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Abstract: The aim of this bachelor’s thesis is to investigate how the activi-

ties of the public library are portrayed by the Swedish press. It 
poses the following questions: What kinds of public library activ-
ities are portrayed in the Swedish press? What image does this 
depiction purvey to the general public about the societal role of 
public libraries? 

  
 A model of four library spaces developed by Skot-Hansen, Hve-

negaard Rasmussen, and Jochumsen is used as the theoretical 
framework for this study. Qualitative content analysis is applied 
to 173 Swedish newspaper articles that describe public library ac-
tivities.  

 
The analysis reveals that articles about many kinds of public li-
brary activities get published in the Swedish press, but that some 
activities occur more frequently than others. Articles depicting 
the public library as a place of literature, a place for lectures, and 
as a place where you can spend your free time are common, 
whereas articles depicting the library as a place for seeking in-
formation are rare.  
 
The essay concludes that if the public libraries want the press to 
give an accurate account of the roles of the modern public library, 
they need to make sure that more articles are published which 
highlight the library’s role not only as a tool for entertaining peo-
ple, but also for empowering them. 
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1. Inledning 
 

Vårt samhälle har under de senaste 150 åren genomgått stora förändringar. Från att ha 
varit ett förindustriellt land dominerat av jordbruk har Sverige under 1900-talet gått via 
utvecklingen av industrisamhället till det många av oss i dag kallar ett informations-, 
eller kunskapssamhälle. I takt med att samhället förändrats har även folkbiblioteken 
gjort det. Med rötterna i 1800-talets religiöst orienterade sockenbibliotek och 
folkrörelsernas bildningsfrämjande bibliotek har folkbiblioteken under 1900-talet 
utvecklats och i takt med politiska förändringar och teknologiska landvinningar  fått 
anpassa sin verksamhet och sina roller för att förbli ständigt relevanta hos samhällets 
medborgare. Nuförtiden fungerar folkbiblioteken inte bara som bokförvarare och 
litteraturförmedlare; de är också platser där människor kan mötas, diskutera, inspireras, 
skapa - eller bara vara. För att folkbiblioteken ska användas på bästa möjliga sätt av 
störst möjliga antal människor är det viktigt att så många som möjligt vet vad 
folkbiblioteken har att erbjuda – att de har en så korrekt bild av folkbibliotekens 
verksamhet som möjligt. 

I Sverige läser över 80 procent av befolkningen varje dag någon sorts dagstidning 
(Hadenius 2009, s. 348). I världen är det endast befolkningen i Norge, Finland och 
Japan som läser tidningen i liknande utsträckning (ibid., s. 132). Med så pass stor 
räckvidd ter sig dagspressen vara ett möjligt medium för att påverka vilken bild 
människor i Sverige har rörande folkbibliotekens verksamhet och institutionens roller i 
samhället. Ett grundantagande för detta påstående är dock att medierna har makt att 
påverka människors verklighetsuppfattning. 

Medias effekt på människor har inom medie- och kommunikationsvetenskapen studerats 
sedan 1920-talet. Sedan dess har det gjorts mycket forskning i ämnet - enligt en del 
beräkningar har så pass många som 4000 studier publicerats som alla handlar om något 
slags mediepåverkan (eng. mass media effect). En populär föreställning inom den tidiga 
forskningen var att medier hade en direkt och skarp påverkan på människor. Denna 
föreställning hade sin grund i massamhällsteorin (eng. mass society theory) enligt vilket 
människorna i samhället på grund av industralisering och urbanisering förvandlats till en 
homogen, påverkbar massa (Lim & Kim 2011, s 315). I och med nya medier så som 
radio och film späddes denna bild på ytterligare - ofta inte genom vetenskaplig 
forskning utan på grund av faktiska händelser. Ett exempel är då Orson Welles 1937 
spelade upp en radiosänding baserad på H.G. Wells bok Världarnas krig. Genom att 
inleda pjäsen som om det rörde sig om en nyhetssändning om att utomjordingar 
invaderat USA skapade han masshysteri i stora delar av landet (Lim & Kim 2011, s. 
315f). En helomvändning inom forskningen om mediepåverkan kom dock 1944 då 
Lazarfeld och hans kollegor publicerade en studie som rapporterade att media inte hade 
någon direkt påverkan på hur folk röstade i USA:s presidentval 1940 (ibid., s. 316). 
Sedan dess har forskarnas åsikter om mediepåverkan varit blandad, med vissa som 
menar att medierna har en begränsad eller minimal effekt på människors uppfattningar, 
medan andra menar att effekten är stark och direkt (ibid.). 
 
Trots den stora mängden forskning har fältet ännu inte enats om en enhetlig definition 
av begreppet mediepåverkan (Potter 2011, s. 896), men ett av de tydligaste försöken 
som finns är gjort av McQuail, som säger att mediepåverkan är "konsekvenserna eller 
utkomsten av verkandet av, eller exponering för, massmedia vare sig medvetet eller 
omedvetet" (Potter 2011, s. 902, min översättning). 
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Utöver begreppsförvirringen kan man enligt Bryant och Cummings (2011, s. 2) även 
konstatera att teoribildningen inom forskningsområdet har problem. De menar att det är 
svårt att enas om vilka teorier som är forskningsområdet mest använda, och konstaterar 
även att det i större delen av alla artiklar som publiceras saknas hänvisningar till någon 
teori alls (ibid.). 
 
Kan man med denna spridda begrepps- och teoribildning då verkligen vara säker på att 
det existerar någon mediepåverkan över huvud taget? Enligt Allen & Casey (2011, s.31) 
är svaret på denna fråga ja - nästan alla metaanalyser som gjorts inom området visar att  
medier faktiskt har påvisbara effekter på sina konsumenter.   
 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
Ett grundantagande för denna uppsats är att dagspressen förmedlar en bild av 
folkbiblioteket, och att denna bild förmedlas genom vilken sorts biblioteksverksamhet 
som får utrymme i artiklar och reportage. Genom mediepåverkan kan bilden bidra till att 
forma människors uppfattningar och åsikter om bibliotek, vilket i förlängningen kan 
påverka inte bara på vilka sätt och hur ofta människor använder folkbiblioteken, utan 
också de politiska beslut som tas rörande folkbiblioteken på både kommunal, regional 
och statlig nivå. 
 
Syftet med denna studie är således att undersöka vilken bild den svenska dagspressen 
ger av folkbibliotekens verksamhet. Frågeställningarna lyder: 

• Vilka delar av folkbibliotekens verksamhet får utrymme i svensk dagspress? 

• Vilken bild av bibliotekets roll i samhället förmedlas genom dagspressens 
 rapportering om folkbiblioteksverksamhet? 

 

1.2 Problemavgränsningar 
 

Denna studie undersöker vilken bild dagspressen ger av folkbibliotek och studien 
innefattar således inte artiklar som rör universitetsbibliotek, skolbibliotek eller olika 
sorters specialbibliotek. 

Denna studie har inte för avsikt att undersöka hur stor effekt dagspressesens förmedlade 
bild av bibliotekens roller har på tidningsläsare. Det är däremot ett grundläggande 
antagande för studien att den bild dagspressen ger av folkbibliotekens verksamhet har 
en effekt på allmänhetens uppfattningar och kännedom om bibliotekets roller. 

Vidare undersöks inte debattartiklar eller ledare i studien. Debattartiklar och ledare är av 
en personlig karaktär och har ofta som syfte att argumentera för vad bibliotek bör ha för 
funktion i samhället, och är således ingen direktrapportering om vad som faktiskt sker 
där. Det finns även sedan tidigare ett flertal analyser av biblioteksdebatten i svensk 
dagspress (se exempelvis Hedemark 2009 och Lindstam 1998). Ännu en anledning att 
studera främst reportage om biblioteksverksamhet är att dessa ofta återfinns i 
dagstidningars lokaldel, vilket enligt Hadenius (2009, s. 351) är den mest lästa delen i 
dagspressens tidningar. 
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1.3 Centrala begrepp 
 

Med biblioteksverksamhet menas i denna studie all verksamhet som sker inom ett 
folkbiblioteks lokaler, eller i dess regi. Detta innefattar således vanlig basverksamhet så 
som utlåning, medieinköp och informationsförmedling, liksom programverksamhet med 
planerade aktiviter och evenemang. 
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel ges en kort översikt av hur det svenska folkbiblioteket och dess roller 
utvecklats och förändrats under de senaste 150 åren. Därefter presenteras forskning som 
redan gjorts rörande hur folkbibliotek framställs i den svenska dagspressen. 

 

2.1 Folkbibliotekets roller genom tiderna 
 

I detta avsnitt ges en bild av hur folkbibliotekens roller förändrats genom tiderna och 
under vilka samhälleliga förutsättningar folkbiblioteken bedriver sin verksamhet i dag. 
 

2.1.1 Tidiga roller 
 
Biblioteksverksamhet för allmänheten har i Sverige en lång historia. Redan på 1700-
talets slut  finns spridda kyrkliga intitativ som arbetar med att sprida litteratur till 
allmogen, men det är i och med att folkskolestadgan 1842 uppmuntrar till 
biblioteksverksamhet som bibliotek får större spridning. De bibliotek som bildas i 
stadgans kölvatten är så kallade sockenbibliotek – offentligt finansierade, men ofta små, 
boksamlingar med litteratur av kyrklig, moraliskt uppbyggande karaktär. Ett alternativ 
till dessa bibliotek växer fram under senare hälften av 1800-talet i och med  att de 
växande folkrörelserna börjar bedriva biblioteksverksamhet. Folkrörelsernas bibliotek 
tillhandahåller till skillnad från sockenbiblioteken också annat än litteratur av religiös 
karaktär. I syfte att bilda sina användare till aktiva och demokratiskt delaktiga 
medborgare finns litteratur om ekonomi och samhällsfrågor, något som medför en mer 
identitetsskapande verksamhet än den sockenbiblioteken erbjöd (Hansson 2005, s. 19f). 
Den reformistiska andan delas inte bara av folkrörelserna, utan även av statsmakten, 
som inser att bibliotek under denna tid av ökad demokratisering och utvidgad rösträtt 
kan ha en bildande och lugnande effekt på befolkningen; biblioteken kan ge människor 
ett meningsfullt tidsfördriv, hålla dem borta från krogen, stärka dem i deras 
fosterlandskärlek och göra dem mindre påverkbara för demagoger och folkuppviglare 
(Torstensson 2010, s. 144). Det är denna reformistiska anda som leder till att bibliotek 
kan börja söka statliga bidrag 1905 (Hansson 2005, s. 19f).   
 
Folkbibliotek liknande dem vi har i dag influeras dock mer av USA:s public library-
idéer än av sockenbibliotekens och folkrörelsernas verksamhet (Hansson 2005, s. 20). 
Mycket tack vare böcker och utredningar av Valfrid Palmgren, som under en studieresa 
till USA ser public library-verksamheten på plats, får dessa idéer genomslag även i 
Sverige. Detta leder till kommunalt finansierade folkbibliotek vars ideal är fri litteratur 
åt alla samhällsklasser, läsplatser och speciell verksamhet riktad mot barn (ibid., s. 20f) 
 
Ännu en förändring av folkbibliotekens verksamhet sker mot slutet av 1950-talet, då 
biblioteken börjar med så kallad uppsökande verksamhet (Hansson 2005, s. 22ff). I 
stället för att som traditionellt varit fallet låta användarna komma till biblioteken, börjar 
nu i stället biblioteken att komma till användarna genom att åka ut med böcker och 
bokprat till landsbygden i syfte att nå ut till människor utan tillgång till ett närliggande 
folkbibliotek (ibid.). 
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Under 1970-talet går folkbiblioteken från att vara en främst bildningsfrämjande 
institution till att bli ett nav för kulturverksamhet. Detta sker mycket tack vare en ny 
kulturpolitik som flyttar över folkbiblioteken från den bildningspolitiska till den 
kulturpolitiska domänen. Biblioteken blir en sorts kulturhus där flera olika sorters 
verksamheter äger rum utöver utlån av böcker och tillhandahållande av studieplatser och 
god litteratur (Frenander 2012, s. 74). 
 

2.1.2 Ökad komplexitet 
 
Under 80- och 90-talen förändras bibliotekens verksamhet ytterligare. Då 
informationsteknologin får sitt definitiva genombrott blir bibliotekens roll som 
informationscentral reaktualiserad och en schism mellan folkbilbioteken som 
kulturinstitution och informationscentral uppstår – något som resulterar i att en komplex 
bild av bibliotekens verksamhet växer fram (Hansson 2005, s. 30f). 
 
Ett försök att skapa klarhet i denna komplexa bild görs i mitten av 90-talet av 
bilioteksforskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen, då de i rapporten Det 
lokale bibliotek - afvikling eller udvikling (1994) presenterar en modell över det lokala 
bibliotekets roller i det nya informations- och kunskapssamhället. Modellen delar in 
bibliotekens verksamhet i fyra olika områden som korresponderar mot olika aspekter av 
bibliotekens uppdrag och syften i samhället. De fyra områdena är: 
 
Kulturcentrum. Biblioteket är en plats för konstnärliga upplevelser och konstnärligt 
skapande. Kan ta sig uttryck genom att biblioteket används till utställningar, verkstäder, 
möteslokaler, övningsrum med mera.   
 
Kunskapscentrum. Biblioteket är en  plats för utbildning och upplysning. Uttrycks 
genom tillhandahållande av material till studier, tillgång till studieplatser och hjälp med 
informationssökning. 
 
Informationscentrum. Biblioteket är en tillhandahållare av information till så väl 
allmänheten som enskilda användare. Detta sker genom exempelvis referensservice och 
föremedling av samhällsinformation och turistinformation.    
 
Socialt centrum. Biblioteket  är en plats för vardagens sociala liv. Det kan vara en 
mötesplats där människor tillåts tillbringa sin tid utan krav; det kan ge rådgivning och 
stöd, och det kan jobba med uppsökande verksamhet för att nå eftersatta grupper i 
samhället (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 12-19). 
 
Andersson och Skot-Hansen menar att dessa fyra roller samspelar med och överlappar 
varandra. Det är inte möjligt för ett bibliotek att ha endast en av de fyra rollerna, men 
varje bibliotek måste självt utforma sin verksamhet så att det passar sin lokala 
omgivning, samtidigt som man uppfyller de riktlinjer som ges från politiskt håll och tar 
vara på den kompetens som finns hos personalen (Andersson & Skot-Hansen, s. 248). 
 



6 
 

 

2.1.3 Nya tider och globalisering 
 

Anders Frenander menar att folkbiblioteken med 2000-talets inträdande går in i ännu en 
fas. Mycket på grund av den explosionsartade utvecklingen av digital informations- och 
kommunikationsteknologi är det en fas som präglas av globalisering – både ekonomiskt, 
politiskt och kulturellt (2012, s. 77). Enligt  Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen 
(2012, s. 588) präglas de senaste 10-15 åren, utöver globalisering, även av 
detraditonalisering, kulturell frigörelse och en rörelse mot ett mer mångkulturellt 
samhälle. 
 
Just utvecklingen av det mångkulturella samhället, menar Ragnar Audunson (2005), är 
en faktor som gör folkbiblioteken aktuella nu mer än någonsin. I sin artikel The public 
library as a meeting place in a multicultural and digital context – the necessity of low 
intensive meeting places understryker han bibliotekens roll som en lågintensiv 
mötesplats. En lågintensiv mötesplats är en plats där människor kan mötas och knyta 
kontakter och utbyta erfarenheter oavsett etnisk härkomst, social status eller ålder. Till 
skillnad från högintensiva mötesplatser där man endast interagerar med människor 
tillhörande samma sociala grupp som en själv, kan lågintensiva mötesplatser fungera 
som en brygga mellan alla samhällets grupper. Audunsson menar att dessa mötesplatser 
är livsviktiga för att ett demokratiskt samhälle ska kunna fungera, eftersom de skapar en 
känsla av samhörighet och en gemensam värdegund mellan grupper som utan dessa 
mötesplatser inte skulle ha någon möjlighet att upptäcka att de faktiskt har något 
gemensamt.   
 
Under de senaste 20 åren har samhällsutvecklingen dessutom gått mer och mer mot  ett 
upplevelsesamhälle där upplevelser och erfarenheter får en allt större plats i människors 
vardagliga liv (Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen 2012, s.590). 
Upplevelsesamhället märks bland annat av i näringslivet där det oftast inte längre räcker 
för ett företag att erbjuda en produkt eller en tjänst – det krävs även en koppling mellan   
varan till en känslomässig upplevelse.  Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen menar 
att denna upplevelsetrend också får konsekvenser för biblioteket; för att kunna 
konkurrera med andra företag och platser som ger merupplevelser måste även 
biblioteken göra detsamma (2012, s. 590). 
 
Sammanfattningsvis har alltså folkbibliotekens roller och verksamhet ständigt 
omvärderats och förändrats under årens lopp 
 
Inspirerade av de radikala förändringarna i samhället de senaste åren har Jochumsen, 
Rasmussen och Skot-Hansen (2012) utvecklat en ny analysmodell för folkbiblioteket 
som institution. Modellen räknar upp fyra huvudsyften, eller mål, för folkbibliotekens 
verksamhet. Modellen används i denna studie som ett redskap för att analysera den bild 
dagspressen ger av folkbibliotekens verksamhet och presenteras i sin helhet i kapitel tre. 
 

2.2 Folkbiblioteket i dagspressen 
 

I detta avsnitt presenteras ett urval av biblioteks- och informationsvetenskaplig 
forskning som gjorts om folkbiblioteken i dagspressen. 



7 
 

 
I avhandlingen Det föreställda folkbiblioteket undersöker Åse Hedemark (2009) debatter 
och diskurser om folkbiblioteket i svensk TV, radio och dagspress mellan 1970-2006. 
Hon finner att den bokliga diskursen - främst förknippad med koncept som den skrivna 
boken och god litteratur - finns med i debatten under alla år. Den tidiga debatten under 
70-talet präglas även av allaktivetsdiskursen, enligt vilken  folkbiblioteken borde 
fungera som platser för diverse kulturella och politiska aktiviteter. På 80-talet gör den 
informationsförmedlande diskursen entré i debatten. Denna diskurs stannar i debatten 
under hela 90-talet och argumenterar för att biblioteken bör prioritera ny teknik och 
främst syssla med förmedlingen av information oavsett på vilket medium informationen 
är lagrad. Hedenmark identifierar även att debatterna genom alla år främst förs av 
författare, medan bibliotekarier och andra biblioteksanställda inte alls syns till i dem i 
samma sträckning. 
 
Utöver de olika diskurserna finner Hedenmark även att flera av folkbibliotets viktiga 
roller inte syns alls i media. Bibliotekets funktion som mötesplats nämns till exempel 
inte alls i debatterna och inte heller dess roll att underlätta integration mellan olika 
samhällsskikt får något utrymme i medierna. Hedenmark menar att den dominerande 
bokdiskursen kan vara ett aber för folkbiblioteket i längden, eftersom den riskerar att 
leda till att samhället endast förknippar bibliotek med böcker, villken i en tid då allt blir 
mer och mer digitaliserat kan leda till att folkbiblioteken förlorar sin legitimitet i 
befolkningens och politikernas ögon. För att undvika detta krävs enligt Hedenmark en 
öppnare debatt där även bibliotekarier tar plats i medierna (Hedenmark 2009). 
 
Lindstam undersöker i sin magisteruppsats från 1998 vilka bilder av svenska 
folkbibliotek och biblioteksområdet som förmedlas av dagspressen. Med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys analyserar hon 45 artiklar från sex rikstäckande svenska 
dagstidningar. Ett kriterium för de valda artiklarna var att de var tvungna att handla om 
allmänna biblioteksfrågor och inte lokala – något som gjorde att de flesta av de 
analyserade artiklarna är av debattslag. Lindstam finner fyra huvudsakliga 
ämnesgrupper för artiklarna: "bibliotekens litterära inköp och kvalité", "IT och 
upphovsrätten", "kulturpropositionen och bibliotekslagen" samt "barn och deras 
rättighet till böcker". Vidare identifierar hon inom ämnesgrupperna fem olika bilder av 
folkbiblioteket som förmedlades i dagspressen: 
 
1. Biblioteket som kvalitetslitteraturens fiende 
Kvalitetslitteratur har i svenska bibliotek fått stryka på foten för dyra IT-satsningar, 
kurs- och underhållningslitteratur. 
2. Biblioteket som allmänhetens tjänare 
Biblioteken köper in det som allmänheten efterfrågar och servar alla oavsett ålder, yrke, 
kön och etnicitet. 
3. Biblioteket som skolans förlängda arm 
När skolans budget krymps får biblioteken bistå med läsfrämjande verksamheter. 
Dessutom gör det ökande antalet vuxenstuderande att mycket av bibliotekens resurser 
läggs på att finna kurslitteratur till dessa 
4. Biblioteket som politikernas nickedocka 
Kommunalpolitikerna styr och folkbiblioteken tvingas anpassa sin verksamhet efter 
deras önskemål och krav för att få fortsatta anslag. 
5. Biblioteket som informations- och kunskapscentral 
Folkbiblioteket är viktigt som informations- och kunskapscentral. Denna roll hotas av 
bland annat problemet med upphovsrättsskydd för digitala medier. 
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Lindstam menar också att debatten som förs i dagstidningarna ger en förenklad bild av 
folkbiblioteken och att deras verksamhet i verkligen är mer mångfasetterad än vad den 
beskrivs som i artiklarna. Vidare poängterar hon att i debatten om folkbibliotek så 
skyller kulturpersoner på bibliotekarier, medan bibliotekarier skyller på politiker, som i 
sin tur lyser med sin frånvaro i debatten (Lindstam 1998). 
 
I en kandidatuppsats från 2012 undersöker Iburg hur debatten om folkbiblioteket som 
mötesplats ser ut i den svenska dagspressen. Efter en kvalitativ innehållsanalys av 18 
artiklar publicerade mellan 2006-2012 finner hon tre teman i debatten: mötesplatsen 
som ett værested, mötesplatsen som inkludering/gemenskap och mötesplatsen som ett 
upplevelse- och aktivitetshus. Mötesplatsen som ett  værested understryker vikten av 
biblioteken som en plats att vara på utan särskilda krav på vad man måste göra. 
Mötesplatsen som inkludering/gemenskap belyser bibliotekens funktion som en plats 
där människor alla samhällets grupper kan mötas och interagera. Mötesplatsen som ett 
upplevelse- och aktivitetshus poängterar att ett biblioteks funktion som mötesplats är 
starkt kopplat till hur dess programverksamhet ser ut. Iburg menar vidare att analysen av 
artiklarna tyder på att bibliotekens verksamhet mer och mer går från mot att vara ett 
vardagsrum för alla medan litteratur och utlån av böcker hamnar mer och mer i 
skymyndan (Iburg 2012). 
 
Silvermyr (2003) undersöker i sin magisteruppsats vilka bilder dagspressen ger av 
bibliotekarier. Genom diskursanalys av 55 artiklar i svenska dagspressen identifierar 
hon fem huvudsakliga diskurser: ”Diskurs om böcker i samband med bibliotekarier”, 
"Diskurs om information i samband med bibliotekarier", "Diskurs om att bibliotekarier 
är oumbärliga", "Diskurs om att bibliotekarier är försynta" samt "Diskurs om att 
bibliotekarier är kvinnor". I diskursen om böcker är bibliotekariens främsta roll den som 
bokförmedlare och vikten av att vara kunnig inom litteratur framhävs. I diskursen om 
information är det däremot bibliotekariens roll som ordnare och förmedlare av 
information som står i fokus. Silvermyr menar att dessa diskurser står i ett 
"antagonistikst förhållningssätt till varandra" (s. 58) och att en möjlighet är att den ena 
diskursen i framtiden kommer att radera ut den andra – en strid som hon spår kommer 
att vinnas av diskursen om information i samband med bibliotekarier.    
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3. Teori 
 

"The four spaces – a new model for the public library" är en modell av de danska 
bilbioteksforskarna Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen (2012) vars syfte är att 
kunna användas som ett ramverk för diskussion kring folkbibliotekens roll och legitimet 
i det postindustriella samhället. Modellen utarbetades av författarna efter en förfrågan 
från en dansk kommitté med uppdrag att utreda vilken roll de danska folkbiblioteken 
bör ha i det danska samhället, samt hur biblioteken kan användas för att främja den 
danska globaliseringsstrategin. Modellen bygger på den tidigare nämnda modellen av 
Andersson och Skot-Hansen (1994), men uppvisar tydligare än denna inte bara en mall 
att analysera efter, utan en framtidsbild som alla folkbibliotek kan sträva mot. I denna 
uppsats kommer modellen att användas som ett redskap för analys av vilken bild 
dagspressen ger av folkbibliotekens verksamhet. 
 
 

Figur 1. (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2012, s. 589, använd med tillstånd)  
 
 
Enligt modellen är bibliotekens huvudsakliga uppgift att verka för följande fyra mål: 
 
1. Upplevelse (experience) 
2. Delaktighet (involvement) 
3. Empowerment 
4. Innovation 
 
De två första målens främsta syfte är att ge individen möjlighet att utvecklas, skapa en 
egen identitet, och leva ett meningsfullt liv i ett komplext modernt samhälle. De andra 
två målen syftar mer till att understödja samhälleliga mål. Empowerment gör individen 
till en självständig och handlingskraftig medborgare kapabel till att lösa vardagsproblem, 
medan innovation främjar individens skaparkraft och uppfinningsrikedom. Enligt 
författarna är dessa egenskaper åtråvärda hos ett lands medborgare, då de hjälper till att 
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öka ett samhälles globala konkurrenskraft (Jochumsen et al. 2012, s. 589). 
 
Vidare presenteras i modellen fyra olika rum där de tidigare nämnda målen får en chans 
att uppfyllas. Rummen ska inte ses som fysiska platser i biblioteket, utan som bildliga 
rum som visar på vilka sätt biblioteket kan uppnå de fyra huvudmålen. Genom att ha 
rummen i åtanke under utformningen av bland annat biblioteks arkitektur, design, 
verksamhet och val av samarbetspartners kan rummen samverka och stödja varandra, 
och i förlängningen även stödja folkbibliotekens fyra huvudmål. Nedan följer en 
presentation av dessa fyra rum. 
 
Inspirationsrum (Inspiration space). Syftet med detta rum är att ge nya erfarenheter som 
kan vidga en individs horisonter och möjliggöra innovativa idéer. Inspirationsrummet 
kan göra detta genom historieberättande och andra artistiska uttrycksformer inom olika 
sorters media, kulturformer och genrer. För att rucka på gamla föreställningsmönster 
och skapa nya synsätt krävs att rummet öppnar sig för det irrationella, det känslosamma 
och det kaotiska genom att erbjuda en stor variation av estetiska upplevelser. Förutom 
att bidra till innovation hos den enskilde individen är inspirationsrummet även en 
konkurrensfaktor för folkbiblioteken. Genom att erbjuda något häftigt och spännande 
attraherar folkbiblioteken besökare, som, om upplevelser saknats på biblioteken, kanske 
hellre gått någon annanstans. Inspirationsrummet stödjer främst målen innovation och 
upplevelse. 
 
Läranderum (Learning space). Läranderummet stöder målen experience och 
empowerment. På folkbiblioteken kan alla, oavsett ålder, upptäcka och utforska världen, 
och tack vare fri tillgång till kunskap och information kan biblioteken verka 
kompetenshöjande och ge människor fler möjligheter i livet. Biblioteken är platser för 
det frivilliga, otvungna lärandet som kan ske genom kurser, lekar och andra aktiviteter. 
Vidare är det viktigt för biblioteken att fokusera på det behov många unga i dag har av 
det upplevelsebaserade lärandet, med fokus på interaktiva, sociala och lekfulla 
inlärningsmönster. Förutom att erbjuda fri tillgång till digitala och analaloga medier, 
främjar biblioteken också lärande genom att tillhandahålla exempelvis studieplatser, 
läxhjälpscaféer och gratiskurser. 
 
Mötesrum (Meeting space). Biblioteket som mötesplats är ett rum utanför både arbetet 
och hemmet där människor kan möta varandra. Grundtanken är att det i ett uppdelat 
samhälle behövs plattformar där  människor med olika intressen och värderingar kan 
mötas för att i samtal och debatt utmana sig själva och sina åsikter. Mötesrummet ger 
chans till spontana möten mellan människor genom att biblioteken har både små intima 
utrymmen, samt caféer och lounger med tidskrifter. Rummet bör även ge chans till mer 
strukturerade träffar, där förutbestämde ämnen kan diskuteras och analyseras. Möten 
kan ske i det fysiska biblioteket, men även virtuellt genom chatgrupper, bloggar och 
andra sociala medier. Folkbiblikoteken som mötesrum stöder främst målen 
empowerment och involvement. Synen kan jämföras med Audunssons (2005) 
lågintensiva mötesplatser, och möjliggör liksom dessa en plats där människor från olika 
delar av samhället kan finna en gemensam träffpunkt. Utöver nyttan i detta för det 
demokratiska samhället poängterar Jochumsen et al. att dessa möten också kan få 
individen att ifrågasätta gamla tankemönster och utvidga sina horistonter (2012, s. 592). 
  
 
Performativt rum (Performative space). I det performativa rummet inspireras människor 
till att  genom interaktion med andra skapa egen  konst och kultur. De får i detta rum 
tillgång till verktyg som stöder dem i deras kreativa skapande och de kan få hjälp att 
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utveckla sina färdigheter genom workshops med till exempel professionella konstnärer, 
designers, kompositörer eller multimediautvecklare. Förutom att verka för skapandet av 
konstnärliga uttryck kan detta rum också ha en förmedlande funktion. Biblioteken kan 
vara en plattform för spridandet av konstnärliga verk, antingen genom att distribuera 
dem eller genom att erhålla en scen för uppvisningar av dem. Det performativa rummet 
bidrar till målen involvement och innovation. 
 
Den bild av folkbibliotekens verksamhet som ges av dagspressen kommer i denna 
uppsats att jämföras med de fyra rummen i Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansens 
modell.   
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4. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis den metod som används för analys av studiens 
urvalsmaterial. Därefter ges en redogörelse för studiens urvalsprocess, och 
avslutningsvis förklaras hur analysmetoden appliceras på det urvalda materialet. 

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Metoden för textanalys som appliceras i denna studie är kvalitativ innehållsanalys - en 
metod som lämpar sig väl för att finna mönster i textmaterial i syfte att göra 
kategoriseringar och jämförelser (Bergström & Boréus 2012, s. 87). 

Den kvalitativa innehållsanalysen är en forskningsmetod där man subjektivt tolkar 
innehållet i textdata genom en systematisk kodningsprocess under vilken man 
identifierar teman och mönster. Textdata som analyseras kan vara verbala, skrivna, eller 
i elektronisk form och insamlas genom till exempel intervjuer, fokusgrupper, 
frågeformulär, böcker eller – som är fallet i denna studie – artiklar (Hsie & Shannon 
2005, s. 1278). 

Kvalitativ innehållsanalys utförs genom att man definierar en analysenhet - det vill säga 
den bit text som ska klassificeras - och därefter använder ett kodningsschema för att 
kategorisera alla analysenheter som finns i det insamlade materialet (Zhang & 
Wildemuth 2009, s. 310ff). I denna studie är varje artikel en analysenhet. 

Kvalitativ innehållsanalys kan vara antingen induktiv eller deduktiv. Deduktiv 
innehållsanalys används då kodningsschemat baseras på tidigare kunskap och syftet med 
studien är att pröva redan kända teorier. Induktiv innehållsanalys används i studier där 
det inte finns någon teori eller tillräckligt mycket tidigare kunskap om det studerade 
fenomenet att utgå ifrån, och medför att kategorier och kodningsschema skapas helt 
utifrån analyserade data (Elo & Kyngäs 2008, s. 109). Metoden som används i denna 
studie är induktiv innehållsanalys. 

Innan kodningsfasen inleds är det viktigt för forskaren att bli välbekant med sina data, 
för vilket det krävs att all insamlad text läses igenom ett flertal gånger (Elo & Kyngäs 
2008, s. 109). Under kodningsprocessen läses sedan urvalsmaterialet igenom ytterligare 
en gång samtidigt som rubriker sätts i syfte att beskriva alla för studien relevanta 
aspekter av materialet. Rubrikerna förs sedan över till ett kodningsschema där liknande 
rubriker ordnas till att bilda kategorier. Efter en inledande "öppen kodning" då 
kategorier skapas fritt grupperar man även ihop kategorierna under överrubriker i syfte 
att abstrahera kodningschemat så pass långt som är både möjligt och rimligt (ibid., s. 
109f). 

Det är möjligt att med kvalitativ innehållsanalys tilldela en analysenhet till fler än en av 
kodningsschemats kategorier. Dock ska man alltid eftersträva att kategorierna i 
kodningsschemat är så pass internt homogena och externt heterogena som möjligt 
(Zhang & Wildemuth 2009, s. 311). 
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4.2 Urval och avgränsningar 
 

Artiklarna som analyseras i denna studie är publicerade i oktober 2013 och samtliga är 
hämtade från Mediearkivet - ett digitalt nyhetsarkiv innehållande tryckta dagstidningar, 
lokaltidningar, tidsskrifter och affärspress från 1990-talet till nutid. 

Datainsamling utförs genom en sökning i Mediearkivet med söksträngen "(bibliotek* 
OR folkbibliotek* OR stadsbibliotek*) AND wc:>400" samt med avgränsningarna att 
endast leta efter artiklar från oktober 2013, som publicerats i storstadspress, 
landsortspress, prioriterad landsortspress eller stadsdelspress. Operatorn "wc>400" 
innebär att sökningen inte ger några träffar på artiklar som är kortare än 400 ord; syftet 
med denna avgränsning är att i så stor mån som möjligt undvika träffar i form av notiser.  
Anledningen till begränsningen att endast använda artiklar från oktober 2013 är dels för 
att få en så pass aktuell bild som möjligt av den bild dagspressen er av folkbibliotekens 
verksamhet, men också för att få en överkomlig mängd analysmaterial. 

Efter genomförd sökning genereras 1662 träffar, vilka gås igenom. Varje relevant artikel 
sparas i PDF-format ner till en lokal hårddisk. 

Relevanskriteriet för artiklarna är att de tydligt måste handla om 
(folk)bibliotek. ”Tydligt” är ett subjektivt begrepp, men innebär i denna studie att varje 
artikel, utöver att faktiskt beskriva biblioteksverksamhet i brödtexten, måste uppfylla 
minst ett av följande kriterier: 

• Bibliotek nämns artikelns titel. 

• Bibliotek nämns i artikelns ingress. 

• Bibliotek nämns i artikelns bildtext. 

• En bild visar tydligt att artikeln handlar om bibliotek. 

173 artiklar från sammanlagt 90 olika dagstidningar möter de ovan uppställda 
kriterierna och ingår i den analysprocess som redovisas nedan. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
 

Efter en första genomläsning som görs i samband med urvalsprocessen läses det 
insamlade materialet igenom ytterligare en gång, varefter artiklarna sammanfattas i ett 
kalkylblad där varje rad representerar en unik artikel. Artikelsammanfattningarna ges 
rubriker utifrån vilken sorts verksamhet de skildrar och rubrikerna förs därefter över till 
ett från början – eftersom det rör sig om induktiv inehållsanalys - tomt kodningsschema 
på vilket det bildas grupperingar av artiklar, som beskriver liknande 
biblioteksverksamhet. Grupperingarna slås ihop till kategorier som ges beskrivande 
namn och allteftersom liknande kategorier uppstår abstraheras även dessa till olika 
sorters huvudkategorier. Om en artikel beskriver flera aspekter av biblioteksverksamhet 
dubbelkodas den och tilldelas till fler än en kategori i kodningsschemat. Färre och färre 
nya kategorier uppstår i kodningsschemat under kodningens gång, då fler och fler 
kodningsenheter hamnar i redan existerande kategorier, men kodningsschemat får 
revideras då och då även mot slutet av kodningen. 

Efter utförd analys framkommer åtta huvudkategorier som alla representerar en bild som 
dagspressen ger av folkbibliotekens verksamhet. Dessa bilder presenteras i nästa kapitel. 
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5. Resultat 
 

Efter kvalitativ innehållsanalys i enlighet med den i det föregående kapitlet redovisade 
metoden framkommer det att de analyserade artiklarna bidrar till åtta olika sorters bilder 
av folkbibliotekens verksamhet. Dessa redovisas nedan. Värt att notera angående 
resultatet är även att en stor del av de analyserade artiklarna handlar om verksamhet som 
räknas som programverksamhet. En anledning till detta kan vara att denna verksamhet - 
som ofta utgörs av enskilda, unika evenemang - har ett större nyhetsvärde än sådan 
verksamhet som ser likadan ut under en längre tid. 

Analyserade artiklar som används för att exemplifiera resonemang refereras i den 
löpande texten endast med titel. En lista över alla analyserade artiklar, sorterad i 
bokstavsordning, bifogas i slutet av denna uppsats. 

 

5.1 Konsthall 
 

En av de bilder som de analyserade artiklarna ger av folkbibliotekets verksamhet är den 
av biblioteket som konsthall. 23 av de analyserade artiklarna bidrar till denna bild, och 
de visar även att konsten som ställs ut på bibliotek är väldigt varierad. Tavlor, fotografier, 
teckningar, dockor, modekollektioner och Tintinprylar är bara några exempel på 
konstobjektens variationsrikedom på biblioteken. 

Vad gäller utställarna, så verkar amatörkonstnärer ha en särställning på biblioteken, även 
om det i flera artiklar också handlar om professionella konstnärer som ställer ut sina 
verk. Lokala föreningar, så som hemslöjds- och fornminnesföreningar finns också 
representerade bland utställarna. 

Endast två av artiklarna handlar om konstutställningar som har en koppling till litteratur. 
Den ena är en utställning med verk inspirerade av bröderna Grimms sagovärld, och den 
andra är en utställning med temat Emil i Lönneberga. Noterbart är att dessa båda 
utställningar också är två av endast tre artiklar i urvalet vars utställningar riktar sig till 
barn. Den tredje är en interaktiv konstutställning som uppmanar besökarna att röra på 
och använda sig av det som visas för att stimulera till egna berättelser och bilder. 

Ett udda exempel på hur dagspressen kan ge bilden av folkbiblioteket som en konsthall 
återfinns i artikeln ”Inga spår efter konsttjuvarna”. Artikelns fokus är inte en 
konstutställning som sådan, utan förtäljer historien om hur en populär utställning på 
Edsbyns bibliotek drabbats av konsttjuvar som två dagar i rad – medan biblioteket varit 
öppet – lyckats stjäla totalt fem av utställningens tjugo verk. En upprörd kulturchef 
jämför händelsen med stölden av Edvard Munchs Skriet i Oslo. 

 

5.2 Föreläsningssal 
 

Att biblioteket används som en plats för föreläsningar framkommer tydligt i dagspressen, 
då hela 33 artiklar förmedlar denna bild. Liksom bilden av biblioteket som konsthall 
visar upp ett varierat utbud av olika sorters konst, visar bilden av biblioteket som 
föreläsningssal upp ett varierat utbud av föreläsningsämnen. I artiklarna berättas om 
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föreläsningar rörande till exempel lokalhistoria, seniorhälsa, kosthållning, släktforskning 
och kulturpolitik. I artikeln ”Biblioteket spelar roll” beskrivs en föreläsning som både 
utspelar sig på ett bibliotek samt handlar om bibliotek; journalisten  Anders Jansson, 
känd från Kulturnyheterna på SVT, talar i artikeln bland annat om hur viktigt biblioteket 
var för honom under hans uppväxt och han understryker vikten av bibliotekarier på 
bibliotek genom att jämföra bibliotek utan bibliotekarier med bilar utan förare.   

Den vanligaste sortens föreläsning på bibliotek som dagstidningarna rapporterar om är 
dock föreläsningar hållna av författare, ofta kallade författarkvällar eller författarträffar, 
då mer eller mindre kända författare kommer till folkbiblioteket för att berätta om sina 
författarskap. 

Totalt har 22 av artiklarna som bidrar till bilden av folkbibliotek som föreläsningssal en 
anknytning till litteratur, antingen genom att föreläsningarna hålls av författare, eller 
genom att föreläsningsämnena på ett eller annat sätt handlar om litteratur. 

Föreläsningarna har oftast ingen specificerad målgrupp, men två av dem riktar sig 
specifikt till seniorer. 

 

5.3 Utlånare 
 

Ytterligare en bild dagspressen ger av folkbibliotekens verksamhet är den som utlånare 
av böcker och andra medier. Artiklarna som förmedlar denna bild är av varierande art, 
men flera av dom rapporterar om olika trender för folkbibliotekens utlåningsstatistik, 
såsom i artikeln ”Fler vill låna barnböcker”, som rapporterar att över hälften av alla 
bokutlån i Halmstad är barnböcker. 

Bilden av biblioteken som utlånare förmedlas även i ett flertal artiklar som handlar om 
bibliotek som börjat använda sig av ny teknologi. Artikeln ”Självskanning nya given på 
biblioteket” rapporterar om att biblioteket i Hörby infört självskanning med radiovågor i 
syfte att göra det snabbt och enkelt att låna. En liknande - fast omvänd - artikel 
är ”Tillfälligt stopp för radiovågor” som handlar om hur kammarrätten i Göteborg 
tillfälligt har förbjudit Eslöv kommun att genomföra den upphandling som gjorts 
angående införskaffandet av ny utlåningsteknik, vilket till låntagarnas och de 
biblioteksanställdas förtret lett till en försening av den nya teknikens införande. 

Ett exempel på när ett bibliotek hindras i sin roll som utlånare återfinns i artikeln ”350 
000 böcker inlåsta i källaren”, som berättar om hur Stockholms stadsbiblioteks 
källarmagasin - som innehåller halva bibliotekets boksamling - varit igenbommat i ett 
helt år på grund av allt för höga radonhalter. 

19 av studiens totala artikelurval bidrar till bilden av biblioteket som utlånare, en siffra 
som kan tyckas låg med tanke på hur stor del av bibliotekens verksamhet som faktiskt 
handlar om just utlån av böcker och andra medier.   

 

5.4 Litteraturhus 
 

Artiklar som beskriver biblioteksverksamhet som har att göra med litteratur, så som 
bokprat, bokcirklar, sagostunder, skrivartävlingar, författarträffar, bokutlån med mera 
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bidrar alla till bilden av folkbiblioteken som ett litteraturhus – det vill säga en plats där 
förmedlingen, användandet och skapandet av litteratur står i centrum. 

Många av de artiklar som i denna studie kodas som bidragande till litterturhusbilden är 
även kodade som något annat; artiklar om till exempel författarträffar, som kodas som 
bidragande till bilden av folkbiblioteken som föreläsningssal, kodas även som 
bidragande till litteraturhusbilden eftersom författarna under sina föreläsningar talar om 
litteratur. 

Flertalet artiklar handlar om folkbibliotekens läsfrämjande arbete - en verksamhet som 
även den bidrar till bilden av folkbibliotek som litteraturhus. I artikeln ”Minister besökte 
Lövånger”  berättar en bibliotekarie för besökande kultur- och idrottsminister Lena 
Adelsohn Liljeroth att bibliotekets grundtanke är att på olika sätt locka till läsning. 

Nobelpriset är en  händelse som bidrar till bilden av folkbibliotek som litteraturhus, då 
ett flertal artiklar är reportage från bibliotek som undersöker hur värdig vinnare Alice 
Munro var och hur snabbt hennes böcker försvunnit från bibliotekets bokhyllor. Många 
artiklar beskriver även hur folkbiblioteken anordnar ”nobelmingel” med bubbeldricka, 
tilltugg och radiolyssnande eller tv-tittande inför tillkännagivandet av pristagaren. 

Reportage från bokmässor som hålls på bibliotek bidrar även dessa till bilden av 
folkbiblioteken som litteraturhus. Artikeln ”Imponerande bokmässa” rapporterar från 
Östergötlands bokmässa på Linköpings stadsbibliotek och ger en bild av ett evenemang 
som med författarträffar, seminarier och förlagsutställare på olika sätt belyser den lokala 
litteraturen. 

Totalt bidrar över hälften av studiens  insamlade artiklar till bilden av folkbiblioteket  
som litteraturhus. 

 

5.5 Lek- och fritidshus 
 

Dagspressen förmedlar också bilden av folkbibliotek som ett hus för lek och fritid - ett 
slags offentlig fritidsgård dit både barn, ungdomar och vuxna kan gå på fritiden för att 
delta i diverse aktiviteter och berika sin lediga tid. 33 artiklar bidrar till denna bild av 
folkbibliotekens verksamhet. 

Verkstäder, workshops och pyssel av olika slag är ämnet för flera artiklar. Pinsverkstad, 
serieworkshop, collageverkstad och återbruksslöjd är några exempel på aktiviteter av 
detta slag som dagspressen rapporterar om. 

Skolbarnens höstlov är ett tillfälle som genererar ett flertal artiklar som bidrar till lek- 
och fritidshusbilden. Rubriker som ”Mysigt på höstlovet”, ”Skrämmande spökvandring 
på bibblan” och ”Rysligheter på höstlovet” ger en bild av biblioteket som en plats dit 
barn kan gå för att ha roligt på sina skolfria dagar. Att verksamheten som skildras i lek- 
och fritidshus-synen riktar sig till barn och ungdomar är vanligt; 25 av bildens 33 
artiklar beskriver verksamhet som riktar sig specifikt till barn och/eller ungdomar. 

Ett exempel på en lek- och fritidshusartikel som däremot inte specifikt riktar sig till barn 
ges i artikeln ”Gammalt blev nytt i tygverkstan”, som rapporterar om hur människor 
bjudits in till biblioteket för att - i stället för att slänga dem - omdesigna sina gamla 
kläder med hjälp av tyglappar och ett antal symaskiner som placerats ut i biblioteket. 

Ytterligare ett par artiklar som bidrar till synen på folkbibliotek som lek- och fritidshus 
rapporterar om hur folkbiblioteken används för spelkvällar. Artikeln ”Det är ett perfekt 
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sätt att umgås på” skildrar hur en spelförening använder biblioteket till att anordna 
spelträffar och främja brädspelande bland ungdomar. 

 

5.6 Mötesplats 
 

Dagspressen ger även en bild av folkbiblioteket som en mötesplats dit människor 
kommer för att träffas och interagera på olika sätt. 

En populär programverksamhet på många bibliotek i dag är olika sorters ”caféer”, där 
människor möts för att diskutera och samtala om diverse ämnen under informella 
omständigheter samtidigt som de fikar. Ett flertal artiklar handlar om denna företeelse, 
såsom artikeln ”Full fart på biblioteket” som beskriver ett språkcafé anordnat av 
föreningen Internationella Vänner, dit nysvenskar får komma för att dricka kaffe och 
öva sig i att tala svenska. Ett annat exempel på cafétemat återfinns i artikeln ”Oas för 
småbarnsföräldrar”, som berättar om Säters biblioteks första träff i deras satsning på 
bebiscafé, där småbarnsföräldrar under åtta veckor kan mötas och fika tillsammans. De 
två mammor som besöker tillställningen är positiva, men hoppas på fler deltagare de 
resterande sju veckorna. 

Andra sorters mötesplatser är marknader, och att folkbiblioteket ibland axlar även denna 
roll visas i  artikeln ”Rea på gratisböcker” där stadsbiblioteket i Landskrona slumpar 
bort gallrade böcker för tio kronor styck. 

Artiklar från bokmässor är ytterligare ett exempel på hur dagspressen förmedlar en bild 
av biblioteken som en mötesplats. Flera personer som intervjuas i dessa artiklar nämner 
explicit hur viktiga bokmässorna är som just mötesplatser. Även mässor av andra slag än 
bokmässor finns representerade i artiklarna. I artikeln ”Viktig mässa för dyslektiker” 
beskrivs hur Oskarshamns stadsbibliotek anordnar en mässa för personer med dyslexi, i 
syfte att synliggöra tjänster som kan underlätta läsning på olika sätt för denna grupp. 

Totalt bidrar 31 artiklar till bilden av folkbiblioteket som en mötesplats. 

 

5.7 Scen 
 

Dagspressen ger bilden av att det på folkbiblioteken även förekommer allsköns 
uppträdanden, så som konserter, teaterföreställningar och dansuppvisningar. En skillnad 
mellan synerna på biblioteket som scen och biblioteket som föreläsningssal är att 
scensynen har att göra med uppträdanden av oftast estetisk karaktär medan synen som 
föreläsningssal kommer från framträdanden som främst är orerande. 

Uppträdandena som beskrivs i artiklarna utspelar sig inte alla på en faktiskt scen, vilket 
visas i artikeln ”Musiksafari fick Tranåsbornas gillande”, som beskriver hur hela Tranås 
stadsbibliotek förvandlats till en musikscen och en bild visar hur ett gäng musikanter 
står och spelar fiol bland bokhyllorna. 

Andra sorters uppträdanden som finns representerade i artiklarna är bland annat 
thailändsk dans, cirkusuppträdanden och ståuppkomik. Totalt tolv av studiens 173 
analyserade artiklar bidrar till bilden av folkbiblioteket som en scen. Tre av dessa 
handlar om verksamhet som riktar sig speciellt till barn. 
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5.8 Informationsförmedlare 
 

Den sista bilden som förmedlas av artiklarna är den av folkbiblioteken som 
informationsförmedlare – en plats dit man kan gå för att få hjälp av experter att finna 
den information man söker. Endast fyra av denna studies analyserade artiklar bidrar till 
denna bild.  Exempelvis artikeln ”Boka din egen bibliotekarie” beskriver hur man på 
biblioteket i Eksjö kan boka bibliotekarier för att under ostressade former utan 
köbildning vid informationsdisken få hjälp att finna information. En annan artikel som 
bidrar till bilden av biblioteken som informationsförmedlare är ”Sök din egen historia”, 
som berättar om hur Stadsbiblioteket i Eskilstuna inrättat en informationsdisk på 
biblioteket för sökandet om information rörande lokalhistoria. 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

6. Analys och diskussion 
 

I detta kapitel analyseras resultatet från innehållsanalysen i relation till Jochumsen, 
Rasmussen och Skot-Hansens modell över de fyra biblioteksrummen. Syftet med 
analysen är att uttyda i vilken utsträckning dagspressen ger en bild av folkbibliotekens 
verksamhet som överensstämmer med de mål modellens skapare ser för  
biblioteksverksamhet i dagens globaliserade samhälle. För att åstadkomma detta 
analyseras först i vilken utsträckning verksamheten i de åtta från innehållsanalysen 
erhållna bilderna av biblioteksverksamhet i dagspressen "utspelar" sig i modellens fyra 
olika rum. Efter analysen följer en diskusson som utvecklar analysresultaten och även 
jämför dem med tidigare forskning. 
 

6.1 Verksamheten i de fyra rummen 
 

Nedan analyseras hur denna studies åtta erhållna bilder förhåller sig till 
inspirationsrummet, läranderummet, mötesrummet och det performativa rummet. 

 

6.1.1 Verksamhet i inspirationsrummet 
 

Inspirationsrummet är enligt Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen platsen för 
meningsfulla upplevelser som förändrar våra uppfattningar om världen. Detta kan enligt 
författarna ske genom exempelvis historieberättande, men även på många andra olika 
sätt och med hjälp av flera olika medier och genrer (2012, s. 590).   

En bild som bär stora drag av inspirationsrummet är bilden av folkbibliotekens 
verksamhet som konsthall. Ett av konstens mest framträdande syften är att förmedla nya 
upplevelser och påverka människors känslor - något som ges möjlighet att ske på 
folkbibliotek runt om i landet tack vare att de ofta används för att ställa ut konst av alla 
de slag. 

Bilden av folkbibliotekens verksamhet som föreläsningssal är även den starkt 
förknippad med inspirationsrummet. Författarträffar är ett exempel på en upplevelse 
inom denna bild som kan bli meningsfull för många biblioteksanvändare; att höra hur en 
person man (förhoppningsvis) ser upp till tänker och resonerar kring sitt författarskap 
och kanske om livet i stort är en erfarenhet som med stor sannolikhet är meningsfull för 
de flesta. 

Även bilden av folkbiblioteket som scen har starka kopplingar till inspiratonsrummet. 
Teaterföreställningar, musikuppträdanden och dansuppvisningar är alla upplevelser som 
kan påverka oss känslomässigt. 

Lek- och fritidsbilden utspelar sig också till viss del i inspirationsrummet. Ett exempel 
på detta återfinns i artikeln "Skrämmande spökvandring på bibblan" där en 
gastkramande upplevelse ges genom ett biblioteksrum där väggarna fyllts med 
spindelväv, golven med småkryp och där bibliotekarierna förvandlats till spökliknande 
varelser med vita ansikten och sår över armarna. En annan inspirerande aktivitet 
beskrivs i artikeln "Nallenatt med bus, disco och godis" där barn en kväll får lämna in 
sina gosedjur för övernattning på Karlshamns bibliotek. När barnen morgonen efter 
kommer tillbaks till biblioteket för en sagostund får de alla varsitt häfte med fotografier 
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på alla roliga saker deras gosedjur hittat på under föregående natt efter att barnen lämnat 
dem. 

Enligt modellskaparna har biblioteket alltid fungerat som en källa till inspiration för sina 
användare, men menar att denna roll de senaste åren har ökat i betydelse i takt med 
uppkomsten av det så kallade "upplevelsesamhället" (Jochumsen at al. 2012, s. 590). 
Mycket av den beskrivna verksamhet som hör i hop med inspirationsrummet är dock 
verksamhet som traditionellt funnits länge på folkbiblitoeken, och frågan är i hur stor 
utsträckning denna verksamhet är en konsekvens av upplevelsesamhället, och om 
aktiviteterna enligt Jochumsen et al. skulle anses vara tillräckligt spännande och 
meningsfulla för att förändra våra uppfattningar om världen. 

 

6.1.2 Verksamhet i läranderummet 
 

Läranderummet är platsen där människor i alla åldrar kan lära sig genom att upptäcka 
och utforska världen tack vara bibliotekens fria tillgång till information och kunskap 
(Jochumsen et al. 2012, s. 591). 

En bild som har stora paralleller till läranderummet är den av folkbiblioteken som 
utlånare. Utlåning av böcker, filmer, musik och tv-spel ger användarna tillgång till en 
värld av litteratur, konst och kunskap från vilken de kan lära sig på sina egna villkor. 
Även bilden av folkbiblioteken som informationsförmedlare kan placeras in i 
läranderummet, då det slutgiltiga målet med att söka information är just att ta reda på 
saker och lära sig något därav. 

En av bibliotekets styrkor rörande  dess roll som lärandemiljö menar Jochumsen et al. är 
att användarna på biblioteken inte tvingas lära sig något, utan inspireras att utifrån sina 
egna intressen lära sig i en informell miljö genom bland annat lek, kurser och 
konstnärliga aktiviteter (2012, s. 591). Ett tydligt exempel på detta syns i artikeln 
"Leksaker får nytt liv" i vilken barn i samband med en leksaksbytardag även ritar 
teckningar utifrån FN:s barnkonventioner i syfte att lära sig om sina mänskliga 
rättigheter. 

Bilden av folkbiblioteket som mötesplats innehåller även artiklar som förmedlar någon 
sorts lärande. Syftet med till exempel ett språkcafé är inte bara att ge människor tillfälle 
till att träffa nya människor och knyta kontakter, utan kanske främst att ge dem 
möjlighet att bättre lära sig ett språk. 

Liksom modellens skapare poängterar vikten av upplevelser i samband med 
inspirationsrummet, understryker de även upplevelsens roll i lärandet och påpekar att 
särskilt dagens unga generation lättast lär sig på ett lekfullt, socialt, interaktivt och 
upplevelsebaserat sätt (Jochumsen et al. 2012, s. 591). Ett exempel på denna sorts 
lärande står att finna bland en av artiklarna i lek- och fritidssbilden med titeln "Dogge 
höll rappskola på biblioteket". Artikeln beskriver hur rapparen Dogge Doggelito 
kommer till Hageby bibliotek och lär barn att rappa. Inlärningen blir dels 
upplevelsebaserad på grund av att barnen får träffa en känd rappare, men i och med att 
alla hjälps åt att skapa en rapplåt blir den också interaktiv, social och lekfull. 
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6.1.3 Verksamhet i mötesrummet 
 

Biblioteket som mötesrum är enligt Jochumsen et al. en plats för möten både mellan 
människor med mycket gemensamt och mellan dem som är olika (2012, s.592). Inte helt 
oväntat passar verksamheten som rapporteras i bilden av folkbiblioteken som mötesplats 
i mångt och mycket in på modellens mötesrum. 

Författarna menar att mötesrummet innefattar både små slumpmässiga möten och mer 
organiserade, såsom debatter där förutbestämda punkter kan diskuteras och analyseras 
(ibid.). Denna studies artikelurval innehåller inga artikler som beskriver offentliga 
debatter på bibliotek, men det finns bland artiklarna gott om exempel på organiserade 
mötesplatser i form av bland annat bokmässor. På dessa planerade tillställningar är 
chansen stor för spontana möten och diskussioner, samtidigt som de ofta innehåller fasta 
programpunkter med möjlighet till debatt. 

Artiklarna i lek- och fritidshusbilden innebär inte alltid någon sorts skapande, utan kan 
också handla om diverse möten. Den umgängesbetonande spelkvällen i artikeln "Det är 
ett perfekt sätt att umgås på" är ett sådant exempel där bilden av folkbiblioteket som ett 
lek- och fritidshus utöver det performativa rummet även sträcker sig in mötesrummet. 

Jochumsen et al. påpekar även att möten inte uteslutande behöver ske i det fysiska 
rummet, utan att de även kan utspela sig på nätet genom chatgrupper, bloggar och andra 
sociala medier (2012, s. 592). Bland denna studies analyserade artiklar återfinns 
emellertid inga exempel på biblioteket som virtuell mötesplats. 

 

6.1.4 Verksamhet i det performativa rummet 
 

I det performativa rummet är skapande i fokus. Jochumsen et al. beskriver det som en 
plats där användarna i samspel med varandra och i mötet med konst och kultur kan 
inspireras till att skapa nya konstnärliga uttryck (2012, s. 593). 

Lek- och fritidshusbilden utspelar sig till stor del i det performativa rummet. Verkstäder, 
workshops och pyssel är exempel på verksamheter inom lek- och fritidshus-bilden där 
användarna får möjlighet att inspireras till konstnärligt skapande.   

Vidare så har konsthallsbilden förutom sina starka kopplingar till inspirationsrummet 
även beröringspunkter i  det performativa rummet. I de fall biblioteksanvändarna inte 
bara är åskådare i konsthallen, utan själva står bakom den konst som visas upp ger detta 
uttryck för hur konsthallen kan användas i det performativa rummet.  Detta visas bland 
annat i artikeln "Pussel av konst" där biblioteksanvändare på biblioteket i Vinslöv får 
skapa en egen "pusselbit" som sedan blir en del av ett stort verk som ställs ut på 
biblioteket. Även scenbilden skulle kunna tänkas användas på detta sätt, då 
biblioteksanvändarna i stället för att se på ett uppträdande själva skulle kunna deltaga i 
det - denna användning av biblioteket som scen återfinns dock inte bland de analyserade 
artiklarna. 

 

6.1.5 En genomsyrande bild 
 
En bild som avsiktligen utelämnats i ovanstående analys är bilden av folkbibliotekens 
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verksamhet som litteraturhus. Anledningen till utelämnandet är att denna bild 
genomsyrar modellens samtliga rum och således kräver särskild uppmärksamhet. 
 
Många artiklar som utspelar sig i inspirationsrummet har en koppling till litteratur: 
författarkvällar och sagostunder är två exempel som inspirerar och ger upplevelser 
samtidigt som de också förmedlar bilden av biblioteket som ett litteraturhus. I 
läranderummet finns självklara exempel på verksamhet hemmahörande i 
litteraturhusbilden så som utlån av böcker. Mötesrummet fylls av litteraturhusbilden i 
och med artiklar om bokmässor och nobelmingel, och även det performativa rummet 
genomsyras av litteraturhusbilden – något som bland annat kan ses i artikeln "Natalie 
vann bibliotekets skrivartävling" som handlar om en flicka som vunnit en skrivartävling 
och dessutom fått sin berättelse publicerad i tidningen. 
 
Då över hälften av denna studies artiklar bidrar till bilden av folkbiblioteken som 
litteraturhus framträder denna bild som den mest dominerande av alla bilder som ges av 
folkbibliotekens verksamhet i dagspressen. 

 

6.2 Måluppfyllelse 
 

Som framkommit av föregående avsnitts analys ger dagspressen bilder av 
folkbibliotekens verksamhet som utspelar sig i samtliga av modellens rum. Nedan 
beskrivs i vilken utsträckning detta innebär att verksamhetsbilderna även går i samklang 
med modellens fyra mål. 

 

6.2.1 Upplevelse 
 

Upplevelsemålet är ett individorienterat mål, understött av läranderummet och 
inspirationsrummet, vars syfte är att ge individen meningsfulla och identitetsskapande 
upplevelser (Jochumsen et al. 2012, s. 589). Som visats tidigare har hela fyra av de 
identifierade bilderna av folkbibliotekens verksamhet starka kopplingar till 
inspirationsrummet, och tre bilder har det till läranderummet, vilket gör upplevelsemålet 
till ett väl understött mål av denna studies analyserade artiklar. 

 

6.2.2 Delaktighet 
 

Delaktighetsmålet understöds av inspirationsrummet och mötesrummet och dess syfte är 
liksom upplevelsemålet att berika individers vardag och stärka deras identitetskänsla 
(Jochumsen et al. 2012, s. 589). Flera bilder av bibliotekens verksamhet i 
inspirationsrummet understödjer detta mål. Ett exempel återfinns i 
artikeln ”Aktiverande konstutställning”, där biblioteksbesökande barn på Piteå 
stadsbibliotek själva får bli delaktiga i en konstutställning vars syfte att stärka deras 
jagkänsla och få dem att tänka kring relationer och upptäcka bilder. 

I än högre grad stöds delaktighetsmålet även av bilden av folkbibliotekens verksamhet 
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som mötesplats. Olika sorters caféer, bokreor, nobelmingel och bokcirklar bidrar alla till 
att ge biblioteksanvändare en känsla av delaktighet.   

 

6.2.3 Empowerment 
 

Folkbiblioteket bör enligt Jochumsen et al. även fungera som ett redskap för människor 
att bli bättre rustade för livet i det globaliserade kunskapssamhället. Detta är ett mål som 
inte bara gynnar individen utan även samhället som helhet (2012, s. 589). 
Empowerment understöds av mötesrummet och läranderummet. 

Det finns i artikelurvalet flera exempel på verksamhet som sker i mötesrummet och  
som således borde understödja empowermentmålet. I många fall åstadkoms dock inte 
detta. Avsaknaden bland artiklarna av verksamhet som utgör en brygga mellan olika 
skikt i samhället, så som allmänna debatter, medför att verksamheten i mötesrummet 
oftare är stöttepelare åt delaktighetsmålet än empowermentmålet. Detta medför även att 
artiklarna som ger bilden av folkbiblioteken som en mötesplats inte uppfyller 
Audunssons alla kriterier för att vara lågintensiva och fungera som en plats för att skapa 
en gemensam värdegrund hos befolkningen. 

Ytterligare en faktor som bidrar till att empowermentmålet inte understöds i hög 
utsträckning är avsaknaden av artiklar som förmedlar bilden av biblioteken som 
informationsförmedlare. 

 

6.2.4 Innovation 
 

Folkbiblioteken har enligt modellen även som mål att främja individers kreativa 
tänkande och innovationsförmåga – något som likt empowermentmålet är gynnsamt 
både för den enskilde individen och för samhället i stort (Jochumsen et al. 2012, s. 289) . 
Detta åstadkoms främst genom skapande aktiviteter i det performativa rummet och 
fantasieggande upplevelser i inspirationsrummet. Båda dessa rum är rikligt 
representerade bland bilderna av folkbibliotekens verksamhet och detta mål måste  
således anses väl understött. 

 

6.3 Vidare diskussion 
 
Som framgår av ovanstående redogörelse verkar bilderna dagspressen ger av 
folkbiblioteket i stor utsträckning ge sken av att gå i samklang med de mål Jochumsen 
et al.  i sin modell målar upp för biblioteksverksamhet i dagens globaliserade samhälle. 
Dock är de exempel på biblioteksverksamhet som danskarna ger i samband med 
presentationen av modellen av ett mycket mer spektakulärt slag än de evenemang och 
verksamheter som återfinns i denna studies reportage. Frågan är då om 
biblioteksverksamheten som beskrivs i dagspressen är ett uttryck för folkbibliotekets 
anpassning till nya villkor i ett globaliserat samhälle, eller om folkbibliotekens 
vardagliga verksamhet alltid på olika sätt understött de mål som modellen förespråkar. 
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Hedenmarks (2009) bokliga diskurs, som hon menar varit framträdande under 
biblioteksdebatten i svenska medier ända sedan 70-talet, har tydliga paralleller till denna 
studies litteraturhusbild. Liksom den bokliga diskursen är framträdande i debatten, är 
litteraturhusbilden framträdande i ett stort antal artiklar som handlar om 
biblioteksverksamhet. Hedenmarks resultat visar emellertid att inga andra av 
folkbibliotekts roller märks av i mediedebatterna, något som inte är fallet i denna studie 
där ett stort antal roller kan urskönjas i medierapporteringen, även om litteratursynen 
kan sägas vara den dominerande. 
 
Silvermyr (2003) undersöker bilden av bibliotekarier i dagspressen och finner ett 
antagonistiskt förhållande mellan diskursen om bibliotekarien som bokförmedlare och 
diskursen om bibliotekarien som informationsförmedlar. Hon förespår att de båda 
diskurserna inte kommer att kunna samexistera i framtiden, och att den diskurs som ser 
ut att vinna striden är den om bibliotekarien som informationsförmedlare. Silvermyrs 
studie handlar om bibliotekarier, medan denna studie handlar om biblioteksverksamhet, 
men det är ändå intressant att notera i hur pass stor utsträckning bibliotekarierna ses 
som informationsförmedlare i Silvermyrs studie, medan bilden av  folkbibliotekens 
verksamhet som informationsförmedlare knappt framkommer alls i artiklarna i denna 
uppsats. Anledningen till detta behöver dock inte nödvändigtvis vara att bibliotekens 
roll som informationsförmedlare blivit mindre viktig på senare år, utan kan bero på att 
den helt enkelt har ett mindre nyhetsvärde än andra delar av verksamheten, och att 
rollen som informationsförmedlare fortfarande framhävs i debattartiklar och krönikor.   
 
Sammanfattningsvis ger alltså dagspressen en bild av bibliotekets roller som verkar 
täcka de fyra målen i Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansens modell, så när som på 
empowerment-målet. En slutsats av detta blir således att biblioteken, om de är 
intresserade av att förmedla bilden av folkbiblioteket som en plats där människor kan 
öka sin konkurrenskraft i ett globaliserat samhälle, behöver jobba för att det i svenska 
tidningar publiceras fler artiklar som understödjer empowerment. 
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7. Slutsatser 
 
• Vilka delar av folkbibliotekens verksamhet får utrymme i svensk  
  dagspress? 
Många delar av folkbibliotekens verksamhet får utrymme i dagspressen, men särskilt 
reportage om folkbibliotekens programverksamhet är vanligt förekommande. En 
anledning till detta kan vara att programaktiviteterna har en mer unik, tillfällig karaktär 
som gör dem mer nyhetsvänliga än annan verksamhet. 

Även traditionell biblioteksverksamhet såsom utlåning av böcker och andra medier 
förekommer dock i dagspressen, men det är ofta i och med någon sorts förändring i 
denna verksamhet, som exempelvis vid införandet av ny utlåningsteknik, som denna 
sorts verksamhet uppmärksammas. 

• Vilken bild av folkbibliotekets roll i samhället förmedlas genom 
 dagspre ssen?  
Genom att många olika sorters biblioteksverksamhet får utrymme i dagspressen 
förmedlas en komplex bild av folkbibliotekets roll. Åtta olika bilder kan sägas bidra till 
denna komplexitet: 

Föreläsningssal. 33 artiklar bidrar till denna bild enligt vilken folkbiblioteket är en plats 
för föresläsningar. 

Utlånare. 19 artiklar bidrar till att förmedla bilden av folkbiblioteket som en 
medieutlånare. 

Konsthall. 23 artiklar visar hur folkbiblioteken även används som ett utrymme för 
diverse  utställningar. 

Lek- och fritidshus. 33 artiklar förmedlar bilden av folkbiblioteket som en meningsfull 
plats att spendera sin fritid. 

Scen. Tolv artiklar visar att folkbiblioteket är en plats där man kan njuta av bland annat 
musikaliska framträdanden och teaterpjäser. 

Mötesplats. 31 artiklar förmedlar bilden av folkbiblioteket som en plats för möten och 
interaktion med andra människor. 

Informationsförmedlare. Endast fyra artiklar bidrar till bilden av folkbiblioteket som en 
plats att gå till för att söka information. 

Litteraturhus. Över hälften av studiens 173 analyserade artiklar handlar om verksamhet 
med någon sorts koppling till litteratur. 

Således ger dagspressen en bild av folkbibliotekens verksamhet som är sammansatt – 
men genomsyras av litteratur. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 
 

Då urvalsmaterialet till denna studie är inhämtat från en tämligen snäv period på en 
månad, vore det också intressant att se om material från en längre tidsperiod ger en 
liknande bild som den som framkommit i denna uppsats. Det är möjligt att till exempel 
avslöjandet om vem som vinner Nobelpriset i litteratur sker i oktober har gjort att ett 
oproportionerligt stort antal  artiklar i denna studie har litteraturanknytning, och att en 
studie med artiklar från en annan månad – eller från ett helt år - således skulle ge en bild 
av folkbibliotekens verksamhet som inte är lika starkt präglad av litteraturhusbilden. Att 
jämföra nutida artiklar mot äldre vore även det givande, eftersom det skulle visa i fall de 
bilder dagspressen ger av biblioteksverksamhet är ungefär desamma nu som förr, eller 
om bilderna är vitt skilda. 

 

Dagspressen är heller inte det enda mediet som gör reportage om bibliotek; en möjlig 
framtida studie skulle kunna analysera vilka sorters biblioteksverksamhet som syns i 
TV- eller radioreportage.   
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Bilaga 1: Tidningsartiklar 
 

TITEL 
"5:2-dieten? Sätt dig längst bak!" 

 

TIDNING 
Smålandsposten 

"Barn har rättighet till ett riktigt hem" Katrineholmskuriren 
"Det är riktig skaparglädje" Kungälvsposten 
"Här finns en stor potential" Ystads allehanda 
"I litet format fångar hon en hel värld" Västervikstidningen 
"Jag älskar att läsa för barnen" Strömstads tidning 
"Vi måste ha olika lösningar" Helsingborgs dagblad 
350 000 böcker inlåsta i källare Dagens Nyheter 
50-årig äpplegåta fick sitt svar Bohuslänningen 
50-årigt busfrö firas Kristianstadsbladet 
Aktiverande konstutställning Piteåtidningen 
Alsterdal möter sina läsare Piteåtidningen 
Barnen skrev sin egen sagobok Sydsvenskan 
Berits memoarer klara Falköping tidning 
Bibliotek bjuder på romsk afton och thailändsk dans Motala Vadstena tidning 
Bibliotek på gång Göteborgs-posten 
Bibliotek spelar roll Ljusnan 
Biblioteken känner av osthyveln Nordvästra Skånes tidningar 
Biblioteket inte bara för läsning Borås tidning 
Biblioteket satsar på självbetjäning Skånska dagbladet 
Biblioteket sätter fokus på dyslexi Ulricehamns tidning 
Biblioteket tar priset Norrköpings tidningar 
Bilder av gammalt och nytt Mitt i Haningen 
Bilder om det mänskliga  Mora tidning 
Birger delar sina resminnen från arabvärlden Sydöstran 
Blå kommunkonst visas på biblioteket  Kinda posten 
Blått är flott på biblioteket Corren 
Bok med olycksbådande symbolik Hallands nyheter 
Boka din egen bibliotekarie Linköpings tidning 
Boktipsstund drog fullt hus Laholms tidning 
Bottensiffror för bibliotekens boklån Nordvästra Skånes tidningar 
Brandman tänder barnens läslust Värmlandsbygden 
Bredare fokus på årets östgötska bokmässa Corren 
Breven från bäste vännen Söderhamnskurirern 
Dans gladde på Stadsbiblioteket Kristianstadsbladet 
De för den romska traditionen vidare Motala Vadstena tidning 
De gjorde fantasifåglar av fingervantar Smålännignen 
De små biblioteken är viktiga mötesplatser Blekinge läns tidning 
De sätter bröllop från 1906 i fokus Blekinge läns tidning 
Deckarläkare besöker biblikoteket Ulricehamns tidning 
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Det fantastiska med databaser är att man kan forska i hela 
landet Smålandsposten 

Det är ett perfekt sätt att umgås på Östran 
Diskbråck öppnade för författarskap Västgötabladet 
Dogge höll rappskola på biblioteket Folkbladet 
Dotter möter pappa Mariefreds tidning 
Dyslexisk författare drog lögner Trelleborgs Allehanda 
Dyslexiveckan uppmärksammas Ölandsbladet 
E-bokslånen fortsätter att öka Ulricehamns tidning 
En angelägen del av sävja Expressen 
En bokslukande kommun Helsingborgs dagblad 
En dag med boken Norra skåne 
En kreativ amlingspunkt länstidningen östergötland 
En kulturbörare för de unga Gotlands allehanda 
En mötesplats som skulle saknas av många Mölndals-posten 
Ett liv med dyslexi Nya Ludvika tidning 
Ett nytt Sävja växte fram efter brandem Upsala nya tidning 
Ett pussel av konst Norra skåne 
Fira höstlov bland tomtar och troll Kungälvsposten 
fixa 3d-prylar med bibblans nya skrivare Mitt i sollentuna 
Fler får chans att låna e-böcker i NV-Skåne Landskrona posten 
Fler vill låna barnböcker Halmstad 7 dagar 
Fria former med collage länstidningen östergötland 
Full fart på biblioteket Finnveden nu 
Fullt ös på biblioteket Värnamo nyheter 
Färre böcker efter nya biblioteksregler Mitt i Nacka 
Färre lånar på nya biblioteket Vi i Väsby 
Gammalt blev nytt i tygverkstan Nerikes allehanda 
Gräddigt firande av välkänd hundraåring Folkbladet  
Historier från 45 år Folkbladet 
Hittade en författare till sina illustrationer Mora tidning 
Hon lever på att berätta Kristianstadsbladet 
Hon startade egen bokcirkel på bibblan Tranås-posten 
Hälsa – ett säkert kort i Urshult Smålandsposten 
Hälsosam dag för de äldre Strömstads tidning 
Höstlov med Batman Mitt Dalarna 
Höstlovet blir spellovet Kalmar läns tidning 
Höstmys på biblioteket Tranåsposten 
Ideella krafter ger gratis läxhjälp Sydsvenskan 
Imponerande bokmässa Folkbladet 
Inga spår efter konsttjuvarna Ljusnan 
Jovan Radomir gav en smak av Balkan Motala och Vadstena tidning 
Jubel på biblioteket Corren 
Julian Better växte upp i fångenskap Smålänningen 
Katja spökar till dockor Trollhättan 
Kompisar i konst ser ingen ålder Borås tidning 
Konst med SÄPO och kvinnor Piteåtidningen 
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Korkade upp för Alice Munro Strömstads tidning 
Kreativt flöde bland tavlorna Norra skåne 
Kultur en kraft som sätter igång Linköpings posten 
Känslan styr när Amanda Eliasson skapar kläder Folkbladet 
Kö till bokfrukost med Johan Theorin Norra skåne 
Leksaker får nytt liv Värmdö posten 
Litterärt gästabud i dagarna tre Södermanlands nyheter 
Livet som dyslektiker har blivit lättare Västervikstidningen 
Lunchträff och nobelnerv med Susanna Alakoski Ystads allehanda 
Låntagare har skulder Tranås tidning 
Läsare möter sina författare Nya Ludvika tidning 
Läsning ska vara kul Hudiksvalls tidning 
Lättläst bokmässa i Mjölby länstidningen östergötland 
Löven från Liljevalchs i Lycksele Folkbladet VK VF 
Magisk realist på besök Södra dalarnes tidning 
Mankell varnar för kärnkraft i ny bok Skånska dagbladet 
Massor av kul grejer att göra på höstlovet Nerikes allehanda 
Matciceron bjuder på gubbröra i Täby Mitt i Danderyd 
Med barnens egna knappar i fokus Nerikes allehanda 
Medeltida kloster ska göras mer känt Skånska dagbladet 
Mervärde viktigt för biblioteken City? 
Meröppet ger fler lånade böcker  Kungsbackaposten 
Miniatyrer visar stora minnen Borås tidning 
Minister besökte Lövånger Västerbottens mellanbygd 
Moa och Thea ser fram emot idolmötet Norra skåne 
Mona G besökte biblioteket Smålänningen 
Munro – novellkonstens mästare Jönköpingsposten 
Munro ett populärt val på biblioteket Södermanlands nyheter 
Musiksafari fick Tranåsbornas gillande Tranås tidning 
Najib skänkte sina böcker till biblioteket Nerikes allehanda 
Nallenatt med bus, disco och godis Blekinge läns tidning 
Natalie vann bibliotekens skrivartävling Länstidningen Östersund 
Nielsen blev årets Selma Landskrona posten 
Niklas visar sin Tintinsamling Östran 
Nobelmingel med novelljubel Kristianstadsbladet 
Ny teknik ingörs på biblioteket Smålandstidningen 
Ny@ tider för stadsbiblioteket Västerås tidning 
Nya bibblan i Ånäset är invigd Norran 
Oas för småbarnsföräldrar Södra dalarnes tidning 
Olika läsning fokus på dyslexivecka Smålänningen 
Om litteratur som läkande kraft Norra skåne 
Om mannen och ångesten Mariefreds tidning 
Omtyckta författare lockar folk Borlänge tidning 
Populära kompisar på barnteater Vetlandaposten 
Populärt besked efter festlig väntan Landskrona posten 
Premiär för öppen bildverkstad Linköpings tidning 
Projekt vill ta fram nya författare Lokaltidningen 
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På spaning efter nobelpristagaren Norrköpings tidningar 
Rea på gratisböcker  Landskrona posten 
Rekord för sommarboken Alingsås tidning 
Roman underhöll barnen Vetlandaposten 
Rysligheter på höstlovet Skaraborgs läns tidning 
Sagostund för de små kickar igång kulturveckan Ölandsbladet 
Självskanning nya given på biblioteket Skånska dagbladet 
Skräckvecka på Multeum med monster och spöken Eskilstuna kuriren 
Skrämmande spökvandring på bibblan Sydöstran 
Skvallrade om svenska författare Alingsås tidning 
Sköra världar Västerbottenskuriren 
Slutrapport för Meröppet Tranås tidning 
Smått är också stort Corren 
Snabba puckar på biblioteket Trollhättan 7 dagar 
Snart har en miljon böcker plockats ihop Norra skåne 
Sopplunch med potatisballader Götene tidning 
Sportig husvagn och hundar ska locka till läsning Borås tidning 
Språkpuffen lär barn att prata Strömstads tidning 
Spänt Nobelmingel på bibblan Ystads allehanda 
Start för kulturveckan 2013 Skaraborgs läns tidning 
Storgatans historia drog rekordpublik Västerbottens mellanbygd 
Stort intresse för krumelurer Kristianstadsbladet 
Så blev GustaPärsa seriefigur Västerbottens mellanbygd 
Sök din egen historia Folket 
Tillfälligt stopp för boklån via radiovågor Skånska dagbladet 
Trasiga böcker får nytt liv Södra dalarnes tidning 
Tre generationer som brinner för lättlästa böcker Corren 
Tursten vill ge inblick i författarlivet Värnamo nyheter 
Ung redaktion på biblikoteket Kristianstadsbladet 
Uppvidinge bibliotek uppmärksammade dyslexivecka Växsjöbladet/kronobergaren 
Utställning om Bältarbo tegelbruk Södra dalarnes tidning 
Vass fantasi i barnens egna berättelser Sydöstran 
Vi har passerat smärtgränsen Nordvästra Skånes tidningar 
Viktig mässa för dyslektiker Oskarshamnstidningen 
Viktigt med Nobelpriset Vimmerby tidning 
Vill väcka läslusten Mera Linköping 
Välkänd nobelvinnare Smålännignen 
Yrkeskvinnor på 1800-talet länstidningen östergötland 
Zlatan är killen som fick Sverige att läsa Ljusdals-posten 
Årliga fikadagen med fairtrade Smålänningen 
Öxabäckspar ställer ut tillsammans Markbladet 
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