliotekets verksamhet 

med sedan länge. Mötesplatsen verkar vara den plats som tillkommit senast och som är 

väldigt aktuell i debatten även idag. Bibliotekets traditionella krav på tystnad kan vara 

en möjlig anledning till att det dröjde innan biblioteket kom att betraktas som en 

mötesplats. Läroplatsen är förmodligen den som har funnits med längst i bibliotekens 

historia. Dess koppling till vidare studier utgör ett starkt band till empowerment-målet, 

Den demokratiska aktivitet som biblioteken främjar uppmuntrar till både engagemang 

och empowerment, vilket enligt Four space-modellen gör biblioteket till en mötesplats. I 

detta fallet har vi svårt att se det och skulle spontant hellre placerat demokratisk aktivitet 

under läroplatsen eller möjligtvis inspirationsplatsen. Det som tydligast är en del av 

inspirationsplatsen är litteraturen och platsen har senare utökats även med föredrag och 

utställningar. Betraktat ur utövarens synvinkel kan både föredrag och utställningar även 

falla inom den performativa platsen. Oavsett vilken synvinkel man använder uppfyller 

dessa aktiviteter målen om nytänkande, upplevelse och engagemang. Vi ser här att Four 

space-modellen är förankrad i den historiska kontexten samtidigt som den är väldigt 

aktuell idag och kan användas för att bygga framtidens bibliotek. 
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8 Diskussion 
Innan frågeställningarna besvaras vill vi rikta uppmärksamheten mot några iakttagelser 

som gjorts under arbetets gång. 

 

På alla tre biblioteken samarbetar personalen med studieförbund och andra föreningar, 

något som även Svendsen (2013) påvisar är vanligt i sin studie. Många av bibliotekens 

programaktiviteter arrangeras tillsammans med dessa och det verkar vara en viktig del 

av biblioteksverksamheten. Kanske är det en bra väg att marknadsföra de olika 

aktiviteterna genom att föreningarnas medlemmar blir extra uppmärksammade på att 

aktiviteterna äger rum. Ett annat sätt att marknadsföra biblioteket är olika typer av 

uppsökande verksamhet, exempelvis att åka ut till arbetsplatser och prata om böcker. 

 

Något anmärkningsvärt var att äldre personer använder sig av e-böcker för att kunna 

förstora texten, hellre än att låna storstilsböcker. En annan sak som inte är helt uppenbar 

var att språkkaféer även riktar sig till svensktalande vuxna, inte bara personer med 

annan språklig bakgrund. Ytterligare en iakttagelse från intervjuerna är att det finns en 

stor efterfrågan på utställningsmöjligheter vid samtliga bibliotek. 

 

8.1 Slutsatser 
Under denna rubriken besvaras frågeställningarna. 

 
8.1.1 Vad har biblioteket för riktlinjer för arbetet med vuxna? 

Den slutsats som kan dras utifrån de tre intervjuerna är att det verkar vara ovanligt att 

riktlinjer för just vuxna existerar på biblioteken, annat än i väldigt grova drag som ofta 

inkluderar andra grupper också. Däremot efterfrågas konkreta och mätbara mål för 

verksamheten överlag, även för vuxna. Arbetet med vuxna verkar ske på rutin och det är 

en möjlig förklaring till bristen på dokumentation. Frågan är om officiella riktlinjer hade 

flyttat större fokus till gruppen vuxna utan speciella behov och huruvida detta i så fall är 

önskvärt, då dessa i praktiken får mycket uppmärksamhet redan eftersom de är normen. 

 
8.1.2 Hur arbetar bibliotekarierna med verksamheten för vuxna? 

Verksamheten som riktar sig till vuxna verkar vara en stor del av arbetet på ett 

folkbibliotek samtidigt som respondenterna ger intrycket att det på något sätt sitter i 

ryggraden. Det är inget bibliotekarierna tänker aktivt på när de jobbar, till skillnad från 

verksamhet för de prioriterade grupperna. Det är först när de blir tillfrågade som de 

verkar inse hur mycket de faktiskt arbetar med den osynliga normen och vad som görs. 

Många aktiviteter är återkommande och har därför blivit en del av rutinarbetet på 

biblioteket. Nordfeldt Yafi och Törnqvist (2005) gjorde samma iakttagelse när det gäller 

kärnverksamhet: den diskuteras inte i det dagliga arbetet, men blir föremål för samtal 

när nya aktiviteter planeras.  

 
8.1.3 Vad erbjuder folkbiblioteket vuxna i form av utbud, tjänster och aktiviteter? 

Vuxna har mycket att välja mellan på folkbiblioteket. Bokcirklar och boktipsträffar med 

tilltugg är vanliga exempel, liksom författarbesök och andra typer av föreläsningar. 

Andra saker som erbjuds är workshops och kaféer med olika teman, där språkkaféer 

verkar vara allra vanligast. Även om språkkaféerna främst marknadsförs till personer 

med begränsade svenskkunskaper kan det vara en berikande upplevelse för alla 

människor. Biblioteken verkar måna om att erbjuda en snabb service och tillgång till de 

senaste böckerna. Överlag vill bibliotekarierna kunna tillhandahålla det som efterfrågas, 
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oavsett om det gäller ett annat medieformat än tryckta böcker, kurslitteratur och annat 

som behöver fjärrlånas samt utställningsmöjligheter. 

 

8.2 Metod-  och teorikritik 
Vi har valt tre folkbibliotek av olika storlek. Vi hade kunnat eftersträva lika storlek, 

men eftersom vi inte vill jämföra dem med varandra, anser vi inte att det är relevant för 

vår undersökning. Om vi hade använt oss av enkäter istället för intervjuer kunde vi 

undersökt ett större antal bibliotek och fått ett större underlag och en större geografisk 

spridning. Dock ligger fokus i vår uppsats på bibliotekens verksamhet för vuxna, vilken 

vi tror bedrivs på liknande sätt på olika bibliotek, och därför anser vi att vårt underlag är 

tillräckligt för att besvara våra frågeställningar. Vi övervägde riskerna med vårt val att 

intervjua personer som en av oss var bekant med sedan tidigare, då detta eventuellt 

skulle kunna påverka resultatet. Eftersom den information vi efterfrågar inte är av 

känslig karaktär anser vi dock inte att det påverkar vårt resultat. En av respondenterna 

var okänd för oss båda och efter att intervjuerna genomförts har vi inte kunnat se några 

nämnvärda skillnader på svaren vi fått från de olika respondenterna. 

 

En orsak till att Four space-modellen valdes som teoretiskt ramverk var att vi hade stött 

på den tidigare under utbildningen och därmed redan var bekanta med den. Vi ansåg att 

den var lämplig för uppsatsen då den går att applicera på hela folkbibliotekets 

verksamhet för vuxna. Den har också fått stor spridning i de nordiska länderna på den 

relativt korta tid som har gått sedan den presenterades vilket gör den relevant för den 

bibliotekskontext som undersöks. En svårighet med att analysera utifrån modellen har 

varit att besluta vilka aktiviteter som hör hemma under vilken plats. Flera aktiviteter 

skulle kunna räknas till flera av platserna och vissa aktiviteter kan tillhöra olika platser 

beroende på vems perspektiv man ser dem från. Vi har försökt så långt det går att 

placera in aktiviteterna på den plats som verkar vara det huvudsakliga syftet med 

aktiviteten. 

 

8.3 Avslutande reflektioner 
När arbetet med uppsatsen påbörjades hystes både förväntningar och förhoppningar. Vi 

förväntade oss inte att det skulle finnas tydliga riktlinjer för arbetet med vuxna, men 

hoppades ändå att de skulle synas någonstans i de kommunala dokumenten då de 

egentligen aldrig nämns i Bibliotekslagen. Tyvärr infriades dessa förväntningar, men de 

vuxna användarna verkar trots det vara närvarande i samtalen bland personalen på 

folkbibliotek. Intrycket som respondenterna gav var att det läggs ner väldigt mycket 

uppmärksamhet, tid och pengar på vuxna trots att de är osynliga i dokumenten. Enligt 

KBs (2015) statistik för år 2015 saknade 61 % av Sveriges kommuner en giltig 

biblioteksplan. De kriterier som KB anger för att en plan ska vara giltig är att den inte 

har passerat sitt slutdatum, samt att planer som saknar slutdatum inte är äldre än tre år. 

Alla kommuner vi undersökt saknar giltiga biblioteksplaner, dock har samtliga påbörjat 

arbetet på nya (KB, u.å.). Då respondenterna uttryckte en önskan om att inkludera 

konkreta och mätbara mål i biblioteksplanen finns möjligheten att dessa mål även 

innefattar den osynliga normen i de nya planerna. 

 

8.4 Förslag till vidare forskning 
Majoriteten av de svenska kommunerna saknar giltiga biblioteksplaner och det skulle 

kunna vara intressant att undersöka vad det beror på. Två av respondenterna beklagade 

avsaknaden av mätbara mål i tidigare biblioteksplaner, vilket försvårar uppföljning av 

vad som egentligen åstadkommits. När så många kommuner är i färd med att uppdatera 
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sina planer kan det vara värt att undersöka ifall dessa innehåller mätbara mål och längre 

fram, huruvida dessa mål följs upp. En annan möjlighet till vidare forskning är att 

studera bibliotek som valt att organisera sin verksamhet utifrån Four space-modellen för 

att se hur de är uppbyggda och jämföra dem med bibliotek som valt en annan struktur.  
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Sammanfattning 
Verksamheten på folkbibliotek bör rätta sig efter internationella, nationella och 

kommunala riktlinjer. I dessa står bland annat att verksamheten ska vara öppen och 

tillgänglig för alla. I Bibliotekslagen (SFS 801:2013) finns även beskrivet vilka grupper 

som ska prioriteras och ägnas särskild uppmärksamhet. Däremot finns inte särskilt 

mycket skrivet i någon av dessa riktlinjer om hur arbetet med vuxna ska bedrivas. Syftet 

med den här uppsatsen var att undersöka hur folkbibliotekets verksamhet för vuxna utan 

speciella behov bedrivs. De frågeställningar som användes i uppsatsen är:  

 

 Vad har biblioteket för riktlinjer för arbetet med vuxna? 

 Hur arbetar bibliotekarierna med verksamheten för vuxna?  

 Vad erbjuder folkbiblioteket vuxna i form av utbud, tjänster och aktiviteter? 

 

Metoderna som användes för att besvara dessa frågeställningar var kvalitativa intervjuer 

med tre bibliotekarier som arbetar med verksamhet för vuxna vid tre olika folkbibliotek, 

samt granskning av bibliotekens kommunala biblioteksplaner och tryckta 

programbroschyrer från respektive bibliotek. Det insamlade materialet analyserades 

med hjälp av modellen Four spaces, som har utvecklats av Jochumsen et al. (2012). 

Modellen presenterar fyra områden som folkbiblioteket kan struktureras utifrån, för att 

kunna hjälpa användarna att uppfylla fyra övergripande mål. Dessa mål är upplevelse 

(experience), engagemang (involvement), “empowerment” (empowerment) och 

nytänkande (innovation). De fyra platserna i biblioteket, som många gånger överlappar 

varandra och kan finnas både i det fysiska och det digitala biblioteket, är 

inspirationsplatsen, läroplatsen, mötesplatsen och den performativa platsen. Dessa 

platser används som rubriker i uppsatsen, för att presentera tidigare forskning och annan 

litteratur, för att presentera resultatet från de olika intervjuerna och för att analysera de 

olika bibliotekens verksamhet för vuxna.  

 

De olika respondenterna berättade om olika aktiviteter, tjänster och utbud som de kan 

erbjuda bibliotekets användare. Aktiviteter som vi har placerat under inspirationsplatsen 

är bland annat litteraturförmedling, bokcirklar, boktipsträffar, författarbesök och andra 

föreläsningar. Även olika slags utställningar anser vi passar in här, eftersom de kan 

inspirera användarna till nya upplevelser. Läroplatsen inbegriper förmedling av 

facklitteratur av olika slag, främst kurslitteratur. Biblioteken erbjuder även olika 

databaser och studieplatser, även om endast det största biblioteket i vår studie har en 

tyst läsesal. Användarna kan även få hjälp med att hantera digitala verktyg. Alla 

respondenterna uttryckte att biblioteket är en mötesplats för olika människor. De 

betonade särskilt kravlösheten, det vill säga att användarna har möjlighet att vistas på 

biblioteket utan att det ställs några krav på att de ska prestera eller deltaga aktivt. En 

särskild form av mötesplats som finns på alla biblioteken är språkkaféer, vilka inte bara 

syftar till att utveckla svenskkunskaper hos personer med annan språklig bakgrund, utan 

även kan bidra till ökad kunskap om och förståelse för andra kulturer. Den performativa 

platsen innefattar bland annat möjlighet till att genomföra utställningar på biblioteket 

och arrangemang som olika typer av workshops.  

 

När vi analyserade resultaten från intervjuerna såg vi att bibliotekarierna ägnar mycket 

arbetstid och engagemang åt vuxna, både genom att tillhandahålla medier av olika slag 

och genom ett brett utbud av programaktiviteter. Bibliotekens verksamhet för vuxna kan 

sägas vara den osynliga normen för arbetet. Däremot är vuxna en grupp som inte nämns 

specifikt i de kommunala biblioteksplanerna, men målen som ställs upp kan inbegripa 

även denna grupp.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Ämnet för uppsatsen är folkbibliotekens kärnverksamhet för vuxna användare, det vill 

säga den delen av verksamheten som inte riktas specifikt emot någon av de prioriterade 

grupperna. Vi är nyfikna på hur denna verksamhet ser ut i praktiken och hur den styrs. 

Vår metod är kvalitativa intervjuer och resultatet från denna intervjun kommer 

tillsammans med ytterligare två intervjuer ligga till grund för vår uppsats. 

Intervjudeltagaren kommer inte namnges i uppsatsen, dock vill vi gärna kunna nämna 

vilken position eller befattning deltagaren har på biblioteket. Om biblioteket önskar att 

inte nämnas vid namn i uppsatsen kommer ett fingerat namn användas, och det riktiga 

namnet kommer bara lämnas ut till examinator och opponenter om dessa begär det. 

Intervjun beräknas ta ca 30-45 min och vi vill gärna spela in intervjun för att hålla 

samtalet mer flytande och för att kunna analysera innehållet efteråt. Inspelningen är bara 

för vårt eget bruk i uppsatsarbetet och kommer inte spridas vidare. 

 

Intervjupersonens bakgrund 
 Berätta om dina arbetsuppgifter här på biblioteket. 

 

Styrdokumenten 
 Hur planeras arbetet? Finns det lokala riktlinjer att följa? 

 

Det praktiska arbetet 
 Berätta om hur det praktiska arbetet med kärnverksamheten ser ut. 

 

Four Space-modellen 
 På vilka sätt kan biblioteket ses som en mötesplats? Vilka för- och nackdelar ser 

du med detta?  

 Vilka olika resurser för lärande finns i ert bibliotek? 

 Vilka möjligheter finns för användarna att vidga sina vyer på ert bibliotek? 

 På vilka olika sätt kan användarna själva skapa kultur genom bibliotekets 

resurser? Vilka för- och nackdelar ser du med detta?  

 

Framtiden 
 Hur kan användarna påverka bibliotekets verksamhet?  

 Hur skulle du vilja utveckla kärnverksamheten på ert bibliotek? 

 Har du några andra tankar som du vill dela med dig av? 

 


