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Abstract: This Bachelor ́s thesis is about the conversations and 

meetings that take place in the mobile library. The research 
questions will try to answer: What do the staff talk about with 
each other, what conversations do the staff engage in with 
their users and what do the users talk about amongst 
themselves? The thesis main question is trying to answer of 
what is characteristic for the mobile library ́s conversations 
and meetings. Is the mobile library as a meetingplace any 
different in comparison with the city library? 
Focus lies on the eveningtours of the mobile library and 
excludes those tours that service schools and learning-
centers. The intent is to capture the users that take advantage 
of the mobile library ́s services in their leisuretime. 
Methods used are observations on the eveningtours of the bus 
and qualitative interviews with the staff of the mobile library.  
The theoretical framework is Andersson and Skot-Hansens  
model of the public library ́s four different profiles. The 
authors have distinguished areas of use in libraries containing 
of a cultural-center, a knowledge-center, an information-
center and a social center. 
The result of the study shows that the mobile library is an 
important meetingplace for it ́s users. The conversations and 
meetings that occur are not merely those of service to their 
users but also meetings and conversations on a more personal 
level. The mobile library is a place where users can socialize 
with the staff but also meet their neighbours and friends. 
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1 Inledning 
	  

Under min studietid på BHS har jag fått tillfälle att arbeta på ett stadsbibliotek och dess 
mobila filial, bokbussen. Det har varit en lärorikt och intressant upplevelse då en 
bokbuss fungerar i många aspekter likt ett bibliotek i miniatyr. Jag visste tidigt i denna 
process att jag ville skriva om bokbussen och dess verksamhet. De samtal och möten 
som sker på bokbussen är både av personligt intresse och praktiskt informativt om 
bussens funktion för låntagarna. Fyller bokbussen en särskild funktion som mötesplats 
för de låntagare som bor i kommunens utkanter? Vad handlar de samtal som utspelar sig 
på bussen, är det endast samtal av service eller på ett mer personligt plan? Resultat i 
andra uppsatser från BHS (jfr Carlsson & Persson, 2001) har visat på ett närmare 
förhållande till låntagare på mindre bibliotek som filialer och bokbussar. 
Tillgängligheten för låntagarna är också en viktig del samt personalens bemötande och 
kompetens (Andersson & Jonsson, 2009). 

På statens kulturråds hemsida står det att antal bokbussar 2009 var: 83 kommuner 
bekräftar att de har bokbuss (biblioteken fyller själva i ett formulär i en årlig 
undersökning) och 17 kommuner att de har tillgång till bokbuss men att den i 
verkligheten administreras av en annan kommun (Kulturrådet, 2010). Det poängteras 
dock att hållplatserna har ökat från 7248 stycken till 8113 stycken från föregående år. 
Ökningen tros förklaras till viss del av att sommarhållplatser lagts till i statistiken och 
på grund av nedläggningen av flera skolbibliotek (ibid.). 

Asbjørn Langelands text ”Et gledespredende bibliotek” ingår i den norska boken 
”Bokbuss til begjær” (Statens bibliotektilsyn, 1991). Han skriver att bokbussen är en 
speciell verksamhet och beskriver det personliga förhållandet till sina låntagare med: 
”för var annars skulle man få kakor och choklad på arbetet”? (s.9). Han upplever det 
som att bokbussen är en motpol till de nedläggningar av de naturliga mötesplatserna 
som sker ute i samhället. De mötesplatser i form av postkontor och affärer som lagts 
ned i de mindre samhällena i Sverige har över de senaste decennierna minskat även i 
Norge. Här menar Langeland att bokbussen kommer in som ett positivt element. Ett 
utbud av litteratur och kultur som skapar en närhet mellan personalen och de som lånar. 
Langeland uttrycker det med orden ”den tiden som bussen står i ett område är det 
stadens bibliotek som står parkerat där” (s.10). Om inte låntagarna kan komma till 
biblioteket så får biblioteket se till att komma till låntagarna istället. 

Även om boken har 20 år på nacken är det fortfarande samma frågor vi brottas med. 
Nedskärningar och filialer i form av bokbussar istället för permanenta lokaler. Hur kan 
vi visa vad dessa filialer som finns kvar faktiskt betyder för låntagarna? Vi måste visa 
vad de samtal och möten som äger rum på filialerna och bokbussarna faktiskt betyder. 
Det har skrivits en del de senaste åren om bokbussar i kandidat- och magisteruppsatser 
och de tenderar att fokusera på vad bokbussen betyder och vilken roll den spelar för 
dess användare. Jag är också intresserad av vad bokbussen betyder för låntagarna men 
vill istället fokusera på vad det är för slags möten och samtal som utspelar sig i en 
bokbuss, att det är en mötesplats framgår tydligt men hur ter sig dessa möten och 
samtal? Vad är det som är specifikt med bokbussen som mötesplats?  

En pilotstudie med utgångspunkt bokbussen och dess personal utfördes våren 2012 och 
var en givande och nyttig introduktion i vad som komma skulle. Erfarenhet av 
pilotstudien har varit en stor fördel i skrivandet av denna uppsats och har gett en 
tydligare inblick i fältet. 
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1.1 Problemformulering/ Bakgrund 
	  

På ett bibliotek är samtal och möten mellan människor ständigt pågående. Det kan 
utspelas i ett referenssamtal som sker mellan en låntagare och bibliotekarien som 
bemannar informationsdisken. Det kan vara två vänner som interagerar vid 
kundtjänstdisken när de ska återlämna böcker. En stor del av de möten och samtal som 
sker på biblioteken runt om i landet är naturligtvis möten med bibliotekets personal men 
även andra sammankomster och konversationer sker.  Ett bibliotek fyller en större 
funktion än att endast ge rekommendationer på böcker och genom att vara en 
tillhandahållare av samhällsinformation. Ett bibliotek, vare sig det är ett stadsbibliotek 
eller en filial representerad av en bokbuss fungerar också som en mötesplats för 
människor. Det existerar ett socialt behov hos regelbundna användare av biblioteket 
vars möjlighet att bli sedda inte finns på andra platser i samhället. Jag vill ge en 
tydligare bild av de olika möten och samtal som sker på en bokbuss och genom detta 
visa vilken viktig funktion alla våra bibliotek faktiskt fyller. 

Vad händer i vårt samhälle när naturliga mötesplatser som lanthandeln och postkontor 
försvinner? Bokbussar bidrar till att de som är i utkanten av samhället rent geografiskt 
kan få sitt behov av information fyllt utan att behöva besöka ett stadsbibliotek. På 
bokbussen blir det kanske lite annorlunda möten och samtal än på det stationära 
biblioteket, det är mindre och mer personligt. Personalen lär känna sin användare på ett 
helt annat sätt. Låntagaren får också ett mer nära förhållande till bokbusspersonalen då 
det oftast är samma personal som kommer varje vecka. 

1.2 Syfte  
	  

Syftet med denna uppsats är att undersöka de olika möten och samtal som kan äga rum i 
bokbussen och vad som utmärker dem. De förr vanliga samtalen som att lägga en 
reservation på en bok eller att begära ett omlån på de böcker som lånats kan nu göras på 
egen hand via bibliotekets hemsida. På grund av ett tillgängliggörande av dessa tjänster 
via hemsidan är det inte längre nödvändigt att be bibliotekarien om hjälp med denna 
service. Syftet är därigenom också att ta reda på om en utökning av tjänster som 
låntagaren kan utföra på egen hand har gett de samtal och möten som äger rum på 
bokbussen en mer tydlig mötesplatskaraktär. 

1.3 Frågeställning 
 

Den övergripande forskningsfrågan jag ställer är: 

Vad är karaktäristiskt med de möten och samtal som äger rum på bokbussen? 

Frågan ska besvaras med hjälp av dessa underfrågor. 

• Hur ser möten/samtal ut mellan personalen, dvs. bibliotekarierna och 
biblioteksassistenterna? 
 

• Hur ser möten/samtal ut mellan personalen och låntagaren? 
 

• Hur ser möten/samtal ut låntagare emellan? 
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1.4 Avgränsningar 
	  

I den gällande biblioteksplanen för verksamheten jag har undersökt ingår 
stadsbiblioteket och dess filialer samt bokbussen. I avdelning servicedeklarationer står 
det att: hållplatserna för bokbussen ska vara ”geografiskt spridda och anpassande efter 
nya förhållanden” (Biblioteksplan, 2008-2010). I utvecklingsstrategier står det vidare 
att bokbussen ska ”fortsätta att optimera turlistan genom kontinuerlig analys av 
hållplatsbesök”(ibid.).  

Jag har valt att skriva om bokbussens låntagare och dess personal i en medelstor 
kommun i Västsverige. Fokus i denna uppsats ligger på bokbusshållplatser som ingår i 
de kvällsturer bokbussen gör och inkluderar inte de hållplatser som består av skolor och 
förskolor. De barn som besöker bokbussen på kvällsturerna är där med sina föräldrar 
och på sin fritid. Det är möten och samtal som sker på användarnas lediga tid 
undersökningen fokuserar på. Jag koncentrerar mig på en enda bokbuss och fördjupar 
mig i denna verksamhet istället för att göra åtskilliga undersökningar och multipla 
bokbussar. Jag väljer att gå in på djupet och sammanställer en kvalitativ undersökning 
på en specifik bokbuss och dess personal. Jag har således ingen intention att göra några 
generaliseringar för att visa hur det ser ut i hela landet. 

2 Genomgång av tidigare forskning och sammanfattning av 
relevant litteratur 

	  

I det här kapitlet redogör jag för tidigare forskning och relevant litteratur med 
förhållande till samtal på bibliotek och biblioteket som mötesplats. Forskningen 
presenteras i teman för att tydliggöra sin relevans i förhållande till forskningsfrågorna. 

Hilde Ljødal (2005) har i sin skrift ”Folkebiblioteket som offentlig møtesplass i en 
digital tid” en uppdelning på fyra olika slags rum eller arenor som hon utformat grundat 
på intervjuer med låntagare på norska bibliotek. Hon beskriver dem som:  

• Det verdibaserte rommet, kopplas till vikten av att mötas med gemensamma 
värderingar och ett identitetsskapande i de möten som sker. 

• Det sosiale rommet är en mötesplats vars gemenskap man frivilligt väljer om 
man vill delta i. 

• Det politologiske rommet är ett forum för debatt eller samtal och kan verka som 
en arena för kritiska diskussioner. 

• Læringsrommet hör till det livslånga lärandet som pågår allt genom varje 
människas liv (s. 37). 

Författaren menar att de möten och samtal som sker på biblioteken är den sista 
instansen för att bygga demokratin och skapa en del av en människas identitet (s.36). 
Hon talar om mötesplatser som skapas genom grupper med gemensamma värderingar 
och att man på sikt skapar genom den gruppen en aktiv medlem i samhället, över 
generationsgränserna. Hon talar vidare om de intervjuades referat till de oformella 
mötena som äger rum i det offentliga rummet som är biblioteket och som föreföll av 
särskilt intresse i studien (s.37). 
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2.1 Samtal på bibliotek 
	  

Boken ”Samtal på bibliotek” av Margaretha Ullström kom ut 2005 på Btj förlag och 
författaren talar för att samtal ska användas som en aktiv arbetsmetod för bibliotekarier 
och utveckling av denna yrkesgrupp. Hon tar upp samtal som sker inom arbetslaget 
mellan kollegor, samtal med låntagare och samtal om skönlitteratur. Hon talar om vad 
det är som händer i de samtal som människor har dagligen med varandra. Hon menar att 
det är viktigt att se till att ha en gemensam grund att stå på. Låntagaren ska få den hjälp 
som hon eller han har behov av och det är av vikt för bibliotekarien att vara aktiv i 
samtalet men också att hon eller han är en bra lyssnare. Hon anser att även omgivningen 
spelar roll i huruvida samtalet blir lyckat eller inte (s.66). Ullström går i boken igenom 
ett komplett samtal; från att inleda till att runda av eller avsluta på ett bra sätt så att 
låntagaren känner att hon eller han har fått de svar de sökte efter (s.71). Trots sin lilla 
storlek är detta en mycket omfattande och praktisk bok för både de som är nya i fältet 
men även för den som har erfarenhet så är den upplyftande om hur viktigt samtalen 
bibliotekarier har varje dag är. Boken gav en bra grund för både observationerna och 
intervjuerna samt var hjälp vid skapandet av frågor till intervjuguiden. 

Internationella röster om vikten av samtal på bibliotek återfinns i artiklar från U.S.A. 
och Australien. David Lankes et al (2007) skriver om just konversationen som sker i de 
amerikanska biblioteken i artikeln ”Participatory network: the library as conversation”. 
Han menar att då biblioteken är i kunskapsbranschen innebär det också att de är i 
konversationsbranschen. Kunskap skapas av konversationer och den bästa kunskapen 
kommer ur en miljö där information tillåts vara tillgänglig (s.2). Det räcker dock inte att 
vara där låntagaren är, biblioteken måste även vara där konversationen äger rum. Samtal 
och nätverk som kräver ett deltagande kommer enligt författarna att i motsats till 
bloggar och annat vara resistent (s.9). 

Lucy Kinsley (2009) som är verksam i New South Wales skriver i artikeln” Connecting 
communities through conversation” om ett bibliotek som startade en utlåning av så 
kallade levande böcker. Boken i det här fallet är en person och det är den personens 
erfarenhet som lånas ut. Bokens titel är t ex Adopterad och låntagaren som vill låna 
denna ”bok” får konversera med boken och fråga det den vill om just adoption och vad 
det innebär att vara adopterad ur ”bokens” synvinkel. Vid utlån av levande böcker 
skapas en dialog och interaktion mellan människor som annars kanske inte hade träffats. 

 

2.2 Biblioteket som mötesplats 
	  

Magisteruppsatsen ”Ska vi träffas på biblioteket?” av Carlsson och Persson (2001) tar 
upp frågorna om biblioteket som mötesplats och vilken relevans det har både för 
bibliotekarier och för låntagare. De undersöker även skillnader och likheter med andra 
mötesplatser i samhället och om det finns en påverkan på grund av storleken av 
biblioteket i relation till vilken slags mötesplats det utgör. Undersökningen gör 
författarna på ett stadsbibliotek i en större stad och på ett mindre kommundelsbibliotek. 
De har intervjuat personalen i form av bibliotekarier och en biblioteksassistent. 
Besökare och låntagare på biblioteken har också intervjuats och en enkät har delats ut 
på båda bibliotek. Deras slutsatser av skillnaden mellan ett större och mindre bibliotek 
som mötesplats är att det mindre biblioteket blir lite mer personligare och inte fullt lika 
anonymt. Scenariot stämmer överens med mina egna föraningar om hur bokbussen 
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fungerar i jämförelse som en filial och hur denna mötesplats skiljer sig från 
stadsbiblioteket. Även om över tio år har passerat sedan denna uppsats skrevs så har 
förändringen av biblioteket i rollen som mötesplats inte förändrats utan snarare blivit 
tydligare. 

I magisteruppsatsen ”Bokbussens värde och funktion” av Tina Andersson och Annie 
Jonsson från 2009 undersöker författarna möjligheten av en jämförbar roll av bokbussen 
som ett permanent bibliotek. Bokbussens värde och funktion för dess låntagare 
diskuteras. De vill med hänsyn till den ekonomiska aspekten göra gällande att 
bokbussen har ett värde och att den fyller en viktig funktion för sina användare. 
Intervjuer har genomförts med både personal och låntagare för att få ett 
helhetsperspektiv.  

Den danska studien av Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen ” Gør 
biblioteket en forskel? (2009) frågar om biblioteken gör någon skillnad i människors 
sociala liv. De drar slutsatsen att bibliotek betyder olika för olika människor och i olika 
stadier i livet. De låntagare som varit besökare en gång men upphört att besöka 
biblioteket kommer tillbaka medans de som kanske inte fått med sig vanan hemifrån 
kommer i kontakt med biblioteket på egen hand t ex genom studier eller arbete där 
biblioteket står för en naturlig del. Det är tillgängligt för alla och bidrar till människors 
livskvalitet och vardagsliv (s.147). 

Betydelsen av bibliotek i de långa avståndens Australien skriver Adele Kenneally och 
Christine Payne (2000) om i artikeln ”Mobile Library services: Australian trends”. 
Denna artikel tar upp hur viktigt det är med en bokbuss som mötesplats för låntagare 
som bor på landsbygden och i mindre befolkade områden. I referens till bokbussens 
styrkor nämns lojaliteten från användarna och det faktum att av den uppsökande 
servicen som når ut till människor i utsatta områden. Bussens fysiska närvaro nämns 
också, ett påstående jämförbart med Langelands som nämndes i inledningen om 
bokbussen som en lokal representant för det permanenta stadsbiblioteket. 

 

2.3 Bibliotekets demokratiska funktion 
	  

Biblioteket i en demokratisk kontext tas upp i boken” Biblioteket i samhället: en 
gränsöverskridande mötesplats?”. Det är en skrift från Btj av Mikael Stigendal (2008). 
Författaren bekräftar att samtliga hans intervjuobjekt håller med om att bibliotek är en 
mötesplats. Då hans bok snarare fokuserar på ett utanförskap och ett innanförskap i 
relation till samhället poängterar han likväl vikten av mötet med personalen. I kontakt 
med bibliotekets personal accepterar man en delaktighet i samhället. Han menar att det 
personliga mötet mellan individen och personalen är det som är av vikt om biblioteket 
ska fungera som en mötesplats i samhällets innanförskap och utanförskap (s. 74-75). 

I boken ”Biblioteket- mötesplats i tid och rum- en bok om demokrati” från 2000 skriver 
Göran Greider om den demokratiska aspekten av biblioteket. Han anser att bibliotekens 
största ansvar ligger i att vara en grund för demokrati att stå på och att det är ett 
minimum krav på att biblioteket ska vara en plats där medborgaren kan ta reda på 
lagförslag och offentliga utredningar (s. 91). I samma bok skriver Sven Nilsson i 
avsnittet "Om bibliotekets möjligheter” att biblioteket bör värna om och utveckla 
ställningen som en socialt öppen och kulturell mötesplats. Folkbibliotek är lokala 
institutioner som bör värnas om och som i sig bör värna om mångfalden (s.75). Han 
menar snarare att de tjänster som är virtuella skapar fler social nätverk. Bibliotekens 



	   9	  

möjligheter ligger i att vara med och profilera de tjänster som innebär öppenhet, dvs. 
tidningsrum och läsesalar samt debatt och rådgivningsverksamheten (s. 77). 

3 Teori 
 
Jag kommer att använda mig av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens teori om 
det lokala bibliotekets profil då den visar på de funktioner ett bibliotek kan fylla för sina 
låntagare. Då bokbussen kan liknas vid en biblioteksfilial anser jag mig även kunna 
jämföra bokbussens funktioner mot teorins fyra olika profiler. Teorin består av en 
modell av fyra olika slags center som får representera bibliotekets starkaste funktioner 
för sina användare. Teorin ingår i boken ” Det lokale bibliotek: afvikling eller 
udvikling”, 1994. Författarna delar in biblioteket i ett kulturcenter, ett kunskapscenter, 
ett informationscenter och ett socialt center (1994, s. 17). Dessa fyra olika slags center 
eller profiler som författarna också refererar till dem är utgångspunkten för min analys i 
avsnitt 6.  

Författarna poängterar att sektionerna i modellen överlappar varandra och menar att det 
inte existerar några skarpa gränser mellan de fyra olika profilerna. Ett exempel är att det 
inte endast är de formella utbildningarna som använder biblioteket som kunskapscenter 
utan det kan även användas av en låntagare som vill få vidare kunskap av ett ämne i 
form av det livslånga lärandet (s. 17). Modellen skall användas som en mall för att 
vidare diskutera de olika profilerna snarare än att visa på en exakt verklighet (s. 24). 

 

Figur 1 Baserad på Andersson och Skot-Hansens modell (1994, s. 18) 
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3.1 Definition av Andersson & Skot-Hansens modell 
	  

Andersson och Skot-Hansens originalmodell (s.17ff) består av fyra cirklar som möts i 
mitten, i modellen ovan är varje cirkel representerad av en fjärdedels cirkel. Från 
vänster till höger då modellen följs medsols är de övergripande indelningarna: 
Kulturcentret och kunskapscentret räknas till folkupplysning, kunskapscentret och 
informationscentret ingår i verksamhetsutbildning. Informationscentret och socialt 
center räknas till kategorin arbete och det sociala centret och kulturcentret går under 
bemärkelsen fritid. (Se Figur 1) 

Kulturcentret beskrivs som ett kulturellt och konstnärligt center med arrangemang och 
utställningar. Det fokuserar på användarens upplevelser och har kopplingar till 
individens identitet. 

Kunskapscentret (Videnscenter) har sin grund i folkbildning och lärande. Det kan te 
sig i form av kurslitteratur till vidareutbildningar och informationssökning samt 
inkludera studieplatser. Det kan också vara en fördjupning av ett ämne av det privata 
slaget ofta benämnt som ” det livslånga lärandet”. Här är det användarens utbildning 
och upplysning som står i fokus. 

Informationscentret vänder sig till de som söker samhällsinformation men även 
referensservice och turistinformation ingår i denna profil. Det handlar även om 
ekonomisk utveckling och har kopplingar till affärslivet. 

Socialt center (Socialcenter) är en mötesplats för låntagares fritid och får representera 
vardagens sociala liv. Här ingår den uppsökande verksamheten till grupper som har 
svårt att ta sig till biblioteket som t ex inläsningsverksamheten eller Boken kommer för 
äldre låntagare. I denna profil står den sociala välfärden i centrum. 

För att alla dessa center ska fungera och fylla en funktion är de beroende av att möten 
och samtal utspelar sig i biblioteket. Samtliga center är representerade i bokbussen i 
olika grad men framträder inte lika tydligt. Det finns inget som tyder på att låntagaren 
inte kan närvara i samtliga center representerade i Andersson & Skot-Hansens modell i 
bokbussen, dock kommer fokus att vara på de mest framträdande av profilerna.  

4 Metod 
	  

Metod för denna uppsats har varit observationer av samtal och möten som sker på 
bokbussens kvällsturer samt kvalitativa intervjuer med bokbussens personal. Personalen 
på bokbussen består av fyra personer och har intervjuats i kombination med tre 
observationer på bokbussens kvällsturer. Genom en metodtriangulering av intervjuer 
och observationer ges ett bättre resultat i att skildra hur mötena på bussen ser ut än om 
endast intervjuer gjorts. Pål Repstad skriver i sin bok ”Närhet och distans” att genom 
sammanställning av flertal metoder ges ett bredare underlag och tolkningen får en 
säkrare grund (2007, s. 28). Kvalitativa intervjuer är den metod som bäst lämpar sig när 
en djupare förståelse önskas i ett ämne eller för att fastställa mönster (s. 32).  

Steinar Kvale talar i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” om ett informerat 
samtycke vilket innebär en förståelse av intentionen med undersökningen av de 
deltagande parterna (2009, s.87). Respondenterna informerades via e-post och 
personligen om vad frågorna i stora drag vid intervjutillfället skulle handla om. De blev 
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också informerade om konfidentialitet som innebär att vem som sagt exakt vad i 
intervjuerna inte kommer att avslöjas, kommer att användas i största möjliga mån. För 
att öka konfidentialiteten refereras det inte om citatet sagts av en bibliotekarie eller 
biblioteksassistent. Intervjuerna är endast markerade med siffrorna ett till fyra (1-4).  
Bedömningen är att yrkestiteln inte visar någon större skillnad då bokbussens yta 
begränsar till att ha helt skilda roller. Respondenterna har också fått möjlighet till att 
godkänna sina egna citat som de används i uppsatsen. Forskarens roll menar Kvale är att 
ha vetenskaplig kvalitet och att de publicerade resultaten ska vara så korrekta och 
representativa som möjligt (s. 90). Kvale rekommenderar också två intervjuguider: en 
som används i intervjun med ett mer vardagligt språk och en som innehåller de 
tematiska forskningsfrågorna (s.147). Två intervjuguider har inte använts i denna 
undersökning. Med tanke på resultaten av intervjuerna hade en sådan mall eventuellt 
kunnat ge tydligare fokus och bättre resultat då intervjufrågorna på så vis blivit 
formulerade enligt teman istället för att utformas till att direkt besvara 
forskningsfrågorna. 

 

4.1 Observationer 
 
Jag valde att börja med observationerna för att skapa en bild av de vanligaste samtalen 
och möten som sker på en bokbuss. Repstad poängterar att observationer är lämpligast 
för frågeställningar som involverar sociala relationer (2008, s.34). Observationer kan bli 
problematiska då det som observeras är en bekant miljö och bör enligt Repstad 
redogöras för i resultatredovisningen (s.37). Faran med observationer i bekanta miljöer 
refereras till i analysen i avsnitt 6. 

Det gjordes sammanlagt tre observationer på kvällsturerna med bokbussen. En 
observationsmall utformades (se bilaga 1) med de teman som var av intresse för 
forskningsfrågorna (s.65ff). Tanken var att närvara under flertal pass i bokbussen så att 
personalen skulle vänja sig vid att vara en del av en observation. Observationerna 
pågick vid varje stopp som bokbussen gjorde, dessa kunde skilja sig från endast 15 
minuter på ett ställe till en hel timme på ett annat. I snitt var bokbussen ute i ca fyra 
timmar per gång. Vid observationerna satt jag på en liten upphöjning i golvet och 
försökte att vara så diskret och osynlig som möjligt. Repstad talar om att försöka att låta 
bli att anteckna under tiden man observerar och sedan gå iväg för att skriva ned (s. 65) 
men eftersom bokbussen har begränsade utrymmen togs beslutet att skriva i skeendets 
stund.  

Observationen var passiv då objektivitet till de deltagande var av största vikt. En passiv 
observation kan ses som störande för de användare som uppehåller sig i det område som 
observeras (s.54). Dock upplevdes inte låntagarna göra notis om att de blev 
observerade. Att använda sig av dolda observationer ger enligt Repstad inga 
forskningseffekter i motsats till öppen observation som kan skapa ett tillrättalagt 
beteende. I fråga om personalens konversationer med varandra ville jag få en bild av 
vad de faktiskt gjorde och i och med det också det slags beteende som sker omedvetet.  
En överblick av själva bokbussen med hylluppställning och skyltning gjordes under 
pilotstudien och gav en bild av hur personalen arbetar i bokbussen. Detta gav en bättre 
förståelse till varför personalen agerar som de gör i vissa situationer med låntagarna (s. 
67). Det underlättade också i genomförandet av observationerna då en tidigare från 
pilotstudien observation synliggjort frågetecken. 
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I princip var observationen öppen då personalen var medveten om och införstådd med 
varför jag var där. Jag var där för att observera de samtal som skedde och möten som 
skedde på bokbussen mellan personalen och låntagarna. Vi hade kommit överens att om 
en låntagare frågade vad jag gjorde så skulle de säga att jag var en praktikant från 
Bibliotekshögskolan. Förvånande nog var det endast ett par personer som gjorde en 
kommentar om att jag satt där och det var mest en notis att jag satt där överhuvudtaget, 
de verkade inte reflektera över vad det var jag egentligen gjorde.  

Repstad betonar att en dold observation kan göras om de observerade personerna i fråga 
maskeras efteråt så att de inte kan kännas igen (s.43). I detta fall var dock huvudsyftet 
vad för slags samtal som sker på bokbussen det väsentliga och inte vilka det är som står 
för samtalen i sig. Likväl är karaktäristiska drag eliminerade från användare och 
personal och fokus är samtalens och mötenas innehåll. Ytterligare ett viktigt argument 
för dold observation är att det kan vara enda sättet att få fram viktig information (s.44). 
Jag observerade samtidigt som låntagarna och personalen också de samtal som yttrade 
sig mellan personalen som kollegor. De var inte medvetna om att observationen 
inkluderade dem själva vilket resulterar i att delar av observationen var öppen och andra 
delar var dold (s. 41). Om personalen blivit informerade i förväg att deras samtal skulle 
observeras kanske de inte hade känt sig trygga att prata så fritt som de nu gjorde när de 
endast trodde att det var låntagarna som observerades (s. 44f). 

 

4.2 Intervjuer 
 
Genom att intervjua samtliga i personalen som består av två bibliotekarier och två 
biblioteksassistenter ges en mer övergripande bild från två olika slags roller i bokbussen 
än om fokus endast placerats på bibliotekarierna. Tillsammans kan de ge en bättre bild 
av hur möten på bokbussen ser ut med sina eventuella olika synsätt. Dock är inte 
arbetsuppgifterna för en bibliotekarie och en biblioteksassistent fullt så tydliga på 
bokbussen som på ett stadsbibliotek. Uppdelning av arbetsuppgifter finns då 
bibliotekarien alltid tar referenssamtalen men gemensamma diskussioner uppstår också 
mellan personalen och låntagaren och gränserna uppfattas som mer flytande än de på ett 
stadsbibliotek. 

Frågorna för intervjuerna formulerades med utrymme för samtalen att bli rikliga och för 
att respondenterna skulle känna sig trygga att tala fritt. Kvale rekommenderar i sin bok 
enligt psykologen Elton Mayos metod att ge den intervjuande full uppmärksamhet och 
att lyssna först och främst. Allt som sagts är ett personligt förtroende som inte får föras 
vidare (2009, s.61). Pål Repstad rekommenderar i sin bok ”Närhet och distans” att 
”ställa enkla och raka frågor” och på så vis få svar med rikt innehåll (2008, s. 25). Den 
tidigare gjorda pilotstudien med liknande frågor och samma respondenter visade på 
innehållsrika samtal. Intervjuguiden (se bilaga 2) skapades med en flexibilitet som 
kunde följas i ordning men även justeras och frågor som besvarats tidigare i intervjun 
kunde utelämnas vid behov (s.72). Personalen är sociala och vana vid att diskutera saker 
som har hänt och möten som de upplevt. Däremot var det viktigt att behålla fokus och 
ha en tydlig ram för intervjufrågorna så att samtalet inte fylldes av ovidkommande 
diskussioner (s.87). 

 Jag är medveten om att när jag i egenskap av intervjuare är bekant med de som 
intervjuats kan det vara till nackdel för undersökningen. Repstad talar dock enligt egen 
erfarenhet att fördelar även kan upplevas med att intervjua bekanta personer. Dels är det 
lättare att konversera med en bekant person och respondenterna kan lättare förklara en 
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händelse eftersom de vet att den som intervjuar är insatt i situationen (s. 91). Han varnar 
dock för respondenternas vilja att motsvara den intervjuandes förväntningar (ibid.). 
Repstad klargör för riskerna för forskning på hemmaplan (s. 40) och det är något som 
jag tagit fasta på och varit medveten om i de intervjuer som gjorts. Dock pekar han även 
på givna fördelar som att förhandskunskaper kan undvika felaktiga slutsatser och ett 
personligt intresse är viktigt för att hålla geisten uppe under arbetets gång (ibid.).  

Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats, samtliga i ett och samma 
mötesrum vid olika tillfällen. Trost nämner i sin bok ”Kvalitativa intervjuer” om vad 
vikten av lokal kan ha för resultaten av intervjuerna. Han anser det också viktigt att i 
samband med analysen resonera vilken inverkan lokalen kan ha haft på trovärdigheten 
av det material som kommit fram (2010, s.66). En av intervjuerna blev avbruten på 
grund av att rummet var bokat och byte av lokal fick göras då merparten av intervjun 
resterade. Jag upplevde det dock inte som att avbrottet störde respondenten nämnvärt då 
hon just hade avslutat en anekdot. Respondenten blev inte avbruten mitt i en tanke utan 
hade tystnat som om att hon hade talat färdigt. Intervjun flyttades till ett annat rum och 
togs på plats upp på nytt med nästa fråga i ordningen. I den paus som gavs hann 
respondenten tänka efter och inflikade med ett möte som hon kom att tänka på då vi 
hade satt oss ned i den nya lokalen. Det var intressant för undersökningen då hennes 
reflektion var med anknytning till den familjära miljön på bokbussen. Minnet av denna 
händelse hade kanske inte kommit fram om intervjun inte blivit avbruten.  

5 Resultat av observationer och intervjuer  
 
Jag har som tidigare motiverat valt att inte skriva ut om det är en bibliotekarie eller 
biblioteksassistent som har sagt citaten i redovisningen av resultat då jag bedömer att 
ingen större vikt kan läggas vid detta. Även om uppdelningen finns att bibliotekarien 
som regel alltid tar referenssamtalen och biblioteksassistenten är den som lånar ut media 
så sitter de mittemot varandra vid ett sammansatt skrivbord. Det är en mycket liten yta 
personalen har att röra sig på i bokbussen. Av de samtal och möten som sker är oftast 
båda i personalen aktiva. Genom att inte framhäva om det är bibliotekarien eller 
biblioteksassistenten blir också konfidentialiteten högre (Kvale, s. 88f). 

Redovisningen av resultat och även analysen av observationerna och intervjuerna 
kommer att göras i samma ordning som frågeställningen i avsnitt 1.3.  För att ge en 
tydligare struktur av resultaten, är således ordningen: Möten och samtal mellan 
personalen på bokbussen, möten och samtal mellan personalen och låntagaren och till 
sist möten och samtal mellan låntagarna själva. 

 

5.1 Personal till personal 
 
De samtal som var vanligast förekommande mellan personalen under de 
observationerna som gjordes på bokbussen var de verksamhetsrelaterade samtalen. 
Personalen diskuterar problem som de har i och med verksamheten. Det kan röra sig om 
tekniska problem som finns med datorerna eller det katalogsystem för media som 
används. Mottagningen och internetuppkopplingen är ett vanligt förekommande 
problem då bokbussen rör sig över ett omfattande geografiskt område. 

En incident som förekom mer än en gång var att ett ämne som en låntagare tagit upp 
med personalen fortsatte att diskuteras även när låntagaren gått ut ur bokbussen. Jag 



	   14	  

upplevde två skilda exempel på detta. Det ena var ett referenssamtal om en bok som 
bibliotekarien letade upp för en låntagare och diskuterade då fortskridandet av arbetet 
med sin kollega. Ett annat scenario var en aktuell nyhet som personalen talade vidare 
om med varandra när låntagaren hade gått ut från bokbussen. Det var en rättegång som 
varit uppmärksammad i media och väckt starka känslor hos personalen. Här ses en 
skillnad på ett samtal av ett yrkesrelaterat ämne och ett som ingår i det mer personliga 
samtalet. Bokbussen är en intim arbetsplats och det är samma fyra personer som arbetar 
på de 67 hållplatser som körs i kommunen varje månad. Personalen arbetar tätt på en 
liten yta och det är också något som kommer upp i en av intervjuerna: 

”Den personliga kontakten… det är väldigt intim miljö på bussen både med de man 
jobbar med och folk man möter. Jättetrevligt tycker jag. Arbetskamraterna är en stor 
fördel. Jag trivs med de jag jobbar med.” (Intervju 2) 

En annan av respondenterna hade dock en skild åsikt och hade välkomnat mer personal 
på bokbussen i önskan om en större omväxling av människor. 

”Det hade varit roligt om vi var fler som jobbade på bussen”… Det hade varit roligt att 
även lära känna de andra som jobbar på huvudbiblioteket” (Intervju 3) 

Likt den relation personalen får med sina låntagare blir också relationen mellan 
personalen intim. Samtliga av de intervjuade påpekar vikten av att trivas med sitt arbete. 
De upplever också sitt arbete som ”fritt”. När de inte är ute med turer på bokbussen kan 
de arbeta på sina kontor i stadsbiblioteket och disponera sin tid som de vill. 

Då bokbussen fungerar likt en filial och en egen enhet utanför stadsbiblioteket talar två 
av respondenterna om för- och nackdelar med organisationen. Fördelarna är att de kan i 
stor grad själva bestämma om sin egen enhet. Det är lätt att få igenom förändringar i en 
liten grupp. En respondent förklarar det som att vägen är inte så lång från att ta ett 
beslut till förverkligandet av det. Nackdelen med bokbussen är att som en liten enhet 
och endast fyra i personalen är det svårare att påverka utanför den egna gruppen. 
Respondenten upplever det som att enheten blir obetydlig i den större 
verksamhetsgruppen som inkluderar stadsbiblioteket och då blir bokbussenheten 
lämnad utanför. 

Samtalen som sker mellan personalen är begränsade i sin karaktär även om de kan 
variera något ämnesvis. Samtalen är koncentrerade till arbetet och verksamheten, den 
större variationen av möten finns i samtalen personalen har med sina användare. 

 

5.2 Personal till låntagare 
 
Frekventa samtal mellan personalen och låntagarna förutom servicerelaterade samtal är 
de allmänna samtalen om vädret och hälsan. Det sociala småpratet betyder mycket 
enligt respondenterna för låntagarna och besökarna av bokbussen. Vid observationerna 
framkom det samtal om hälsan och familjemedlemmar som av någon anledning inte var 
med vid tillfället. Det kunde även förekomma en förfrågan via den familjemedlemmen 
som var och besökte bokbussen. Då de intervjuade frågades om vad bokbussen betyder 
för låntagarna blev svaren: 

”Jag tror det betyder väldigt mycket, för väldigt många” (Intervju 1) 

”Man är efterlängtad” (Intervju 1)  
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Samma respondent uttrycker också att när bokbussen kommer är det ”höjdpunkten” för 
de besökare som kommer. En av de andra respondenterna reflekterade över att det är 
annorlunda med bokbussen vid en jämförelse av stadsbiblioteket. Bokbussen är något 
av ett privilegium som låntagarna är rädda om.  

”De ser väl bussen mera som en bra service, [stads]biblioteket det tas för givet, det ska 
bara finnas där” (Intervju 4) 

Referenssamtal hör också till de mest förekommande samt samtal kring lån och 
reservationer. Dessa samtal kan komma in till bokbussens mobiltelefon från låntagare. 
De som ringer vill göra ett omlån eller har frågor om försenade böcker. Låntagare kan 
även ringa till bokbussens fasta telefon som de har på sitt kontor inne på 
stadsbiblioteket. 

Samtliga i personalen uttrycker en upplevelse av att låntagarna uppskattar bokbussens 
tjänster. 

”Folk är inte jobbiga på minsta sätt, alla är så positiva”. (Intervju 4) 

”Folk blir glada när man kommer… det är väldigt få missnöjda låntagare på bussen” 
(Intervju 3) 

En av respondenterna anser det mycket viktigt att det är samma personal som kommer 
till låntagarna varje vecka. Personalen kommer nära sina låntagare och ute på 
landsbygden tar det längre tid innan låntagare släpper in en ny person i 
bekantskapskretsen. En av de andra respondenterna håller med om och poängterar att 
för de äldre låntagarna kan samma personal som kommer varje gång vara en viktig del 
av bokbussens service men att för de övriga låntagarna är de ”nog mest nöjda att 
bokbussen kommer överhuvudtaget”. (Intervju 3) 

Den respondent som ansåg det viktigt att personalen förblir densamma har också 
upplevt den tid då bokbussen tog över från en filial nedläggning. Respondenten 
upplevde ett starkt motstånd från låntagare och misstänksamhet mot personalen. I 
början upplevde denna respondent att personalen blev testad av låntagarna.  

”De vill ta reda på vem man var, vad man hade gjort [tidigare], om man var från ”stan”. 
De ville testa var de hade mig och sedan … Du kommer väl tillbaka?”  (Intervju 1) 

I detta avseende anser denne respondent att det är mycket viktigt med samma personal 
som kommer vecka till vecka. Respondenten upplever det som att låntagare på 
landsbygden har en längre process i att lita på nya personer. För en tid sedan när var det 
flera skiften i personalen på bokbussen märktes detta på låntagarna enligt respondenten, 
de satte upp garden igen som de gjort i början och ville inte prata lika mycket som de 
hade gjort förut. Det är stor betydelse att personalen är densamma anser respondenten 
och det märktes på låntagarna att de inte fick ut lika mycket av mötet med bokbussen 
och personalen. Respondenten upplevde det som att det inte spelade någon större roll i 
hur trevlig den nya personalen var utan låntagarna kunde till och med utrycka 
kommentarer som ”Jaså, du är ensam idag” fast det var ytterligare en personal med ut 
på turen. Respondenten uttrycker det som att det är svårt att förstå hur mycket det 
faktiskt betyder att det finns en regelbundenhet i den personalstyrka som arbetar på 
bokbussen. 

En av respondenterna reflekterar över att personalen lär känna sina låntagare och även 
när de inte är ute och åker med bussen har de låntagarnas intressen i åtanke. Hon menar 
att ”Det är en liten grupp människor som man tänker på hela tiden på sina turer”. De 
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typiska låntagarna som de uppfattas av majoriteten av respondenterna är barnfamiljer 
och äldre kvinnor. Kvinnorna lånar till sig själva och sina män, föräldrar lånar till 
barnen och inte så mycket för sin egen del. Samma respondent anser att ”Det är lättare 
att ge bra service när man känner låntagaren” (Intervju 2). Hon säger att låntagarna 
finns med även när hon inte är ute på turerna med bussen. Att hitta litteratur anpassat till 
en specifik låntagare finns alltid med i bakhuvudet under dagens arbete. 

Flera av respondenterna talar om hur det är både positivt och negativt att komma nära 
låntagarna på ett mer personligt plan, det kan vara flera generationer som kommer och 
lånar på bokbussen. Personalen kommer väldigt nära och känner ibland till en låntagares 
livshistoria men det är också viktigt på pekar en av respondenterna att läsa av hur 
personlig det går att vara. 

”Man känner av… hur personlig man kan vara.” När man varit [här]ett bra tag, tyvärr 
får man hela levnadshistorierna på många, det är både på gott och ont. (Intervju 1) 

Respondenten berättar vidare att vissa låntagare kan ha medicinska åkommor och inte 
alltid mår så bra, det finns gånger som de pratar och andra gånger som de inte säger 
någonting. Det betyder dock inte att mötet med personalen är mindre viktigt. Erfarenhet 
enligt respondenten ger en indikation på hur en låntagares dagsform är och läsning av 
kroppsspråk är betydelsefullt. I observationerna märks det att personalen har en social 
anpassningsbarhet. De låntagare som har ett behov att samtala får personalens 
uppmärksamhet medan de som tydligt visar att de vill besöka bokbussen under tystnad 
är lika berättigade. Jag tyckte mig se i observationerna då det var barn i bokbussen att 
de anställda är måna om och vill att barnen ska få en positiv syn av bokbussen och 
bibliotek. En av respondenterna beskriver också vikten av att se både barn och vuxna. 
Hon uttrycker det som att många barn inte blir sedda och det ligger ett visst ansvar på 
personalen att se sina låntagare som individer. Vid observationerna var det en händelse 
som visade den personliga servicen på ett sett som troligtvis inte kunde skett utan den 
stora kunskapen som personalen har om sina låntagare. Ett syskonpar kom in och den 
äldre av dem vill låna om en ljudbok som han lånat. Fallet var att ljudboken var 
reserverad till en annan låntagare. Personalen gör då en speciallösning som gör att 
låntagaren kan ha boken och på så vis få höra slutet genom att förlänga lånetiden några 
dagar. Överenskommelsen mellan personalen och låntagaren blev att det yngre syskonet 
kunde lämna boken på en skoltur senare i veckan. Detta är en typisk händelse på 
bokbussen som inte kan göras på stadsbiblioteket eftersom personalen inte är så insatt i 
låntagarnas situation. Personalen gör det bästa av situationen och är effektiv samtidigt 
som de är serviceminded. En åtgärd så att den aktuella låntagaren kan få det mesta ut av 
sitt lån men att den låntagare som står näst i tur inte heller blir lidande. 

En av respondenterna berättar om ett möte som inte skedde på bokbussen men ändå 
relaterar till bokbussens service och personal. En låntagare, ett barn hade kommit fram 
inne på stadsbiblioteket och känt igen henne eftersom de träffats regelbundet på 
bokbussen. Respondenten upplevde det som att barnet kände sig trygg i att fråga om 
hjälp. De hade redan en etablerad relation och barnet ville berätta om varför hon ville ha 
just den boken. 

”Det kändes personligt… och nära och hon kunde ställa väldigt… vad ska man säga … 
smarta frågor. Behövde liksom inte gå förbi det här, kan du hjälpa mig utan hon visste 
hur det funkade på bibliotek också för att hon var så van. Det var roligt att vara ett 
bekant och tillgängligt ansikte”(Intervju 2) 
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5.3 Låntagare till låntagare  
 
Samtalen som sker låntagare emellan skiljer sig avsevärt åt i relation till hållplatsernas 
belägenhet. Det är också skillnad på hur många besökare som kommer till de olika 
hållplatserna. Vissa hållplatser genererar endast ett fåtal låntagare medan andra 
hållplatser har så många låntagare att det bildas en kö utanför bokbussen. Det finns de 
hållplatser där låntagare endast samtalar med personalen eller endast med de som de har 
sällskap med och sedan finns det hållplatser som är en mötesplats i sig självt. Här talas 
det om deras gemensamma bekanta, deras barn som går i samma skola och vad för 
aktiviteter planeras till helgen. Vid observationerna märktes de hållplatser som kan 
betraktas som mötesplatser på en stor aktivitet bland dess låntagare. En av 
respondenterna beskriver det som,  

”Det är nog inte kanske bara mötena med oss, vi som är på bussen utan det…”[…]vi 
blir en samlingspunkt… där stålar väldigt många samman, och de träffas och de har sina 
samtal… sedan blir det ju [att]vi kommer med in i det här… Det är en väldigt stor social 
bit. (Intervju 1) 

Två av de andra respondenterna reflekterar också över särskilda hållplatser som har 
mycket aktivitet. 

”Den [hållplatsen] är väldigt speciell just för att det är så mycket folk… det är mycket 
snack och resonemang om allting i bussen” (Intervju 4) 

”Jag märker speciellt när man är i [mindre samhälle utanför stadsgränsen]…, där vi står 
vid affären, där är det många som kommer in och så träffas de där på bussen, det är en 
… sådan social mötespunkt också.” (Intervju 3) 

I intervjuerna med personalen framgår det tydligt att de upplever bokbussen som en 
fungerande mötesplats för många av låntagarna. Flera av respondenterna uttrycker att 
för många äldre är troligtvis veckomötet med bokbussen och dess personal ett av de få 
tillfällen för dem som finns att socialisera.  

”De äldre … träffar inte bara oss [personalen] utan de träffar sina grannar och kompisar. 
Jag tror att skulle inte bokbussen komma … skulle några sitta mer ensamma.” (Intervju 
2) 

”[…] för vissa är det den enda sociala kontakten de har kanske under dagen, speciellt 
lite äldre och de som bor på landsbygden...” (Intervju 3) 

I observationerna märktes det också tydligt att vid vissa hållplatser var det en central 
punkt för många familjer. Vid ett tillfälle var det så många låntagare inne i bussen att 
flera samtal var igång samtidigt och det var svårt att få ned alla de samtal som ägde rum 
i observationsanteckningarna. Vid dessa hållplatser kan det faktiska lånandet av 
bokbussens bestånd enligt en respondent vara sekundärt till att socialisera med andra 
låntagare.  

En av respondenterna tar upp en nedläggning av en kvällstur som exempel för vad 
bokbussen kan betyda som mötesplats för låntagarna. Bokbussen körde för ett antal år 
sedan två kvällsturer på uppdrag för en annan närliggande kommun. Kommunen tyckte 
dock att det blivit för dyrt att hyra in tjänsten och valde att lägga ned verksamheten, 
detta trots att lånestatistiken var hög. De äldre var besvikna och det hjälpte inte att 
lånestatistiken var tillfredsställande, hållplatserna lades ned.  
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 ”Folk var vansinniga. […]De tyckte det var hemskt att bussen skulle försvinna” 
(Intervju 4) 

Det var ett längre avstånd in till samhället med ett fast bibliotek och bokbussen hade 
fungerat som en respondent uttryckte det ”Kanonservice för många äldre”. Låntagarna 
var människor som kände sig bortglömda av kommunen redan innan beslutet om 
nedläggningen av bokbussen och besvikelsen var stor. Det är nu flera år sedan dessa 
hållplatser lades ned men respondenten fortsätter med att säga: ”Det vet jag att det är 
många i [området] som saknar bokbussen” (Intervju 4)  

När frågan om hur bokbussens framtid kommer att se ut är det blandande meningar som 
kommer fram från respondenterna. Vad de hoppas och tror är för bokbussens framtid 
olika. Det finns potential med att utveckla bokbussen enligt en respondent. 
Utvecklingen av tjänster tros kunna öka när det blir mer krav på att ha skolbibliotek. 
Det är billigare att köra med buss än att ha fasta filialer nämner en annan respondent. 
Det finns många fler tjänster man kan använda bokbussen till, en av respondenterna 
nämner att bokbussen kan användas t ex som vallokal. En av respondenterna har varit 
på en konferens där representanter från de nordiska länderna varit med och möjligheten 
att inspektera på andra bokbussar och hur de inrett gavs. Det står även inom en snar 
framtid att byta ut den nuvarande bokbussen som finns och personalen undersöker 
alternativ. 

5.4 Sammanfattning av resultat 
 
Då observationerna gjordes framträdde ett samtal mellan personalen och en låntagare 
som var ovanligt och minnesvärt. En låntagare lånade en bok av karaktär facklitteratur 
om ett land som är politiskt mycket slutet. Personalen och låntagaren diskuterade den 
politiska situationen i omtalade land. Samtalet gick vidare in på vårt eget rättssystem 
och föll in på en aktuell rättegång som varit uppmärksammad i media. Det var ett samtal 
som skilde sig från de vanligtvis lättsamma samtal som sker dagligen på bokbussen. I 
sitt allvar var det också ett bevis på att demokrati och debatt likt Ljødals (2005) 
”politologiske rom” kan få ta plats på biblioteket och i detta fall på bokbussen. Det är en 
mötesplats där låntagare kan diskutera och debattera. Även om samtalen på bokbussen 
ofta är ytliga och sällan berör politiska ämnen är det viktigt att de kan göra det. Göran 
Greider poängterar i avsnittet ”Biblioteket, demokratin och kulturen” vikten av ett 
offentligt rum som är öppet för alla och som en inspiration till självreflektion (s. 97, 
2000). Hit hör också bokbussen som en förlängning av och representant för det fasta 
biblioteket. 

De samtal och möten mellan låntagarna som representerades av observationerna skilde 
sig avsevärt åt. Ullström talar om ett aktivt lyssnande, då en gemensam förståelse 
etableras (s.65). Med en koncentration av låntagarens behov kan hon eller han få den 
hjälp de är i behov av (s.65). Dessa behov kan variera till att inte behöva hjälp alls till 
konkreta boktips och rekommendationer. Tillgängligheten är en stor faktor, till skillnad 
från ett stadsbibliotek där personalen befinner sig bakom en disk är personalen 
visserligen vid sina skrivbord men befinner sig centralt i bokbussen under tiden på 
hållplatserna.	  Personalen på bokbussen har en positiv inställning till sitt arbete, de 
poängterar det essentiella med att trivas med sina kollegor. Ullström talar om samtal 
inom arbetslaget som nödvändig för kompetensutvecklande (s.54). I intervjuerna med 
personalen framgår det tydligt att de anser sig uppleva bokbussen fungera som en 
mötesplats för många av låntagarna. Flera av respondenterna uttrycker att för äldre 
låntagare så är veckomötet med bokbussen och dess personal ett av de få tillfällen för 
dem som finns att socialisera. Kenneally och Payne (2000) poängterar i artikeln 
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”Mobile Library services: Australian trends” betydelsen av bokbussar för människor 
som bor utanför stadsgränserna och att de fyller en funktion av en mötesplats såväl som 
ett bibliotek. 

Vad skulle då hända om dessa mötesplatser skulle försvinna? En av respondenterna tar 
upp ett konkret exempel med nedläggning av en kvällstur som exempel. Statistiken på 
dessa turer talade för att verksamheten behövdes även om kommunen i fråga tog 
beslutet att avveckla de turer som existerade. De samtal som jag har haft med 
personalen på bokbussen ger snarare en känsla av att bokbussen behöver utöka sin 
verksamhet. Nya bostadsområden byggs upp och istället för att bygga permanenta 
filialer är det en mindre kostnad att låt bokbussen fylla detta tomrum. I samband med att 
observationerna gjordes passerade bokbussen ett nybyggt område med villor där 
personalen informerade om att hållplatser skulle etableras i området inom en snar 
framtid. Personalen poängterade att det är viktigt att vara med från starten när ett nytt 
bostadsområde etableras. I en av intervjuerna med personalen berättade respondenten 
om ett annat nybyggt område där bokbussen varit med och etablerat hållplatser redan 
innan alla hus var färdigbyggda. Det föll väl ut och ska nu även göras i kommande 
bostadsområden som byggs i kommunen. På så sätt följer de biblioteksplanen då de ser 
över hållplatser och ”anpassar efter nya förhållanden” (Biblioteksplan 2008-2010). 

6 Analys och diskussion 
	  

I avsnittet nedan följer en analys och diskussion av observationerna och intervjuerna 
som sammanfattar det empiriska materialet i denna uppsats. Det inleds med definition 
av analysmetoden följt av en diskussion med tidigare forskning och avslutas i en analys 
med hjälp av teorin i form av Andersson & Skot-Hansens modell om bibliotekets 
profiler. 

6.1 Analysmetod 
 
Som analysmetod kommer jag att använda en kvalitativ innehållsanalys för att analysera 
de observationer och intervjuer jag gjort. Barbara Wildemuth (2009) som skrivit boken 
”Applications of social research methods to questions in information and library 
science” anser kvalitativ analysmetod som ett värdigt alternativ då tolkningsmönster är 
av intresse för den undersökningen som utförs. Även Repstad rekommenderar en 
kvalitativ studie då djup snarare än bredd är av vikt (2007, s.15). 

Kvalitativ innehållsanalys är mer än räknandet av ord och utsökande av teman. Det är 
enligt Wildemuth ett sätt för forskare att grunda en förståelse för verkligheten i 
vetenskaplig anda (s.309). Den kvalitativa innehållsanalysen lägger fokus på de unika 
teman som kan illustrera bredden av fenomenets mening snarare än att ge en statistisk 
betydande av texten eller konceptets företeelse (ibid.). Wildemuth resonerar vidare att 
identifikation av teman och mönster genom analys kan ge ett stöd för nya teorier. Det 
ger ett bekräftande av existerande teorier såväl som att utveckla nya teorier och rikliga 
beskrivningar av ett scenario eller en given kontext (2009, s.318). 

Till hjälp att analysera min empiri föreligger Andersson och Skot-Hansens modell om 
de olika center och profiler som författarna observerat föreligger på folkbibliotek. 
Modellen har beskrivits ingående i avsnitt 3.  
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6.2 Diskussion 
	  

Repstad uttrycker sina tvivel till val som forskaren gör av bekvämlighet, i detta fall 
observationer på en bokbuss och intervjuer med personal som det finns en bekantskap 
med (2008, s.37). Då observation görs i dessa förhållanden bör det finnas i åtanke vid 
presentation av resultaten för att inte kompromissa med de resultat som läggs fram (s. 
40). En medvetenhet att behålla objektiviteten var närvarande under hela processen och 
då arbetet inte gjorts i uppdrag för verksamheten i fråga utan på eget bevåg anser jag att 
den största möjliga objektivitet vidhållits. 

Margaretha Ullström har i boken ”Samtal på bibliotek” ett kapitel om samtalen på 
arbetsplatsen och mellan kollegor. Hon talar om att förståelsen för det egna arbetet ökas 
genom dokumentation och reflektion av personalen själva (2005, s.43). Personalen i 
bokbussen har en konstant dialog om hur verksamheten fungerar men hur de kan 
påverka sin egen situation beror dock på vilka problem som uppstår. Som tidigare 
angivits har de större möjligheter att påverka inom gruppen än utanför då de som en 
mindre enhet ingår i verksamheten av stadsbiblioteket som en av dess filialer. 

I relation till bokbussen som mötesplats skriver Stigendal (2008) om den personliga 
relationens betydelse mellan personalen och användaren och jämför att komma in i 
samhället med att komma in i det fysiska biblioteket. Om då biblioteket ska fungera 
som en mötesplats är personalen en nödvändighet enligt författaren. Vid en avsaknad av 
personal att samspråka med och otillgänglighet för referensfrågor försvagas 
delaktigheten för ett innanförskap (2008, s.75). På bokbussen speglas innanförskapet av 
att vara delaktig och begagna bokbussens tjänster. Ett utanförskap bekräftas i saknaden 
av ett deltagande av de tjänster som bokbussen tillhandahåller. Sven Nilssons 
rekommendationer att ta vara på bibliotekets möjligheter i den 12 år gamla skriften 
”Bibliotek- mötesplats i rum och tid” kan även den appliceras på bokbussens funktion 
som mötesplats. Till sin begränsning av tid vid varje hållplats kan den knappast vara det 
Nilsson menar med öppenhet i form av tidningsrum och läsesalar men dock en öppenhet 
i form av tillgänglighet och personlig service (s. 77). 

I observationerna såväl som i intervjuerna märktes bokbussens för och nackdelar med 
att vara en filial och stå lite för sig självt. Då det inom gruppen existerar stor frihet att 
påverka verksamhetens arbete visar dock samtal mellan personalen på enhetens litenhet 
i jämförelse med den övergripande biblioteksverksamheten och svårigheten med att få 
assistans inom vissa avdelningar då stadsbiblioteket prioriteras högre. Å andra sidan 
visar bokbussen med sin mindre storlek en personlig och familjär atmosfär. I båda 
magisteruppsatserna ”Ska vi träffas på biblioteket” av Carlsson och Persson (2001) och 
”Bokbussens värde och funktion” av Anderson & Jonsson bekräftas att en filial har ett 
närmare förhållande till sina låntagare än ett större bibliotek. De visar också en liknande 
bild av bokbussen som mötesplats till vad som framkommit i denna uppsats. Intervjuer 
med både personal och låntagare visar på att bokbussen har en viktig funktion som 
mötesplats för sina låntagare. Ullström talar om minskandet av kontakt då större 
bibliotek har installerat självbetjäningsapparater (s. 77). Dessa negativa effekter märks 
inte av på bokbussen då alla utlån sker via biblioteksassistenten. Hon talar också om 
vikten att kunna konversera med barn och ungdomar, att vara lyhörd och förstående. 
Personalen på bokbussen har genom skol- och förskoleturer en vana med barn och de 
barn som besöker kvällsturerna på bokbussen känner ofta personalen från skolturerna. 

Mellan personalen och låntagarna är det ett av de viktigaste mötena sker. Både i 
intervjuerna och i mina observationer märkte jag att personalen känner av vilka 
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låntagare som har behov av samtal och inte. Personalen är mycket skicklig enligt min 
mening på att se alla låntagare, vuxna som barn och vilket slags möte som är lämpligt 
och komfortabelt för dem. Ingen kommer in eller går ut ur bussen obemärkt, alla hälsas 
på och sägs hejdå till när de går. Detta kan naturligtvis vara på gott och ont men jag tror 
de låntagare som kommer till bussen gör detta mycket på grund av den högst personliga 
servicen. En i personalen nämner också detta i intervjun, att ”det är mycket lättare att ge 
bra service när man känner låntagaren”. Ullström talar i ett kapitel i sin bok om 
servicesamtal och lokalens klimat för en positiv utgång. Hon menar att låntagaren 
behöver få en positiv bekräftelse och känna bibliotekets tillgänglighet (s. 76f). 
Bokbussens personal är inte tvungen att gång på gång etablera denna kontakt då den 
redan finns. Återkommande låntagare har istället ett fortlöpande samtal med personalen 
och är inte heller tvungna till att varje gång förklara vad för slags litteratur de är ute 
efter. De samtal som utspelar sig mellan låntagaren och personalen är ofta relaterade till 
lån av diverse media men även personliga samtal om hälsan eller familjen.  

De möten och samtal som sker på bokbussen mellan låntagarna är karaktäristiskt på 
grund av den familjära atmosfären. Man får en känsla av att man är mitt i ett samtal med 
en person som redan är bekant även om så inte är fallet. David Lankes et al (2007) talar 
om ett tillgängliggörande av information skapar kunskap. En demokratisk funktion fylls 
i och med detta tillhandahållande av kunskap och märks då attityden på bokbussen är 
inkluderande av alla de som befinner sig där. 

Kenneally och Payne (2000) visar betydelsen av bokbussen som mötesplats på 
landsbygden och vad det betyder för användarna då andra naturliga mötesplatser som 
affärer och postkontor försvinner. Möten mellan låntagare ses som viktig av personalen 
då flera av respondenterna nämner i intervjuerna att kontakten med bokbussen är en av 
de få sociala nätverk äldre människor på landsbygden har. Vid nedläggningen av en 
tidigare bokbusstur märktes enligt personalen en stor besvikelse från låntagarna. 

 

6.3 Analys med Andersson och Skot-Hansens modell 
 
Modellen över bibliotekets profiler beskrivs ingående i avsnitt 3.1.och representeras av 
Figur 1. De delar av modellen som jag anser mest relevant att applicera på bokbussen då 
det gäller mina resultat av mina observationer och intervjuer på bokbussen och med 
dess personal är kulturcentret och det sociala centret. Även om bokbussen kan upplevas 
som ett kunskapscenter och ett informationscenter anser jag att kulturcentret och det 
sociala centret framträder mer tydligt representerat i mina resultat. 

Kulturcenter 

Kulturcentret är inte representerat då det gäller kultur i form av utställningar och 
arrangemang då det gäller denna bokbuss på grund av bl. a platsbrist. Det finns en 
monter på ca 60*60 cm som utsmyckas av bibliotekarien med aktuella utställningar i 
förhållande till årstiderna och högtidsdagar med boktips. Däremot informeras det om 
kulturella händelser som sker runtomkring i kommunen, se informationscenter nedan. 
Kultur i form av upplevelser och egen identitet i form av läsning av skönlitteratur är den 
största delen av bokbussens funktion. Här är kulturcentret i Anderssons och Skot-
Hansens modell starkt representerat. Bokbussen har även ett bestånd av facklitteratur, 
dataspel och månadsmagasin som kan lånas lika länge som övrigt bestånd. Det finns 
också ett musikutbud representerat av cd-skivor i ett flertal olika genrer. Nyligen har 
bokbussen börjat med att köpa in egna dvd-filmer då de förut har fått låna in av 
stadsbiblioteket. Biblioteksprofilen kulturcentret som helhet utövas flitigt på bokbussen. 
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Samtal och möten som visar på att kulturcentret har en plats på bokbussen är t ex de 
referenssamtal om böcker som sker. 

Kunskapscenter  

Kunskapscentret som står för utbildning och upplysning i bibliotekets profil är företrätt 
på bokbussen till stor del genom facklitteraturen. Bokbussen kan förse studenter och 
andra låntagare med litteratur för vidareutbildning men lånar då in aktuell litteratur från 
stadsbiblioteket eller andra filialer. Bokbussen köper inte själv in kurslitteratur. Det 
egna lärandet är dock något som är mer närvarande då facklitteratur är en del av 
bokbussens egna bestånd. Andersson & Skot-Hansen klargör att kunskapscentret också 
kan användas av informella utbildningar, så som det livslånga lärandet (1994, s. 17). 
Kunskapscentret är representerat av låntagares informationssökning och utbildning både 
i formell och privat form i bokbussen. 

Informationscenter 

Bokbussens dörr och ingång är uppdaterad med arrangemang som anordnas i 
kommunen. Det kan vara allt ifrån författarbesök till konserter som sker på 
stadsbiblioteket eller andra kulturhus. Informationen som erbjuds på bokbussen är till 
stor del information om den egna verksamheten, bokbussen och dess service. 
Informationscentret är den profil i Andersson & Skot- Hansens modell som 
representeras till mindre del på bokbussen. Samtal och möten som visar på 
informationscentret i bokbussen är de samtal då information står i fokus, 
samhällsinformation eller information gällande den egna bildningen. 
Informationscentret är det center som tillsammans med kunskapscentret som framgår i 
ringare omfattning av profilerna på bokbussen. 

Socialt center 

Det sociala centret är starkt förknippad med bokbussen, den representeras av aktiviteten 
mellan låntagarna och personalen men även mellan låntagarna själva. Mötet med 
låntagarna blir enligt personalen på ett mer personligt plan än på stadsbiblioteket. Tre av 
de fyra respondenterna arbetar även inne på stadsbiblioteket och samtliga håller med om 
att anonymiteten är större på stadsbiblioteket. Ett mindre bibliotek visar på en mer intim 
miljö (jfr Carlsson & Persson, 2001). Då stadsbiblioteket nyss installerat 
självbelåningsapparater som ska användas av alla låntagare då personalen ska fokusera 
på andra arbetsuppgifter tros den personliga kontakten minska ännu mer. Samtal och 
möten som visar på det sociala centret är tydligt representerat mellan personal och 
låntagare. Vid en jämförelse av Ljødals och Andersson & Skot-Hansens modeller av 
bibliotekets profiler så kan de sammanliknas i Andersson & Skot-Hansens kulturcentret 
och Ljødals värderingsbaserade rum. Båda profiler sätter individen, upplevelsen och 
identiteten i denna kategori. Det sociala rummet eller centret förekommer i båda 
modeller. Ljødals politologiska rum är närmast Andersson & Skot-Hansens 
kunskapscenter som också kan ingå i Ljørals ”lærings” rum med personlig utveckling 
och demokrati som basvärden.  

7 Forskningsfrågor och sammanfattning 
 
I detta avsnitt återknyts till forskningsfrågorna från 1.3 och en sammanfattning av 
studien framställs med de mest frekventa samtalsvariationerna. 
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Den övergripande forskningsfrågan ”Vad är karaktäristiskt med de möten och samtal 
som äger rum på bokbussen? ” besvaras i denna uppsats av tre underfrågor som återges 
nedan följt av en sammanfattning av resultaten från undersökningen. 

De underfrågor jag ställde i den här uppsatsen var: 

• Hur ser möten/samtal ut mellan personalen? 
 

• Hur ser möten/samtal ut mellan personalen och låntagarna? 
 

• Hur ser möten/samtal ut låntagare emellan? 

7.1 Sammanfattning 
 
Vad är det då för slags samtal som sker på en bokbuss? Nedan följer de mönster som 
framträtt under observationerna på bokbussen och i intervjuerna med bokbussens 
personal. 

Det är lånerelaterade samtal, allt som rör låntagarens lån av bokbussens bestånd. 
Referenssamtal, att reservera en bok och boktips är också frekvent förekommande.  

Det är informativa samtal då personalen informerar om att kommande bokbussturer är 
inställda eller distribuering av tidtabeller till en ny användare så att de kan bli 
regelbundna besökare av bokbussen. 

Det är personliga samtal då personalen konverserar med låntagarna om hälsan eller om 
den övriga familjen. De personliga samtalen kan också vara av mer ytligt prat som 
vädret men kan även vara en händelse i omvärlden som påverkar. En rättegång som var 
aktuell i media var ett samtalsämne ett flertal gånger under observationerna. 

I mina resultat ser jag lite skillnad på de samtal som sker mellan de tre olika grupperna. 
Personalen samtalar oftast med varandra om saker som relaterar till arbetet, rent 
praktiska uppgifter som har med deras dagliga arbete att göra. Det kan även vara sådant 
som är i relation till låntagare och servicen till dem, böcker som ska tas in och lagas osv. 
Personalen arbetar tätt på en liten yta när de är ute och åker med bussen och det är av 
vikt att bibliotekarierna och biblioteksassistenterna trivs med varandra.  

De samtal och möten som sker låntagarna emellan kan skilja sig avsevärt beroende på 
vad för slags stämning det är på den hållplatsen det är frågan om. I observationerna såg 
jag allt från låntagare som kom in och inte pratade med någon annan låntagare och 
knappt med personalen till låntagare som berättade för personalen hur hela deras dag 
hade varit. I intervjuerna framgår att personalen upplever det som att de nästan är 
överflödiga på vissa hållplatser då låntagarna använder bokbussen som vilken 
mötesplats som helst och personalen endast intar en roll av servicepersonal. I andra fall 
är det personalen som är de drivande i de samtal som sker med de låntagare som 
besöker bokbussen. 

Det som är karaktäristiskt med bokbussen om man gör en jämförelse med ett 
stadsbibliotek är den personliga kontakten både personal och den som är låntagare får. 
En låntagare som är regelbunden besökare till bokbussen lär känna personalen och vice 
versa. Bibliotekarien får en djupare kunskap om vad låntagaren har läst och vad denne 
har för lånepreferenser. Det är lättare att rekommendera böcker till en låntagare man har 
en relation till. Dock nämner majoriteten av de anställda på bokbussen att det är både på 
gott och ont att lära känna sina låntagare på ett mer personligt plan. 
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8 Förslag till vidare forskning 
 
Hur samtal och möten ter sig på en bokbuss är en symbios som skapas av dess personal 
och låntagare. Dessa möten säger mycket om samhället i stort. Om man ser till både 
Andersson och Skot-Hansen, Ljødal och även Jochumsen och Rasmussen så bekräftar 
de var för sig att bibliotek har en social och demokratisk roll, en kulturell roll men också 
en utbildningsroll. Författarna har var för sig skilda benämningar på de olika rollerna 
dock framträder snarlika roller på flera håll i forskningen. Jag skulle vilja med ett vidare 
arbete jämföra flera områden av bokbussar i samma anda som jag gjort i denna uppsats. 

Ett förslag till vidare forskning för samtal och möte på bokbussen hade kunnat vara att 
inom samma län eller skilda delar av landet jämföra ett flertal bokbussar och se 
skillnader och likheter. En undersökning på minst tre eller fyra bokbussar runt om i 
landet torde ge en intressant och mer omfattande bild av bokbussens roll som 
mötesplats. Denna uppsats fokuserar medvetet endast på personalens syn på bokbussens 
samtal och möten. Ett ytterligare forskningsområde hade därmed varit en undersökning 
med enbart låntagarna och användarnas perspektiv på bokbussen som en social 
plattform. 
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Bilaga 1 
 
Observationsplan	  

	  

Några punkter att notera vid observation: 

Vad handlar samtalen om? 

Vem är det som samtalar och vem samtalar de med? 

Vem inledde samtalet? 

Är det ett personligt samtal, känns det som om de som talar har en djupare relation? 

Är låntagaren ensam eller i sällskap med någon? 

Verkar låntagaren nöjd med den service som tillhandahålls? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågorna skickades i förväg till samtliga respondenter så att de kunde förbereda 
sig om så önskades. 

 
Titel: (alternativ: bibliotekarie, biblioteksassistent) 
 
Antal år anställd på bokbussen: 
 
Vad har du haft för tidigare arbete/erfarenheter?  
Följdfrågor vid tveksamheter: har du t ex jobbat på någon annan bokbuss än den du 

arbetar på nu? Vad för andra bibliotek har du arbetat på? Har du arbetat inom 
andra sektorer?): 

 
Vad finns det för fördelar med ditt arbete? 
 
Vad finns det för nackdelar?  
 
Berätta om typiska möten du haft/har på bussen: 
 
Berätta om ett ovanligt/minnesvärt möte: 
 
Beroende på hur svaret blir, eventuella följdfrågor: 
 
Negativt:  
Följdfrågor: Varför tror du att mötet blev negativt? Kunde du gjort något 

annorlunda? Vad fick du för erfarenhet som du kunde ta med dig vidare? 
 
Positivt: 
Följdfrågor: Varför tror du mötet blev positivt? Vad fick du för erfarenhet som du 

kunde ta med dig vidare? 
 
Vad tror du att samtalen och mötena på bokbussen betyder för låntagarna? 
 
Vad ser du i bokbussens framtid: hur tror du utvecklingen kommer att se ut? 
Vad tror du händer om bokbussen försvinner som mötesplats?  
 
Hur skiljer sig mötena/samtalen på bussen i förhållande till stadsbiblioteket? 

 

 

 

 

 

 

 


