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Title 
Space and place for computers in the public library – A qualitative case study 

 

Abstract 
This master thesis was written in the purpose to study how the location and access to 

computers in the physical realm of the public library reflects the undergoing changes in 

the public libraries role in Swedish society. This study is done in a form of a case study 

of three small public libraries. All of them were in the process of transforming both their 

physical and virtual space. The thesis focuses on where in the library the computers are 

placed and how their location interacts with the libraries main tasks. It also focuses on 

the analysis of the relationship between these two elements and how that relationship 

reflects the alteration of the public libraries place in society. The conclusions we draw 

after our study is that the libraries have a reduced need of control over the computer 

usage, the computers have been placed further away from the reference desk and instead 

the libraries role as a meeting place both physical and virtual has been emphasized.  
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Tack! 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Olof Sundin som med en hård men rättvis 

vägledning varit ett stöd genom uppsatsens alla faser. Vi vill också tacka de undersökta 

biblioteken och i synnerhet bibliotekspersonalen som välvilligt ställde upp. Utan er hade 

uppsatsen ej kunnat skrivas. Vidare vill vi tacka Malmö Högskolas bibliotek Orkanen 

för rum och råd. Familj och vänner som bidragit där det behövts, tack! Sist men inte 

minst vill vi såklart tacka Ebbe, som med sin ständiga närvaro tog oss igenom alla 

svårigheter. 
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1. Inledning 

Första gången vi, författarna, träffades inför denna uppsats gick vi till Malmö 

stadsbibliotek. Vi hade med oss var sin laptop och några böcker, köpte en kopp kaffe 

och satte oss vid ett bord i avdelningen för Natur och teknik. På bordet fanns eluttag och 

vi kopplade upp oss mot bibliotekets trådlösa nätverk. Sedan satt vi och diskuterade vår 

uppsats i ett par timmar och när vi gick därifrån insåg vi att vi precis hade utfört vår 

första observation på det tema som vår uppsats skulle handla om. Vår uppsats handlar 

nämligen om utvecklingen av folkbibliotekets rum, som ju har förändrats oerhört sedan 

datorer och internet introducerades. Går du in i ett folkbibliotek idag möts du av en 

sökdator snarare än en boksnurra. Från att ha fungerat som ett slags samhällets 

vardagsrum med tysta läshörnor och fantasieggande barnavdelningar dit människor kom 

för att uppleva kultur, är biblioteket nu en informationscentral där studenter är några av 

de vanligaste besökarna och där det livslånga lärandet är ett vedertaget begrepp. Eller? 

 

Tillgången till internet har förändrat folkbiblioteken i Sverige, många bibliotek erbjuder 

idag trådlöst nätverk och kurser i informationssökning på internet. Bruno Kjær, 

bibliotekarie och lärare på Danmarks biblioteksskole, menar i sin text 

”Forskyndningernes rum – refleksioner over folkebibliotekernes indirekte formedling” 

(2006), att biblioteket har varit en institution vars identitet bygger på saklighetens 

rationellt ordnade universum, men i och med nya (framförallt digitala) mediers 

utveckling där en rationell ordning är en omöjlighet har denna grundläggande idé 

rubbats. Nya medier och internetresurser har utvecklat nya sätt att slå samman material 

och förmedling, till exempel genom att använda sig av bibliotekets hemsida för 

informationsspridning, eller att använda datorer för bilder och ljud i 

föredragssituationer. Utvecklingen har enligt Kjær ändrat biblioteksrummets klassiska 

funktionsuppdelning till en uppdelning efter aktivitetstyper, brukarbehov och ämnen där 

olika slags materialtyper och medier integreras med varandra, vilket har lett till att 

biblioteken har blivit mer användarorienterade och upplevelseorienterade. Stämmer det? 

 

Vi ställer frågorna därför att vi undrar om detta är sant. En stor del av Sveriges 

folkbibliotek byggdes i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet, innan internet var 

tillgängligt för gemene man och innan datorer var en självklar del av bibliotekens 

interiör. Dessa bibliotek var framförallt byggda för böcker och människor och hade ofta 

en liknande arkitektur som bestod av ett öppet rum i ett plan där det vid behov av 

avskildhet användes skärmväggar. Designen skulle, enligt Nan Dahlkild, forskare och 

lärare i litteratur, kulturhistoria och biblioteksarkitektur på Danmarks biblioteksskole, 

liknas vid ”ett demokratiskt torg” som förband stadens alla ”rum” med varandra (2006, 

s. 134). I ett öppet rum borde det rimligtvis vara enkelt att förändra, ta bort och lägga 

till. Men ingen bygger ett rum för någonting som inte finns och dessa bibliotek saknar 

därför idag en självklar plats för vår tids datoranvändning, även om de allra flesta 
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människor i Sverige antagligen ser datorer som någonting som naturligtvis ska finnas på 

folkbiblioteket. 

 

I de bibliotek som byggs idag ingår datorer i den rumsliga planeringen och vi tror att 

skillnaden mellan olika biblioteksbyggnader påverkar verksamheten och bibliotekens 

uppgifter på många olika plan, inte minst när det gäller ekonomiska prioriteringar och 

bemötande av användare. Vi anser att bibliotekslokalen är ett intressant objekt att 

studera eftersom vi menar att den hänger ihop med hur biblioteken profilerar sin 

verksamhet, och vi vill göra detta genom att undersöka tillgången till och placeringen av 

datorer. 

 

Datorer och i synnerhet internet lockade många människor och nya målgrupper till 

biblioteken när fenomenet var nytt, och det är antagligen en bidragande faktor till att den 

allmänna bilden, som vi uppfattar den, av ett bibliotek inte längre visar en dammig lokal 

med en gråhårig bibliotekarietant som vill att det ska vara tyst. Idag är bilden snarare ett 

öppet nätverk dit alla är välkomna för att ta del av den digitala samtiden. I artikeln ”The 

public library as a meeting-place in a multicultural and digital context” från 2005, menar 

Ragnar Audunson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, att biblioteket 

fungerar som en bro mellan det virtuella och det fysiska. På webben krymper avståndet 

mellan personer och organisationer, en webbsida kan vara en mycket viktigare plats för 

engagemang än en lokal organisation. Audunson menar att biblioteket är viktigt med 

sina unika egenskaper eftersom det som institution återfinns i samma samhälle som våra 

lokala politiska institutioner samtidigt som det står som en bro över till den digitala och 

virtuella världen.  

 

Datorer och internet används till mycket mer än porrsurfande och Lunarstorm, även om 

förbudsskyltar på biblioteken ofta visar tvärtom. En stor del av bibliotekens bestånd 

ryms idag i datorerna, så som nedladdningsbar litteratur, musik och film, men även 

databaser och referenslitteratur. Bibliotekens utbud och utplacering av datorer kan vara 

en fråga, inte enbart om vilka resurser som finns att tillgå, utan även huruvida 

tillgängligheten på biblioteket är högt prioriterad. I en text av Svensk biblioteksförening 

står det att internetutvecklingen är den viktigaste uppgiften i utvecklingen av 

kunskapssamhället: 

 
Den viktigaste drivkraften i utvecklingen av kunskapssamhället är utvecklingen av ny 

informationsteknologi i allmänhet och utvecklingen av Internet i synnerhet. Denna 

utveckling har satt tydliga avtryck i bibliotekens verksamhet. Att tillhandahålla datorer, 

Internetuppkoppling och tillgång till databaser är idag en viktig uppgift för biblioteken. 

(Svensk biblioteksförening – Biblioteksplaner, 2006) 

 

I dagens Sverige skulle det kunna tyckas att det borde finnas datorer med internet på 

samtliga bibliotek. Detta kan ses som en fråga om demokrati då information ska vara 

tillgänglig för alla människor. Vi anser att biblioteksrummet är viktigt att studera då vi 

tror att glappet mellan vision och verklighet är stort. Vi må leva i ett kunskapssamhälle, 

eller ett informationssamhälle, men så länge folkbiblioteken inte har möjlighet att 

erbjuda datorer till sina besökare finns det problem. Vi hoppas därför att vår uppsats kan 

bidra till en ökad förståelse kring hur rummet, genom tillgången på datorer, påverkar 

folkbibliotekens utveckling i dagens samhälle.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att studera hur folkbibliotekets fysiska rum, utifrån 

placeringen av och tillgången till datorer, samspelar med förändringen av 

folkbibliotekets roll i det svenska samhället. Genom att, ur ett rumsligt perspektiv, 

studera vilken plats datorerna tilldelas i dagens folkbibliotek samt genom att undersöka 

bibliotekens målsättningar med datorer när det gäller utbud, tillhandahållande och fokus 

på användargrupper utifrån ett kulturpolitiskt perspektiv, vill vi synliggöra detta 

samspel.  

 

Vår övergripande frågeställning är hur folkbibliotekets fysiska rum, när det gäller 

placering av och tillgång till datorer, samspelar med förändringen av folkbibliotekets 

roll i samhället. Denna fråga analyseras utifrån fallstudier av tre svenska folkbibliotek. 

Vi utför, utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, observationer och intervjuer på tre 

folkbibliotek med olika förutsättningar och kompletterar sedan dessa med 

dokumentstudier. 

 

Vi har valt att dela upp frågeställningen i följande tre delfrågor: 

 

1. Vilken plats tilldelas datorer i olika folkbibliotek? 

 

2. Hur samspelar bibliotekens huvudsakliga uppgifter med placeringen av 

datorerna? 

 

3. Hur kan datorers plats och bibliotekens huvudsakliga uppgifter analyseras i 

relation till förändringarna av folkbibliotekens roller i samhället?  

 

De två första delfrågorna undersöks genom vår empiriska datainsamling. Den sista 

frågan är av analytiskt slag och vi vill här tydliggöra att förändringarna av 

folkbibliotekets roller används som en fond mot vilken vi diskuterar de två första 

delfrågorna. Förändringarna av folkbibliotekets roller är således något vi analyserar 

genom tidigare forskning och inte genom vår egen empiri. 

1.2 Begrepp och definitioner 

Vi använder oss genomgående av begreppet tillgänglighet i uppsatsen. Begreppet 

beskrivs i Nationalencyklopedin (2008) som ”möjligheter att ta del av någonting 

eftersträvansvärt”. Alla människor i samhället ska kunna använda alla bibliotekets 

funktioner efter var och ens behov, och tillgänglighet handlar för oss om att sådana 

förutsättningar möjliggörs på bästa vis från bibliotekens håll. Eftersom vår uppsats 

handlar om datorer på bibliotek syftar begreppet till största delen på hur datorer 

tillgängliggörs. I praktiken kan det handla om hur många datorer biblioteket 

tillhandahåller, hur de är placerade, om användningen av datorerna är gratis och 

obegränsad när det gäller exempelvis användarnas ålder samt vilka tillbehör som finns 

och hur dessa får användas.    
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I kapitel 2.3 Folkbiblioteket som rum och plats redogör vi för olika författares teoretiska 

definitioner av begreppen rum (space) och plats (place). Dessa kan lätt förväxlas med de 

i mer vardagligt tal vanliga orden rum och plats, som vi också använder oss av i 

uppsatsen, särskilt när det gäller biblioteket som fysiskt rum och plats. Vi kommer 

därför att tydliggöra denna förväxling genom att framhäva ordet begrepp när vi 

behandlar de teoretiska definitionerna. 

 

Med begreppet målgrupp avser vi de som biblioteken riktar sin verksamhet till, det vill 

säga de önskade användarna. Detta behöver inte vara detsamma som de verkliga 

användarna. Användare är däremot de som faktiskt nyttjar biblioteket.   

 

När vi i denna uppsats använder ordet bibliotek är det folkbibliotek vi avser om 

ingenting annat anges. I kapitel 6. Slutsatser syftar ordet enbart till de bibliotek som 

varit föremål för vår fallstudie. 

 

Vi har valt att genomgående skriva internet med inledande gemen, med undantag för 

direkta citat.  

1.3 Avgränsningar 

Vi vill, genom att observera folkbibliotekets fysiska rum, fördjupa oss i dess uttryck för 

tillgänglighet när det gäller datorernas utrustning, utseende och placering. Vi kommer 

alltså enbart att se till interiören, och inte observera användare eller verksamhet. För att 

få en illustration av verksamheten kommer vi emellertid att intervjua personal angående 

bibliotekets uppgifter samt vad datorernas utrustning och placering betyder för det 

enskilda biblioteket. Därigenom kommer även en del om användning att dryftas. Vi är 

mindre intresserade av den enskilde bibliotekariens attityder och åsikter och ställer 

därför till största delen frågor som behandlar biblioteket som helhet. Som komplement 

kommer vi även att studera vissa, av biblioteket alternativt kommunen, tillhandahållna 

dokument. 

 

För att få en bred överblick har vi valt att utföra våra observationer och intervjuer på 

bibliotek som ter sig olika. Kriterierna för dessa finns i metodkapitlet. Vi begränsar oss 

dock till att studera folkbibliotek och ingenting annat, eftersom vi vill kunna göra en 

rättvis jämförelse. 

1.4 Disposition 

Efter det inledande kapitlet där vi presenterar uppsatsens forskningsproblem, syfte, 

forskningsfrågor och avgränsningar ger vi en teoretisk ram kring uppsatsens ämne. 

Kapitlet inleds med ett avsnitt om relaterad forskning kring den kulturpolitiska 

utvecklingen och folkbiblioteket. Härefter ger vi en bakgrund till hur biblioteksrummet 

har utvecklats över tid. I den teoretiska ramen beskriver vi även Anderssons och Skot-

Hansens modell över folkbibliotekets profiler som vi använder för att analysera våra 

undersökta fall. Sist i kapitlet ger vi en konklusion som sammanfattar de teorier vi vill 

använda i analysen. I följande kapitel framförs våra metodologiska utgångspunkter, 
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varefter vi redovisar vårt empiriska material. Sist i uppsatsen kommer vår analys samt 

en sammanfattande slutsats.  
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2. Folkbibliotek i förändring 

För att förstå varför folkbiblioteket som institution fungerar som det gör idag vill vi ge 

en bakgrund till dess historiska arv i fråga om politik och ideologi. Vi redogör nedan för 

hur Sveriges kulturpolitiska utveckling påverkat folkbiblioteken från och med den 

moderna kulturpolitikens genombrott. Vi beskriver också Anderssons och Skot-Hansens 

modell över bibliotekets roller, vilken vi tillsammans med resten av kapitel 2 använder 

för att analysera vårt empiriska material. 

 

Bibliotekets rum och arkitektur skildrar vi i ett eget kapitel. Här ger vi en bakgrund till 

hur verksamheten genom tiderna påverkats av den rumsliga utformningen, samt hur det 

bland teoretiker i Norden argumenterats för hur bibliotek bör byggas. Här finns även 

Thomas fingervisning om hur datorer kan placeras och integreras i bibliotekets fysiska 

rum. Vi tar också upp teorier om begreppen rum och plats och kopplar dessa till 

bibliotekets rum och plats. 

 

Slutligen ger vi en konklusion där vi sammanfattar teorierna vi kommer att använda i 

vår analys. 

2.1 Folkbiblioteket i kulturpolitiken 

Industrisamhället och moderniseringen av Sverige innebar stora förändringar för den 

kulturpolitiska utvecklingen. Från 1940-talet och framåt genomfördes den statliga 

kultur- och folkbibliotekspolitiken med optimism och en stor framtidstro. Det 

socialdemokratiska folkhemsbygget grundades och den socialdemokratiska politiken 

stod för trygghet och stabilitet (Vestheim, 1997, s. 431). Geir Vestheim, professor i 

biblioteks- och informationsvetenskap, talar om ”den socialdemokratiske orden”, där det 

fokuseras mer på kontinuitet än splittring under åren 1935 till 1960. Han listar tre 

karaktäristiska drag under denna optimistiska tillväxtperiod, och trots att hans 

tyngdpunkt egentligen ligger på Norge menar han att det såg ut på ungefär samma sätt 

också i Danmark och Sverige: 

 

 Den sociala institutionen (med skola, fritid, familj och vänner) var relativt intakt och 

lutade mot stabilitet och en normativ tradition. Individen var inte frisatt från sociala 

normer och institutionella bindningar. 

 

 Den samhälleliga basen (rättsystemet, samhällsekonomin, politiken) hade i stora 

drag ”fallit på plats”. I välfärdspolitiken skulle alla i samhället vara garanterade 

samma förutsättningar, och det hade skapats en vision om att detta var möjligt att 
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genomföra. Vestheim menar att det rent psykologiskt skapats en tro på att ett 

rättfärdigt samhälle var inom räckhåll och att folk därför höll ut och såg framåt. 
 

 Folkets subjektiva upplevelse av världen runt omkring var relativt stabil. Den 

personliga världen samspelade logiskt med det samhälleliga systemet. Det sociala 

och individuella identitetsskapandet skedde innanför ramar som var synliga, 

avgränsade och kontrollerbara. (Vestheim, 1997, s. 432)  

 

För folkbiblioteken var det en omvälvande tid när tre bibliotekstraditioner flöt samman; 

de kommersiella lånebiblioteken, sockenbiblioteken och föreningsbiblioteken. Dessa 

traditioner stod ideologiskt för olika syner på verksamheten och även om det 

framväxande välfärdssamhället erbjöd nya möjligheter, där biblioteken var en del av 

förnyelsen, bar, enligt Sven Nilsson, filosofie doktor och docent i litteraturvetenskap, 

biblioteken sina egna spänningar mellan kraven på kundanpassning, 

uppfostringstänkande och folkbildningsidealism (2003, s. 170f). Välfärdspolitiken 

bidrog dock med sin optimistiska kulturpolitik till en intellektuell infrastruktur 

(Vestheim, 1997, s. 434). Enligt Nilsson har folkbiblioteken i moderniseringen av 

Sverige varit en idealtypisk företrädare för det moderna och bärare av modernitetens 

klassiska dygder – bland annat framtidstro, rationalitet, enkelhet, ordning och disciplin, 

standardisering och neutralitet (2003, s.171). Den vedertagna värdegrund kulturpolitiken 

byggde på, där biblioteket arbetade för folkbildningen, skulle göra människorna till 

upplysta och kompetenta medborgare och det rådde enighet mellan kulturpolitiken och 

bibliotekspolitiken fram till mitten av 1960-talet. Folkbildningstanken har, enligt 

Vestheim, aldrig varit så stark som under ”den socialdemokratiske orden” (1997, s. 

434). 

 

Under 1960- och 1970-talen utvecklades den sociala biblioteksverksamheten och 

biblioteken blev mer och mer ett kulturcentrum. Barn och ungdomar prioriterades och 

som en följd av denna process utvecklades breda kulturpolitiska mål och riktlinjer för 

verksamheten (Nilsson, 2003, s. 172). 1974 fastställde den svenska riksdagen mål för 

den statliga kulturpolitiken. Dessa formulerades i åtta punkter som behandlade bland 

annat yttrandefrihetens förutsättningar, människors möjligheter till egen skapande 

aktivitet, motverkan av kommersialismens negativa verkningar och främjande av 

decentralisering och lokala beslutsfunktioner (Statens kulturråd, 1997, s.10). Den nya 

kulturpolitiken sammanfattas av Vestheim som en reaktion mot efterkrigstidens 

avhumaniserade industrisamhälle där kulturella värden har fått stå tillbaka vilket skapat 

obalans i samhället. Centrala begrepp i 1970-talets kulturpolitik blev därför livskvalitet 

och identitet (Vestheim, 1997, s.336). De socialdemokratiska regeringarna från 1930-

talet och framåt betraktade länge kulturkonsumtion och -produktion som någonting som 

samspelade med den materiella konsumtionsökningen. Men den ökade 

levnadsstandarden hade inte resulterat i större intresse för kulturaktiviteter, snarare 

drogs allt fler till en passiviserande och kommersiell kulturindustri, vilken vid den här 

tiden växte oerhört snabbt. Den offentliga kulturpolitiken var under denna tid, menar 

Nilsson, ett tydligt uttryck för det moderna samhället, med sin starka betoning på 

fördelningspolitik och regional rättvisa och sin uppbyggnad kring de tre nivåerna lokal, 

regional och central. Redan i skolan skulle kulturmönstren förändras genom 

kulturpedagogik och det skulle tas avstånd från populärkultur och konsumtionssamhälle 

(Nilsson, 2003, s. 19). Folkbiblioteken tog på sig en roll som missionärer för god kultur 
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och god läsning och de profilerade sig, enligt Joacim Hansson, lektor vid 

bibliotekshögskolan i Borås, som radikala kulturinstitutioner där bland annat den 

uppsökande verksamheten utvecklades stort (2005, s. 23). Den nya decentraliseringen av 

kulturpolitiken innebar i Norden att respekten för folkets kultur ökade. Man kan enligt 

Vestheim se förklaringar till detta i arbetarrörelsen som låg till grund för den politiska 

utvecklingen i Norden, vilket antagligen underlättade kulturpolitikens framväxt då 

arbetarrörelsen tog utgångspunkt i det folkliga, det sociala och det allmänna (1997, 

s.338f). Biblioteken fick en större roll i den nya kulturpolitiken där decentralisering och 

samverkan blev nyckelord. Biblioteken var bryggan mellan staten, kommunen och 

folket. Folkbiblioteken var förutom skolan den enda kulturförmedlingsinstitution som 

fanns i varje kommun i hela landet. Ingen annan institution hade en så decentraliserad 

struktur, samtidigt som biblioteken var en effektiv apparat för att förmedla statlig 

kulturpolitik (Vestheim, 1997, s.341). 

 

Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen skriver i sin bok Det lokale bibliotek – 

afvikling eller udvikling från 1994 om hur folkbibliotekens roller förändrades när 

kommunerna i Danmark decentraliserades. De menar att övergripande normer och 

centrala direktioner blev förlegade. Drömmen om likhet och universalitet för biblioteken 

byttes mot lokala lösningar för hur verksamheten skulle se ut. Från att ha varit styrda på 

en högre statlig nivå blev folkbiblioteken nu överlämnade till ett lokalt självstyre. Detta 

syntes bland annat inom bibliotekets värdehierarki. Tanken om ”den goda boken” 

släpptes och kulturbegreppet blev, enligt Andersson och Skot-Hansen, kaotiskt. 

Folkbiblioteket stod mitt i ett kulturellt landskap med en enorm mångfald, det 

introducerades nya medier och kulturformer. Kulturindustrin och masskulturen blandade 

sig med folkbibliotekets i viss mån förlegade bildningsideologi (1994, s.12). 

 

Trots att många nya bibliotek byggdes på 1970-talet fick verksamheten ett bakslag på 

1980-talet med sämre utlåningsstatistik och det blev svårare att argumentera för 

biblioteken politiskt (Nilsson, 2003, s. 172). Det skedde enligt Andersson och Skot-

Hansen flera förändringar under detta årtionde; folkbiblioteken utvecklade nya 

förmedlingsformer, nya medier, nya marknadsorienterade strategier och funktioner. 

Bibliotekarierna fick arbeta hårt för att synliggöra biblioteken i vad som blivit en 

hårdare konkurrens med andra instanser. Biblioteken hade tappat uppbackning från 

politiker och de kämpade nu för att vinna uppmärksamhet både från folket och från 

politiker (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s.12). 

 

Avståndet mellan biblioteken och den politiska ledningen fortsatte att öka in på 1990-

talet, främst på grund av omorganiseringar i den politiska och administrativa strukturen. 

Detta årtionde innebar dock en nyorientering för biblioteken som en följd av den nya 

informationstekniken och övergången till ”det lärande samhället”. Biblioteken tog till 

sig den nya tekniken snabbt och den passade väl ihop med nätverkstänkandet kring 

bland annat fjärrlån. Vid samma tid gjordes stora satsningar på utbildning, från både stat 

och kommuner, vilket medförde att bibliotekets roll som informations- och 

kunskapscenter betonades (Nilsson, 2003, s. 173). 

 

Diskussionen om folkbibliotekets grundläggande mening stod i slutet av 1980- och i 

början av 1990-talet mellan kulturförmedlarna, de humanistiska bokälskarna med 

tanken om konstens högre värde, och informationsfolket som var teknologifixerade 



 

 

14 

systemvetare och ”marknadsinrättade kunskapsingenjörer” (Andersson & Skot-Hansen, 

1994, sid. 12). Forskare i hela Norden lade sig i debatten och enligt Andersson och 

Skot-Hansen såg tendensen liknande ut i alla länderna. När det inom politiken handlade 

om att se den teknologiska utvecklingen ur ett marknadsperspektiv gällde det från 

bibliotekens sida att följa med. Begreppet information började i större utsträckning 

användas i biblioteksdebatten eftersom det, enligt vissa forskare, var mer neutralt än de 

kulturrelaterade begreppen kunskap och folkbildning. Andersson och Skot-Hansen 

uttrycker en viss oro över marknadsperspektivet och menar att det kan leda till A- och 

B-bibliotek där vissa utvecklas och följer med i konkurrensen om media och upplevelser 

medan andra väljer att stå utanför och bevara den ursprungliga tanken om 

folkbiblioteket som bildningsplats, fri från övrig konkurrens. De fruktar ett 

paradigmskifte där bibliotekets roll går från kulturinstitution till informationscentraler, 

där teknologin övergår folkbildningstanken, och det är enligt författarna viktigt att vara 

medveten om denna grundläggande debatt. Det är en ideologisk kamp som skulle kunna 

sluta med att det är konkurrens och marknadsvärden istället för kunskapsmässiga och 

etiska värden som styr bibliotekens verksamhet (1994, sid. 13). Nilsson är dock inte lika 

skeptisk då han konstaterar att biblioteken, med internet och gemensamma 

kommunikationsprotokoll, blev ”genomskinliga som akvarier och inte alls lika de 

bokborgar de tidigare varit. Och bibliotekskatalogen övergick från att vara en plats till 

att bli ett nervsystem” (2003, s. 176). 

 

Kampen mellan de kulturorienterade och de informationsorienterade, tillsammans med 

en politisk decentralisering på 1990-talet, har öppnat upp för mer lokala anpassningar av 

olika verksamheter. Biblioteken kan, menar Hansson, inte längre ha som enda uppgift 

att vårda ett bokbestånd utan det är minst lika viktigt att anpassa sig till de lokala 

informationsbehov som finns på orten. Det är meningslöst att försöka anpassa 

verksamheten till en genomsnittlig användare när det krävs hårt arbete för att motivera 

sin plats i den kommunala förvaltningen. Hansson ser två parallella rörelser i 

biblioteksdebatten; dels ett sökande efter nationella riktlinjer, så som statliga satsningar 

på IT och skola, dels en lokalanpassning av bibliotekets verksamhet (2005, s. 30).  

 

I detta kapitel har vi försökt ge en bakgrund till folkbibliotekets framväxt i 

kulturpolitiken. Vi ser en tydlig koppling mellan den tekniska utvecklingen, vad gäller 

IT och datorer, och moderniseringen av folkbiblioteket. Kopplingen upplever vi dock i 

vår läsning ofta som negativ. De systemvetande kunskapsingenjörerna som slår ut den 

mjuka estetiska kulturupplevelsen på folkbiblioteket beskrivs med närmast robotlika 

egenskaper. Enligt oss överdriver Andersson och Skot-Hansen när de påstår att 

utvecklingen leder till A- och B-bibliotek där marknaden styr och det etiska värdet 

försvinner. Vi upplever verkligheten långt mer nyanserad, det ena utesluter inte det 

andra. Vi ställer oss frågande till att det ”lättvindiga” begreppet information kommer att 

slå ut det mer djupgående begreppet kunskap. Bildning är för oss någonting som sker 

både i ett samtal och i läsning av faktaböcker. Informationshämtning kan ske både i en 

chatt och på en föreläsning. Vi kommer att återkomma till diskussionen i 

sammanfattningen av folkbibliotekets profiler. Nilssons tanke om bibliotekskatalogen 

som ett nervsystem kan vi tycka är en vacker bild av hur någonting skulle kunna vara. 

Vi tror dock att de allra flesta biblioteken har långt kvar till att det ser ut så, varför 

bibliotekens anpassning till lokala förutsättningar är nödvändig. I nästa kapitel utgår vi 
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ifrån Anderssons och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets fyra profiler. Vi 

beskriver de olika delarna och använder oss i stort av Hanssons tolkning av desamma. 

2.2 Folkbibliotekets profiler 

Anderssons och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets profiler från 1994 illustrerar 

det lokala folkbibliotekets funktioner utifrån vilken roll biblioteket har i det lokala 

samhället. Bakgrunden till modellen utgår ifrån de danska kommunernas 

decentralisering från staten, som enligt Andersson och Skot-Hansen har påverkat 

folkbiblioteket vars grundläggande ideologiska identitet bygger på en universell likhet 

och centrala direktioner. Decentraliseringen innebär att institutionen ges möjlighet att 

bygga upp en ny identitet, och bibliotekens styrka är inte längre begränsad till att kunna 

tillhandahålla en lokal mediesamling utan denna ligger mer i, förutom bibliotekariernas 

kompetenser, att kunna erbjuda lokaler för programverksamhet (1994, s.12f). Liksom 

Andersson och Skot-Hansen menar också Hansson att folkbiblioteket bör omdefiniera 

sin verksamhet utifrån en lokal förankring. Biblioteken finner sin plats i 

kunskapssamhället bäst genom att erbjuda ett ”varierat utbud av aktiviteter och tjänster 

som riktar sig mot människors sociala vardag” (2005, s.33). I en översättning av 

Hansson (2005, s. 31) presenteras bibliotekets profiler som: 

 

 Kulturcenter – kultur- och upplevelsesektorn 

 

 Kunskapscenter – utbildningssektorn 

 

 Informationscenter – näringslivet 

 

 Socialt center – den ”civila” sektorn 

 

De olika profilerna är inte fullständigt avgränsade, de kan vara svåra att definiera och 

flyter in i varandra på olika vis. Som övergripande modell kan de dock användas till att 

beskriva folkbibliotekets roller i det lokala samhället, men också till att diskutera vilka 

olika delar av verksamheten man vill och kan prioritera i ett visst samhälle. Hur de fyra 

profilerna hänger samman visas på modellen nedan, vi kommer även att förklara 

modellen mer ingående i förestående kapitel.   
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Bild 1. Modell över folkbibliotekets profiler efter Andersson och Skot-Hansen (1994). 

2.2.1 Kulturcenter 
Folkbiblioteket som kulturcenter innebär att biblioteket fungerar som en plats för 

kulturupplevelser. Detta är en profil som varit en självklarhet för biblioteken sedan 

1960-talet, även om den inte är lika starkt förankrad idag. 1970-talets utveckling av 

folkbibliotekets lokala arbete förändrade biblioteket både praktiskt och idémässigt så till 

vida att det idag inte går att benämna biblioteket som en renodlad kulturinstitution. 

Under 1980-talet konstaterades det att biblioteket hade två uppgifter; en kulturuppgift 

och en informationsuppgift (Hansson, 2005, s. 28). Debatten kom att stå mellan de 

”mjuka” kulturorienterade bibliotekarierna och de ”hårda” informationsorienterade, och 

den nya teknologin kom att utgöra en skiljelinje mellan bakåtsträvande och framåtanda. 

Hansson menar dock att kulturuppgiften sett relativt likadan ut under de senaste 

decennierna. Bokpratet är kvar, likaså litteraturförmedlingen och den uppsökande 

verksamheten. De flesta folkbibliotek arbetar fortfarande med utställningar samt 

författar- och musikarrangemang (2005, s. 30). Andersson och Skot-Hansen anser att 

även om folkbibliotek idag är bra på att ta tillvara lokala kulturyttringar i form av 

konstutställningar och musikarrangemang är det viktigt att se att kulturverksamheten på 

biblioteken förändrats. Biblioteket är inte längre det självklara kulturcentret i 

lokalsamhället, och när fler institutioner konkurrerar om arrangemangen kan det bli 

svårt att finna sin nisch i förhållande till andra arrangörer i lokalsamhället (1994, s. 

250).  

2.2.2 Kunskapscenter 
Kunskapscentret handlar i stort om hur biblioteket anpassas till utbildningssektorn. 

Andersson och Skot-Hansen skriver: 

 
Når man i debatten stiller begrebet kultur over for information, overser man ofte det 

vidensfelt, som ligger mellem disse to begreber. Bibliotekets rolle som videnscenter, 
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som et sted man kommer for att soge sin viden, hvad enten det er i forbindelse med 

formel uddanelse eller i forbindelse med egen laering, må ikke forveksles med 

indhentning af informationer til konkret brug.  

(Andersson & Skot-Hansen, 1994, s.14)  

 

Det livslånga lärandet är för de allra flesta ett begrepp som är centralt för 

kunskapssamhället, och innebär att även en stor del av den vuxna befolkningen är inne i 

en konstant lärandeprocess. För biblioteken har kunskapssamhället påverkat synen på 

användargrupper och lärande och enligt Hansson betyder anpassningen speciellt mycket 

för folkbibliotek i glesbygden (2005, sid. 35). Sedan 1990-talet har studenter blivit en 

viktigare användargrupp på biblioteket. Detta är en grupp som tidigare setts som 

problematisk eftersom den är resurskrävande och ”stjäl” tid och anslag från till exempel 

barnverksamheten och den uppsökande verksamheten. I och med att antalet 

distansstuderande har ökat ses studenter nu tvärtom som en viktig grupp, och 

utvecklingen har inneburit att samarbetet mellan folkbibliotek och högskolebibliotek 

blivit viktigare. Det går även att se ett ökat samarbete mellan folkbibliotek och 

skolbibliotek för lägre åldrar, vilket enligt Hansson beror på att pedagogiken i skolan 

har förändrats. Fler och fler skolor undervisar idag enligt PBL-metoden (problembaserat 

lärande) där elevernas egen informationssökning är en central del i lärandet vilket 

medför att biblioteken blir viktigare för elevernas inlärning. Detta märks även i 

bibliotekarieutbildningarna som får en allt mer pedagogisk inriktning. I 

bibliotekariekompetensen är det idag av stor vikt att kunna förmedla kunskap om hur 

information söks och återfinns, snarare än att kunna överblicka ett givet bestånd 

(Hansson, 2005, s.37).     

2.2.3 Informationscenter 
Biblioteket som informationscenter utgår ifrån ett mål om att tillgodose ett 

informationsbehov och är, enligt Hansson, av teknisk karaktär. Till skillnad från 

kunskapsprofilen, som bygger på att människor kommer till biblioteket för att öka sin 

kunskap antingen genom sin utbildning eller privat, är informationsprofilen mer 

instrumentell och handlar om att inhämta information för konkret användning (2005, 

s.32). Det är skillnad på kunskap och information, och biblioteket som 

informationscenter kan till exempel innebära ett samarbete med turistinformation och 

arbetsförmedling (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 72). Fokus ligger på att erbjuda 

tekniska hjälpmedel och guidning till exempel på internet. Beroende på 

lokalbefolkningens utbildningsnivå och sociala situation är det sedan upp till biblioteket 

att forma sin verksamhet så att stöd kan ges informationshanteringen (Hansson, 2005, 

s.32). Det instrumentella utbildningstänkandet är inte helt oproblematiskt. Många 

bibliotekarier och biblioteksdebattörer anser att det finns en fara i att definiera 

biblioteken i alltför ekonomiska termer. Folkbiblioteken har i alla tider byggt på att 

kunna överbrygga sociala och ekonomiska skillnader med en ickekommersiell och 

allmänkulturell verksamhet. Av denna anledning är det svårt att förankra instrumentella 

biblioteksdefinitioner. Hansson ser en risk med att folkbibliotekens uppdrag håller på att 

förändras:  

 
Fattigdom definieras allt oftare i utbildningstermer och i brist på kompetens att 

hantera stora mängder komplex information. I dagens kunskapssamhälle finner 

folkbiblioteken sin roll i att förse människor med information, fritt och utan på 

förhand givna krav på vad de ska göra med den. Anledningen för människor att 
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besöka sitt bibliotek är dock, i högre grad, uppdrag givna av till exempel 

utbildningsinstitutionerna. Folkbiblioteken håller därför på att omvandlas till 

instrumentella utbildningsbibliotek snarare än bibliotek som ger möjlighet till 

förutsättningslös bildning av medborgarna med målet att säkra en demokratisk 

utveckling. De befinner sig i en intensiv utvecklingsfas där nya politiska vindar 

blåser dem åt än det ena hållet, än det andra.  

(Hansson, 2005, s.40) 

 

Både Andersson och Skot-Hansen (1994, s.72) och Hansson nämner folkbibliotekens 

koppling till näringslivet inom den informationscentrerade profilen. Denna profil riktar 

sig, enligt författarna, alltså till både företag och enskilda personer. Det har blivit allt 

viktigare att profilera sig mot näringslivet och vara en del av tillväxten i samhället. 

Hansson anser dock att en betydligt mer intressant fråga i det informationsteknologiska 

biblioteket är hur de underprivilegierade grupperna ska få tillgång till inte bara 

biblioteket som sådant utan hela den digitaliserade delen av samhället som en person 

utan internet hemma ställs helt utanför. Här kan biblioteket komma att betyda väldigt 

mycket (Hansson, 2005, s.43).    

2.2.4 Socialt center 
Folkbiblioteket som socialt center förknippas antagligen mest med 1970-talets 

vardagsrumsinspirerade bibliotek, samt den sociala verksamheten som skulle nå ut till 

alla oavsett om de kunde ta sig till biblioteket eller inte. Den sociala rollen innebär 

likväl fortfarande social verksamhet utanför biblioteksbyggnaden. Andersson och Skot-

Hansen nämner viktiga områden som bibliotek på sjukhus och samarbete med 

teaterverksamhet med mera (1994, s. 72). Enligt Hansson ser det sociala centret dock 

annorlunda ut idag, men bygger fortfarande i stort på att biblioteket ska vara en plats dit 

människor kan komma förutsättningslöst. Det behövs inte något egentligt 

informationsbehov, och man behöver inte vara på väg till en utställning eller konsert 

som biblioteket arrangerar. Vidare menar Hansson att biblioteket finner sin plats i 

kunskapssamhället genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter och tjänster till 

människor i deras sociala vardag. På så vis binder denna profil samman de övriga tre 

och skapar en helhet kring bibliotekets plats i det lokala samhället idag: 

 
Genom att kombinera aktiviteter som är lokalt anpassade med ett aktivt 

beståndsarbete är det möjligt att presentera ett djup och en helhet kring ett tema eller 

ett ämne, något som forskare och bibliotekarier är överens om. Det har kommit att 

bli en huvuduppgift för folkbiblioteken i det senmoderna kunskapssamhället där 

förytligande och fragmentarisering blivit det enda möjliga för många människor i 

deras vardag. Det är i ett sådant perspektiv vi måste se värdet av att biblioteken 

förmår hjälpa människor att finna de kvalitetsresurser som finns att tillgå på internet.     

                                                                                              (Hansson, 2005, s.34) 

 

Andersson och Skot-Hansen menar att biblioteket som socialt center innebär att skapa 

förutsättningar för möten och social interaktion inom bibliotekets fysiska rum. Det kan 

innebära läsplatser och caféverksamhet, men även dagstidningar på olika språk, spel 

(såväl brädspel som datorspel) och tillgängliggörande av grupprum (1994, s.19). 
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2.2.5 Tolkande sammanfattning av folkbibliotekets profiler 
Modellen över folkbibliotekets profiler har vi valt att använda på grund av att den 

hjälper oss att analysera olika delar och perspektiv av biblioteken. Verkligheten upplevs 

ständigt på olika vis och även om den består av långt fler än fyra perspektiv tror vi att 

modellen är användbar i en övergripande analys. Vi har dock vissa invändningar mot 

den vilka vi har valt att ta upp i detta sammanfattande kapitel. Modellen är från 1994 

och är således 14 år gammal, vilket kan vara en anledning till den markanta åtskillnaden 

mellan information och kunskap, där den instrumentella och marknadsinriktade 

informationsrollen står i stark kontrast till det livslånga lärandet och biblioteket som 

kunskapens borg. Detta har vi tagit upp tidigare, i kapitlet om folkbiblioteket i 

kulturpolitiken, men vi anser att det bör diskuteras mer. Hansson talar om 1980-talets 

schism mellan de ”mjuka” kulturorienterade bibliotekarierna och de ”hårda” 

informationsorienterade, vilket vi anser är en tidsbunden syn. Enligt oss finns denna 

uppdelning inte idag. Avståndet mellan biblioteket som kunskapscenter och 

informationscenter tycker vi således är för stort i Anderssons och Skot-Hansens modell 

och vi väljer därför att se dessa roller mer som en hybrid. Hansson talar vidare om hur 

förändringen av skolan har påverkat biblioteken, mer specifikt PBL-metoden och 

ökningen av elevers eget informationssökande. Detta tror vi är viktigt för att förstå hur 

synen på kunskaps- och informationshämtning förändrats. Läroboken får allt mindre 

betydelse för elevers lärande och vi ser ständigt nya bevis för hur samtal och fysisk 

stimulans är positivt för människors utveckling. Därmed inte sagt att läroboken bör 

försvinna.  

 

En viktig aspekt av biblioteket som informationscenter är det Hansson skriver om 

underprivilegierade grupper. Här tror vi att biblioteken spelar en stor roll, vilket vi 

skriver redan i inledningen. Det är en fråga om tillgängliggörande. Internet spelar en 

väldigt stor roll i vårt samhälle idag. Trots det finns det fortfarande en stor del 

människor i vårt samhälle som av ekonomiska eller andra skäl inte har tillgång till 

datorer och det är därför av stor vikt, anser vi, att det går att ta del av datorer på 

biblioteken. Frågan är om detta är någonting som bör hamna i kategorin 

”informationscenter”. Vi tycker att det snarare tillhör profilen ”socialt center”. Hansson, 

Andersson och Skot-Hansen talar kring profilen ”socialt center” om 1970-talets 

vardagsrumslika bibliotek, men enligt oss är det snarare datorerna i biblioteken 

symboliserar det ”sociala centret”. Det är vid och genom datorer människor umgås i vårt 

samhälle. De talar även om hur caféverksamhet och tillhandahållande av exempelvis 

datorspel är en modern aspekt av biblioteket som socialt center och det är snarare här vi 

i så fall ser en rörelse mot näringsliv och kommersiell verksamhet, inte i 

informationscentret.  

 

Vi kommer att använda oss av modellen i analysen, med våra invändningar som grund 

för en vidare diskussion om bibliotekens roller i dagens samhälle. För att kunna uttala 

oss om rummets betydelse för datorer på bibliotek följer nedan en bakgrund kring detta.  
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2.3 Biblioteket som rum och plats 

I det här kapitlet kommer vi att gå in mer på hur rum och plats som begrepp påverkar 

och påverkas av samhället. Vi tar också kort upp hur detta kan kopplas till 

folkbiblioteket som fysiskt rum och plats. 

 

Gloria J. Leckie, verksam vid fakulteten för informations- och mediestudier på 

universitetet i Western Ontario i Kanada, och John E. Buschman, professor i biblioteks- 

och informationsvetenskap på Moore Library, Rider University i New Jersey, skriver i 

boken The library as place – history, community and culture (2007, s. 3f) om skillnaden 

mellan biblioteket som rum (space) och plats (place). De menar att biblioteket som 

kulturellt rum har funnits på samma sätt i nästan alla samhällen i nästan alla tider men 

som plats med kulturell, symbolisk och intellektuell mening har de varierat mycket, från 

att ha tjänat en mindre elit av människor till att ha målsättningen att finnas för alla 

invånare i samhället. Alla olika bibliotek som har funnits genom tiderna har dock 

gemensamt att de alla representerat en viss sorts plats i en viss sorts period i en viss 

kultur och i ett visst samhälle och de har alla fört utvecklingen framåt så att vi idag har 

de bibliotek vi har.  

 

Det har funnits många meningar om begreppen rum och plats och mycket har också 

förändrats de senaste hundra åren, gällande just detta. En definition har varit att ett rum, 

eller en rymd, innehåller ett antal platser som står i relation till varandra genom avstånd 

och att människor skapar dessa platser när de vill förminska avståndet mellan olika ting 

(Leckie & Buschman, 2007, s. 4). En annan mening har varit att platser istället är byar, 

samhällen och städer som har en hierarkisk relation till varandra. Vissa har en mer 

central roll än andra och dessa centrala platser tillgodoser de mindre centrala platserna 

med tjänster och dylikt. De mindre centrala platserna tillgodoser i sin tur än mindre 

centrala platser och så vidare. Rum blir då grunden på vilken mänskliga samhällen 

byggs och platser är i huvudsak där människorna själva håller till (Leckie & Buschman, 

2007, s. 5). Senare kom dock meningen att platser är mer komplexa än så. De begränsar 

sig inte till att vara ställen för människors boplatser och bebyggelser. De innefattar även 

människornas uppfattningar och fantasier. Det är typiskt för nästan alla kulturer att 

förena platser med personliga känslor. Exempelvis kan staden, floden, grannskapet och 

liknande framkalla känslor av exempelvis symbolisk, estetisk och familjär art för de 

som bor på eller besöker platsen. (Leckie & Buschman, 2007, s. 7f) 

 

Vi menar, för att konkludera Leckie och Bushman, att biblioteket är ett rum 

innehållande olika platser med olika funktioner som gör det lättare för oss att navigera 

runt, på själva biblioteket men även i samhället och i livet. Dessa platser kan vara en 

bokhylla där vi hittar en bok vi har letat efter, det kan vara en dator där vi söker 

information om något eller en informationsdisk där vi får hjälp av en bibliotekarie. 

Samtidigt kan biblioteket i sig vara en plats i det samhälleliga rummet. Denna plats 

hjälper tillsammans med alla andra platser till att binda ihop samhället. Vissa av dessa 

platser är mer centrala delar av samhället än andra och de assisterar på olika sätt de 

mindre centrala platserna precis som att de mer centrala platserna på själva biblioteket 

undsätter de platser som inte ses som lika väsentliga. En skön fåtölj kan ses som nog så 

viktig på ett bibliotek men utan bokhyllorna, datorerna och informationsdiskarna vore 

det enligt oss inte ett bibliotek. 
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Den brittiska sociologen Anthony Giddens lägger begreppet tid till aspekterna rum och 

plats på så vis att tiden i sig kan minska avståndet mellan två platser beroende på vilket 

sätt som används för att färdas mellan platserna. Att ta sig till en punkt med häst för 

hundra år sedan är inte samma sak som att ta sig samma avstånd med flygplan idag. Det 

som tog åtta månader med häst tar endast fem timmar med flygplan. Det skulle alltså 

kunna påstås att vi är närmare människorna i vår grannstad idag än vi var för hundra år 

sedan, trots att själva avståndet är detsamma (Giddens, 1984, s. 114). Ännu närmare 

kommer vi också, vill vi inkludera, genom uppfinningar som telefon och internet 

eftersom kontakt kan uppnås med någon som befinner sig på andra sidan jordklotet på 

bara några hundradelar av en sekund. Giddens skriver också om begreppet 

regionalisation som både en lokalisering i rummet och en zonindelning av tids- och 

rumsaspekterna. Privata hus är exempelvis regionaliserade i våningar, hallar och rum. 

De olika rummen är sedan zonindelade i olika tids- och rumsaspekter. Vissa rum 

används mest under vissa tider på dygnet och till aktiviteter som mest utförs under dessa 

särskilda tider. På detta sätt har gränsen mellan natt och dag alltid varit den mest 

fundamentala zonindelningen eftersom vi människor alltid har varit i behov av sömn. 

Sedan elektriciteten utvecklats i allt mer dagsljusliknande ljuskällor har denna 

zonindelning kunnat ignoreras och vårt samhälle är med nattöppna butiker, restauranger 

och bensinstationer på väg att bli alltmer anpassat efter nattvakna människor och 

ständiga nattliga aktiviteter (Giddens, 1984, s. 119f).  

 

Om vi applicerar Giddens tankar på biblioteket ser vi att det som rum innehållande olika 

typer av information i olika utförelser hjälper oss att komma närmare människor som 

befinner sig på andra ställen på jordklotet samtidigt som vi också kan komma närmare 

människor som fanns för längesedan, genom att läsa litteratur eller söka information om 

dem. Vad gäller Giddens teorier om regionalisation menar vi att själva biblioteket är 

indelat i olika slags rum där olika människor använder sig av de olika funktionerna vid 

olika tidpunkter på dagen. För tillfället finns det dock inte så många fysiska bibliotek 

som är öppna för allmänheten dygnet runt men detta behöver nog inte vara någon 

omöjlighet i framtiden. Biblioteket måste också anpassa sig efter övriga samhället och 

där kan vi se att tidsaspekterna idag inte är samma som de var för några år sedan. Idag 

har alla människor olika slags arbetstider och olika slags dygnsrytm. Vi kan se att 

biblioteken närmar sig en sådan anpassning i och med internet. Det är idag möjligt att 

söka i bibliotekskataloger samt låna om böcker och beställa material dygnet runt via 

internet på de flesta bibliotek. 

 

Daniel Koch, forskare inom arkitektur, skriver i sin licentiatavhandling Spatial systems 

as producers of meaning från 2004 om begreppet plats som meningsskapande objekt. 

Han menar att exempelvis ett torg i en stad kan ha betydelsen marknadsplats på dagarna 

och genomfartsled på nätterna men att ett torg också är en viktig plats för socialt liv. 

Människor använder det som mötesplats, de väntar på bussen där, de träffar vänner, 

familj och bekanta och även främlingar möts på detta sätt. Ett torg är alltså som Koch 

själv uttrycker det ”aside from ’the market’ and ’the place in front of the concert house’ 

also ’the place where meetings take place’ or’ where you share space with other people 

for a while’” (Koch, 2004, s. 3f). Människor träffas alltså på torget och en kort period av 

livet delar de rum och/eller plats med varandra, även om de inte delar aktivitet, pratar 
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med varandra eller ens medvetet noterar varandra. På samma sätt kan kriterierna på 

Kochs torg även tillämpas på biblioteket.  

 

Synen på begreppen rum och plats har utvecklats åt många olika håll i flera olika teorier. 

Exempelvis skapar en social eller kulturell konstruktion i rummet olika platser och 

samspelet mellan dessa. Träd, gräs, berg och stenar sträcker sig genom rummet men vi 

kan referera till dem som till platser. Samtidigt kan denna referering handla om att vi 

bara har gett dem olika namn. Dessa platser kan kallas ”secondary places”, vilka 

utmärker sig genom att de är utbytbara (Leckie & Buschman, 2007, s. 9). Mer tanke kan 

ägnas åt de platser som kan kallas ”primary places” då dessa är platser som influerar, 

påverkar och kontrollerar oss. De är avgränsade, har regler och lagar om de ting som 

tillhör eller inte tillhör dem och de har en mening. De är konstruerade på konstgjord 

och/eller social väg, och är inte utbytbara. Dessa platser påverkas av tre olika krafter; 

natur, sociala relationer och mening. Platserna kan också vara väldigt olika på grund av 

vilken kraft som påverkar dem mest. Städer, samhällen och byar kan skilja sig åtskilligt 

från varandra precis som olika institutioner kan det (Leckie & Buschman, 2007, s. 10). 

 

Här kan vi återkoppla till den sköna fåtöljen på biblioteket som vi skrev om tidigare. Vi 

anser att den hör till de platser på biblioteket som kan kallas secondary places på grund 

av att den, tillsammans med andra möbler som bord, stolar, element, fönster och annan 

inredning finns på biblioteket men skapar inte själva biblioteket. De sträcker sig helt 

enkelt genom biblioteksrummet men har ingen direkt betydelse för det. Bibliotekets 

primary places kan då istället vara bibliotekarien, informationsdisken, internet, 

böckerna och så vidare, det vill säga de objekt på biblioteket som inte är utbytbara 

eftersom biblioteket då inte skulle vara något bibliotek längre. Sedan går det naturligtvis 

att diskutera huruvida dessa primary places som vi nämnt kommer att finnas kvar och 

vara nödvändiga för all framtid, men som biblioteket ser ut idag skulle det förlora sin 

innebörd om dessa objekt försvann. 

 

Bibliotek, museer och skolor har gemensamt att de delar intresset för sanningen (Leckie 

& Buschman, 2007, s. 10). Biblioteket är, i detta sammanhang, en del av det kulturella 

landskapet. Det är enkelt hur dess närvaro har påverkat olika tider på olika sätt. 

Bibliotek har i alla tider varit orsak för debatt och kommer antagligen alltid fortsätta att 

vara så. Säkert är i alla fall, enligt Leckie och Buschman, att som kulturellt konstruerad 

plats spelar biblioteket en viktig roll i att fostra och utveckla olika delar av samhället 

samt att erbjuda sina tjänster till olika samhällen. Biblioteket och samhället går därför 

på många sätt hand i hand. Ibland lyckas biblioteket tillsammans med andra institutioner 

bära upp samhället, ibland inte (2007, s. 13). 

 

Sanningen är ett tvetydigt begrepp. Vi skulle här vilja sätta ner foten och påstå att något 

så enkelt som sanningen egentligen inte finns. Det som är sant för den ena kan vara 

falskt för den andra och vi tror att det kan vara just därför som bibliotekets historia har 

kantats av otaliga debatter och åsikter. Däremot kan vi se att bibliotek, museer och 

skolor delar intresset för kunskap. Vad detta sedan handlar om för kunskap har varit 

väldigt olika från tid till tid och från kultur till kultur. Vi kan också se hur biblioteket 

har varit och fortfarande är en viktig institution i samhället när det gäller att bistå 

människor med kunskap och information, men hur sedan människorna väljer att ta till 

sig denna kunskap och information och vad de väljer att se som sanning menar vi är upp 
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till dem själva. På sätt och vis kan vi hålla med om att biblioteket och samhället går 

hand i hand. Möjligen kan vi hålla med om att biblioteket och andra 

kunskapsinstitutioner utgör samhällets stöttepelare, men vi menar att det är 

medborgarna som utgör grunden varpå stöttepelarna står. 

2.4 Biblioteksrummet i förändring 
As the vitality of streets and streets culture have been killed by cars, as shopping 

streets have become displaced by private covered malls, as museums and other free 

venues have been forced to impose entrance charges, so the opportunities to wander, 

to browse, to stand and chat, to sit and watch the world go by become squeezed and 

constrained. This, we feel, is one of the pre-eminent values of the public library, as 

neutral space, as democratic, non-sectarian territory.  

                                     (Vestheim, 1997, s. 95) 

 

Som titeln och citatet ovan uttrycker tar vi i det här kapitlet upp hur folkbibliotekets rum 

har förändrats genom tiderna, både angående den yttre och angående den inre 

arkitekturen. Vi behandlar även hur det kan komma att se ut i framtiden. I kapitel 2.1 

redogjorde vi för hur den kulturpolitiska utvecklingen påverkat folkbibliotekets 

framväxt. Det finns många kopplingar mellan kapitel 2.1 och 2.4, och vi menar att dessa 

tillsammans ger en bredare bild över hur folkbibliotek utvecklats över tid. Vi har dock 

valt att dela upp dem i två olika kapitel, främst för tydlighetens skull. 

 

Enligt Nan Dahlkild står det klart att bibliotekets fysiska rum håller på att genomgå ett 

slags omvandling. Frågan är hur långt denna omvandling kommer att gå. Den mest 

grundläggande frågan när det handlar om bibliotekets fysiska rum är huruvida det i 

framtiden ens kommer att finnas behov av ett fysiskt bibliotek eller om de väsentliga 

funktionerna kommer att övergå till digitala och virtuella rum. En stor del av 

verksamheten finns redan där, det går exempelvis att söka efter information, böcker och 

andra medier, beställa och göra omlån eller till och med att låna elektroniska medier. 

För vissa användare är biblioteket numera endast ett uthämtningsställe. Men med tanke 

på hur många nya bibliotek som byggts redan under 2000-talet så finns det ingenting 

som tyder på att biblioteket som fysisk plats hotas. Det verkar snarare som att behovet 

av en institution som organiserar och garanterar fri tillgång till information i dagens 

internetdominerade samhälle växer sig allt större (2006, s. 121). 

 

Vidare skriver Dahlkild om hur de nya biblioteken tenderar att se ut. Det handlar om 

enorma futuristiska byggnader med monumentala drag, gjorda av stål och glas. Rummen 

är ofta stora och ljusa med högt i tak och rejäla fönster. Även biblioteksbyggnadens 

form har på många håll ändrats till en mer okonventionell design, med rundade väggar 

eller liknande. Behovet av olika avgränsade rum som till exempel läsesalar har blivit 

mindre i dagens bibliotek. Detta ”library without walls” är en anpassning till både den 

virtuella världen och andra kulturella institutioner där konkreta aktiviteter som 

sportutövning, utställningar och möten är viktiga delar (2006, s. 122). Även Vilma 

Hodászy Fröberg, forskare i biblioteksarkitektur, anser att biblioteket under de senaste 

decennierna genomgått och fortfarande genomgår stora förändringar, både när det gäller 

planlösning och design. Hon sammanfattar bibliotekets historia med att det först var ”ett 

enplansrum, en förvaringsplats för boksamlingar och sedan en läsplats, där boken med 
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omgivande miljö bildade läsarens rum, [och] utvecklades så småningom till en allt 

större volym, vars uppbyggning blev det centrala i byggnadens planläggning och 

utformning.” (1998, s. 9). 

 

Offentlighetens utveckling spelar en stor roll för biblioteket som intellektuellt, 

kulturellt, socialt och fysiskt rum. På 1700-talet började biblioteket sakta men säkert 

öppnas upp för allmänheten och fick rollen av ett forum med uppgiften att förmedla de 

nya litterära och politiska medierna så som tidningar, tidskrifter och massproducerade 

böcker. Detta medförde att biblioteket inte längre representerade kyrkans eller de 

härskandes makt, utan snarare upplysningens och kunskapens makt (Dahlkild, 2006, s. 

124f). Det första folkbiblioteket i Sverige invigdes år 1897 i Göteborg och detta, 

tillsammans med stadsbiblioteket i Stockholm som uppfördes 1928, låg till grund för att 

Sverige blev ett föregångsland inom bibliotekens arkitektoniska utformning. Därmed 

förstärktes folkbibliotekens roll både i Norden och i Europa (Hodászy Fröberg, 1998, s. 

199f).  

 

Vilhelm Grundtvig var en dansk bibliograf och den första heltidsbibliotekarien på 

biovetenskapliga fakultetens bibliotek på Köpenhamns universitet. Han arbetade där 

1892-1903 och etablerade också den första alfabetiskt och systematiskt ordnade 

kortkatalogen på detta bibliotek. Senare blev han överbibliotekarie på stadsbiblioteket i 

Århus.1909 skrev han: 

 
Et Bibliotek og en Læsesal er jo ikke blot et Rum for Bøger, men først och fremmest 

et Sted, hvor Mennesker skal søge Belæring, Underholdning eller Hvile efter endt 

Gerning. Det er da af stor Betydning, at det bliver et Sted, hvor der er baade Ro og 

Hygge, hvor man befinder sig vel og får lyst til att komme igen.   

                                                                                  (i Dahlkild, 2006, s. 128) 

 

Detta citat innehåller tankar som har varit aktuella genom hela det nordiska 

folkbibliotekets historia, trots att själva arkitekturen och inredningen i hög grad har skilt 

sig åt från decennium till decennium. På 1920-talet skulle exempelvis folkbiblioteken 

moderniseras och effektiviseras, vilket också syntes på byggnadernas utformning och 

innehåll då de började anta formen av klassicistiska ”kunskapstempel”. Det var 

monumentala byggnader med höga trappor fram till ingången och stora flyglar på 

sidorna. Inuti var designen symmetrisk och överblickbar, utan några som helst 

dekorationer. Sakta men säkert omvandlades klassicismen sedan till modernism i 

biblioteksarkitekturen. Detta innebar mer asymmetri samt materialen glas och stål. Även 

möbler och inredning skulle vara av stål (Dahlkild, 2006, s. 129).  

 

Om vi går vidare till efterkrigstidens demokratisering medförde denna att det blev 

alltmer angeläget att bygga fler folkbibliotek. Det krävdes inte enbart en funktionellt 

passande inredning utan även en ny, med verksamheten överensstämmande ideologisk 

arkitektur. Nu övergavs tanken på ”kunskapstemplen” och istället skapades en ny form 

av monumentalitet med enkla fasader, stora glasfönster och ingångar som gav en 

inbjudande känsla (Hodászy Fröberg, 1998, s. 207).  

 

Efter 1900-talets mitt utvecklades trenden med kulturpolitiskt hög prioritering av 

folkbiblioteken. The Scandinavian Style gav biblioteksrummet än friare, öppnare och 

mer informell karaktär samt högre kvalitet när det gällde inredning, material och 
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användarvänlighet. Samtidigt präglades denna tids nordiska bibliotek av den 

internationella minimalismen, vilket gjorde att biblioteket upplevdes som både mer 

användarvänligt men också mer anonymiserat. Ofta bestod hela biblioteket av endast ett 

rum på ett plan med skärmväggar så att det skulle kunna möbleras om efter behov. Det 

skulle finnas många läsplatser med bekväma och moderna stolar i det öppna rummet 

med utsikt över träd, hus och himmel utanför. Solen skulle komma in genom fönster och 

glasväggar, bokhyllorna skulle vara ljusa och gardinerna färgglada. Inga väggar, trappor 

eller låsta dörrar skulle spärra vägen för besökarna. 1960-talets 

informationsteknologiska revolution var på intåg och det gränslösa biblioteket var ett 

manifest för detta (Dahlkild, 2006, s. 131f). Hodászy Fröberg liknar 1960- och 1970-

talens arkitektoniska utformning vid basarer och varuhus. Böckerna var varor som 

skulle ”säljas” i det begynnande konsumtionssamhället. Det gjorde också att böckerna 

förlorade lite av sin tidigare höga status (1998, s. 210).  

 

1980-talet medförde många nya inriktningar för både kulturpolitiken och arkitekturen. 

Folkbiblioteket började definieras som kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter 

och socialt center. Om detta står att läsa i kapitel 2.2. Intresset för biblioteket roll som 

uppehållsrum och mötesplats ökade. Designen skulle likna den som fanns på gator och 

torg eftersom biblioteket skulle liknas vid just ”ett demokratiskt torg” som förband 

stadens alla ”rum” med varandra (Dahlkild, 2006, s. 134). På somrarna skulle det gå att 

öppna upp portarna så att biblioteket blev som ett slags förlängning av staden (Hodászy 

Fröberg, 1998, s. 213). Efter att ha gjort upp med den anonyma minimalismen gjordes 

nu ansatser mot en mer kommunikativ inredning samtidigt som tecknade serier och 

videofilmer började ingå i utlåningsutbudet. Barnavdelningen inreddes med kuddar och 

backar, väggarna fick färgglada utsmyckningar och det experimenterades med 

bokhyllorna (Dahlkild, 2006, s. 134). Enligt Hodászy Fröberg förde 1980-talet även med 

sig en förnyad monumentalitet i biblioteksarkitekturen där rymd och volym var två 

huvudbegrepp (1998, s. 215). På 1990-talet började denna stil alltmer påverkas av den 

teknologiska utvecklingen. Det behövdes nytt utrymme på biblioteken och många 

byggde om och till. När det byggdes nytt skulle funktionalismen helt och fullt lämnas 

bakom och de senaste årtiondenas bibliotek visar därför, enligt Hodászy Fröberg, prov 

på en gränslös uppfinningsrikedom och fantasi med blandade planlösningar och allt mer 

varierande storslagna former. Främst, anser hon, beror denna utveckling på teknologins 

och kommunikationernas snabba utveckling (1998, s. 225). 

 

Sedan millennieskiftet har biblioteket öppnats upp än mer mot samhället i och med 

framväxten av internet och det ökade samarbetet med andra kulturella institutioner så 

som medborgarhus, aktivitetshus och kulturhus. I takt med att allt fler industrier flyttar 

ut till stadsgränserna används gärna äldre industribyggnader till bibliotek, istället för att 

nya byggs. Entréerna används i större utsträckning som mötesplatser med sittplatser, 

utlånings- och återlämningsmaskiner, informationsdiskar, datorer, restauranger och 

kaféer. Generellt prioriteras standarden på biblioteksbyggnaderna högre och arkitekterna 

använder sin fantasi i allt vidare bemärkelse. Dahlkild påstår att det till och med går att 

se en tendens till att bibliotekets gränser mot samhället börjar upphävas i förhållande till 

andra kulturella instanser. Det är tydligt, menar han, att den nordiska 

bibliotekstraditionen påverkats av den kulturpolitiska samhällsutvecklingen (Dahlkild, 

2006, s. 135f). Bruno Kjær skriver att det faktum att vi inte längre kan tydliggöra en 

traditionell biblioteksanvändare går hand i hand med att vi idag heller inte kan tala om 
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ett väl avgränsat bibliotek. Den klassiska biblioteksarkitekturen med storstilade, massiva 

drag existerar inte längre, varken i fysiskt eller digitalt utförande. Istället går 

utvecklingen allt mer mot så kallade fusionsbibliotek, det vill säga att biblioteket står i 

anslutning till andra funktioner och institutioner. Samtidigt finns även, enligt Kjær, en 

tendens till att benämningen bibliotek allt mer börjar försvinna för att ersättas av mer 

mångfacetterade namn. Han exemplifierar detta påstående med Multimediehuset i 

Århus. Vad utvecklingen kan medföra är att inredningen går tillbaka mot minimalismen 

och anonymiteten eftersom ett stort klientel ska tillfredsställas. Kjær talar även om att 

2000-talet fört med sig att boken numera ses som likställd med andra medier och på 

grund av detta talas det mer om det så kallade hybridbiblioteket vilket är en kombination 

av det gamla, fysiska biblioteket och det nya, elektroniska biblioteket (2006, s. 151f).  

 

Framtidens biblioteksrum kanske inte kan se ut som det traditionella biblioteksrummet 

men det kan fortfarande ha sin utgångspunkt i dess kvaliteter som intellektuell fristad 

med öppenhet, mångfald och fördjupningsmöjligheter. Bibliotekets byggnad, inredning 

och material har en kulturpolitisk betydelse då det bör finnas ett rum för den kulturella, 

sociala och politiska offentligheten (Dahlkild, 2006, s. 143).  

2.5 Folkbiblioteken, datorerna och internet  

Nedan kommer vi att gå närmare in på vad datorer och internet har åstadkommit sedan 

de kom till folkbiblioteken och hur de har påverkat både det fysiska rummet i som 

sådant och användningen av det. Vi tar även upp vad biblioteken enligt Mary Augusta 

Thomas, biträdande direktör över Smithsonian Institution Libraries i Washington DC, 

bör göra för att få det bästa möjliga ut av datorerna. 

 

För ett antal år sedan var vi tvungna att bege oss till olika platser för att kunna 

åstadkomma samma saker som vi idag kan göra hemma. Vart vi då begav oss berodde 

enligt William J. Mitchell (1995) på grupptillhörighet, samhällsställning och roll vare 

sig det gällde att gå till torget, puben, köpcentret, gymmet eller golfklubben. Beroende 

på detta hade vi olika kläder, kroppsspråk, samtalsämnen och uppträdande. Internet 

upplöser, förskjuter och omdefinierar alla våra rådande uppfattningar om platser, 

samhällen och städer eftersom det är skilt från dessa och följer andra regler och lagar. 

Internet upphäver också geografin eftersom det i grund och botten är icke-rumsligt. Det 

går inte att bege sig till det, snarare tar vi oss in i det från den rumsliga plats vi befinner 

oss på. Att ha en e-postadress är inte detsamma som att ha en adress i traditionell 

betydelse, det betyder bara att vi genom ett slags kod har tillgång till ett visst 

lagringsutrymme på en dator som står någon annanstans, var spelar egentligen ingen 

roll. Det spelar heller ingen roll var i världen vi befinner oss. Så länge det finns 

möjlighet att koppla upp sig på nätet kan vi komma åt samma virtuella platser överallt 

(Mitchell, 1995, s. 9f). 

 

Vi tycker att biblioteket spelar en viktig roll i samhället vad gäller att erbjuda internet åt 

medborgarna. Nu för tiden har många människor dator med internet hemma och det 

finns uppkopplingsmöjligheter på varenda skola, men det kan trots detta finnas behov av 

att kunna komma till biblioteket för att använda internet. Förutom de som faktiskt inte 

har tillgång till internet i hemmet, finns det också de som behöver en plats att i lugn och 
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ro studera och det är inte alltid detta går att åstadkomma hemma. Det kan också vara 

viktigt att kunna låna en dator när vi är utomlands. Nu för tiden är det mycket som görs 

på internet. Vi kommunicerar med vänner och bekanta men vi söker också jobb, 

utbildning och bostad, vi handlar på internet, vi betalar räkningar och mycket mer. Det 

finns som sagt många anledningar till att vi kan behöva använda internet vid vissa 

tillfällen och det är här biblioteket kommer in med sin fria tillgång till information.  

 

I och med datorns och internets inträde har biblioteken sakta gått från att vara 

dokumentförråd till att vara informationsmäklare. 1995 skrev Mitchell att 

beställningsdiskarna skulle komma att ersättas av databaser på internet. Läsesalarna 

skulle lösas upp i mindre partiklar genom att användarna började ta med sig sina bärbara 

datorer och därför skulle kunna sitta var helst det behagade dem, och där skulle det då 

finnas uppkopplingsmöjligheter och eluttag tillgängliga för dem (1995, s. 59). Detta kan 

ses som ett visst förutseende från Mitchells sida, även om det år 1995 kanske inte var 

svårt att se och föreställa sig vad som skulle komma inom de närmaste 10-15 åren. 

 

Informationssamhället började inrättas på 1960-talet. Biblioteken stod då inför stora 

förändringar eftersom vetenskapen började få allt mer plats och vikt i samhället och 

under 1970-talet fick biblioteken ett nytt stort uppdrag med att göra all information 

tillgänglig. Lena Olsson, bibliotekschef på högskolebiblioteket i Skövde, skriver mest 

om forskningsbibliotek i sin doktorsavhandling Det datoriserade biblioteket – 

maskindrömmar på 70-talet, men vissa av hennes inlägg går att tillämpa även på andra 

bibliotek.  Hon skriver att forskningsbiblioteken till en början försökte skaffa fram alla 

disponibla publikationer men att detta var en omöjlighet för de allra flesta. Istället 

gjorde de sitt bästa genom decentralisering, hänvisning och specialisering. Många 

tekniska hjälpmedel har för att underlätta processen tillkommit biblioteken sedan dess; 

samlistor, reproduktionsteknik, fotokopiering, mikrofilmning, telefaxöverföring, 

telegrafisk teknik och så vidare, allt för att kunna hantera den ofantliga mängd 

information som producerades. 1972 introducerades Library Information System, 

LIBRIS, i Sverige som ett sätt att lösa informationshanteringsproblemen. Detta skulle 

effektivisera hela bokhanteringen, samtidigt som det skulle ge forskare svar på 

informationssökningsfrågor. Det blev inte riktigt som det var tänkt men trots det kom 

LIBRIS att svara för den huvudsakliga datoriseringen av biblioteksrutinerna i Sverige. 

Bibliotekets huvudsakliga uppgift har tidigare varit att förmedla böcker och när 

datatekniken först kom var det fortfarande så att det var böckerna önskat som i första 

hand skulle klassificeras och katalogiseras, det fanns alltså inget annat behov av själva 

datatekniken (Olsson, 1995, s. 2ff).  

 

För att gå vidare med hanteringen, och som man skulle kunna kalla det, överflödet av 

information, menar Joacim Hansson att dagens folkbibliotek kan känna sig tvingade att 

utestänga viss information. Detta handlar inte om bibliotekariernas skönlitterära 

smakomdömen utan snarare om hur de ska kunna hantera det ständigt ökande bruket av 

internets avarter som exempelvis rasistisk propaganda och pornografi (2005, s. 28). 

Hansson menar att frågan om huruvida det ska vara tillåtet att söka all slags information 

på biblioteket är svår att besvara. Det finns dock en tydlig frustration bland de av landets 

folkbibliotekarier som ideligen måste gå och rensa datorer från icke önskvärt innehåll. 

Istället skulle de kunna få mer tid till mötet med användaren och annat, mer angeläget 
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arbete. Lätt hänt är annars att konceptet folkbildning tycks avlägset, och att konceptet 

folkuppfostran istället premieras (Hansson, 2005, s. 28). 

 

Vidare skriver Hansson att användarna själva har fått en allt viktigare och mer aktiv roll 

på biblioteket eftersom ingen bibliotekarie kan ha överblick över all information som 

finns tillänglig på internet. Han menar också att det hos somliga bibliotekarier tidigare 

har funnits en uppfattning om att vissa i övriga samhället mer prioriterade grupper 

”stjäl” tid och plats på biblioteket från de som är i större behov av den. Detta kunde vara 

exempelvis ungdomar och studenter kontra invandrare, barn, äldre och 

funktionshindrade (2005, s. 22). Från att ha varit ”teknikfientliga” samt frustrerade över 

att användarna, ofta de yngre, var snabbare på att ta till sig den nya tekniken, går det 

idag att se en ökad dialog mellan bibliotek och användare, där båda lär sig av varandras 

erfarenheter. Detta har också medfört att användarna känner ett större ansvar. Nu går det 

rent av att se att just studenter betraktas som en allt mer prioriterad grupp för biblioteken 

som i sin tur skapar lärcentra och studieplatser. Antalet distansstuderande ökar hela 

tiden och undersökningar säger att studenter inte bryr sig om vilket slags bibliotek de 

sitter på, så länge det ligger nära, vilket medför att folkbiblioteken måste anstränga sig 

för att bli utbildningsbibliotek. Frågan har blivit av ekonomiskt slag och ofta kan det 

vara positivt att utöka samarbetet med kommunen. Detta medför i längden att gränserna 

mellan olika bibliotekstyper suddas ut mer och mer (Hansson, 2005, s. 36f).  

 

Synen på bibliotekarier som teknikfientliga och omoderna kan vi som biblioteks- och 

informationsstudenter urskilja även idag, trots att detta kan tyckas vara en aning 

förlegat. Vi anser att det är av allra största vikt att just bibliotekarier följer med i den 

tekniska och samhälleliga utvecklingen, inte minst idag när allt fler konkurrenter kan 

synas på marknaden. Visst kan det finnas de som vill att biblioteken ska fortsätta vara 

vad de alltid har varit, med tystnad och förbud, men vi antar att det är likadant inom alla 

branscher och inte något som gäller bibliotekarier i synnerhet. 

 

Mary Augusta Thomas skriver i sin artikel ”Redefining library space: Managing the co-

exixtence of books, computers and readers” (2000) om när datorn hade sitt intåg i 

biblioteket någon gång på 1970- eller 1980-talet. Då placerades den oftast nära de gamla 

kortkatalogerna, vilket gjorde att själva bibliotekets design inte behövde ändras. Det tog 

inte lång tid förrän användarna själva ville kunna söka i katalogen vilket ledde till att 

datorerna placerades ut var helst de fick plats i biblioteket. Bibliotekarierna tvingades 

bortse från det estetiska uttrycket till förmån för sladdar som fick ligga längs med 

väggar och golv, tills speciella datorrum hade hunnit installeras. Det dröjde dock länge 

innan biblioteken började byggas för att innehålla datorer och andra tekniska resurser. 

 

Thomas anvisningar när det gäller att planera ett bibliotek innehåller, förutom att man 

alltid ska planera så långt in i framtiden som möjligt: 

 

 Flyttbara hyllor så att man kan göra den tryckta samlingen mer osynlig om det skulle 

behövas. 

 

 Gott om elledningar i alla rum och utrymmen, även där man inte tror det kommer att 

behövas, eftersom det antagligen kommer att behövas. 
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 Flexibla möbler som kan anpassas efter alla möjliga behov. 

 

 Ljus som tillåter att datorer kan placeras var som helst i biblioteket. 

 

 Fönster som placeras så att ljuset inte blänker i skärmarna, vilken tid på dygnet det 

än handlar om. 

 

 Blandade arbetsplatser, datorplatser och bokhyllor så att intryck ges av att böcker 

och datorer är lika centrala i verksamheten. 

 

 Ventilationssystem nära datorerna så att hettan de producerar reduceras. 
 

I övrigt ska datorerna, enligt Thomas, placeras så att de är väl tillgängliga och 

lättanvända för användarna men de ska också vara synliga för personalen. Detta kan 

vara en utmaning, men samtidigt är det av största vikt att assisterande personal ska 

finnas i närheten parallellt med att avskildhet premieras. Det bör också finnas datorbord 

med olika höjd och utformning för att rörelsehindrade och rullstolsburna ska kunna 

använda sig av dem. Det ska finnas ett stort antal arbetsplatser med eluttag för 

medhavda datorer, och alla arbetsplatser bör ha minst ett eluttag. Samtidigt bör det 

finnas platser där användarna kan samarbeta med varandra och platser där de kan sitta i 

lugn och ro och arbeta ensamma (2000). 

 

Thomas anvisningar kan tyckas vara i det mest komplicerade laget men de kan i alla fall 

användas som en fingervisning över vad som bör övervägas innan bibliotek byggs. 

Genom att läsa igenom punkterna här ovan inser vi hur mycket som måste behandlas 

innan det ens går att planera själva bygget. Att tänka på hur ljuset kommer att falla på 

datorskärmarna kan anses vara lite väl invecklat men när det handlar om att installera 

tillräckligt med elledningar håller vi med om att det bör övervägas noga då vi vet att 

många äldre bibliotek innehar alldeles för få av dessa för att kunna erbjuda exempelvis 

trådlöst nätverk med möjlighet att koppla upp sin egen dator till elnätet. Dessa bibliotek 

får redan här svårigheter att följa med i utvecklingen och att moderniseras, vilket i sin 

tur kan bidra till att biblioteket som institution inger en gammalmodig känsla hos 

medborgarna. Vi tycker alltså att Thomas punkter kan vara mer än väl värda att fundera 

över men samtidigt reserverar vi oss inför att följa dem till punkt och pricka. 

2.6 Konklusion 

Ovan har vi redogjort för hur folkbiblioteket påverkats av kulturpolitikens utveckling i 

det svenska samhället baserat på tre olika kriterier; den sociala institutionen, den 

samhälleliga basen samt folkets subjektiva syn på världen runt omkring. Folkbiblioteket 

har förändrats i stor omfattning sedan de tre traditionerna lånebibliotek, sockenbibliotek 

och föreningsbibliotek smälte samman och slutligen blev de kultur-, kunskaps-, 

informations- och sociala center som är några av de profiler som det har idag. Dessa 

profiler har tillägnats ett helt kapitel och är också ett av de viktigare begreppen vi tar 

med oss till analysen. Vi har valt att utgå ifrån Anderssons och Skot-Hansens modell för 

att tydliggöra profilerna samt hur de hänger samman, även om vi inte anammar den till 
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fullo. Som vi nämnt tidigare väljer vi exempelvis att se kunskaps- och 

informationsprofilen som en hybrid.  

 

Vi tror att 1974 års ”nya” kulturpolitik har hjälpt till att få folkbiblioteket dit det idag 

befinner sig, trots att många såg den enbart som en motreaktion till det avhumaniserade 

industrisamhälle som efterkrigstiden skänkte oss svenskar. När människor hellre lät sig 

förföras av kommersialismen istället för av kulturen tog biblioteken tacksamt på sig 

rollen som missionärer för god kultur och god läsning, vilket vi kommer återkoppla till i 

analysen och där kommer vi också visa på hur man kan överföra denna mission till 

dagens folkbibliotek. När millennieskiftet närmade sig kom nya tekniska förutsättningar 

biblioteken till undsättning och hjälpte dem upp på benen tillsammans med projekt som 

Kunskapslyftet och diskussioner kring ”det livslånga lärandet”. Nilsson påstår att 

biblioteken snabbt hängde med i denna utveckling (jmf. Nilsson kap. 2.1) vilket vi 

ställer oss tvivlande inför. De fick hur som helst uttryckligen något av en återkomst 

under den här perioden, vilket gjorde att politikerna valde att investera i dem igen. 

Därför var det, och är fortfarande, mycket viktigt för bibliotekspersonalen att anstränga 

sig till sitt yttersta för att följa med i processens gång, och huruvida vi anser att detta 

lyckas eller inte fokuserar vi också på i uppsatsens analysdel. 

 

En viktig fråga som vi tar upp här i uppsatsen är det fysiska bibliotekets utveckling. Vi 

håller dock en viss distans till de farhågor alternativt visioner som finns om att 

bibliotekets fysiska rum skulle komma att upplösas, åtminstone inom de närmaste 

decennierna. Vad som kommer att hända i framtiden är självklart svårt, för att inte säga 

omöjligt, att förutspå, men många experter säger sig se en fortsatt framtid för biblioteket 

som fysisk institution. Klart är i alla fall det faktum att det fysiska biblioteket finns ännu 

idag och därför, som vi redan nämnt, måste anpassas efter tiden och samhällets övriga 

utveckling så gott det går. Det är här exempelvis Thomas tankar om hur biblioteken bör 

inredas med datorer och andra tekniska resurser (jmf. Thomas kap. 2.5) kommer in. Hur 

vi ställer oss till dessa tankar är något vi kommer att diskutera senare i analysen men vi 

tycker i alla fall, precis som Thomas, att det är av allra största vikt att planera långt fram 

i tiden och skapa flexibla utvecklingsmöjligheter som kan anpassas till vad som än må 

hända. Ser vi till bibliotekets arkitektoniska historia kan vi skönja en tydlig vilja att 

utvecklas, även om resurser och tillgångar inte alltid har kunnat möjliggöra det. Vi 

skulle kunna jämföra ett bibliotek med en dator; när den är ny har den alla möjligheter 

att hjälpa oss i vårt dagliga liv men efter bara några år är den inaktuell och man behöver 

helt enkelt en ny dator för att kunna följa med i utvecklingen igen, då alla program 

sedan länge är nästintill oanvändbara och vi irriterar oss mest på dess långsamma och 

omoderna prestanda. På samma sätt är det av värde för biblioteken att ha förmågan att 

planera inför oförutsedda händelser och framåtskridanden i tekniken, så att de inte 

plötsligt står med användare som tycker att de är gammalmodiga och förlegade. En av 

våra ståndpunkter i den här uppsatsen är vikten av att biblioteken ska kunna erbjuda 

användarna datorer som fungerar på ett modernt och tillfredsställande sätt.  

 

Samtidigt som vi anser att biblioteken ska göra vad de kan för att rätta sig efter den 

rådande tidsandan tycker vi oss se en viss förlegad syn på ”den teknikfientliga 

bibliotekarien”. Vi tror att många bibliotekarier idag gör allt som står i deras makt för att 

följa med i den utveckling som sker, vare sig det handlar om trådlöst nätverk eller TV- 

och datorspel på biblioteket, och ofta är det inte själva bibliotekarierna som är den 
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motarbetande kraften, utan snarare ekonomi och kommunalpolitik. Därför kan det också 

vara svårt att följa alla råd och regler som finns när nya bibliotek ska byggas (se Thomas 

kap. 2.3), eftersom budgeten ofta är rejält begränsad. På samma gång har vi sett en 

påtaglig förändring vad gäller bibliotekens allt större inriktning på att välkomna 

studenter och inte alls som det sägs att det såg ut för några år sedan, att biblioteken 

tyckte studenter och ungdomar stal tid från andra mer prioriterade grupper. Biblioteken 

verkar idag mer inriktade på att verkligen vara en institution för alla medborgare. Vad 

biblioteksbyggnaden och bibliotekariernas inställning spelar för roll kring hur olika 

målgrupper prioriteras på biblioteken diskuteras i analysen, där vi baserar diskussionen 

på våra undersökta fall. 

 

Rum och plats, både som ord och begrepp, är något vi återkommer till ofta i uppsatsen 

och tillsammans med folkbibliotekets profiler är detta några av de viktigare begrepp vi 

tar med oss till analysen. Biblioteket som rum och plats har förändrats mycket genom 

tiderna. Leckie och Buschman skriver att enligt vissa är begreppet rum något som 

innehåller ett antal platser som människor skapar för att minska avståndet mellan olika 

ting. Andra menar att rum och platser som begrepp är helt skilda från varandra på så sätt 

att rum är grunden som platser byggs på. Platser anses också innefatta människors 

känslor och kan även skapas utav dessa. Vi vidareutvecklar dessa tankar och tillämpar 

dem på biblioteket och menar då att biblioteket blir ett slags samhällets medelpunkt som 

hjälper medborgarna att förbinda olika platser eller tider med varandra, när de 

exempelvis går dit och använder internet för att skicka och ta emot e-post, söka 

information eller bara för att hitta litteratur som skrevs på en annan plats i en annan tid. 

Biblioteket är också en plats där vi människor delar tid och rum med varandra för 

åtminstone en kort stund av våra liv.  

 

Biblioteket som kulturellt rumsbegrepp har också funnits på samma sätt under en lång 

tid, medan det som platsbegrepp har förändrats enormt mycket under samma tid. 

Biblioteket har dock alltid haft ett intresse för sanningskonceptet och i detta 

sammanhang är det också en del av det kulturella landskapet där vi anser att biblioteket 

har spelat en stor roll som kulturellt konstruerad plats genom att fostra och utveckla 

samhället. Samtidigt har det också låtit sig fostras och utvecklas av samhället. 

Resonemanget återkommer vi till i analysen där vi diskuterar hur biblioteken utgår ifrån 

sanningskonceptet idag. Vi menar att fostringstanken finns fortfarande men ser 

annorlunda ut idag, vilket vi kommer att vidareutveckla i kapitel 5. 

 

Med detta i åtanke går vi nu vidare till att behandla den metod vi använder oss av i 

uppsatsen. Vi redogör även för hur vi har gått tillväga med vår empiri och hur vi 

kommer att fortsätta med resultat och analys. Vi hoppas på detta sätt kunna svara på 

våra frågor om hur folkbibliotekets fysiska rum, utifrån placeringen av och tillgången 

till datorer, samspelar med förändringen av folkbibliotekets roll i det svenska samhället.  

 



 

 

32 

3. Metod 

I detta kapitel presenterar vi den kvalitativa fallstudien och anledningarna till varför vi 

har valt att använda denna. Vi presenterar även vårt urval samt hur vi har gått till väga 

vid datainsamlingen och analysen. 

3.1 Kvalitativ fallstudie 

Valet av metod baserar sig på uppsatsens syfte och frågeställningar. Det finns många 

olika metoder för datainsamling, och vi anser att en kvalitativ fallstudie lämpar sig bäst 

för vårt ämne då denna i korthet används om man vill skapa en djupare förståelse för ett 

specifikt ämne, en specifik händelse eller situation. Judith Bell (2005, s. 20) menar att 

fallstudien som metod har som syfte att belysa egenskaper, identifiera olika 

samspelsprocesser och visa hur dessa kan påverka införandet av en förändring eller ett 

system och organisationens sätt att fungera. Vi ville, genom att studera tre specifika 

bibliotek, försöka belysa folkbibliotek ur ett vidare perspektiv. Sharan B. Merriam 

(1994, s. 24f) listar fyra grundläggande egenskaper som är utmärkande för kvalitativt 

inriktade fallstudier. De är partikularistiska, vilket innebär att de fokuserar på en viss 

situation, händelse, företeelse eller person. Den partikularistiska fallstudien kan gälla en 

speciell situation men ändå belysa ett generellt problem. I vårt fall avgränsade vi 

undersökningen till tre olika biblioteksrum för att genom djupare kunskap om 

situationen kunna få en bättre förståelse för den generella företeelsen, i detta fall 

bibliotek i sin helhet. En fallstudie är dessutom deskriptiv, det vill säga tät och 

omfattande och visar på komplexiteten i en situation, det är inte bara en utan många 

faktorer som spelar in. Det finns därför inga klara avgränsningar för vilken 

datainsamlingsmetod som bör användas. Vi utförde observationer och intervjuer i första 

hand men också dokumentstudier för att få en så stor spridning som möjligt i vårt 

empiriska material. Vidare är kvalitativa fallstudier heuristiska, då de skapar nya 

innebörder och förbättrar förståelsen av företeelsen som studeras. I vår studie utförde vi 

en kulturpolitisk analys av bibliotekets rum och förhoppningsvis skapades en förståelse 

för en företeelse som kan te sig självklar vid första anblicken. Slutligen grundar sig den 

kvalitativa fallstudien på induktiva resonemang, vilket innebär att generalisering, 

begrepp och hypoteser uppstår ur den information det finns tillgång till och som i sin tur 

har sin grund i den kontext som bildar ram till det som studeras. 

3.2 Urval 

Vi valde att undersöka tre medelstora kommuners folkbibliotek. Kriterierna som styrde 

urvalet var främst bibliotekens storlek och bibliotekens byggnadsår. Bibliotekens storlek 
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var av betydelse främst eftersom mindre bibliotek ofta har svårare att implementera nya 

objekt, på grund av platsbrist. Eftersom stadsbibliotek och andra större bibliotek har helt 

andra utrymmesmässiga förutsättningar än mindre bibliotek anser vi att en jämförelse 

mellan ett större och ett mindre bibliotek vore ofruktbart för vårt syfte. Då det 

intressanta för vår undersökning är hur biblioteken utnyttjar sitt fysiska utrymme och 

hur detta påverkar tillgången på datorer är bibliotekens byggnadsår av betydelse då en 

äldre byggnad inte är anpassad för datorer på samma vis som en nybyggd. Vi ville att 

kommunerna och deras bibliotek skulle vara av olika art så att vi kunde få en bredare 

bild av hur situationen ser ut och dessutom ett större material att jämföra emellan. Vårt 

sista kriterium var att biblioteken vi undersökte skulle stå eller nyligen ha stått inför en 

förändring, antingen en förändring i lokalen eller med datorerna. Denna förändring 

skulle se olika ut för de olika biblioteken eftersom vi vill ha en så stor spridning på vårt 

empiriska material som möjligt.  

 

När vi valde bibliotek utgick vi ifrån våra kriterier, och på grund av uppsatsens 

omfattning valde vi bibliotek som låg relativt nära Malmö som vi skulle kunna ta oss till 

flera gånger. De bibliotek vi slutligen valde att undersöka ligger i Höllviken, Trelleborg 

och Arlöv. Kommunerna ligger nära varandra och biblioteken är alla av slaget mindre 

folkbibliotek, även om de också skiljer sig åt på många olika vis. Höllviken ligger i 

Vellinge kommun, en kommun med stark ekonomi. På det relativt lilla biblioteket, 

byggt 1975, jobbar fem bibliotekarier och en assistent. Biblioteket skall få en ny lokal 

sommaren 2009, huset håller på att byggas just nu, och bibliotekets personal är mitt 

uppe i planeringen för hur de nya lokalerna ska utnyttjas. Vi observerade biblioteket i 

dess nuvarande form, men diskuterar även den kommande förändringen i vår analys. 

Trelleborgs kommun är inte lika ekonomiskt stark som Vellinge, vilket märks på 

biblioteket. Byggnaden är från 1983 och det är tydligt att lokalerna inte är anpassade för 

datorer. Just nu är personalen mitt uppe i en förnyelse av datorparken men till skillnad 

från i Höllviken har man ingen ny byggnad att flytta till. Slutligen studerade vi Arlövs 

bibliotek, som ligger i Burlövs kommun. Kommunen räknas som förortskommun med 

en hög utpendling, främst mot Malmö och Lund. Biblioteket invigdes i september 2006 

i en helt nybyggd lokal och vi ansåg att det kunde vara intressant att studera hur den nya 

lokalen fungerar i jämförelse med Trelleborgs och Höllvikens bibliotek.  

3.3 Datainsamling 

Vi utförde till största delen observationsstudier och intervjuer med personal på 

biblioteken men för att komplettera dessa granskade vi även bibliotekens planritningar 

och andra dokument som ställdes till vårt förfogande. Vi kontaktade de utvalda 

biblioteken genom den e-postadress som fanns till förfogande på respektive hemsida 

och fick därigenom kontakt med den ur personalen som hade ansvar för datorerna. 

Eftersom Höllvikens nya bibliotek inte är byggt ännu såg vi endast till planritning och 

dokument för biblioteket men ställde därtill mer utstuderade frågor om det nya 

biblioteket.  
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3.3.1 Observation 
Vår inledande materialinsamling skedde med observationer på biblioteken eftersom vi 

med denna metod bäst fick en övergripande bild av det fysiska rummets utformning och 

datorernas placering. Då vi utgick ifrån observationer av rummet och datorerna 

observerade vi inte hur människor rörde sig eller använde biblioteket. Vi fotograferade 

inne i lokalen och av etiska aspekter var det viktigt för oss att inte fotografera eller 

observera användare, vilket heller inte var relevant för vårt syfte. Fördelen med 

observationsmetoden var att vi själva kunde välja vilka fakta som skulle registreras, 

vilket gav oss stadigt fokus gentemot uppsatsens syfte. Heine Andersen menar i boken 

Vetenskapsteori och metodlära (1994) att det kan vara svårt att fastställa huruvida 

observationer och observationsutsagor är sanna eller falska. Det finns ingenting som är 

fullständigt objektivt, och det går därför inte att fastställa att det som observatören 

upplever visuellt är detsamma som den bild som avspeglar sig på observatörens 

näthinna. Observationen är fullständigt beroende av tidigare erfarenheter, kunskaper och 

förväntningar. Det är dock inte bara den visuella observationen som är beroende av 

förväntningar och erfarenheter, utan enligt Andersen är även valet av teorier som man 

tolkar observationen mot beroende av detta (1994, s. 112f). För att undvika de ovan 

nämnda problemen utförde vi observationerna tillsammans och utgick därmed ifrån våra 

olika erfarenheter. Genom att vi utförde observationer på olika folkbibliotek tror vi 

dessutom att objektiviteten och därmed validiteten ökade.  

 

Observationerna utfördes olika dagar. Den 12 mars 2008 var vi på Trelleborgs 

folkbibliotek. När vi kom dit gick vi först en runda och tittade. Därefter blev vi guidade 

av en IT-samordnare. Slutligen fotograferade vi. Vi återvände den 2 april för att 

intervjua samma IT-samordnare. På Höllvikens bibliotek, den 27 mars, genomförde vi 

både observation och intervju vid samma tillfälle. Vi gick även här först en runda själva, 

varefter vi blev visade av en bibliotekarie. När vi hade genomfört intervjun 

fotograferade vi datorerna. Arlövs bibliotek besökte vi den 21 april, vi utförde också här 

observation och intervju vid samma tillfälle. 

3.3.2 Intervju 
För att undersöka exempelvis vilka val och diskussioner som föregått placeringen av 

datorerna på de olika biblioteken använde vi oss av intervjuer (se bilaga 1). Vi ville även 

få en inblick i hur biblioteket ser på sina huvudsakliga uppgifter och då räckte det inte 

med enbart observationer. Fördelen med att använda intervjuer som komplement till 

observationsstudien var att de kunde ge oss tillgång till information som var av direkt 

relevans för vår uppsats syfte (Björklund & Paulsson, 2003, s.70). Vi var intresserade av 

bibliotekens verksamhet när det handlar om hur de profilerar sig och hur detta ges 

uttryck i datorernas utseende, utrustning och placering utifrån en kulturpolitisk kontext 

och det fanns därför inget värde i att utföra djupgående personliga intervjuer med 

bibliotekarier. Det gick dock inte att undvika att vissa frågor blev mer personliga än 

andra men detta ser vi inte som något problem eftersom den personal vi intervjuade är 

relativt präglade av biblioteken de arbetar på, likväl som biblioteken i sig ofta präglas av 

personalen som arbetar där. Vi vill dock understryka att de personer vi intervjuade 

enbart representerar sin egen bild av biblioteken. Frågorna vi ställde var av sådan art att 

personal som var insatt i verksamheten och dessutom hade viss kunskap om datorerna 

skulle kunna besvara dem. 
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Personalen vi intervjuade var alla på något vis ansvariga för datorerna på biblioteken, 

vilket vi anser har relevans för syftet med vår uppsats. Intervjuerna genomfördes på 

respektive bibliotek, under arbetstid, i rum där vi i största möjliga mån undvek att bli 

avbrutna av annan personal och andra störningsmoment. Vi utförde intervjuerna 

tillsammans, vilket i vissa fall kan upplevas som hämmande för personen som skall 

intervjuas. Eftersom vi inte ställde direkt personliga frågor tror vi dock inte att det 

upplevdes så. Av etiska skäl var vi under alla intervjutillfällen tydliga med att vi ville 

spela in samtalet. Vi lät även de intervjuade personerna förstå att de inte skulle komma 

att omnämnas med sina namn i uppsatsen och skickade dessutom transkriptionen av 

intervjun till dem. På Höllvikens bibliotek satt vi alla tre i personalens fikarum, vi 

spelade in intervjun på en mp3-spelare och intervjun tog cirka 45 minuter. Intervjun på 

Trelleborgs bibliotek utfördes i den intervjuade IT-samordnarens arbetsrum. Denna 

intervju spelades in på en bandspelare och tog cirka 40 minuter. I Arlöv utfördes 

intervjun i ett av bibliotekets grupprum, vilket bokats i förväg av bibliotekarien vi skulle 

intervjua. Denna intervju spelades in på en mp3-spelare och intervjun tog cirka 40 

minuter. 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades för att kunna bearbetas. Vi har försökt 

transkribera så ordagrant vi kunnat, dock har kvaliteten på inspelningarna varierat. 

Intervjun som spelades in med bandspelare var av sämre kvalitet och transkriberingen är 

därför något mindre utförlig. Vi har undvikit att lägga större vikt vid tankepauser och 

tvekljud, samt i vissa fall omvandlat typiskt talspråk till mer läsbar text, utan att ändra 

betydelsen av utsagan.   

3.3.3 Dokument 
Vi kompletterade slutligen vår fallstudie med dokumentstudier. Enligt Merriam är 

dokument vanligtvis, till skillnad från observationer och intervjuer, producerade med 

andra motiv än forskningsändamål. De är därför inte lika begränsade utan kan vara en 

rik källa till information (1994, s.117). Här utgick vi främst ifrån planritningarna över de 

utvalda fallen (se bilaga 2-5). Vi gjorde också, utifrån planritningarna, egna förenklade 

ritningar innehållande datorernas placering över Höllvikens och Arlövs biblioteksrum 

(se dokument A.3, C.1). Den enklare planritningen över Trelleborgs biblioteks datorer 

fick vi dock av IT-samordnaren under intervjun (se dokument B.1). Med dessa enklare 

ritningar vill vi visa en tydligare bild över hur datorerna är utställda i förhållande till 

rummets fysiska utformning. Vi använde oss också av styrdokument över kommunerna 

samt biblioteksplaner över de aktuella biblioteken, vilka vi hittade på kommunernas 

hemsidor samt på Svensk Biblioteksförenings hemsida. Att använda dokument var för 

vår del en metod vi använde för att i första hand skapa en reell bild av hur datorerna var 

placerade i det fysiska rummet och i andra hand basera vår tolkning av fallstudien på 

dessa. Vidare använde vi oss av bilder från de aktuella fallen för att illustrera våra 

beskrivningar av rummen. Dessa fotograferade vi i de flesta fall själva. 
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3.4 Analysförfarande 

Vi inledde vår analys med att skriva ned och diskutera observationsunderlaget för att 

sedan jämföra detta med de fotografier vi tagit samt bibliotekens planritningar. Här 

försökte vi tolka hur vi ansåg att biblioteksrummet kunde kopplas till datorernas 

placering och vilken betydelse vi trodde att detta hade för användarna. När vi hade 

transkriberat intervjumaterialet satt vi med texterna och försökte hitta teman och 

intressanta utsagor som var av betydelse för analysen. Vi jämförde intervjuerna dels 

med varandra, för att se hur de olika biblioteken skilde sig från eller liknade varandra, 

men också med tidigare forskning. För oss var det intressant att undersöka om den 

tidigare forskningen stämde överens med vår empiriska studie, men också om den inte 

gjorde det. Eftersom vi ansåg att en viss uppfattning om kommunerna var av betydelse 

för vår förståelse över hur biblioteken fungerade, använde vi oss av statistik och annan 

kommunfakta över de utvalda kommunerna. 
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4. Resultatredovisning 

I detta kapitel presenteras empirin fall för fall. Redovisningen följer, efter en inledande 

presentation av biblioteket, fem teman; bibliotekets rum, datorernas placering, 

datorernas användningsområden, tillgänglighet samt bibliotekets roller. 

4.1 Presentation av fall 1: Höllvikens bibliotek 

Höllviken ligger i Vellinge kommun där det för tillfället bor 32 500 personer, varav 

drygt 14 000 befolkar Höllviken. Hela Vellinge kommun ökade i invånarantal med 

knappt 300 personer år 2007 och siffran beräknas fortsätta öka. Av de 12 800 

bostäderna är 83 % småhus. 42 % av personerna mellan 20-64 år har eftergymnasial 

utbildning. Antalet förvärvsarbetande är 15 000 och 71 hushåll fick socialt stöd år 2006. 

Kommunen har en stor del utpendling, närmare 8000 personer, främst mot Malmö. 

Vellinge är även den kommun i landet som har lägst kommunalskatt och Höllviken har 

lägst kommunalskatt inom kommunen, 29 % exkluderat kyrkoavgift, jämfört med 29,08 

% för hela kommunen. År 2007 hade Vellinge ett överskott på 41 miljoner kronor vilket 

var 38 miljoner mer än vad som beräknats i budgeten. Detta beror enligt kommunalrådet 

Lars-Ingvar Ljungman på de högre skatteintäkter som har genererats på grund av att allt 

fler människor fått arbete. Vellinge är också en kommun med mycket nöjda invånare, 

vilket uppvisas av den medborgarundersökning som Vellinge och 88 andra kommuner 

lät Statistiska Centralbyrån genomföra år 2005. Resultaten visade nämligen att bland 

alla de deltagande kommunerna fick just Vellinge högst betyg (Vellinge kommun – 

kommunfakta, 2007). 

 

I Vellinge kommun fanns 0,125 bibliotek per 1000 invånare år 2006, vilket är aningen 

färre än i hela landet där siffran låg på nästan 0,150. Antalet biblioteksanställda var 

samma år i Vellinge nästan 0,5 per 1000 invånare, vilket även det var mindre än 

rikssnittet. På kommunens fyra folkbibliotek fanns sammanlagt 23 datorer varav 18 var 

uppkopplingsbara mot internet. Detta betyder att det fanns 71 datorer per 100 000 

invånare, vilket var samma siffra som gällde för hela riket. Utlåningsstatistiken var 

också samma som för hela riket men besökssiffran ligger långt över, hela 11 besök per 

år och invånare mot rikets 7,8 (Svensk biblioteksförening – biblioteksplaner, 2006).  

  

År 2006 fick kultur- och fritidsverksamheten i Vellinge kommun 800 000 kronor där 

biblioteken utgjorde basen för dessa pengar. Det är bestämt att bibliotekets verksamhet 

ska riktas främst mot barn, unga och äldre (Vellinge kommun – kommunfakta, 2007).  

 

På Höllvikens bibliotek finns 4,5 tjänster som delas upp på sex personer, varav alla är 

kvinnor. Tre av dessa är vuxenbibliotekarier, två är barnbibliotekarier och en är 
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assistent. Assistenttimmarna har de senaste åren konverterats till bibliotekarietimmar 

när någon av assistenterna har slutat. Det finns en heltidstjänst som systemansvarig och 

denna är placerad i Vellinge men en av bibliotekarierna på Höllvikens bibliotek sitter 

med i systemgruppen. Den systemansvarige ansvarar även för den hemsidesgrupp som 

finns i kommunen. Alla bibliotek i Vellinge har ett gemensamt system och en 

gemensam katalog och det är därför viktigt att ha ett samarbete dem emellan just 

eftersom de inte står under samma chef. Trots att de politiska målen säger att 

verksamheten ska riktas mot barn, unga och gamla är det ändå vuxna som står för den 

största delen av utlånen och det kan vara just på grund av detta som bibliotekarierna vill 

att det ska satsas mer på andra grupper (I.A.1). 

4.1.1 Bibliotekets rum 
Höllvikens bibliotek står just nu inför stora förändringar då de till sommaren 2009 

beräknas flytta in i helt nya lokaler. Den nuvarande byggnaden uppfördes 1975 och 

sedan dess har endast ett par ommålningar av väggarna skett, samt installation av ny 

lånedisk någon gång på 1980-talet, vilket skedde i samband med att äldreboendet som 

biblioteket sitter ihop med byggdes. Det har tillkommit nya bokhyllor och dylikt men 

det mesta i biblioteket tillhör ursprungsinteriören (I.A.1). Biblioteket är vinkelformat 

och där själva vinkeln är placerad finns lånedisken, med uppsikt över både 

vuxenavdelningen som ligger rakt fram, och barnavledningen som ligger till höger. 

Närmast lånedisken på vuxenavdelningen finns fem datorer, varav fyra är bokningsbara 

internetdatorer vid datorbord med stolar och en är en katalogdator vid en ståplats. 

Längst ner på vuxenavdelningen ligger referensrummet och resten av rummet upptas av 

bokhyllor och en del läsplatser. Vid barnavdelningens entré finns en tillfällig utställning. 

Lite längre in finns ett bord med en internetdator som inte är bokningsbar. Rummet 

upptas av bokhyllor men här finns även mysiga soffor och sittplatser som är anpassade 

för barn. I entrén finns förutom lånedisk, utlånings- och återlämningsapparat även 

utställningar med verk av lokala konstnärer. De senare byts ut emellanåt (O.A.1, se 

D.A.2). 

 

Det nya biblioteket kommer att byggas som ett enda stort rum där hela fronten består av 

glasfönster. Inuti kommer endast ett inglasat referensrum och ett ombonat sagorum 

avskiljas från resten av rummet (D.A.1). Biblioteket kommer att innehålla tekniska 

nymodigheter, precis som det nuvarande i sin tur gjorde när det invigdes. Då fanns det 

exempelvis många sittplatser för ungdomar med uttag för hörlurar där man kunde lyssna 

på musik på LP-skivor som bibliotekarierna satte igång i disken. På barnavdelningen 

fanns en stor talande lampa (en lampa som hade ett högtalarsystem där man kunde spela 

upp sagor för barnen). Lampan hängde ovanför den mysiga kuddhörnan. Såväl 

högtalarsystemet som den talande lampan är för närvarande ur funktion och kommer 

inte att ersättas förrän 2009 när den nya lokalen ska invigas (I.A.1). 

4.1.2 Datorernas placering 
En stor ommöblering skedde i slutet av 1990-talet och ett par år senare tillkom datorerna 

vilka gavs plats längs med ett par fönster genom att några bokhyllor flyttades. Från 

början fanns bara två internetdatorer och en sökdator där användarna kunde söka i 

bibliotekets katalog. Fem år senare tillkom ytterligare två datorer och mer plats fick 

tilldelas dem vid fönstren. Att datorerna idag står som de gör beror inte på byggnaden 
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eller dess arkitektur som sådan, utan främst för att det skulle vara möjligt att ha uppsikt 

över dem. När de två andra datorerna först tillkom fanns en fundering på att placera dem 

i referensrummet så att användarna skulle kunna få lite mer avskildhet, men behovet av 

uppsikt avgjorde till slut och de placerades bredvid de som redan fanns på biblioteket. 

På det nya biblioteket planerar man däremot att sprida ut datorerna i lokalen. 

Fortfarande ska en dator användas till enbart katalogsökning, detta för att inte alla 

datorer ska kunna bli uppbokade så att möjligheten att gå in och söka i bibliotekets 

katalog försvinner. Denna dator skall dock gå att kopplas upp mot internet om det är så 

att någon vill göra snabbökningar (I.A.1). 

 

 
Bild 2. Bokningsbara internetdatorer på vuxenavdelningen. 

4.1.3 Datorernas användningsområden 
Idag finns det sammanlagt sex datorer på biblioteket; fem på vuxenavdelningen och en 

på barnavdelningen. En av datorerna på vuxenavdelningen är fortfarande sökdator och 

finns tillgänglig vid en ståplats. Datorn på barnavdelningen har inga särskilda program 

installerade för barn utan används mest av föräldrar som är där med sina barn. Denna 

dator är inte bokningsbar, till skillnad från de fyra internetdatorerna på 

vuxenavdelningen (O.A.1). En halvtimme åt gången kan de bokas, ifall det är kö, annars 

går det oftast att sitta längre. Det finns ingen åldersgräns för datoranvändning, däremot 

kostar det 20 kronor per halvtimme att ägna sig åt ”privata göromål” så som e-post, 

chatt och bankärenden. Detta är dock ingenting som bibliotekarierna har tid eller lust att 

kontrollera utan de som är ärliga betalar medan övriga slipper undan. Bibliotekarien vi 

pratar med säger att helst skulle de vilja bli av med denna avgift, eftersom den känns 

förlegad och bestämdes på den tiden då internet var helt nytt på Vellinge kommuns 

bibliotek. Nu råder inga tydliga gränser mellan vad som är privata göromål och vad som 

inte är det vilket gör det svårt att rättfärdiga denna regel. Idag är det också möjligt att 

göra flera saker samtidigt på datorerna och internet, vilket gör det ännu svårare att 

kontrollera vad människor gör. Enligt bibliotekarien finns det ett samband mellan detta 

och hur datorerna är placerade i biblioteket eftersom de vill kunna ha lite uppsikt över 
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vad besökarna gör, samtidigt som det är viktigt att inte inkräkta på deras integritet. I 

övrigt är det endast rasistisk propaganda och pornografi som numera är förbjudet på 

biblioteket. Det är heller inte tillåtet att ta med sig sitt eget USB-minne och plugga in, 

och detta, säger bibliotekarien, har blivit en klar försämring sedan disketter användes 

eftersom det nu inte är möjligt att ta med sig sitt arbete och sitta med det på biblioteket. 

Detta beror på att bibliotekets brandväggar inte fungerar tillsammans med alla slags 

USB-minnen, och det har då bestämts att det inte ska vara tillåtet att ta med dessa. Det 

finns heller varken USB-minnen, DVD/CD-skivor eller disketter till utlån eller 

försäljning på biblioteket. Bibliotekarien förklarar för oss att ända sedan det bestämdes 

att det skulle byggas ett nytt bibliotek, har alla förnyelser ställts in i väntan på flytten. 

Eftersom de ändå skulle ställas inför samma frågor och problem igen, valde de att vänta 

på den nya byggnaden med nya, helt andra, tekniska förutsättningar. Där kommer det 

även att finnas trådlös nätverksanslutning och sittplatser där egna datorer kan pluggas in 

(I.A.1). 

 
Så det är väl någonting vi får fundera över till nya biblioteket. Och det är också 

någonting som har gjort, tycker jag… Nu finns ju de andra biblioteken också i 

kommunen men jag tycker att man har känt det tydligt här i Höllviken, att det här 

med utvecklingsfrågor… Ja, men det får bli i det nya biblioteket, man har väntat in 

det på något sätt, att det är inte lönt att satsa på… (I.A.1) 

 

I övrigt kan biblioteket erbjuda svartvita utskrifter för 1 krona per sida och kopiering för 

3 kronor per sida. Att priset skiljer sig är helt enkelt eftersom kopiering kom så mycket 

tidigare än skrivaren och har kostat 3 kronor ända från början, men när skrivaren kom 

tyckte personalen att det var för dyrt för en enda sida, och sedan dess har det fortsatt så. 

Det finns också möjlighet att skriva ut i färg men detta är ingenting som biblioteket 

erbjuder allmänheten eftersom personalen måste använda sina egna e-postadresser för 

att kunna använda sig av färgskrivaren. Webbkamera, mikrofon och hörlurar är heller 

inget som lånas ut på biblioteket, men åtminstone hörlurar är något de funderar på att 

köpa in, eftersom många användare frågar efter det. Dessutom är det inte tillåtet med 

webbkamera på bibliotek eftersom det är förbjudet att filma hur som helst i offentliga 

rum (I.A.1). 

 
Bild 3. Internetdator på barn och ungdomsavdelningen. 
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Bild 4. Katalogdator vid ståbord på vuxenavdelningen. 

4.1.4 Tillgänglighet 
 

… annars så tycker jag nog att, om inte vi så att säga erbjuder någonting mer, om vi 

erbjuder någonting mer, att du kan komma hit med ditt USB-minne och du kan sitta 

här och jobba… Så att som läget är idag så räcker de ju. Med det man kan göra på de 

datorerna. (I.A.1) 

 

Bibliotekarien menar att antalet datorer är tillfredsställande så länge de inte bestämmer 

sig för att förändra användningen av dem, det vill säga att om det tillämpas andra 

funktioner som inte finns idag så kommer användarbehov att uppstå och då kommer fler 

människor att vilja använda datorerna. Som det är idag är antalet datorer tillräckligt hela 

vinterhalvåret medan det på sommaren ofta kan bli fullt på grund av alla turister och 

sommargäster som kommer och vill läsa sin e-post. Men detta är inget problem, säger 

bibliotekarien: ”jag tycker inte att det gör någonting att det är ganska fullt ibland, utan 

det är ju rätt så bra, tycker jag. Alltså det är ju en balansgång.” (I.A.1). Det finns 

däremot ett antal människor som kommer och bokar datorn med 

släktforskningsdatabaserna. Den kan bokas hela tre timmar åt gången och där kan det 

lätt bli kö, eftersom det verkar vara populärt med släktforskning (I.A.1). 

 

Bibliotekarien säger att inget konkret arbete finns för att locka fler människor till 

datorerna. De har dock ordnat två kvällar med seniorsurf i samarbete med 

pensionärsföreningar vilket troligen kommer att upprepas eftersom det var mycket stor 

uppslutning. De har också haft kurser i släktforskning tillsammans med studieförbundet, 
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och även detta fick positivt gensvar från användarna. Däremot finns inga kurser för barn 

eftersom alla skolor i Vellinge har egna skolbibliotek med en till två bibliotekarier på 

varje. De bjuder ändå in alla tredjeklassare någon gång då och då men vid dessa 

tillfällen handlar det inte om datoranvändning utan om lässtimulerande verksamhet. Det 

anordnas också studiedagar för alla nior för att helt enkelt visa dem att biblioteket finns 

och att de är välkomna dit när de inte längre har sitt skolbibliotek. Just därför hoppas de 

också på att det nya biblioteket blir mer anpassat efter unga och studenter, så att de kan 

komma dit och plugga eller bara använda sig av bibliotekets övriga tjänste (I.A.1). 

 

Att ett bibliotek ska erbjuda sina användare tillgång till datorer och internet är idag en 

demokratisk fråga, anser bibliotekarien. På samma sätt som alla ska kunna låna böcker 

gratis, måste de numera även kunna använda sig av internet gratis, eftersom så mycket 

information finns tillgänglig där idag. Detta är en anledning till varför biblioteket inte 

vill ha kvar avgifterna när de väl flyttat in i de nya lokalerna (I.A.1). 

4.1.5 Bibliotekets olika roller 
 

… det har ju ändrats jättemycket, man får ju inte de här svåra frågorna längre. Inte 

på mindre bibliotek i alla fall. Ja, folk tar reda på mycket själva, så jag tror att många 

tycker att biblioteket inte behövs på samma sätt. Men samtidigt så ökar ju 

besöksantalet. Jag tror att man gör andra saker på biblioteket idag än vad man gjorde 

innan, man utnyttjar det på ett annat sätt. Vi har ju inte minskat här i Höllviken. 

(I.A.1) 

 

Bibliotekarien anser att både bibliotekets och bibliotekarieyrkets roll har förändrats 

avsevärt sedan datorerna och internet kom. Därför är det också viktigt för dem att visa 

vad biblioteket kan erbjuda och hjälpa till med så att det inte bara blir ett slags 

utlåningscentral. Samtidigt har inte besöksantalet minskat, utan snarare ökat på senare 

år. Trots detta har bibliotekets yttre tjänster ändå blivit lugnare, men det beror mycket på 

utlånings- och återlämningsapparaterna som biblioteket idag innehar vilka underlättar 

bokhanteringen i receptionen. Detta borde leda till att bibliotekarierna syns mer ute på 

golvet, men tyvärr, menar bibliotekarien, blir det oftare rörelse inåt istället mot 

kontoren. Det finns så mycket att göra där med exempelvis planeringsarbete, en uppgift 

det förr inte fanns samma tid för. På Höllvikens bibliotek finns det dock nästan alltid två 

ur personalen ute i biblioteket, vilket enligt bibliotekarien är bra eftersom det är dit alla 

frågor kommer (I.A.1). 

 

Med det nya biblioteket hoppas personalen att fler människor ska komma in i väntan på 

bussen och liknande. Entrén kommer nämligen att ligga precis mittemot busshållplatsen. 

De hoppas att biblioteket ska bli mer av en mötesplats än vad det är idag, ”vi är väl inte 

det stället där folk strömmar igenom och sitter och möts och pratar över en kopp kaffe 

och så.” (I.A.1). Det ska bli en mer levande plats där människor strömmar in och ut. Det 

måste vara en trevlig plats att vara på men på samma gång är det viktigt att inte dra sig 

för långt ifrån bibliotekets ursprungliga uppgift som enligt bibliotekarien är att hjälpa 

människor att hitta information och kunskap. Kärnverksamheten är något personalen vill 

värna om på Höllvikens bibliotek: 

 
Grunden i biblioteket är ju såklart att vi ska kunna erbjuda och hjälpa till med 

kunskap och information, att vi ska kunna tillhandahålla material och böcker på olika 
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sätt, men samtidigt är det så viktigt att det är en levande miljö, att det är en trevlig 

plats att vara på så det är svårt att vikta det där men jag tror det är viktigt att man 

inte… Vi har pratat rätt mycket om det inför nya biblioteket att det är viktigt kanske 

att man, lite back to basic har vi pratat om, tillbaka till biblioteket, att man värnar lite 

om kärnverksamheten, att inte den försvinner, för det är så mycket annat man ska 

göra nu, det är så många saker som fladdrar iväg och man har mycket projekt och 

man ska göra det och detta så att… Ja, vi tycker nog här i Höllviken att 

kärnverksamheten är väldigt viktig. (I.A.1) 

 

Biblioteket har, åtminstone i användarnas sinnebild, tror bibliotekarien, även en roll som 

kulturförmedlare, och biblioteket har både författarbesök ibland samt som sagt 

utställningar nästan hela tiden. I det nya biblioteket kommer det dock inte att finnas 

någon direkt plats för utställningar eftersom alla väggar är av glas. Det kommer enbart 

att kunna bli på skärmar och i montrar i så fall. ”Mysighetsfaktorn” ska de ändå försöka 

överföra till det nya biblioteket, trots att det är tydligt att det är byggt som offentlig 

byggnad med neutral bakgrundsmiljö med mycket glas, vitt och svart. Särskilt är det 

viktigt att barn- och ungdomsavdelningen är mysig men även vuxenavdelningen ska 

vara välkomnande och trevlig (I.A.1, D.A.1). 

 

 
Dokument A.3 
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4.2 Presentation av fall 2: Trelleborgs folkbibliotek 

Trelleborgs kommun är en växande kommun med drygt 40 000 invånare. 2007 ökade 

befolkningen med 500 personer vilket anses bero på närheten till Öresundsbron samt 

Östersjöländerna. Det byggs bostadshus på många platser i kommunen, framförallt i de 

mindre byarna runt staden. Genom hamnen i Trelleborg passerar 20 % av värdet av 

Sveriges handel med omvärlden och denna räknas som en av de mest strategiskt viktiga 

hamnarna i Sverige. Det pågår i nuläget planer för en ringled runt staden som skall 

minska den tunga trafiken genom tätorten, och man planerar även en sträcka av Pågatåg 

mellan Malmö och Trelleborg. Trelleborgs kommun hade 2007 ett överskott på 41,5 

miljoner kronor. Kommunalskatten, exklusive kyrkoavgift, i Trelleborg uppgår 2008 till 

31,11 % (Trelleborgs kommun – kommunfakta, 2008). 2005 var den genomsnittliga 

förvärvsinkomsten per person i kommunen 207 115 kronor per år att jämföra med 

222 691 kronor för riket i snitt. 25 % av befolkningen i kommunen hade år 2006 

högskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket i sin helhet är 34 % (Svensk 

biblioteksförening – biblioteksplaner, 2006). 

 

I Trelleborgs kommun fanns år 2006 0,1 bibliotek per 1000 invånare. Antalet 

biblioteksanställda uppgick 2006 till 0,35 per 1000 invånare, vilket är betydligt mindre 

än genomsnittet för riket. Utlåningsstatistiken visade 6,5 utlån per invånare och år, 

besökssiffran låg på samma siffra, vilket var lägre än rikets genomsnitt med 7,8 besök 

per invånare. På Trelleborgs huvudbibliotek finns i dagsläget fyra datorer med internet. 

Sammanlagt finns det nio publika datorer på Trelleborgs fyra bibliotek. Det innebär att 

det finns 22 datorer per 100 000 invånare. Motsvarande siffra är 71 i riket (Svensk 

biblioteksförening – biblioteksplaner, 2006).  

 

På Trelleborgs bibliotek jobbar 16 personer, inklusive vaktmästare och lokalvårdare. 

Medelåldern bland personalen är mellan 35-45 år, vilket är yngre än på folkbibliotek i 

allmänhet. Det finns ingen specifik målgrupp biblioteket riktar sig till, alla 

kommuninvånare skall vara lika välkomna till biblioteket. I Trelleborgs biblioteks 

målsättningar nämns barn och unga som en prioriterad målgrupp, men bibliotekarierna 

vill rikta sig till alla (I.B.1).  

4.2.1 Bibliotekets rum 
Trelleborgs huvudbibliotek invigdes 1983 och har inte blivit ombyggt eller renoverat 

sedan dess (I.B.1). Biblioteket utgörs av en röd tegelbyggnad, tidstypisk med tegel och 

trä även invändigt. Vid entrén ligger ett tidningsrum som är öppet för allmänheten ett 

par timmar tidigare än resten av biblioteket och mitt emot bibliotekets två 

informationsdiskar ligger medborgarservicen, vilken även erhåller kafé. Bibliotekets 

huvuddel är ritad som ett stort rum med högt i tak, med den skönlitterära 

vuxenavdelningen i den vänstra delen av huset. Här finns även talböcker och lättlästa 

böcker. Barn- och tonårsavdelningen ligger längst ned i rummet. Fackavdelningen finns 

till höger, och i mitten finns tidskrifter (O.B.1). Med hjälp av hyllornas placering skapas 

”rum” och naturliga gångar genom biblioteket, dessa har bibliotekspersonalen flyttat 

runt när de velat förändra, senast för tre år sedan. Då berodde flytten främst på att vissa 

avdelningar saknade en naturlig plats, de hade blivit instoppade på diverse platser vilket 

gjorde informationsåtervinningen bristfällig. Flytten bidrog till att lokalen fick en bättre 

genomgång. Hyllor som stod framför stora fönster flyttades så att det blev ljusare och 
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luftigare, men trots detta togs det inte bort en enda hylla. Bibliotekarierna anser att 

biblioteket är trångt. Det var för trångt redan vid inflyttningen för 25 år sedan och det 

har inte blivit bättre. Dels köps det in fler böcker och andra medier än vad det gjordes i 

början av 1980-talet, dels har datorerna blivit en del av biblioteket. Ett stort problem på 

Trelleborgs huvudbibliotek är att det inte finns några eluttag inne i bibliotekslokalen. 

Detta beror på att det, när huset byggdes, helt enkelt inte förutsågs att datorer skulle 

användas på det vis de gör idag. Även om det i teorin finns sittplatser för människor 

med bärbara datorer inne i biblioteket, är det idag inte möjligt att koppla in dessa i 

eluttag. Detta skulle dock kunna ske inne i den separata läsesalen där det finns eluttag 

men det är ingen som utnyttjar salen till bärbara datorer i dagsläget. Under vårt besök 

råkar vi få syn på en kvinna med en laptop som sitter inklämd i ett hörn av 

barnavdelningen. Vi gissar att hon har lyckats hitta ett uttag där (I.B.1, O.B.1, se D.B.1, 

D.B.2). 

4.2.2 Datorernas placering 
På biblioteken inom Trelleborgs kommun finns, som tidigare nämnts, 22 datorer per 

100 000 invånare. Genomsnittet för riket är 71 datorer. På huvudbiblioteket är antalet 

datorer, enligt IT-samordnaren, inte tillräckligt just nu, de bokningsbara datorerna är 

fullbokade så gott som hela tiden. Publika datorer installerades för första gången på 

Trelleborgs bibliotek runt år 2000. Då installerades fyra datorer, och även om de har 

uppdaterats sedan dess finns det fortfarande lika många i biblioteket nu som då. 

Eftersom fyra datorer inte är speciellt utrymmeskrävande behövdes ingen avsevärd 

omstrukturering inne i biblioteket. Vissa hyllor fick flyttas, tre datorer placerades precis 

framför informationsdiskarna och därför behövdes inga större förändringar genomföras i 

den stora bibliotekslokalen. IT-samordnaren vi pratar med, berättar att det strömmade 

ungdomar till biblioteket första året datorerna var nya: 

 
I början var det otroligt spännande med datorer. Vi hade flockar med ungdomar som 

gärna pratade med varandra och de är ju precis där vi sitter. Efter något år så… En 

dator är inte så spännande egentligen, de finns i skolan och de flesta har datorer 

hemma också. (I.B.1) 

 

 
Bild 5. Katalogdator vid halvhögt bord. 
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Av dagens datorer på biblioteket är en dator bara katalogdator. Denna finns på den 

facklitterära avdelningen och står på ett halvhögt bord. Den skall vara tillgänglig för 

både vuxna och barn som vill söka i katalogen och den behöver inte bokas (O.B.1). IT-

samordnaren antar att denna dator, på grund av dess placering, inte används i någon 

större utsträckning. Behöver låntagare söka efter någonting är det vanligare att de frågar 

i informationsdisken än att gå direkt till datorn (I.B.1). Två datorer är avsedda för 

släktforskning och står i avdelningen ”Hemmet”. På dessa är ingenting annat än just 

släktforskning tillåtet. En dator är avsedd för tidningsläsning på internet. Alla andra 

sidor är dock blockerade. En dator är anpassad för läshjälp. Fyra publika datorer har 

internet och är bokningsbara en halvtimme per person och dag. Bokning sker i en pärm 

(O.B.1). De bokningsbara datorerna har 16-årsgräns, vilket är en kvarleva från när 

datorerna var nya i början av 2000-talet. Detta kommer att ändras när biblioteket får nya 

datorer, vilket sker i maj 2008. Ett anslag på 144 000 kronor har investerats i sju nya 

bokningsbara datorer, men det räcker inte till en fullständig förnyelse. Det kommer 

fortfarande att finnas datorer som är tre till fyra år gamla i biblioteket men dessa 

kommer främst att användas som katalogdatorer (se D.B.1). När de sju nya datorerna 

blivit installerade tror IT-samordnaren att det kommer att upplevas som väldigt många 

datorer, även om hon förutser att det säkert behövs ännu fler om ett år (I.B.1). 

 

En av datorerna på biblioteket används som skrivmaskin. På denna används 

ordbehandlaren Microsoft Word till att skriva ut dokument och här finns inget internet. 

Det är enligt IT-samordnaren dock allt vanligare att internet används även när man bara 

sitter och skriver, internetanvändningen har förändrats sedan datorerna installerades. 

Man gör fler saker på en och samma gång. Samtidigt som man skriver i Word kanske 

man har ett chattfönster uppe eller slår upp ord i en ordlista online: ”Tiden har kommit 

ikapp. Vi får nog koppla in den också mot internet.” (I.B.1). Detsamma gäller 

bokningen av datorerna. Biblioteket kommer i samband med förnyelsen att börja 

använda NetLoan, där datorerna bokas på internet. När detta sker tror IT-samordnaren 

att de kanske förändrar bokningstiderna: ”Någon kanske man kan boka i fem minuter för 

att kolla mejlen och andra längre om man vill sitta och jobba. Vi får se hur det funkar 

med NetLoan.” (I.B.1). 

 

 
Bild 6. Bokningsbar internetdator 
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Alla bokningsbara datorer på biblioteket är kopplade till en skrivare, det kostar 1 krona 

per ark att skriva ut. Datorn för läshjälp har tillbehör, bland annat hörlurar (O.B.1). Det 

finns ingen scanner som allmänheten får använda men skulle någon be om en diskett 

eller CD-skiva skulle bibliotekarierna kunna leta fram några kvarvarande sådana. Det 

finns dock ingen direkt efterfrågan, de flesta tar med egna USB-minnen vid behov. Från 

bibliotekets håll önskas webbkameror, åtminstone skulle IT-samordnaren vilja visa 

biblioteket på internet, kanske i biblioteksbloggen. Det är emellertid förbjudet att ha 

webbkameror i offentliga rum så ännu så länge får det vara en önskning (I.B.1).  

4.2.3 Datorernas användningsområden 
När de nya datorerna installerats kommer vissa bestämmelser om datorerna förändras. 

Mycket har ändrats sedan datorer först installerades, både vad gäller bibliotekariernas 

syn på datorernas funktion och användning. Bland annat skall 16-årsgränsen nu tas bort: 
 

Vi ska ta väck all åldersgräns. 16-årsgränsen kom också just när vi fick datorerna för 

att det var så många och de var tolv år och kollade på allt möjligt. Det var nog så i 

bibliotekssverige på den tiden att internet skulle vara strikt till för 

informationssökning och man blev nästan förnärmad om folk kollade mejlen. (I.B.1) 

  

Vid datorerna finns idag skyltar som visar vad som är tillåtet och vad som inte är det. På 

dem står det bland annat att chatt och porr är förbjudet (O.B.1). Skyltarna ska tas bort 

med de nya datorerna och vissa regler kommer att ändras. Att åldersgräns och andra 

regler levt kvar så länge beror på att datorerna på biblioteket inte förnyats på länge. 

Reglerna har helt enkelt levt kvar sedan de skapades. Även om åldersgränsen ska 

försvinna finns det vissa oskrivna regler för vad som inte är tillåtet på datorerna: ”Man 

får ju fortfarande inte kolla porr och våldssidor och sådär.” (I.B.1). Däremot är det 

tillåtet att spela spel på datorerna. Biblioteket köper inte in datorspel och kommer inte 

att göra det heller, men ”om man vill lägga en halvtimme på att lägga patiens så är det 

helt ok, vi har inga aspekter längre på vad folk gör med dem” (I.B.1). 

 

När det kommer till uppsikt och kontroll tycker IT-samordnaren att det är svårt idag. 

Placeringen av datorerna framför informationsdiskarna, där många människor passerar i 

ett ständigt flöde, tror hon gör att användarna inte vågar surfa på förbjudna sidor. Det 

kan trots detta hända att vissa vrider skärmen eller släcker ner den när någon går förbi, 

och det kan verka suspekt. Det är svårt att ha full uppsikt över vad som sker på 

datorerna, IT-samordnaren menar att det egentligen är omöjligt. Det är väldigt enkelt att 

till exempel ha två fönster uppe att pendla emellan om någon går förbi. Hon hoppas 

ändå att folk tror att de har mer uppsikt än vad de egentligen har. När de nya datorerna 

är installerade kommer, som tidigare nämnts, NetLoan att fungera som bokningssystem. 

I tilläggsprogrammet Webstat är det också, enligt IT-samordnaren, möjligt att se vad 

användare gör på datorerna då denna information samlas i ett register. Det finns också 

möjlighet att blockera oönskade sidor. Som samordnare för datorerna och internet 

kommer biblioteket alltså att kunna kontrollera surfandet inifrån arbetsrummen, vilket 

leder till att kontrollen, enligt IT-samordnaren, dels blir enklare för bibliotekarierna men 

också att användare kan sitta i lugn och ro och arbeta utan att ha bibliotekarier som 

”hänger över axeln”. Hon tycker också att detta även underlättar för datorernas placering 

som, i och med att uppsiktsfrågan blir löst, kan stå på fler ställen i lokalen (I.B.1).  
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Bild 7. Plats för katalogdator på barn och ungdomsavdelningen 

4.2.4 Tillgänglighet  
Det finns inga speciella målgrupper för datorerna, alla får använda dem och det är en 

stor spridning på dem som faktiskt gör det. IT-samordnaren upplever dock att åldern till 

stor del avgör vad datorerna används till: ”är man tjugo eller så kanske man chattar och 

så men är man 75 gör man bankärenden och kollar telefonen. Bara fördomar här alltså, 

mycket möjligt att det är tvärt om!” (I.B.1). Det är inte vanligt att det kommer studenter 

och vuxenstuderande till biblioteket för att studera. De som kommer använder datorerna 

till annat än studier. Skulle någon behöva sitta länge vid en dator för att studera finns det 

dock en möjlighet att biblioteket frigör en dator en längre tid. Detta är dock ovanligt. 

Personalen på biblioteket upplever att vuxenstuderande hellre går till 

gymnasiebiblioteken för att använda datorer, mycket beroende på att datorerna på 

biblioteket är få och gamla: ”Det är ju gammalt mög” (I.B.1). Det gör att studenter inte 

ens tänker på att de kan komma till huvudbiblioteket. Om studenter hade börjat komma 

dit hade det dock definitivt behövts fler datorer. Det finns en medvetenhet från 

bibliotekets håll om att fler och fler kommer till biblioteket med bärbara datorer och att 

det skulle behövas trådlöst nätverk i byggnaden. Anslaget på 144 000 kronor räcker 

dessvärre inte till något sådant utan det får vänta till nästa omgång. Det är en 

balansgång, antingen satsas det på datorer för att människor utan dator hemma skall 

kunna vara en del av dagens samhälle där mycket sker just på internet. Eller så satsas det 

på trådlöst nätverk, vilket kanske skulle göra att fler kunde komma till biblioteket för att 

använda internet. IT-samordnaren är dock inställd på att kunna investera i trådlöst 

nätverk nästa gång en investering ska ske (I.B.1). 
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Bild 8. Platser för nya datorer. 

4.2.5 Bibliotekets olika roller 
Biblioteket ska enligt IT-samordnaren vara en plats dit alla kan komma för att ta del av 

samhället. Det kan handla om turister som kommer som inte har med sig en dator, men 

även personer som inte har datorer hemma som också behöver ta del av det nätbaserade 

samhället, kanske genom att läsa tidningen och göra ärenden. Biblioteket vänder sig till 

alla och biblioteket som mötesplats har blivit viktigare med åren. Det märks till exempel 

på tidningsrummet som öppnar redan klockan 08.00, dit många människor kommer för 

att läsa tidningen och umgås. Mötesplatsen blir allt viktigare, men förtar 

förhoppningsvis inte platsen för informationssökning och litteraturförmedling. IT-

samordnaren tror dock att kulturförmedlingen är mindre synlig i biblioteket idag. De 

bibliotekarier användarna möter sitter i informationsdisken och lämnar ut toalettnyckeln 

eller jobbar med reservationer. Personalen jobbar lika mycket med litteraturförmedling 

och barnverksamhet som de gjort tidigare, men mycket arbete görs i inre tjänst (I.B.1).  

 

Biblioteket har förändrats sedan datorer introducerades, en allmän tendens som syns på 

väldigt många av Sveriges folkbibliotek är att besöken ökar samtidigt som utlånen 

minskar (Svensk biblioteksförening - biblioteksplaner, 2006). De avancerade frågorna 

minskar i disken och personalen på Trelleborgs bibliotek upplever att användarna hellre 

”googlar” sina frågor än att ställa dem på biblioteket. Folk går till biblioteket i ett annat 

syfte än att låna böcker, bland annat för att använda internet. En märkbar förändring när 

datorerna kom var att biblioteket fick lite nya besökare, som 17-åriga killar: 

”förhoppningsvis bläddrade de lite i en tidning eller i en bok också, alltså såg att bibblan 

var ett ställe man kunde komma till.” (I.B.1). Även bibliotekets attityd kring 

datoranvändning har förändrats sedan internet blivit allt vanligare i samhället:  
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I början var det ju väldigt mycket så att det bara skulle vara informationssökning. Jag 

tror till och med att vi höll på att stänga ner chatt och man kom inte in på Lunarstorm 

och sådär, men kommer man inte in på en chatt kommer man ju in på någon annan… 

Internet i sig är ju inte informationssökning. Internet är dels informationssökning, 

dels ett sätt att umgås och spela musik eller vad som helst, och vår syn har nog 

förändrats också. Klart datorer ska finnas och att man ska använda dem, utom porr 

och våld då. Men man ska kunna göra det man gör hemma även på biblioteket. 

(I.B.1) 

 

Det kan vara besvärligt, menar IT-samordnaren, att fler och fler söker sig till internet 

istället för att fråga på biblioteket. Många tror att allt som finns på internet är sant: ”Det 

här med källkritik är inte det lättaste. Man tänker kanske inte på det, men vår roll har 

nog förändrats lite sen folk har börjat googla själva.” (I.B.1). I dagsläget hålls det inga 

kurser i informationssökning eller källkritik men det är inte omöjligt att det kan komma 

i framtiden. Just nu har biblioteket för få anställda, det finns helt enkelt ingen tid över 

(I.B.1). 
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HB bokhallen 

N = en ny dator med vanlig internettillgång 

G:k = en gammal dator med tillgång endast till Bibliotekskatalogen 

Ki = befintlig dator med enbart tillgång till Kiosken, tidningar/tidskrifter i fulltext på 

andra språk än svenska. Webbaserad tjänst. 

Sl = befintlig dator med enbart tillgång till släktforskardatabaser som Genline. 

N läshj = en ny dator med läshjälpmedel som förstoring och talsyntes i. 

GJN = en befintlig dator som fungerar väl. 

 

HB läsplatserna i magasinet 

En dator utan tillgång till Internet. 

Dokument B.1 
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4.3 Presentation av fall 3: Arlövs bibliotek 

Arlöv tillhör Burlövs kommun, där det för tillfället bor ungefär 16 000 människor. De 

senaste siffrorna säger att cirka 9000 av dessa befolkar Arlöv. Kommunens 

befolkningsstatistik har gått upp och ner sedan 1980-talet och just nu beräknas den stiga 

fram till 2010 för att sedan planas ut. 27 % i kommunen har eftergymnasial utbildning, 

71 % av alla vuxna förvärvsarbetar och 4 % är arbetslösa. Den totala skattesatsen var år 

2007 30, 48 % (Burlövs kommun – politik, 2007). 

 

2006 investerade kommunen i att bygga om nästan 400 lägenheter i flerbostadshus. I 

kommundelen Arlöv är det just flerbostadshus som representerar den huvudsakliga 

bostadsbebyggelsen medan det i kommundelen Åkarp finns mest småhus (Burlövs 

kommun – politik, 2007). 

 

Arlöv nämns i biblioteksplanen från Svensk biblioteksförening som tillhörande 

kategorin förortskommuner. Det innebär en ”kommun där mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste 

utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna.” (Svensk biblioteksförening – 

biblioteksplaner, 2006). 

 

Antal bibliotek per 1000 invånare var år 2006 ungefär 0,13 vilket är mindre än rikets 

knappa 0,15. Antalet biblioteksanställda 2005 var 0,43 per 1000 invånare vilket var en 

tiondel mindre än i hela riket. På de två biblioteken i kommunen fanns 134 datorer per 

100 000 invånare år 2006, vilket är en stor ökning från föregående år då siffran låg runt 

70, det vill säga ungefär samma som för hela Sverige. Detta beror antagligen på det nya 

biblioteket i Arlöv som invigdes på hösten 2006. Utlåningen i hela kommunen låg 2005 

på 8 böcker per invånare men sänktes en aning till året därpå. Besöksstatistiken för 

kommunen ser inte heller ut att ha ökat avsevärt under denna period (Svensk 

biblioteksförening – biblioteksplaner, 2006). 

 

Det nuvarande biblioteket invigdes i september 2006. Innan dess inrymdes det i 

tillfälliga lokaler i medborgarhuset i fyra år eftersom kommunen skulle göra sig av med 

de ursprungliga lokalerna. De tillfälliga lokalerna var bara hälften så stora och många av 

stambesökarna försvann under den perioden till Åkarps biblioteks kulturarrangemang. 

Besöksantalet har i stort ökat på Arlövs bibliotek, även om det inte var så mycket som 

det räknades med i början, medan det har minskat på Åkarps bibliotek. Första året i de 

nya lokalerna hade de 30 000 nya besökare men sedan har det planat ut lite. Utlånen har 

däremot minskat (I.C.1). 

 

På biblioteken i Burlöv jobbar totalt nio personer samt en plusjobbare, det vill säga en 

person som ”har varit arbetslös mycket länge, är äldre än övriga arbetssökande och har 

ofta ett arbetshandikapp enligt IFAU, institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering” 

(Kommunal, 2008) som hjälper till med vaktmästarsysslor. För tillfället är alla kvinnor 

förutom plusjobbaren. Annars har de en assistent som är man, men han är för 

närvarande tjänstledig. De nio personerna delas upp på 5 bibliotekarietjänster och 2,5 

assistenttjänster. Åldersfördelningen är enligt bibliotekarien ganska spridd, från 27-63 år 

med en övervikt runt 50-årsåldern (I.C.1). 
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4.3.1 Bibliotekets rum  
Personalen var med och planerade den nya byggnaden och bibliotekarien vi pratar med 

säger att det viktigaste för dem var att det skulle vara funktionellt. Arkitekten fick sköta 

det estetiska, och personalen är väldigt nöjda med hur det blev (I.C.1). 

 

Arlövs bibliotek har en yta på 1400 kvadratmeter, inklusive konstutställningslokal, 

industrimuseum och fotoarkiv (Burlövs kommun – bibliotek, 2008). Biblioteket består 

av en relativt stor foajé där det finns kaffe att köpa och tidningar att läsa. Här finns även 

två tidningsdatorer där det går att läsa de tidningar som biblioteket inte tillhandahåller i 

pappersform. Denna del öppnar en timme tidigare än övriga biblioteket. Längre in i 

lokalen ligger receptionen som utgörs av en stor, vinkelformad disk. Snett framför den 

finns ett bord samt några hyllor med böcker som är utgallrade och säljs till besökarna. 

Ännu längre in längs väggen ligger barnavdelningen som på grund av sagorummets 

placering skiljs åt från resten av biblioteket. Sakta men säkert övergår denna till 

ungdomsavdelning längs med den bakre fönsterväggen. Här finns även några soffor och 

två datorer. I andra hörnet av biblioteket finns en nedsänkning i golvet där eldstaden 

befinner sig. Runt omkring den står fåtöljer. Längs med väggen följer sedan 

vuxenavdelning och fackavdelning samt läsplatser vilka avslutas i bord med eluttag för 

egna datorer eller läsning. Längs med den sista väggen finns grupprum och studierum. I 

mitten av lokalen bredvid sagorummet finns bibliotekets enda informationsdisk samt 

sex datorer som är utplacerade tre och tre. Runt om i lokalen finns katalogdatorer och 

snabbdator som är placerade vid ståplatser (O.C.1, se D.C.1).  

 

 
Bild 9. Datorgrupp om tre datorer. 

4.3.2 Datorernas placering  
När datorerna först kom till det förra biblioteket 1998 fick personalen flytta undan hyllor 

för att göra rum: ”Som jag minns det så stod de i ett hörn där det tidigare hade varit 

bilderböcker, men som sedan blev tonårsavdelning så det är möjligt att vi gjorde så och 

flyttade bilderböckerna bortåt...” (I.C.1). I det nya biblioteket var personalen med när de 

skulle planera hur datorerna skulle stå, och detta skedde i planeringsstadiet för hela 

byggnaden. Det diskuterades länge hur pass spridda de skulle vara. I fall de skulle stå 

var för sig var problemet att vissa användare skulle sitta flera vid samma dator, vilket 
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kunde skapa störande moment för övriga besökare. Dessutom var det viktigt hur de stod 

”med tanke på uppsikten” (I.C.1). Resultatet blev en blandning av enskilda datorer och 

datorer i grupp. I början var det många barn i tio- elvaårsåldern som kom till biblioteket 

för att låna datorerna och de sprang fram och tillbaka genom biblioteket och störde 

övriga besökare så efter bara två månader infördes 16-årsgräns på datorerna. För att lösa 

problemet bestämdes det sedan att det skulle finnas två barndatorer på 

ungdomsavdelningen som barn under16 får använda, men bara om de skriver under ett 

kontrakt med regler (I.C.1, O.C.1).  

 

 
Bild 10. Dator för barn under 16 år. 

 

Sammanlagt finns det 14 internetdatorer på biblioteket varav nio har 

ordbehandlingsprogram (Burlövs kommun – bibliotek, 2008). Sex av dessa står ute i 

lokalen och är bokningsbara en timme. Tre stycken finns i varsitt studierum som går att 

boka två timmar i taget. Sedan finns det också släktforskningsdator, talsyntesdator och 

en internetdator vid en ståplats, som är till för snabba sökningar, och kan bokas endast 

femton minuter, dock inte i förväg. Det finns också två tidningsdatorer ute i foajén som 

heller inte går att boka i förväg, men som kan användas i en halvtimme. Det finns två 

datorer på barn- och ungdomsavdelningen för barn under 16 år. Övriga datorer får bara 

personer över 16 år använda. Utöver dessa datorer finns fyra katalogdatorer som via 

ståplatser står utspridda i lokalen (I.C.1, se D.C.1). 
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Bild 11. Katalogdator vid ståbord. 

 

Bibliotekarien vi pratar med anser att antalet datorer på biblioteket är tillfredsställande. 

De är nästan alltid upptagna, men samtidigt behöver ingen stå länge i kö för att få 

använda en (I.C.1). 

4.3.3 Datorernas användningsområden  
I det gamla biblioteket fanns endast två datorer med internet samt en katalogdator. 

Bibliotekarien säger att det helt enkelt inte fanns plats för fler. Sedan, när de var inhysta 

i de tillfälliga lokalerna hade de bara tre internetdatorer och två katalogdatorer. På den 

tiden hade de heller ingen IT-avdelning så de var fria att själva göra som de ville med 

datorerna. De köpte därför ett spärrprogram där det gick att skriva in vissa ämnen som 

sedan inte kunde sökas på, vilket hindrade porrsurfande, våld och rasism: 

 
Men sedan när vi fick IT-avdelning… Det har blivit för stort, det går inte att hålla på 

med sådant själv längre, vi får inte lov att installera någonting själva heller. Så vad vi 

har nu det är ju regler på ett papper. Och det är ju samma principer, alltså man får ju 

göra vad man vill men man får inte använda det på det sättet. (I.C.1) 

 

De har tagit fast ett par porrsurfare som blev avstängda från datorerna. Det var andra 

användare som hade klagat när de hittade pornografi i sökhistoriken, samt att personalen 

själva råkat gå förbi ibland när någon suttit vid en dator. Annars brukar de inte 

kontrollera vad folk gör på datorerna, det är bara när de råkar se något som verkar 

konstigt eller fel som de har lite extra uppsikt (I.C.1). De har etiska regler för 

användning av internet. Det är förbjudet med pornografi, våld och rasism samt att 

förolämpa eller förnedra andra. Det får heller inte vara mer än två personer vid samma 

dator och det ska vara någorlunda tyst så att ingen störs. Det finns skyltar med dessa 

regler uppsatta vid varje dator (O.C.1). Förutom detta är det tillåtet att göra i princip vad 

som helst på datorerna. Det är inget som personalen lägger sig i (I.C.1). 
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Bild 12. Tidningsdatorerna i foajén. 

 

Bibliotekarien berättar att de flesta som kommer till biblioteket för att använda 

datorerna egentligen inte är ute efter att söka information, utan det är ofta 

kommunikationen som är det viktiga. Förutom att meddela sig med sina bekanta är det 

mycket idag som det krävs internet för att kunna göra; söka jobb, lägenhet och 

utbildning för att ge några exempel. Datorerna på biblioteket får enligt bibliotekarien 

helt olika användningsområden beroende på vilken slags kommundel det handlar om. I 

Arlöv finns dessa behov, medan det i Åkarp kanske är viktigare att kunna erbjuda 

databaser och informationssökningsverktyg som människor ofta inte har hemma. 

Dessutom går det att få stöd och hjälp med informationssökning på biblioteket ”för det 

är ju inte säkert att man är så haj på att söka själv även om man har dator.” (I.C.1). 

 

I övrigt tror bibliotekarien att datorer mycket väl kan minska på biblioteket när fler och 

fler skaffar dator hemma. Många av flerbostadshusen i Arlöv har redan 

bredbandsuppkoppling så förutsättningarna finns ju. Dessutom tror hon att ny teknik 

kanske kommer att göra det lättare att använda internet hemma, exempelvis genom 

TV:n eller liknande (I.C.1). 

4.3.4 Tillgänglighet  
 

Förra veckan hade vi ett ägg som hamnade bland tidningarna, en läskburk som flög 

över golvet och ganska oförskämda kommentarer. (I.C.1) 

 

Biblioteket har en period haft problem med ungdomar som inte sköter sig. De kommer 

dit för att umgås med varandra. Tyvärr så för de oväsen och förstör saker, så pass 

mycket att biblioteket ett tag fick ha vakter (I.C.1). 

 

Ingen i personalen talar något främmande språk, bortsett från skolspråken. Det finns en 

som talar tyska flytande men annars har de ibland svårt att bemöta människor med andra 

hemspråk, exempelvis arabiska. Burlöv kommun tar dock emot en stor andel invandrare 

som precis kommit till Sverige, dessutom är själva kommundelen Arlöv invandrartät. 

Det är många av användarna som på grund av sin språkliga bakgrund behöver hjälp med 
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datorerna, och eftersom det finns så många datorer kan detta ibland ta lite för mycket av 

personalens tid. Det kommer då och då även besökare som är på genomresa, som inte 

har något lånekort. Då måste personalen gå in och boka åt dem och tilldela dem ett 

gästlånekort som biblioteket tillhandahåller. Dessutom, berättar bibliotekarien, har 

själva servern krånglat mycket, så de måste ständigt starta om den. Trots alla som 

behöver hjälp med olika saker, tycker bibliotekarien ändå att det är bra att de har ett 

ordentligt bokningssystem nu. Förut hade de bara en liten kalender som de skrev in i, 

men med 14 datorer blev det mycket att hålla reda på, främst att se till så att användarna 

slutade när den bokade tiden var över. Nu loggar datorn ut av sig själv. Personalen blir 

också allt bättre på IT och datorer (I.C.1). 

  

Det går inte att spara något på datorerna men det finns USB-minnen att låna om 

bokningstiden håller på att ta slut, så att inte arbetet går förlorat. Det har hänt att 

användare får låna hem USB-minnet, men egentligen är det inget som biblioteket 

godkänner (I.C.1). Det erbjuds dessutom trådlöst nätverk i hela lokalen för de personer 

som vill ta med sig egna datorer. För det trådlösa nätverket behövs varken bokning eller 

inloggning. För att boka en stationär dator behövs däremot lånekort med PIN-kod, men 

bokningen finns bara kvar i tio minuter så det gäller att komma i tid. Bokningen går att 

göra själv på en bokningsdator. Det går även att be om hjälp i receptionen eller 

informationen eller ringa biblioteket i förväg (Burlövs kommun – bibliotek, 2008).  

 

USB-minnet får man använda gratis. Utskrifter samt kopiering kostar däremot 2 kronor 

per sida. Det finns också hörlurar att låna. Personalen går gärna ut till användarna med 

dem: ”För det går ju inte heller att man sitter och spelar varsin låt här.” (I.C.1). De 

försöker ta användarnas lånekort i pant, men ibland när det är en stambesökare som de 

känner väl igen, kan de strunta i denna regel. Däremot finns det inga direkta tillbehör att 

köpa på biblioteket, utan vill någon spara på diskett eller skiva får han eller hon ta med 

det själv (I.C.1). 

 

 
Bild 13. Platser för egna datorer. 
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4.3.5 Bibliotekets olika roller  
Biblioteket har programverksamhet riktad mot både barn och vuxna, och när det gäller 

den senare gruppen handlar det mest om kulturprogram. När det kommer till barn, vilket 

åldersmässigt sträcker sig upp till och med nionde klass, ligger mest fokus på bokprat 

och klasser som inbjuds. Det finns även viss utställningsverksamhet för barn, men det 

handlar då om att skolklasser får ställa ut sina alster på biblioteket. När biblioteket 

ritades önskade bibliotekarierna studierum där studenter, och även andra, kunde sitta i 

lugn och ro och studera (I.C.1). 

 

Den primära målgruppen för datorerna är, enligt bibliotekarien, de i kommunen som inte 

har dator hemma: 

 
Ja, eftersom vi har så många [datorer] så kan man ju säga att generellt så är 

målgruppen de som inte har dator hemma och det är väldigt många i den här 

kommundelen. Om man jämför med filialen i Åkarp, som ju är en helt annan typ av 

område socialt sett, så är där två internetdatorer på biblioteket som används lite 

ibland. Men inte som här, så många timmar per dag. Så det är ju en anledning till att 

vi har många. Barnen har några och vuxna har några, studerande, tidningsläsare, som 

man rent teoretiskt tänker sig som målgrupper. (I.C.1) 

 

I övrigt erbjuder biblioteket internetkurser för nybörjare. Det började med den 

traditionella seniorsurfen men efter ett tag upptäckte de att intresse fanns hos fler 

människor som också ville lära sig, trots att de inte var seniorer: 

  
Och det är klart att det är en hel del som är lite äldre. Men det är absolut inte något 

krav från vår sida. Så då har vi två kurser gånger två timmar, med en vecka emellan. 

Sedan har man inte mer. Alltså det är ju en ren nybörjar-/introduktionskurs kan man 

säga. Och sen så försöker man ju uppmuntra dem att gå hit efteråt. Och vissa 

fortsätter eller blir rätt så duktiga och andra tappar man. Men vi har också satt en 

begränsning på att man bara får gå en gång, det är jättemånga som står i kö. (I.C.1) 

 

Sammanlagt i hela kommunen hade de nio nybörjarkurser förra året, varav tre per termin 

i Arlöv, och kölistan blir bara längre och längre eftersom det är så uppskattat (I.C.1). 
 

När vi frågar om bibliotekets roll har förändrats sedan datorer och internet kom får vi 

svaret: 

 
Vi pratade om en sak idag faktiskt, som någon påpekade, det här med att vi i och 

med internet tillhandahåller redskap för kommunikation. Det har vi ju faktiskt inte 

gjort tidigare, vi lånar ju inte ut telefoner. Även om man tänkte sig 

informationssökning när man startade med internet så har det visat sig att det är ju 

inte så det används i så stor utsträckning utan det är ju väldigt mycket mer att 

kommunicera. (I.C.1) 

 

Bibliotekarien tycker det är svårt att avgöra huruvida mötesplatsen är viktigare idag än 

platsen för kunskap, lärande och informationsförmedling. Hon menar att olika delar av 

biblioteket fyller olika funktioner. Foajén är till exempel mycket av en mötesplats, ”det 

är ju dumt att sätta sig där ute om man vill ha lugn och ro eller om man vill sitta och 

verkligen seriöst söka information på nätet […] för då blir man bara arg” (I.C.1). 

Biblioteket är också en mötesplats för de bråkiga ungdomarna, även om det kanske inte 

alltid är så uppskattat från bibliotekets sida. Det är dock viktigt att ha mysiga platser på 
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biblioteket. Trots att biblioteket är så nytt och modernt, tycker bibliotekarien att de har 

kunnat skapa en viss mysighetsfaktor (I.C.1). 

 

Däremot anser bibliotekarien att bibliotekets roll som kulturförmedlare inte är lika 

viktig idag som förr. Det avsätts väldigt lite pengar på program och annan 

kulturverksamhet. De har förvisso en konstutställning på biblioteket men annars är det 

inte så mycket. Hon tror dock inte att det har att göra med det nya biblioteket. Det fanns 

inte mer pengar för sådan verksamhet innan och många kommuner har tagit bort 

programverksamhet för vuxna helt och hållet. Å andra sidan är det lättare att öka och 

minska på sådan verksamhet snabbt utan att det märks så mycket i statistiken, medan det 

kan bli ”stora luckor” i exempelvis bokbestånd i framtiden om det sparas in på 

basverksamheten idag (I.C.1). 

 

 
Dokument C.1 
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5. Analys 

Analysen inleds med en tolkande sammanfattning av fallen där vi nämner de aspekter vi 

funnit mest intressanta under empiriredovisningen. Här jämför vi också likheter och 

skillnader mellan de tre fallen. Sedan följer en analys med utgångspunkt i våra 

forskningsfrågor, vilka vi även kopplar till den kontext vi presenterat i kapitel 2. 

Slutligen för vi en diskussion om bibliotekets roller, med utgångspunkt i Anderssons 

och Skot-Hansens modell. 

5.1 Tolkande sammanfattning av fallen 

Det finns både likheter och skillnader mellan de undersökta biblioteken. Vi valde 

medvetet, vilket vi redogjort för i metodkapitlet, att undersöka bibliotek i förändring där 

förändringarna ser olika ut och detta påverkar självklart resultatet av undersökningen. 

Höllvikens folkbibliotek står inför en stor, antagligen den största av de tre, förändring i 

och med flytten till den nya lokalen. När det gäller datorerna i biblioteket kommer de 

inte att bytas ut efter flytten eftersom de redan är relativt nya. Däremot kommer 

placeringen av dem att förändras. De kommer, istället för att stå allihop på samma ställe, 

två och två mittemot varandra, nu spridas ut i hela biblioteket. Personalen säger att de 

”har fått tänka om” vad gäller placeringen av datorerna, vilket vi tolkar som att det 

antagligen inte är lika viktigt idag att ha samma kontroll över vad som händer på 

datorerna som det var när datorer och internet var ett nytt fenomen på biblioteken. 

Trelleborgs bibliotek byggdes, som vi tidigare nämnt, 1983 och även om det precis som 

i Höllviken står inför en förändring kommer lokalen fortfarande vara densamma. 

Lokalen var, enligt bibliotekarierna, liten redan då den byggdes. Den är inte anpassad 

för dagens biblioteksverksamhet där datorer spelar en viktig roll. Det fanns inga eluttag 

inne i biblioteksrummet vid bibliotekets invigning, vilket har försvårat förnyelsearbetet 

avsevärt. Vi upplever att lokalen är omodern och på många vis försvårar verksamheten. 

Datorerna med internet står idag precis framför disken och har gjort så sedan de var nya. 

Anledningen är dels problematiken med eluttag och platsbrist inne i lokalen men också 

att behovet av uppsikt och kontroll var stort när tekniken var ny. På Arlövs bibliotek, 

där förändringen redan har skett, är datorerna fler än på de andra biblioteken samt 

utspridda i lokalen. Det finns speciella studierum, trådlöst nätverk och plats för 

medhavda datorer. Vi upplever biblioteket som modernt och väl utvecklat i jämförelse 

med de två andra biblioteken. Om det har med kommunen och invånarna i sig att göra är 

svårt att uttala sig om, men faktum är att biblioteket tagit ett steg tillbaka vad gäller 

uppsikt och kontroll. Man har bland annat återinfört åldersgränser på datorerna, något 

som är på väg att försvinna från de andra biblioteken. Detta beror på vandalisering och 

bråk. Endast framtiden kan utvisa huruvida samma sak kommer att ske på de övriga 

biblioteken. På Höllviken och Trelleborgs bibliotek har osäkerheten som fanns bland 
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personalen då internet först installerades försvunnit, likaså nyhetens behag för 

användarna. Ungdomar kommer inte in och vill spela datorspel längre eftersom de flesta 

har dator och internet hemma och det är heller inte lika spännande med chatt och e-post 

som det var för tio år sedan. Internet är en del av medborgarnas vardag, vilket också fört 

med sig att biblioteken inte behöver bry sig lika mycket om vad användarna gör på deras 

datorer. Kanske är det av samma anledning som biblioteket i Höllviken vill ta bort 

kostnaden för ”privata göromål” som idag kostar 20 kronor per halvtimme. De flesta går 

inte till biblioteket för att porrsurfa eller söka efter rasistisk propaganda utan snarare för 

att söka information och litteratur, studera, släktforska eller bara dricka en kopp kaffe 

med sina bekanta. På alla bibliotek menar dock bibliotekarierna att det finns en 

osäkerhet bland användarna vad gäller källkritik. I och med internet får bibliotekarierna 

färre och färre referensfrågor då användarna i allt större utsträckning ”googlar” sina svar 

själva. Tyvärr, menar IT-samordnaren i Trelleborg, tror många att allt på internet är sant, 

och detta är ett problem man på alla de undersökta biblioteken försöker lösa med kurser 

i informationssökning. Vi kommer att diskutera detta vidare i analysen eftersom vi tror 

att det handlar minst lika mycket om att släppa eller inte släppa kontrollen, från 

bibliotekets sida, som det handlar om användarnas källkritiska kunskaper.  

5.2 Datorernas plats i olika folkbibliotek 

Både Trelleborgs och Höllvikens nuvarande bibliotekslokaler är med dagens mått 

relativt gamla. De byggdes båda mellan 1975 och 1985 innan man kunde ana att datorer 

skulle komma att uppta den plats på biblioteket som de gör idag. Det finns ingenting i 

bibliotekens ursprungliga vardagsrumsliknande form och interiör som direkt inbjuder 

till datoranvändning. Biblioteken som byggdes då skulle, som vi tagit upp tidigare, se ut 

som en förlängning av själva staden och ge intrycket av ett varuhus där boken skulle 

säljas (jmf. Hodaszy Fröberg, 1998, Dahlkild, 2006). När datorerna kom fick de därför 

trängas in, göras plats för, i vissa fall på bekostnad av något annat. På Arlövs bibliotek 

ser situationen helt annorlunda ut. Denna byggnad är tidsenligt luftig och ljus med högt i 

tak och kreativ interiör (jmf Dahlkild, 2006). Lokalerna är också väl anpassade efter 

datorerna som är utplacerade både i grupper om tre och enskilt, samt i studierummen. Så 

har det dock inte alltid varit. Innan 2006 och flytten till de nybyggda lokalerna var 

biblioteket inträngt i medborgarhuset i fyra år eftersom kommunen sålde ut den 

ursprungliga bibliotekslokalen. Det tillfälliga biblioteksrummet var bara hälften så stort 

som nu och därför var det svårt att få plats med datorer.  

 

I Trelleborg är de bokningsbara internetdatorerna för närvarande uppställda väl synligt 

från lånedisken, vilket biblioteket ska ändra på då de nya datorerna kommer. Då ska de 

istället stå mer utspritt i lokalen. Vi upplever att det finns både för- och nackdelar med 

att ha alla datorerna på samma plats, nära lånedisken, gentemot att ha dem utspridda i 

lokalen. Med datorer som står nära varandra kan användare arbeta i grupp med sina 

arbeten, samtidigt som personalen kan ha viss tillsyn över dem. Å andra sidan kan det 

finnas användare som störs av att hela tiden vara iakttagna, eller bara ha känslan av att 

vara det, liksom grupparbetare kan störa resten av bibliotekets besökare. Datorer som 

står utspridda i lokalen är det däremot svårare att grupparbeta på. Dessutom är det 

svårare för personalen att övervaka alla datorer när de inte står på samma ställe. 

Samtidigt är det ingen som behöver känna sig kontrollerad och användarna kan arbeta 



 

 

62 

mer ostört. Det kan alltså finnas både för- och nackdelar med hur datorerna placeras i 

biblioteket, men som det verkar är den nuvarande trenden att datorerna ska stå utspridda 

både enskilt och i grupp för att tillgodose så många användares behov som möjligt. I 

Höllviken ser mönstret likadant ut som i Trelleborg, där står datorerna nära lånedisken 

och personalen påpekar att det är så för att de ska kunna ha uppsikt över vad som händer 

på och med dem. I det nya biblioteket planerar personalen att följa den rådande trenden 

och placera datorerna mer utspritt i lokalen och detta upplever vi är en tydlig utveckling 

i bibliotekens attityder kring datoranvändning. När internetdatorerna först kom till 

biblioteken fanns det en stor osäkerhet över hur de skulle nyttjas, en osäkerhet som vi 

menar berodde på okunskap. Internet var då något nytt som personalen ofta kunde känna 

stort bryderi över, och chatt och e-post ansågs många gånger tvivelaktigt. Hansson 

menar att bibliotekarierna kunde känna sig osäkra när det gällde ungdomar och ny 

teknik. Informationssökning var det enda datorerna skulle brukas för. Idag finns det en 

annan syn både på bibliotekariens roll samt på datorernas syfte. Hansson menar här att 

bibliotekarierna och de yngre användarna har lärt sig att i högre grad ta till vara på 

varandras kunskaper (jmf. Hansson, 2005). Vi lade märke till att samtliga observerade 

bibliotek vill tillämpa mer ”floorwalking”, det vill säga att bibliotekarierna rör sig runt i 

lokalen och bemöter användarnas referensfrågor var helst de befinner sig istället för att 

sitta bakom informationsdiskar och vänta på frågor. Bibliotekarierna måste idag i större 

utsträckning än tidigare ge sig ut på golvet för att möta användarna och snappa upp 

deras frågor eftersom allt färre kommer fram till disken med sina referensfrågor (jmf. 

Thomas, 2000). Idag är det heller ingen som anser att det är något konstigt med e-post 

och chatt. Det är snarare så att vi alla behöver en e-postadress, e-legitimation, 

internetbank och liknande för att kunna utnyttja vårt samhälles alla tjänster. 

 

Biblioteken som byggs idag byggs precis som på 1970-talet som ett stort öppet rum, där 

skärmar och bokhyllor får användas för att skapa olika mindre rum (jmf Dahlkild, 

2006). Skillnaden på då och nu tycks, enligt oss, vara att ljuset spelar större roll idag än 

det gjorde förr. Det ska vara stora fönster, ibland hela glasväggar eller glashus och 

färgsättningen är ofta också ljus med inslag av klara, moderna färger, långt ifrån 1970-

talets mörka, murriga, bruna och orange nyanser. En annan skillnad är att förbuden 

försvinner alltmer från biblioteken, både i rummet och på internet. Mobiltelefoner, 

livliga diskussioner och datorspel är bara ett fåtal företeelser som kan uppfattas i 

biblioteksmiljön idag. Öppenheten, ljuset, inredningen och den välkomnande 

mötesplatsen verkar spela en större roll än att i lugn och ro kunna sitta och arbeta. Trots 

detta anser samtliga bibliotekarier i våra fall att just mysighetsfaktorn är viktig, 

möjligheten att kunna kura ihop sig i en mjuk fåtölj med en bra bok ses fortfarande som 

en vital del av det fysiska biblioteket. I Arlöv efterlyste personalen särskilt separata 

studierum när det nya biblioteket skulle byggas, just för att de hade märkt att detta var 

något det fanns behov av hos användarna. Dessa ”secondary places” (jmf. Leckie & 

Buschman, 2007) som i sig själva inte utgör någon biblioteksverksamhet är alltså ändå 

betydelsefulla för såväl besökare som personal. Bibliotekens ”primary places” kan, som 

tidigare nämnts, vara de platser på biblioteket som utgör själva grunden i verksamheten. 

Vi menar att dessa platser inte tvunget behöver vara fastställda utan kan variera från 

bibliotek till bibliotek och från person till person, samtidigt som det självklart finns 

objekt som i allmänhet anses vara av större vikt för verksamheten än andra. Gemensamt 

för våra fall är att datorerna och internet ses som en väldigt grundläggande del i 

bibliotekens verksamhet idag. Alla bibliotekarier påpekar vikten av att kunna erbjuda 
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datorer och internet till användare som behöver det, oavsett vad de behöver det till. 

Trots detta kostar det 20 kronor per halvtimme i Höllviken att använda internet för 

”privata göromål” och det finns inte ens möjlighet att spara sitt arbete på USB-minnen 

eftersom dessa inte tillåts på biblioteket. I Arlöv har man infört 16-årsgräns på datorerna 

på grund av sabotage och störningsmoment. Barn kan bara använda datorerna om de går 

med på att skriva under ett kontrakt och det finns bara två datorer tillgängliggjorda för 

dem på barn- och ungdomsavdelningen. På Trelleborgs bibliotek finns också en 16-

årsgräns på internetdatorerna och så har det varit ända sedan internet kom till biblioteket 

på grund av att barnen och ungdomarna förde oväsen och ägnade sig åt chatt och spel 

istället för informationssökning. IT-samordnaren säger att anledningen till att detta inte 

ändrats är att de flesta ändå har datorer hemma eller åtminstone i skolan, medan vi 

snarare ser det som en brist i marknadsföringen mot vissa grupper vilket kan sägas gälla 

för alla biblioteken. Så trots att det finns en vilja att alla samhällsmedborgare ska kunna 

använda sig av bibliotekets tjänster upplever vi att en del användargrupper, om inte 

direkt motarbetas, så åtminstone inte uppmuntras att komma till biblioteket för att 

använda datorerna. 

 

Mitchell förutspådde redan 1995 att biblioteken i framtiden skulle bli tvungna att 

erbjuda trådlöst nätverk och eluttag för alla användare (jmf. Mitchell, 1995). I 

Trelleborgs och Höllvikens bibliotekslokaler finns idag dock ingen möjlighet att göra 

detta. Höllvikens bibliotek ser ingen anledning att ordna det innan sommaren 2009 då 

flytten till de nya lokalerna ska ske och i Trelleborg har de helt enkelt inte de 

ekonomiska förutsättningarna för det i dagsläget och även om de lyckas åstadkomma det 

vid senare tillfälle finns det ändå inga eluttag för medhavda datorer ute i lokalen. I Arlöv 

däremot finns enkla möjligheter att koppla upp sig mot det trådlösa nätverket, utan vare 

sig lånekort eller inloggningsuppgifter och runtom i lokalen finns gott om sittplatser 

med eluttag, och som vi har uppfattat det utifrån planritning (se bilaga 3) och intervju 

(A.1) kommer något liknande att åstadkommas på Höllvikens nya bibliotek. Vi ser detta 

som en stor brist för Trelleborgs bibliotek och tror att det kommer bli svårare för 

personalen där att locka användare till biblioteket i framtiden, såvida inte situationen 

kan lösas på något sätt. Trelleborg har ju också, jämfört med de två andra biblioteken, 

sämre förutsättningar vad gäller lokalen i stort. Den är liten för sitt syfte och de tekniska 

förutsättningarna är mycket begränsade i och med avsaknad av elledningar och uttag. 

 

Mitchell menar också att internet upphäver geografin eftersom vi inte kan resa till det 

utan istället får gå direkt in i det från den plats vi råkar befinna oss på (jmf. Mitchell, 

1995, Audunsson, 2005). Vi ser datorn som ett fysiskt objekt som genom internet blir en 

länk till en icke-fysisk värld där begreppet kommunikation regerar nästintill 

allenarådande. Trots att vi kan göra många saker på internet som inte ter sig att direkt 

behandla kommunikation, i alla fall inte mänsklig sådan så menar vi att det åtminstone 

handlar om kommunikation mellan olika datorer och servrar. Eftersom så mycket sköts 

på och genom internet idag tror vi att hela samhället har blivit allt mer inriktat på just 

kommunikation och därför förmodar vi också att många bibliotek har kanaliserat sig för 

att återkoppla till detta begrepp genom att försöka göra själva mötesplatsen till en större 

del av verksamheten än den har varit tidigare. Detta behöver inte bara handla om en 

mötesplats i fysisk bemärkelse utan även i det immateriella verksamhetsområdet samt i 

det tidlösa. Vi återkopplar här till Giddens tankar om hur avstånd kan sägas minska 

beroende på färdsättet och hur vi därför genom internet kan erhålla direkt 
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kommunikation med människor som befinner sig var som helst över hela världen (jmf. 

Giddens, 1994). Samtliga av våra biblioteksfall har inriktat sig allt mer på 

kommunikation och mötesplats eftersom de alla har genomgått eller ska genomgå ett 

slags förändring som har med förnyelse av datorer, lokaler och/eller datorpark att göra. 

Dessutom visar de ansatser till att vilja utveckla även den fysiska mötesplatsen genom 

exempelvis kaféer, kaffeautomater, fikaplatser och dylikt. 

5.3 Samspelet mellan bibliotekens huvudsakliga uppgifter 
och datorernas placering 

Nilsson menar, för att återknyta till kapitel 2, att det sedan 1980-talet har skett vissa 

större förändringar på folkbiblioteken. De svenska folkbiblioteken, påstår han, tog till 

sig den nya IT-teknologin snabbt och var en av de första institutionerna som satsade på 

datorer och nätverk. ”Det lärande samhället” och den informationstekniska utvecklingen 

ledde, enligt Nilsson, under 1990-talet till en nyorientering för folkbiblioteken (jmf. 

Nilsson, 2003). Utgår vi ifrån detta påstående menar vi att verkligheten ligger långt ifrån 

teorin. Vi ser en stor skillnad mellan de undersökta fallen, men i grund och botten måste 

vi ändå konstatera att biblioteken vi undersökt inte tog till sig IT-teknologin snabbare än 

någon annan. Höllvikens bibliotek har sex datorer med internet som ska nå 14 000 

personer jämfört med fyra internetdatorer i Trelleborgs bibliotek som ska nå 40 000 

personer. (Observera att det finns filialbibliotek i Trelleborg som tar en del av dessa 

personer. Vi anser trots detta att antalet datorer är anmärkningsvärt få.) I Arlövs nya 

bibliotek finns 14 datorer med internet som ska nå cirka 9000 personer, vilket är väldigt 

många datorer i jämförelse med de två andra samt i jämförelse med hela Sverige. Det 

höga antalet datorer i Arlöv beror dock på en stor satsning tillsammans med den nya 

bibliotekslokalen. Det fanns före 2006 lika få datorer på Arlövs bibliotek som i 

Höllviken. De undersökta biblioteken är mindre folkbibliotek, vilket kan förklara den 

sena satsningen på datorer. Men även om förändringar börjar på större bibliotek och i 

större orter är det enligt oss ändå anmärkningsvärt att datorer infördes först i slutet av 

1990-talet eller i början av 2000-talet. Trelleborgs bibliotek, som är det största av de tre 

biblioteken, fick datorer sist. I kapitel 2 har vi även beskrivit hur kunskapssamhället och 

decentraliseringen av högskolor i Sverige bidrog till att fler började studera på distans. 

Här blev biblioteken en viktig faktor för att dessa studenter, tillsammans med 

vuxenstuderande på exempelvis komvux, skulle erbjudas datorer, internet och databaser. 

Detta var en av orsakerna till varför bibliotekens ställning i samhället blev starkare 

under 1990-talet (jmf. Nilsson, 2003, Andersson & Skot-Hansen, 1994). Under 

observationerna av bibliotekslokalerna ser vi ingen ansats från vare sig Trelleborgs eller 

Höllvikens bibliotek att erbjuda studenter datorer. Ingen förväntas sitta och studera vid 

datorerna i Höllviken, då det exempelvis inte är tillåtet med USB-minnen. I Trelleborg 

får man använda datorerna i en halvtimme om dagen, vilket vi upplever som att man 

förväntas göra sökningar eller läsa sin e-post på datorerna, inte studera. Under 

intervjuerna lägger ingen av bibliotekarierna i Trelleborg och Höllviken någon vikt vid 

studenter. I Höllviken riktar man sig uttalat till äldre och yngre, och i Trelleborg menar 

IT-samordnaren att studerande väljer bort bibliotekets datorer eftersom de är ”gammalt 

mög”. Attityderna kring studenter beror möjligtvis på att båda kommunerna ligger 

relativt nära Lund och Malmö dit de flesta flyttar när de ska börja studera, dock inte 

tillräckligt nära för att studenter ska välja att bosätta sig i kommunerna. Närheten till 
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dessa städer kan även vara en anledning till att antalet distansstuderande är färre här än 

på orter som ligger långt ifrån skolan. Vi upplever dock att biblioteken, i linje med vad 

Hansson skriver, helt enkelt väljer att fokusera sin verksamhet kring andra målgrupper 

som gamla och barn (jmf. Hansson, 2005). I bibliotek med få datorer skulle det kunna 

upplevas som att studenter stjäl tid och resurser, speciellt om de behöver sitta länge vid 

en dator och jobba. Bibliotekarien i Höllviken framhåller att det i slutändan är 

bibliotekarierna själva som antingen underlättar eller försvårar åtkomsten till olika 

verktyg på biblioteken. Vi menar att studenter är en målgrupp som det medvetet satsats 

mindre på i både Trelleborg och Höllviken. Detta tror vi dock inte handlar om 

favorisering av vissa grupper, den främsta anledningen är, som vi ser det, ekonomisk. 

Därför tror vi att studenter, bland andra, kommer att kunna prioriteras mer efter att 

förändringarna trätt i kraft. Argumentet grundar vi på Arlövs bibliotek och hur det ser ut 

efter att de fått nya lokaler. I Arlöv ligger fokus på studenter på ett annat vis. På 

bibliotekets hemsida ligger information till studenter från grundskola till högskola under 

en egen länk. I biblioteket finns två bokningsbara tysta studierum med dator samt ett 

större bokningsbart grupprum för grupparbeten. Det går att låna USB-minne på 

biblioteket om man inte hinner klart innan tiden går ut på datorerna, och även om 

datorerna kan bokas endast en timme ute i lokalen eller två timmar i studierummen, 

framkommer det under intervjun att det på grund av antalet datorer inte är svårt att boka 

en dator snabbt igen. Den studentvänliga mentaliteten beror antagligen, som vi nämnt 

tidigare, på att Burlövs kommun ligger mitt emellan de två stora studentstäderna Malmö 

och Lund, medan Trelleborg och Vellinge ligger mer avsides. En annan anledning är 

möjligen att datorer är ett verktyg biblioteken verkligen satsar på idag. Anmärkningsvärt 

är att det tagit cirka tio år för de undersökta biblioteken att komma dit folkbiblioteken 

enligt Nilsson var redan i mitten av 1990-talet (jmf. Nilsson, 2003).  

 

Även om det dröjt för biblioteken att satsa på datorer som man gör idag har det funnits 

klara intentioner med datorerna ända sedan de först installerades. I Trelleborg fanns en 

tendens till en mer informationscentrerad verksamhet när datorer och speciellt internet 

kom. Datorerna skulle brukas endast för informationssökning och därför blockerades 

”communities” som Lunarstorm. Chatt var likaså förbjudet, och efter att stora gäng med 

ungdomar suttit och ”umgåtts” över internet infördes en åldersgräns på 16 år på 

internetdatorerna. Enligt bibliotekarien blev internetanvändningen ett missbruk istället 

för det informationsverktyg det var tänkt att bli. Detta kan vara en anledning till varför 

endast fyra datorer hade internet, så länge som till idag. Det är inte svårt att dra 

paralleller mellan biblioteken vi undersökt och hur Hansson upplever att 

bibliotekarierna, när datorerna kom, kände sig hotade av att ungdomar tog till sig 

tekniken snabbare (jmf. Hansson, 2005). Internet upplevdes som någonting där 

ungdomar okontrollerat kunde hålla på med förbjudna saker. Vandaliseringen skedde 

inte ute på gatorna, utan inne på biblioteken där internet fanns tillgängligt. Hansson 

menar att mycket av bibliotekariernas tid när internet var nytt gick åt till att rensa 

datorerna från porr och rasistiskt material. Detta ser vi klara tecken på i våra undersökta 

bibliotek. Av strategiska skäl har datorerna placerats vid diskarna och åldersgräns har 

införts. Under intervjun med IT-samordnaren på Trelleborgs bibliotek framkommer det 

dock att reglerna är på gång att ändras. Biblioteket har ändrat attityd till internet och 

datoranvändningen och det är mer självklart idag att datorer är till för fler saker än 

endast informationssökning. I Arlöv har en 16-årsgräns, tvärt emot de övriga 
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biblioteken, precis införts. Anledningen till detta är inte att användarna chattar utan att 

det finns stora problem med ungdomsgäng som stör och förstör.  

 

Som vi nämnde i den tolkande sammanfattningen av fallen har bibliotekariernas 

kontrollbehov över internet förändrats över tid. Det är inte vad användarna surfar på för 

sidor som är av vikt (även om det fortfarande är förbjudet att surfa efter porr och våld) 

utan snarade hur de tolkar informationen. Hansson menar att folkbibliotekets uppdrag 

håller på att förändras, att fattigdom allt oftare definieras i utbildningstermer och brist på 

kompetens att hantera stora mängder information (jmf. Hansson, 2005). Detta ser vi 

tydliga tecken på i de undersökta biblioteken. I Trelleborg nämner IT-samordnaren att 

många tror att allt som står på internet är sant. Vi upplever att bibliotekarierna på de 

undersökta biblioteken ser det som sin uppgift att lära användarna vad som är ”god 

information” på internet, vilket kan jämföras med hur folkbiblioteken under mitten av 

1900-talet skulle vara missionärer för den goda boken och den goda kulturen (jmf 

Leckie & Buschman, 2007, Hansson, 2005). Det hålls kurser i internetanvändning på 

både Höllvikens och Arlövs bibliotek (av ekonomiska skäl inte på Trelleborgs 

bibliotek). Kurserna hålls främst för äldre personer, men i speciellt Arlöv hålls de även 

för personer som inte har dator hemma, vilket innebär en stor andel av kommunens 

befolkning. Till Arlöv kommer en stor del flyktingar och därför fungerar biblioteket som 

en plats dit det går att komma för att skicka e-post eller surfa på internet och datorerna 

är här ett av de viktigaste verktygen biblioteket erbjuder.  

 

Barn är ingen prioriterad grupp för datorerna i Trelleborg och i Höllviken. På 

Trelleborgs bibliotek har datorerna med internet 16-årsgräns. Även om denna gräns 

försvinner med de nya datorerna, och inte ens finns på Höllvikens bibliotek 

framkommer det både genom observationer och genom intervjuer att barn inte är en 

prioriterad grupp. Datorn på barn- och ungdomsavdelningen på Trelleborgs bibliotek 

ska endast vara för katalogsökning och i Höllviken använder föräldrar datorn mer än 

barnen, eftersom den inte är alls anpassad för barn. I Arlöv var alla datorer öppna för 

barn och ungdomar då biblioteket öppnades, men i och med skadegörelse har en gräns 

på 16 år införts. Barn har dock fortfarande tillgång till två datorer men måste skriva på 

ett kontrakt för att få använda dem. Detta system fungerar relativt bra, biblioteket vet att 

ett behov finns hos barnen att använda datorer och därför försöker de tillfredsställa 

detta. Det är svårt att säga om attityden tyder på att biblioteket ser på datoranvändningen 

på ett annat vis än på de övriga biblioteken, eller om det beror på att färre barn och 

ungdomar i Arlöv har dator i hemmet. Vi tolkar antalet datorer för barn och ungdomar 

som att den generella uppfattningen från biblioteken är att ”barn har ändå datorer 

hemma” eller ”barn har tillgång till datorer i skolan” eller ”barn sitter ändå för mycket 

vid dator och tv”, och därför skall barnverksamheten på biblioteken vara mer inriktad på 

litteratur- och kulturförmedling. I Anderssons och Skot-Hansens modell (1994) över 

folkbibliotekets roller talas det om utvecklingen i skolan mot en mer PBL-baserad 

utbildning. Här menar Hansson att barn och ungdomar använder biblioteket och internet 

på ett nytt vis, där bibliotekarierna har en mer pedagogisk roll och ska vara en hjälp i 

elevernas informationssökning (jmf. Hansson, 2005). Detta ser vi inte på de undersökta 

biblioteken. Datorer som är avsedda för barn och ungdomar verkar användas mest till 

datorspel och chatt, kunskapsinhämtningen sker i skolan. Det kan, som så mycket annat, 

bero på ekonomiska förutsättningar och tidsbrist. Vi menar dock att det är en stor brist 
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att de undersökta biblioteken med nöd och näppe erbjuder datorer till barn och 

ungdomar. 

5.4 Förändringarna av folkbibliotekets roller i samhället 

Det fördes under 1980-talet diskussioner om huruvida bibliotek borde bli mer 

marknadsanpassade, vilket Andersson och Skot-Hansen menar ledde till en debatt med 

de mer systeminriktade bibliotekarierna på ena sidan och de humanistiska 

kulturförmedlarna på andra sidan. Information blev ett begrepp kring vilket 

folkbibliotekets uppgifter kom att kretsa, istället för kunskap och folkbildning. Hur detta 

har gett avtryck i dagens folkbibliotek är svårt att säga. Vi anser, vilket vi poängterat 

tidigare, att kunskap och folkbildning tillsammans med information är en av 

folkbibliotekens uppgifter, men hur detta tar sig uttryck på de undersökta biblioteken är 

inte självklart. Vi anser snarare att biblioteken saknar en tydlig riktning vart man vill 

föra verksamheten och vad det är meningen att denna ska gå ut på. På Höllvikens 

bibliotek förs diskussioner kring att gå tillbaka till kärnan av verksamheten, vilket här 

innebär att rikta mer uppmärksamhet kring att hjälpa folk med sin informationssökning. 

Samtidigt talas det om hur viktigt det är att kunna erbjuda bussresenärer en väntplats dit 

de kan komma och dricka kaffe. Biblioteket som mötesplats blir allt viktigare i 

Höllvikens nya bibliotek. Det ska strömma folk in och ut, det ska drickas kaffe och 

surfas trådlöst i väntan på bussen. Strävan är att bli ett modernt bibliotek, där 

moderniteten, som vi uppfattar den, ligger i biblioteket som en nätverksbaserad 

mötesplats (jmf. Andersson & Skot-Hansen, 1994). På Arlövs bibliotek har man 

caféverksamhet i tidningsrummet, vilket precis som på Trelleborgs bibliotek är placerat 

vid huvudingången och öppnar tidigare än resten av biblioteket. Vi uppfattar detta som 

att biblioteket använder sig av mötesplatsen för att locka besökare, snarare än av 

tekniska hjälpmedel och bibliotekariernas informationskompetens. 

 

Bibliotekets roller och bibliotekariernas arbetsuppgifter har förändrats sedan datorerna 

kom, om detta råder det inte någon tvekan. En allmän tendens bibliotekarierna nämner i 

intervjuerna är att bibliotekarierna rör sig mer och mer i riktning inåt mot arbetsrummen 

snarare än utåt mot ”golvet”. Den tid som sparas på att fler använder datorer och gör 

sina sökningar själva, istället för att gå till informationsdisken, väljer fler och fler ur 

bibliotekspersonalen att lägga på planering och annat inre arbete. I Trelleborg och 

Höllviken konstateras det faktum att bibliotekarierna får färre djupare frågor, vilket ger 

dem mer tid över. Här noteras det dock att tiden som borde läggas på ”floorwalking” 

hellre läggs på inre tjänst. Man har helt enkelt för lite tid över. I Arlöv är det dock 

snarare så att bibliotekarierna måste vara ute på golvet. Två bibliotekarier måste ständigt 

vara i yttre tjänst av säkerhetsskäl. I det förra biblioteket kunde en i personalen gå ifrån 

på lunchen men i och med skadegörelse och stök krävs det mer uppsyn. Trelleborgs 

biblioteks bibliotekarier avstår från vissa saker på grund av tids- och/eller ekonomiska 

brister. I Arlöv avstår man från samma saker på grund av oroligheter. På Höllvikens 

bibliotek är man medveten om att bibliotekarierna rört sig mer inåt och anledningen ses 

här vara att arbetet allt mer utförs i projektform. Det är svårt att fokusera på en 

kärnverksamhet, som i Höllvikens fall sägs vara att hjälpa människor med informations- 

och kunskapssökningar, när tiden ständigt slukas av små projekt här och där. 
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Bild 14. Modell över folkbibliotekets profiler efter Andersson och Skot-Hansen (1994). 

 

I forskningen kring det sociala rummet, biblioteket som socialt center, dras det ofta 

paralleller till 1970-talets vardagsrumslika bibliotek där soffor och mysigt ljus var 

stommen för biblioteksupplevelsen. Skulle verkligheten se ut som teorierna vi använt 

oss av skulle man kunna påstå att biblioteken rört sig i en cirkelrörelse runt modellen 

med utgångspunkt någonstans mellan det sociala och det kulturella centret, där 1980- 

och 1990-talets kunskapslyft och utvecklingen av IT-tekniken dragit biblioteken först 

mot kunskapscentret och sedan mot informationscentret. Verkligheten stämmer 

självklart inte överens med teorin på alla plan, men en viss sådan utveckling kan vi se. 

Vi har under våra observationer och intervjuer dock lagt märke till att biblioteken åter 

igen går mer och mer mot det sociala centret, om det någonsin lämnade det, men idag 

ser detta sociala center annorlunda ut. Idag fokuseras det på internet som mötesplats. 

Mötesplatsen finns både vid internet och genom internet. Det kommunikativa biblioteket 

uppfattar vi som, för att koppla resonemanget till Anderssons och Skot-Hansens modell, 

ett bibliotek som rör sig mellan det sociala centret och informationscentret. 

Folkbiblioteket som kulturcenter uppfattar vi snarast som att det ofrivilligt minskar. I 

det nya biblioteket i Höllviken finns inga väggar att hänga tavlor på, inte heller något 

speciellt rum för utställningar. Detta ses, uppfattar vi, inte som positivt. Snarare tycker 

personalen att det kommer att bli väl stelt på det nya biblioteket som skall gå i gråa, 

svarta och vita färger. I Arlövs nybyggda bibliotek finns ett utställningsrum som 

biblioteket kan få låna av Burlövs konstförening vid behov. Det ligger avsides och står 

vid observationstillfället tomt. Bibliotekarierna vi intervjuade anser det slutligen vara 

viktigt med ”mysighetsfaktorn”, ett ord eller begrepp som folkbiblioteken är långt ifrån 

att vilja bli av med. Det verkar som att biblioteken kommer att vara mysiga ett tag till.  

 

Enligt IT-samordnaren på Trelleborgs bibliotek beror tillhandahållandet av datorer till 

största del på ekonomi och lokal. ”Ni ser ju, vi är trångbodda redan nu…”, säger hon 
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uppgivet när vi blir runtvisade i biblioteksbyggnaden. Om hon ska anta att biblioteket 

köper in fler datorer längre in i framtiden tror hon att de helt enkelt hade fått skära ned 

eller kanske till och med ta bort någon avdelning helt. Den första avdelningen att 

försvinna kommer, menar hon, antagligen att vara den litteraturvetenskapliga hyllan, 

eftersom denna i dagsläget utnyttjas minst. Detta är enligt oss en indikator på 

bibliotekets förändrade roll. När den avdelning som handlar om litteratur avvecklas, en 

avdelning antagligen många tillsammans med den skönlitterära ser som en 

grundstomme i biblioteket, ser vi en utveckling. I Arlöv där biblioteket redan har väldigt 

många datorer jämfört med de andra biblioteken ser framtidsvisionen annorlunda ut. Här 

tror bibliotekarien att antalet datorer snarare kommer att minska med tiden. När fler och 

fler får dator hemma tror hon att behovet av datorer på biblioteket minskar. Hon jämför 

med Åkarps bibliotek som endast har två datorer, vilka knappt används. Detta beror 

enligt bibliotekarien på att Åkarp är ett område där de flesta har dator i hemmet. 

Datorerna på Arlövs bibliotek fyller idag en funktion som kommunikationsmedel. I 

framtiden kommer de i större utsträckning att vara till för att tillgängliggöra databaser 

som inte finns att tillgå i hemmet, men bibliotekets roll kommer också att vara att hjälpa 

personer som inte har kunskap i att söka på internet. Vi märkte under undersökningen 

att bibliotekarierna både i Höllviken och i Trelleborg har höga förväntningar på 

framtiden. Det är många förnyelser som väntar på att träda i kraft när det nya biblioteket 

invigts alternativt de nya datorerna installerats. Det ”nya biblioteket” har blivit ett slags 

utopi, och frågan är vad och i hur stor utsträckning denna kommer att införlivas.    
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6. Slutsatser 

Syftet med vår uppsats var att studera hur folkbibliotekets fysiska rum, utifrån 

placeringen av och tillgången till datorer, samspelar med förändringen av 

folkbibliotekets roll i det svenska samhället. Vi har noterat att biblioteket idag fungerar 

som en länk ut mot det virtuella samtidigt som rollen av socialt center har blivit allt 

viktigare. Dock är det en ansenlig skillnad mellan de bibliotek som byggs idag och de 

som byggdes för 15-25 år sedan i fråga om hur datorer placeras och används samt hur 

attityderna kring dem utvecklats. Bibliotekarierna har en önskan att rätta sig efter 

samhällsutvecklingen men likväl innehar de viljan att fullfölja rollen som utbildnings- 

och forstringsanstalt. Vi har kommit till konklusionen att ”den goda boken” har bytts ut 

mot ”den goda informationen”. Vi diskuterar dessa ämnen närmare nedan: 

 

 Vilken plats tilldelas datorer i olika folkbibliotek? 

 

Idag ritar biblioteksarkitekterna gärna lokaler som är rymliga och luftiga med högt i tak 

och många och/eller stora fönster så att mycket ljus släpps in. Datorerna har redan i 

planeringsstadiet en självklar plats i biblioteksrummet, vare sig de placeras ut 

tillsammans eller enskilt i lokalen. Vi har förstått att den aktuella trenden går mot att ha 

datorerna på olika platser runt om i biblioteket. Samtliga av våra fall har eller ska flytta 

datorerna från närheten till lånedisken, där de ofta står inträngda bredvid varandra, ut i 

biblioteket. Om de sedan placeras en och en eller i grupp även där skiljer sig från fall till 

fall. 

 

För ett par decennier sedan var bibliotekslokalen ofta, precis som nu, ett enda rum där 

man använde bokhyllor och skärmväggar för att skapa olika utrymmen. De tekniska 

förutsättningarna som finns idag saknades många gånger helt. När internet sedan blev 

allt vanligare och biblioteken började köpa in datorer fanns det helt enkelt ingen naturlig 

plats för dem i lokalen. I våra fall har datorerna trängts in så gott det har gått och vi har 

sett att de tenderar att genomgående ha placerats i grupp nära reception eller lånedisk. 

Detta beror på att det helt enkelt inte funnits plats för dem någon annanstans samt att 

lokalens tekniska utgångsläge gjort att de inte kunnat ställas ut var som helst, på grund 

av att tillräckligt många eluttag och elledningar saknats. En annan viktig anledning har 

varit att bibliotekarierna från sin plats i lånedisken kunnat ha uppsikt över dem. Vi har 

märkt en viss obenägenhet hos biblioteken att släppa kontrollen över vad användarna 

gör på datorerna och placeringen har därför valts utifrån ställen där man kan övervaka 

dem. De senaste åren har dock attityderna kring datorer och internet utvecklats och den 

gamla strävan efter kontroll tycks upplösas allt mer. Bibliotekspersonalen har antagligen 

fått acceptera att datorer och internet på biblioteket inte bara används till 

informationssökning, som det var tänkt från början. Idag kan det vara precis lika viktigt 

att exempelvis ha möjligheten att använda e-post för att kontakta arbetsgivare och 
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dylikt. Överlag har vi märkt en föresats hos biblioteken att ta bort de förbud som så 

länge varit en del av dem. Vi ser en tendens att förbuden kommer glida över i oskrivna 

regler, det vill säga att mer personligt ansvar kommer att förlänas besökarna. 

 

Vi anser att det finns både för- och nackdelar med att ha datorerna grupperade nära 

lånedisken gentemot att ha dem utspridda i biblioteksrummet. Vi har förståelse för att 

personalen velat ha uppsikt över vad som händer med dem samtidigt som vi tycker att 

det är bra att användarna nu slipper känna sig lika kontrollerade. Vissa personer kan ha 

problem med att koncentrera sig på sitt arbete om de känner sig övervakade. På samma 

gång anser vi att det bör finnas datorer som står i grupp i den händelse att användarna 

behöver samarbeta med varandra, med det inte sagt att de måste stå nära lånedisken. Det 

optimala vore enligt oss helt enkelt om alla bibliotek hade möjlighet att sprida ut 

datorerna i lokalen, både i grupper och enskilt. 

 

Samtidigt ser vi en vilja att tillämpa begreppet ”floorwalking”. Detta är också något som 

vi tror att biblioteken praktiskt taget blivit tvungna att göra, eftersom referensfrågorna 

vid disken har minskat på senare år. Detta gör ju också att personalen, på ett mer subtilt 

vis, kan ha viss uppsikt över datoranvändningen när de rör sig runt i lokalen. Tyvärr 

verkar det som att ”floorwalking” har varit svårare att uppta i praktiken än vad man 

önskat och bibliotekarierna rör sig snarare inåt mot kontoren istället. 

 

När det gäller trådlöst nätverk har vi märkt att detta är något som biblioteken gör sitt 

bästa för att åstadkomma. För de bibliotek som har eller ska få ny lokal har detta inte 

varit något problem. De nya lokalerna är nämligen väl utrustade med platser för 

medhavda datorer. Men i de fall där biblioteket ska finnas kvar i de gamla lokalerna kan 

detta bli något av ett framtida hinder. Även om de ekonomiska förutsättningarna finns 

för att skaffa trådlöst internet finns det brister i lokalens elnät. Vi tror att många 

användare kommer att undvika att ta med sina datorer till biblioteket om det inte finns 

någon möjlighet att ladda dem och i längden tror vi att detta kan orsaka svårigheter i 

bibliotekets framtidsutveckling. 

 

Slutligen vill vi framhålla att biblioteket nu för tiden har blivit en fysisk länk ut mot den 

virtuella världen och för de samhällsmedborgare som inte har möjlighet till det på annat 

sätt är biblioteket en mycket viktig förbindelse till denna värld. Vi anser nämligen att vi 

utan internet i dessa dagar lätt blir handikappade i mångt och mycket. 

 

 Hur samspelar bibliotekens huvudsakliga uppgifter med placeringen av 

datorerna? 

 

Folkbiblioteken i vår undersökning har utvecklats långsamt när det kommer till datorer 

och internet. Datorer kom till biblioteken vid millennieskiftet och antalet har varit lågt 

fram tills nu. Vi har genom en jämförelse mellan de undersökta biblioteken sett att 

skillnaden mellan nya och äldre bibliotek är stor. I äldre bibliotek är datorer placerade 

efter hur attityder kring internet och datorer såg ut när datorerna först kom, trots att 

bibliotekarierna har en annan inställning till dem idag. Förändringar tar tid och det krävs 

tydligen en större omstrukturering, så som exempelvis en ombyggnad, innan någonting 

sker. Skillnaden ligger även i hur biblioteken definierar sina huvudsakliga uppgifter. Det 

finns en medvetenhet kring hur tillgängliggörandet av datorer styr vilka användare som 
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nyttjar dem. Vi har sett att bibliotek som riktar sin verksamhet mot äldre och barn 

använder sig av regler och placering för att förhindra oönskade målgrupper att använda 

datorerna. Ett bibliotek som riktar sig mer uttalat mot studenter och unga vuxna placerar 

datorerna på ett sätt som underlättar en sådan användning, bland annat genom tysta 

studierum och grupprum. En anledning till ändrade attityder vad gäller unga vuxna och 

studenter kontra datoranvändning kan enligt vår analys vara att bibliotekarier inte längre 

känner sig hotade av att ungdomar har bättre kunskaper om IT och därför kanske gör 

förbjudna saker på datorerna. Kunskapsmässigt har bibliotekspersonalen växt ikapp. En 

annan anledning är att studenter inte längre upplevs stjäla tid från övrig verksamhet utan 

är en viktig målgrupp för biblioteken. Vi ser dock att barn inte är en prioriterad 

målgrupp för datorer på biblioteken. Mot denna målgrupp riktas desto mer läsfrämjande 

verksamhet som bokprat och sagostunder. Vi tror att biblioteken prioriterar boken till 

fördel för datorer på grund av en vedertagen syn om att barn exponeras tillräckligt för 

media, datorer och liknande både hemma och i skola, och att bibliotek därför ska ha en 

läsfrämjande roll.  

 

Biblioteken vi har undersökt vill inte lägga sig i vad användare gör på datorerna, man 

får söka efter i princip vad man vill på internet så länge det inte är våld, porr eller sidor 

som kan väcka anstöt. Vi ser dock i vår analys att bibliotekarierna, i takt med att 

referensfrågorna minskar när ”googlandet” ökar, uppfattar internet som ett hot. Genom 

kurser i internet och källkritik ska bibliotekarier lära användarna vad som är god 

information, vilket vi direkt kan jämföra med den fostrande bibliotekarien på mitten av 

1900-talet där den då goda boken bytts ut mot just den goda informationen. Kanske 

kommer bibliotekens huvudsakliga uppgift alltid vara att erbjuda medborgare ”god” 

information och kunskap, där definitionen för vad denna information och kunskap är 

bestäms av biblioteken själva. 

 

 Hur kan datorers plats och bibliotekens huvudsakliga uppgifter analyseras i 

relation till förändringarna av folkbibliotekens roller i samhället? 

 

Folkbiblioteken har genomgått en förändring i sin attityd kring datorer och internet, där 

informationssökning som huvudsakligt användningsområde på internet prioriteras lägre 

idag än vad det gjorde för tio år sedan. Vi har också sett att datorer placeras annorlunda 

idag, då de placeras utspridda i lokalen eftersom det är meningen att bibliotekarier skall 

tillämpa mer ”floorwalking” samt att biblioteken får fler datorer och fler möjligheter till 

olika slags användning av datorerna. Vår undersökning har dock visat att 

bibliotekarierna rör sig inåt allt mer. Verksamheten i biblioteksrummet slukas av inre 

arbete och mindre projekt. På de undersökta biblioteken har vi märkt att rollen som 

mötesplats och socialt center är högt prioriterad, i takt med att utlånen minskar blir det 

viktigare att locka besökare. Detta märks både på den mer öppna attityden kring 

internetanvändning, där kommunikation istället för informationssökning ses som det 

främsta användningsområdet, men också på hur biblioteken lägger mer vikt på 

caféverksamhet och tidningsrum där besökare ska kunna sitta och umgås utan krav. 

 

I vår diskussion kring Anderssons och Skot-Hansens modell (1994) över 

folkbibliotekets profiler har vi sett att biblioteken flyttat fokus i sin verksamhet i en 

cirkelformad rörelse från kultur- och socialt center, förbi kunskapscenter och 

informationscenter, och tillbaka till det sociala centret. Det sociala centret har dock 
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utvecklats från 70-talets vardagsrumslika bibliotek till dagens nätverksbaserade dito. 

Det sociala umgänget sker idag både vid datorerna och genom internet, och vi anser att 

vår empiriska undersökning kan ligga till grund för en utveckling eller uppdatering av 

Anderssons och Skot-Hansens modell. Vidare ser vi inte längre någon uppdelning 

mellan ”hårda informationsmäklare” och ”mjuka kulturinriktade bibliotekarier” och vi 

går därför ifrån modellen genom att slå samman kunskapscentret med 

informationscentret. I de undersökta biblioteken har kulturcentret minst utrymme vilket 

kan exemplifieras med det nya biblioteket i Höllviken där väggarna består av glas och 

därför inte längre fungerar som utställningslokal för tavlor och konst.  

 

Vi nämnde i kapitel 2 vikten av att kunna planera in i framtiden, bland annat vad gäller 

tekniska framskridanden (jmf. Thomas, kap. 2.4). Det största problemet med biblioteken 

vi undersökt är, som vi ser det, att det inte finns något uttalat mål med datorerna. Vi ser i 

vår undersökning att förhoppningar finns, ”när det nya biblioteket är klart hoppas vi 

att…”, eller ”vi får se hur det blir med det nya systemet”. Det är datorernas utnyttjande 

som bestämmer, inte biblioteken. Därför ser vi en splittring i dagens mindre 

folkbibliotek som vi menar är riskfylld. I Trelleborg siar man om att ju fler datorer man 

köper in desto fler böcker måste bort, kanske hela avdelningar. I Arlöv där det finns 

många datorer sias det snarare att boken kommer att bestå och att det istället är 

datorerna som kommer att bli mer och mer onödiga när fler och fler har förutsättningar 

att ha egna i hemmet. Om detta må framtiden utvisa, vad oss anbelangar är det trots allt 

av största vikt att folkbiblioteken, oavsett vilket medium som är rådande, alltid ska 

kunna erbjuda verktyg för kunskap och fri information till alla medborgare. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjuguide 

1. Biblioteket i allmänhet 

 Har biblioteket någon gång blivit renoverat/ombyggt? När? 

 Vilken är bibliotekets huvudsakliga uppgift, har denna förändrats över tid? 

 Hur ser personalsammansättningen ut? 

  

2. Plats och rum 

 Hur länge har datorer funnits på biblioteket? 

 Hur gick det till när datorer först installerades på biblioteket, med utrymme, 

ombyggnad, ommöblering? 

 Är ni nöjda med datorernas placering när det gäller uppsikt, avskildhet? 

 Beror det på bibliotekets byggnad/arkitektur och interiör hur datorerna är 

placerade? 

 

3. Tillgänglighet 

 Är antalet datorer på biblioteket tillfredsställande? 

 Hur många av datorerna har internet? 

 Hur länge kan man boka en dator (om man måste boka)? 

 Vilka tillbehör finns till datorerna (skrivare, scanner, webbkamera, mikrofon, 

hörlurar)? 

 Vad kostar pengar (att surfa, att skriva ut, att scanna, att kopiera)? 

 Kan användarna köpa tillbehör på biblioteket (utskrift, diskett, CD, DVD, 

USB-minne, minneskort)? 

 

4. Användning 

 Vilka målgrupper finns för datorerna och vilka är de verkliga användarna? 

 Finns det någon åldersgräns på datorerna? Internet? 

 Finns det något konkret arbete med att locka fler användare till datorerna? 

Hur ser det ut? 

 Finns det trådlöst nätverk (och i så fall, plats för bärbara datorer)? 

 I hur stor utsträckning utnyttjas det trådlösa nätverket? 
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 Får man göra vad man vill på datorerna (spela spel, chatta, skicka e-post, 

surfa överallt) eller finns det spärrar och förbud?  

 

5. Bibliotekets roller 

 Har bibliotekets roll förändrats sedan datorerna kom? Sedan internet kom? 

 Vilken funktion och vilka behov ska datorer på bibliotek fylla för 

användarna? 

 Är bibliotekets roll som mötesplats viktigare än att vara en plats för kunskap, 

lärande och informationsförmedling? 

 Är bibliotekets roll som kulturförmedlare likvärdig med rollen som 

informationsförmedlare? 
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Bilaga 2 

Höllvikens nuvarande bibliotek 
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Bilaga 3 

Höllvikens nya bibliotek 
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Bilaga 4 

Trelleborgs bibliotek 
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Bilaga 5 

Arlövs bibliotek 

 


