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Abstract: The purpose of this thesis is to investigate the outreach services 

for children and youths in a specific area, in this case Västra 

Götalandsregionen. In particular this thesis will examine the 

development in the outreach services for children and youths 

from 1990-2010. Our thesis will also examine if the financial 

crises affected the outreach services for children and youths, and 

how control documents influence the work of the librarians.  

 

This study is based on interviews, document and literature 

studies.  

 

For the analyses we used Torgil Persson´s theoretical model. We 

modernized Persson´s model so it would fit our study better.  

 

The results of our study showed us that the outreach services for 

children and youths don’t rely on control documents. The 

financial crises did affect the outreach services for children and 

youths, but the interviews gave us the information that the 

librarians didn’t really think it was because of the financial 

crises. We also found out that the outreach services for children 

and youths depend on changes in society.  The document and 

literature studies showed us that libraries closed during the 

1990s.  
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1. Inledning 
 

Barn och ungdomsbiblioteket är en del av kommunens folkbibliotek vilket vänder sig till alla 

kommunens medborgare, oavsett ålder, etnisk tillhörighet med mera (Rydsjö & Elf 2007, s. 

24). Så har det inte alltid sett ut. Avdelningen för barn utvecklades ganska sent, i början av 

1900-talet uppmärksammades behovet av en avdelning för barn. Dess främsta uppgift var att 

främja läsning och litteraturförmedling till barn, främst till dem som inte hade ekonomiska 

möjligheter att köpa böcker själva. På så sätt skulle segregationen minska och det var främst i 

storstäderna behovet av ett bibliotek ansågs vara nödvändigt (Jönsson & Samuelsson 1996, s. 

56). 
 

Barn- och ungdomsbiblioteken finansierades från början av intresserade och engagerade 

människor, som såg till barnens och ungdomarnas bästa. Intresset från samhället var inte lika 

stort (Jönsson & Samuelsson 1996, s. 82). Synen på barn är idag annorlunda. När dagens 

verksamhet planeras måste bibliotekarien beakta dels bibliotekslagen och även FN’s 

konvention om barns rättigheter från 1989 vilken Sverige ratificerade 1990.   
 

Segregationen minskar inte bara för att det finns ett barnbibliotek, det finns ändå barn som 

inte kan ta sig till det av något skäl. I mitten av 1970-talet skrev barnbibliotekarier en 

målsättning med sin verksamhet, vilken inleds med att biblioteket ska nå ut till alla barn och 

aktivt ska söka upp barn som av någon anledning inte besöker biblioteket (Ända hem till fru 

Nilsson 1990, s. 47). 
 

Vår uppsats kommer att handla om hur folkbibliotek i Västra Götalandsregionen arbetar med 

uppsökande verksamhet för barn och ungdomar. Bibliotekens uppsökande verksamhet finns 

till för att alla ska få tillgång till bibliotekens samlingar. Biblioteken kan samarbeta med andra 

institutioner i sin uppsökande verksamhet, bland annat barnavårdcentralen, barnomsorgen, 

studieförbunden, fritidsföreningar och skolor (Ända hem till fru Nilsson, s. 47ff). Då vi i vår 

uppsats koncentrerar oss på barn och ungdomar, kommer vi att enbart skriva om de 

institutioner som har med den åldersgruppen att göra.  
 

Förutsättningar för bibliotekens arbete ändras med förändringar i samhället och biblioteket 

måste konstant följa och utvecklas med samhällsförändringar. Politikers beslut påverkar 

biblioteken på både gott och ont. Därför är det intressant att undersöka hur biblioteken arbetar 

idag med uppsökande verksamhet för barn och ungdomar och vilka samhällsförändringar som 

varit intressanta de senaste 20 åren. Under 1990-talet drabbades världen av en finanskris, som 

innebar en ökad arbetslöshet och mindre skatteintäkter för kommunerna vilket ledde till 

besparingar där det fanns en möjlighet. Eftersom biblioteken i Sverige fick mindre pengar 

drabbades bibliotekens barnverksamheter och uppsökande arbete. 10 % av bibliotekens 

filialer lades ner, 14 % av bokbussarna likaså och inköp av barnlitteratur minskade med en 

fjärdedel. Mellan 1995 och 2005 har antalet användare per bibliotek ökat från 5400 till 6500 

(Rydsjö & Elf 2007, s. 32; Almerud 2005, s. 18). Vi vill med uppsatsen undersöka om dagens 

biblioteks uppsökande verksamhet har påverkats av samhällsförändringar sedan 1990-talet. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Barn- och ungdomsbibliotek          
 

I början av förra seklet kom tankar på att barnen behövde ett eget rum i bibliotekets lokaler i 

och med Valfrid Palmgrens studieresa bland de amerikanska folkbiblioteken. Under 

studieresan upptäckte Palmgren att speciella barnavdelningar skapats med barnboksamlingar, 

sagostunder med mera. I Stockholm, 1911, öppnades det första barn- och ungdomsbiblioteket 

i Sverige, det hävdas även att detta bibliotek var det första barn- och ungdomsbiblioteket i 

Norden. Innan detta bibliotek byggdes hade barnen i och för sig tillgång till att låna böcker på 

bibliotek men bibliotekens samlingar var bara anpassade för de vuxnas läsning (Åberg 1983, 

s. 43ff). Under 1900-talet har antalet barn- och ungdomsavdelningar på de svenska 

folkbiblioteken successivt ökat, mot mitten av 1960-talet hade så gott som alla folkbibliotek i 

Sverige en avdelning för barn (Rydsjö & Elf 2007, s. 30).    
 

Idag har varje folkbibliotek en speciell avdelning för barn med samlingar som är anpassade 

för barns läsförmåga och en möblering som ska vara gynnsamt för barn. Det är sällan 

folkbiblioteken är utformade med en särskild avdelning endast för ungdomar, ofta är 

ungdomsavdelningen sammanslagen med barnavdelningen (Rydsjö & Elf 2007, s. 25). 

1.1.2 Uppsökande verksamhet 
 

När man säger uppsökande verksamhet på bibliotek tänker nog många på Boken kommer, det 

vill säga att bibliotekarien åker hem till äldre personer som själva har svårt att ta sig till 

biblioteket. Den verksamheten är från 1950-talet efter amerikanska och engelska ideal. På 

barn- och ungdomsbiblioteket är det uppsökande arbetets viktigaste funktion enligt Fasick och 

Holt att nå ut till barn och ungdomar som bor långt ifrån bibliotek och därför inte så ofta 

besöker biblioteket (Fasick & Holt 2008, s. 193f; Ända hem till fru Nilsson 1990, s. 17). 
 

Precis som idéerna om barn- och ungdomsavdelningar på de svenska biblioteken kom från 

USA, kom också idéerna om uppsökande arbete från detta land. Den uppsökande 

verksamheten utvecklades redan 1800-talet i New York då biblioteket blev verksamt även 

utanför bibliotekets väggar. Tanken var att nå ut till alla invånare i staden. Den uppsökande 

verksamheten började med ett resandebibliotek, som utvecklades till bokställ på stränder och 

bokprat över radion (Adkins & Bala 2004, s. 339). 
 

1990 gav Statens Kulturråd ut en metodutredning i hur uppsökande arbete kan bedrivas 

utifrån erfarenheter från tidigare decennier. Utredningen är tänkt som inspiration till de 

bibliotek som ännu inte har någon uppsökande verksamhet eller som uppsöker i liten 

omfattning (Ända hem till fru Nilsson 1990, bokens förord). Utredningen ger en bred bild av 

hur uppsökande arbete lämpligt kan bedrivas, kapitlen är tydligt uppdelade mellan målgrupp, 

till exempel fritidsgårdar, skolor, ålderdomshem och andra liknande institutioner. De har även 

ett kapitel om datoriserade rutiner, vilka känns lite väl ålderdomliga eftersom boken är 

skriven på tidigt 1990-tal och tekniken har förändrats påtagligt på 20 år. 
 

Utredningen fastslår att för att nå barnen på bästa sätt är det viktigt att fokusera bibliotekets 

uppsökande verksamhet till miljöer där barnen vistas naturligt, gärna tillsammans med deras 
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föräldrar. En sådan miljö blir lätt att hitta eftersom de allra flesta barn går i någon form av 

förskola. Lika stor fokus på vuxna som finns i barnens närhet som till barnen själva.  
 

Bokbussar kallas normalt sett inte för uppsökande arbete, om den kör i reguljär linjetrafik, då 

den är en ersättning för biblioteksfilialer. Däremot, om bussen används till att besöka skolor 

och andra platser där barn finns är den en del av bibliotekets uppsökande arbete (Ända hem 

till fru Nilsson 1990, s. 11f). 
 

Uppsökande arbete börjar lämpligen redan innan barnet är fött, eftersom det redan då kan 

uppfatta tal. Lämpliga böcker för det här ändamålet är böcker om barnfödsel, om barns 

språkinlärning och om vikten av att läsa för barn, redan innan det är fött. På 

barnavårdscentralen (härmed benämnd BVC i uppsatsen), är samarbetet med personalen 

viktigt då man kan ge personalen broschyrer som de kan dela ut till barnen och deras 

föräldrar. Biblioteket kan även placera böcker där, antingen för läsning på plats eller för 

hemlån. Forskning om språkinlärning har visat sig att tiden före 4 års ålder är viktig för 

språkinlärningen. Barnet är mycket intresserat av språk i den åldern och vill gärna få sagor 

lästa för sig, eller med hjälp av bilderna berätta historier själva om bilderna (Ända hem till fru 

Nilsson 1990, s. 48f). 
 

Uppsökande verksamhet började aktivt växa fram under 1900-talet. Från början var det 

sjukhusen som erbjöd sina patienter ett bibliotek, då under namnet social 

biblioteksverksamhet, en term som användes hela 1960- talet och en bit in på 1970-talet. 

Argumenten som föranledde begreppsförändring var att ordet social lätt kunde associeras till 

en social myndighet samt att all verksamhet på biblioteket i någon mån är social och ingen 

verksamhet är mer social än någon annan. Verksamheten breddades allt högre grad och 

termen uppsökande började då användas. Samarbete med barnomsorgen var de svenska 

biblioteken tidiga med, det började redan på 1930-talet, då de hade bokutlåning till 

barnträdgårdar och förskolor. På 1960-talet intensifierades samarbetet mellan förskola och 

bibliotek och ytterligare ett decennium senare började bibliotekens uppsökande arbete 

organiseras (Ända hem till fru Nilsson 1990, s. 16, 52). Den viktigaste institutionen som 

biblioteken bör samarbeta med tycker Fasick och Holt är skolorna, eftersom både skola och 

bibliotek har bildning som samma verksamhetsmål. Samarbetet mellan skola och bibliotek 

kan se ut på olika sätt, hur man arbetar beror på vilka behov skolan har och vilka resurser det 

finns att tillgå. Den uppsökande verksamheten går vanligtvis till att bibliotekarien besöker 

skolorna och har litteratur förmedlande aktiviteter med eleverna och pedagogerna. Ett bra 

förarbete mellan lärare och bibliotekarie, innan den uppsökande verksamheten äger rum, är 

viktigt för att det ska bli ett givande möte (Fasick & Holt 2008, s. 193f, 197). 
 

I rapporten Ända hem till fru Nilsson (1990) presenteras ett antal statliga kulturutredningar, 

där även uppsökande arbete för barn behandlades. Genom utredningarna framkom att om 

biblioteket söker upp människor där de befinner sig i sin vardag, har det en positiv inverkan 

på läsning. Det gjordes även utredningar som uppmärksammade både barnens och 

handikappades situation. Dessa kompletterade de kulturpolitiska målen med att uppsökande 

verksamhet ska ske i miljöer där barnen redan vistas, särskilda insatser ska sättas in bland 

eftersatta grupper (Ända hem till fru Nilsson 1990, s. 19f). Under 1980-talet fortsatte 

uppsökande verksamhet för barn att utvecklas. Mellan 1981-87 var uppsökande verksamhet 

till barn inom förskola och fritidshem bland de områden som ökade sin verksamhet allra mest 

(Ända hem till fru Nilsson 1990, s. 27). 
 

Hur kan den uppsökande bibliotekarien använda sig av tekniska hjälpmedel i sitt arbete? 

Uppsökande arbete kan vara resurskrävande för biblioteket eftersom det kostar mycket 
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arbetstid att ha en bibliotekarie som åker runt till andra institutioner. I vilken utsträckning kan 

tekniska innovationer hjälpa biblioteket att effektivisera arbetet och underlätta 

kommunikationen?  Bibliotekarier har alltid varit försiktiga med att använda ny teknik. Det 

gäller till exempel något som idag är så självklar som telefonen, vilken biblioteken enligt 

Freeman & Hovde (2003, s. 166f) väntade med att börja använda sig av. Idag är det svårt att 

tänka sig ett biblioteksarbete utan telefon. På senare år är det också vanligt att varje 

bibliotekarie har en egen mejladress, vilken även den underlättar kommunikationen. Freeman 

& Hovde resonerar vidare kring radions betydelse för bibliotekens uppsökande verksamhet 

och hur den har effektiviserat informationsflödet. Det har gynnat biblioteken genom att de 

kunde nå ut med bokuppläsning inför en större grupp människor eftersom det gick lätt att 

sända till exempel utbildning, nyheter eller helt enkelt läsa upp en bok inför en större 

population. I oktober 1922, till exempel, sände Carnegie Library of Pittsburgh barnsagor via 

radio (Freeman & Hovde 2003, s. 168f). Det är inget vi har sett något liknande exempel på i 

Sverige.  
 

Hur ser det ut idag med elektroniska hjälpmedel till skillnad från i början av 1990-talet? Vi 

tror det egentligen inte är så stor skillnad idag på hur tekniken används, biblioteket kan enkelt 

spela in både video och ljud, skillnaden är att tekniken har utvecklats väldigt mycket men att 

man på samma sätt använder tekniken för att nå ut och kommunicera med användarna. 

Telefon och e-post underlättar kommunikationen mellan biblioteket och de institutioner de 

uppsöker. Uppsökande bibliotekarier använder förmodligen inte tekniska framsteg i någon 

större utsträckning i sitt arbete.  
 

1.1.3 Biblioteksutvecklingen under finanskrisen 

 

Eftersom finanskrisen på 1990-talet är en stor del av uppsatsen kommer vi i detta kapitel 

presentera hur 1990-talskrisen utvecklades och hur det påverkade samhället. Det finns mycket 

litteratur som handlar om 1990-talets finanskris, dock ingen som beskriver den ur ett 

biblioteksperspektiv. Biblioteken är en kommunalverksamhet och en finanskris riskerar att 

drabba all kommunal verksamhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka om en finanskris 

påverkar biblioteket och det känns därför relevant att här ge en bakgrund till varför det 

uppstår en finanskris, var den kommer ifrån och vad som händer under den.  

 

För att kapitlet ska hamna lite mer i en bibliotekskontext kommer vi även presentera statistik 

från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt från Kulturrådet för att ge en bild av hur biblioteken 

utvecklades under vår undersökningstid.  

1.1.3.1 1990-talskrisen 

Under hela världshistorien har de ekonomiska systemen drabbats av recessioner. Den mest 

kända är sannolikt krisen på 1930-talet som också var den största krisen. Men under 1990-

talet drabbades Sverige av den ekonomiska kris som var den mest långvariga i jämförelse med 

den som inträffade 1917-192. Denna jämförs ofta med 1990-talskrisen eftersom många av de 

händelser som inträffade under den förra krisen upprepades i den senare krisen. Till skillnad 

mot finanskrisen 1917-1921 tog det lång tid innan 1990-talskrisen återställdes. Krisen sades 

vara mellan 1990 och 1994 (Sandberg 2005 s. 14).   

 

Enligt Sandberg är det ofta en hög belåning som orsakar en finanskris, och han resonerar i sin 

bok Vad kan vi lära av kraschen? (2009) om den höga belåningen även orsakade 1990-

talskrisen. I artikeln 1990-talskrisen – hur svår var den? (Hagberg & Jonung 2005) menas det 
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också på att 1990-talskrisen orsakades av att räntorna några år tidigare gått ner, vilket ökat 

priserna. När räntorna ökade kostade prisökningarna för mycket och många fick svårt att 

betala. Därför var det många som lånade pengar (Hagberg & Jonung 2005, s. 43). Dock håller 

Sandberg inte riktigt med den artikeln då han kommer fram till att huvudorsaken till alla de 

konkurser som inträffade på grund av den förändrade ekonomin, inte hade så mycket att göra 

med kredit och belåning. Det som orsakade finanskrisen var snarare att skatterna höjdes vilket 

bidrog till en realräntechock, menar Sandberg. Detta inträffade redan 1971 och gjorde så att 

Sveriges ekonomiska struktur rubbades. Men det finns inte bara en spekulation om hur 1900-

talskrisen startade utan det finns många olika spekulationer om vad som egentligen hände. En 

teori är att det var avregleringen av kreditmarknaden som inträffade år 1985 och 

skatteomläggningen år 1999, som orsakade krisen (Sandberg 2005, s.15). 1990-talskrisen 

orsakades av att räntorna några år tidigare gått ner, vilket ökat priserna. När räntorna ökade 

kostade prisökningarna för mycket och många fick svårt att betala, vilket gjorde att det var 

många som lånade pengar (Hagberg & Jonung 2005, s. 43). 

 

Den värsta och tyngsta tiden under 1990-talskrisen var mellan 90-93. Enligt artikeln Han fick 

sparken - och 17 miljoner: bankkrisen kostade skattebetalarna 35 miljarder, men cheferna 

kom undan (1999) var bankernas kreditförluster 179 miljarder kronor mellan år 90-93. 

Skattebetalarna stod för 65 miljarder av dessa 179 miljarder kronor (Sandström 1999).  

1.1.3.2 Biblioteksutvecklingen 

 
Folkbiblioteksutvecklingen under denna tid följde kommunernas utveckling. Ökade antalet 

kommuner så ökade även antalet folkbibliotek med samma antal (SCB 2010-09-14). Vi har 

här sammanställd statistik för hur biblioteksutveckling var mellan åren 1990 – 2008 vilket ger 

oss en överblick över hur utvecklingen var dels under finanskrisen men också före och efter 

bibliotekslagens införande. 1990 fanns det 284 folkbibliotek, 1994 var siffran 286 stycken och 

ytterligare fyra år senare var antalet folkbibliotek 288 stycken. Men läser man statistik över 

enbart filialerna ser det dystrare ut. Som figur 1 visar har en stor del folkbiblioteksfilialer lagts 

ned sedan 1990, inte bara under år med finanskris utan även andra år.   

 

 

 
Figur 1. Antal biblioteksfilialer 1990 – 2009 (Bibliotek 2009, s. 11) 
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I figur 2 och 3 har vi i tabell sammanställt statistik från Statiska Centralbyrån. Den första 

figuren visar på antalet kommunala folkbibliotek. Den andra visar antal barnboksutlån.   

 

Som framgår av figuren nedan ökade antalet kommunala folkbibliotek konstant under 1990-

2008. Under hela perioden ökade antalet med sex stycken folkbibliotek. För perioden fram till 

1997, då bibliotekslagen infördes, var det även då en ökning med fyra stycken folkbibliotek.  

 

 
 

Figur 2. Antal kommunala folkbibliotek 1990 – 2008 (Statistiska Centralbyrån 1992-2010) 

 

1990 lånade biblioteken ut 43 000 volymer, 1994 lånades det ut 42 000 volymer för att 1998 

vara nere på 41 000 volymer. Under 2000-talet ökade antalet barnboksutlån kraftigt fram till 

2008. 
 

 
 

Figur 3. Antal barnboksutlån 1990-2008 (Statistiska Centralbyrån 1992-2010) 
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2. Problemformulering 
 

Biblioteken i Sverige och deras verksamhet är känsliga för förändringar och kriser i samhället, 

vilket visade sig på 1990-talet när Sverige involverades i den globala finanskrisen. Det 

påverkade bibliotekens ekonomi och deras uppsökande verksamhet, som är personal- och 

kostnadskrävande. Som vi tog upp i uppsatsens inledning skars det ned mycket bland filialer, 

bokbussar och uppsökande verksamhet vilket har en negativ påverkan på de barn och -

ungdomar som har långa avstånd till biblioteket och deras möjlighet att få tag på litteratur.  
 

Utifrån problemformuleringen blir vårt övergripande problem för uppsatsen: hur påverkade 

krisen på 1990-talet dagens uppsökande verksamhet på bibliotek i Västra Götalandsregionen.   

2.1 Syfte & Frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om 1990-talskrisen påverkade barn- och 

ungdomsbibliotekens uppsökande verksamhet i Västra Götalandsregionen fram till idag samt 

hur dagens verksamhet ser ut. 
 

De frågeställningar vi utgår ifrån är: 
 

1. Hur påverkade 1990-talskrisen bibliotekets uppsökande verksamhet? 

2. Hur utvecklades bibliotekens uppsökande verksamhet efter 1990-talskrisen och fram 

tills idag? 

3. Hur påverkar styrdokument bibliotekens uppsökande verksamhet idag? 

 

2.2 Avgränsning 
 

Bibliotekens uppsökande arbete är brett och vi har valt att enbart undersöka verksamheten när 

den riktas till barn och ungdomar under tidsperioden 1990 - 2010. Anledningen till att vi 

väljer just barn och ungdomar är för att vi anser det vara ett viktigt att tidigt väcka intresse för 

läsning och litteratur. För insamling av vårt empiriska material har vi sökt efter personer som 

arbetat under vår avgränsade tidsperiod. Av geografiska skäl sökte vi efter informanter inom 

Västra Götalandsregionen.  

2.3 Definitioner 

 
Vi kommer i det här kapitlet att definiera begrepp som vi använder oss av i uppsatsen.  

 

Barn och ungdom. Barn är man fram till arton års ålder. Oftast när man hör ordet barn tänker 

man på mindre barn, från högstadiet och framåt används oftast begreppet ungdom. (Halldén, 

2007) I uppsatsen använder vi oss av begreppet barn när det handlar om förskola och 

lågstadiet. Ungdom använder vi när vi skriver om fritidsgårdar och högstadieskolor.  

 

Styrdokument är dokument som ställer upp riktlinjer som är mål för hur en verksamhet ska 

bedrivas. Det kan vara en bibliotekschef som skriver dem, politiker eller bibliotekets egen 

personal 
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3. Metod 
 

För att samla in vårt empiriska material har vi utfört intervjuer med fyra bibliotekarier som 

jobbar på folkbibliotek och arbetar med uppsökande arbete för barn och ungdomar inom 

Västra Götalandsregionen. Det här ger oss en bild av hur våra informanters uppfattning ser ut, 

men en bredare och mer generell bild får vi inte och är heller inte möjlig att få plats med inom 

uppsatsens ramar. I största möjliga mån har vi hört av oss till dem som jobbade under 1990-

talskrisen och som fortfarande är verksamma inom bibliotekarieyrket, vilket ger oss 

information om hur det ser ut idag och de senaste 20 åren. För att hitta bibliotekarier som 

uppfyller dessa kriterier fick vi tips från våra handledare på personer vi kunde kontakta. De vi 

kontaktade med förfrågan om intervju passade vi samtidigt på att fråga efter kollegor till dem 

som uppfyller våra kriterier. Vår första informant har tyvärr inte arbetat med uppsökande 

verksamhet på folkbibliotek under 1990-talet, vilket ledde till att vi ändrade det brev vi 

skickade ut till de bibliotekarierna vi önskade att få intervjua. Vi ändrade brevet genom att 

förtydligade vilka kriterier vi önskade. Vi har ändå valt att ta med informationen från den 

intervjun eftersom uppsatsen till viss del även handlar om hur det ser ut idag med 

folkbibliotekens uppsökande verksamhet och om det fick vi intressant information. 

 

Intervjuerna spelades in för att underlätta analysen och sammanställningen av intervjun. 

Fördelen med att spela in intervjun är att intervjuaren kan koncentrera sig på informanten och 

följa med i svaren för att upptäcka eventuella följdfrågor. Att anteckna samtidigt som man 

lyssnar kan leda till att både information och följdfrågor försvinner. Dessutom är det nyttigt 

vid utvärderingen av sig själv som intervjuare att ha intervjun inspelad. Merriam nämner 

också att det finns en risk för att inspelningsutrustningen stör informanten och dess svar, men 

vi har använt oss av inspelningsfunktionen på antingen en mp3-spelare eller en mobiltelefon, 

vilka inte lika lätt associeras till inspelning. Således tror vi att det inte påverkar informanten 

lika mycket. Merriam tar även upp problemet med teknikkrångel under intervjun (Merriam 

1994, s. 96). Teknikkrångel drabbades vi av under intervju nummer två och har den därför 

inte inspelad. Resterande intervjuer använde vi oss av två olika inspelningsapparater för att 

vara på den säkra sidan att få allt inspelat. 
 

Hela intervjutillfället går ut på att frågorna är bra formulerade så att frågorna kan få 

uttömmande svar från informanterna. För oerfarna forskare är det bra att använda sig av en 

intervjumall. Vi har därför valt att använda oss av en mindre strukturerad intervju då man får 

tillgång att använda en mall som består av förarbetade öppna frågor som stödjer forskaren i 

själva intervjutillfället. En tillgång är också att denna mall inte behöver följas till punkt och 

pricka, vilket ger oss tillgång till att fritt ställa följdfrågor när det blir ett bra tillfälle för 

sådana. På så vis får vi reda på vad informanten har att säga och frågorna kan lätt anpassas 

efter vilken situation som uppstår vid varje intervjutillfälle (Merriam 1994, s. 88).  
 

Vi har vid intervjutillfällena valt att båda två vara närvarande, förutom vid den första 

intervjun där bara en av oss kunde vara närvarande, på grund av förhinder. Fördelen med att 

vara med båda två är att bli lika insatta i vad som framkom i intervjun. Dessutom kan båda 

hjälpas åt att ställa följdfrågor. Inför varje intervju gjorde vi en uppdelning där en av oss var 

huvudintervjuare och den andre antecknade och ställde, vid behov, följdfrågor. Att ha varit 

närvarande båda två var värdefullt vid intervjun som hade teknikkrångel eftersom vi då under 

intervjun hade lite anteckningar och vi var två som skrev ned allt vi kom ihåg. 

 

Vi använder oss av ett analysverktyg när vi i senare kapitel pressenterar vårt empiriska 

material. För att skapa gynnsammare förutsättningar för analys och diskussion, har materialet 
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delats in tematiskt. Merriam menar att rådata från en kvalitativ undersökning måste ordnas på 

något sätt för att underlätta analysen. Ett sådant iordningställande kan vara att ordna det 

tematisk utifrån de olika teman uppsatsen har. En bra metod för att ordna materialet tematiskt 

är att koda det, i marginalen på pappret, med lämpliga termer som beskriver vad textdelen 

handlar om. På så vis blir datamaterialet lättöverskådligt och det framgår tydligt vad 

informanten sagt under intervjun. Det insamlade empiriska materialet kan vara flera tusen 

sidor av anteckningar och transkriberingar och för att inte analysarbetet ska bli allt för 

betungande när all data är färdiginsamlad är det viktigt att det empiriska materialet analyseras 

under insamlandets gång (Merriam 1994, s. 157; Hartman 2004, s. 287f). 
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4. Tidigare forskning och annan litteratur 
 

I det här kapitlet kommer vi att presentera relevant forskning. Uppsökande arbete är ett 

område som det inte forskas speciellt mycket inom, mestadels är det magisteruppsatser. 

Kapitlet kommer att inledas med ett avsnitt där vi går igenom vilka styrdokument biblioteken 

har att ta hänsyn till. Därefter i kapitel 4.2 kommer vi presentera forskning om uppsökande 

arbete för att sedan avslutningsvis presentera resultatet av ett forskningsprojekt i Gävleborgs 

län år 1980 i kapitel 4.3.  

4.1 Styrdokument 

4.1.1 Bibliotekslagen 
 

Med det här kapitlet har vi för avsikt att undersöka om införandet av bibliotekslagen har med 

1990-talskrisen att göra. Ann Åkerman redogjorde 2002 i sin magisteruppsats för argumenten 

till att införa bibliotekslagen. Åkerman har gjort en gedigen genomgång för olika argument 

där alla riksdagspartier samt även relevanta organisation ges utrymme och vi ser ingen 

anledning till att göra om det arbetet.  

Bibliotekslagen reglerar inte verksamheten allt för strikt. Det som lagen bestämmer är att alla 

kommuner ska ha ett folkbibliotek samt att bokutlån ska vara gratis. För övrigt sätter lagen 

enbart upp mål för bibliotekets verksamhet och är en så kallad ramlag. Med det menas att 

kommunerna till stor del bestämmer själva om hur verksamheten ska se ut och fungera. 

Problem som kan uppstå med en ramlag är att den är lätt att misstolka på grund av dess 

vaghet. Vi har valt att koncentrera vår genomgång till vad som hände under 1990-talet 

eftersom det är under den tidsperioden vår uppsats behandlar (Åkerman 2002, s. 12ff). 

Det går tydligt att se en uppdelning i vänster och höger i argumenten. Mycket lite skiljer de 

olika partierna åt. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att en 

bibliotekslag behövs för att förhindra nedläggning av bibliotek, vilket de såg hände under 

krisen på 1990-talet. Vänsterpartiet ansåg dessutom att lagen även skulle innehålla krav på en 

verksamhetsplan för biblioteken, samt att biblioteken är en statlig angelägenhet eftersom alla 

ska ha rätt till information och skillnader mellan kommuner inte ska vara avgörande. 

Miljöpartiet anser också att bibliotekslagen kunde varit lite fylligare och till exempel tagit upp 

krav på fackutbildad personal (Åkerman 2002, s. 16-21).  

De fyra borgerliga partierna var vid den här tiden emot en bibliotekslag. En gemensam åsikt 

för alla de fyra borgerliga partier var att en bibliotekslag skulle strida mot det kommunala 

självstyret och att den är onödig eftersom alla kommuner redan hade ett folkbibliotek och 

gratis bokutlån. De såg även en risk med att en miniminivå blir normaliserad och hindrar 

biblioteksutvecklingen. Moderaterna påpekade dessutom att upphovsrättslagen hindrade 

biblioteken från att ta ut avgift på bokutlån eftersom de behöver upphovsmannens samtycke 

(Åkerman 2002, s. 21-26). 

I debatten om bibliotekslagens införande kan vi, som vi tidigare nämnt, tydligt se två linjer 

mot varandra. Vänsterblocket som vill se en bibliotekslag för att undvika nedläggning av 

bibliotek och högerblocket som anser en statlig reglering är onödig eftersom kommunerna 

klarar det själva. 
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Det har under flera års tid förts en debatt om bibliotekslagens existerande, en del politiker 

anser att den inte borde finnas i svensk lagstiftning. Anledningen till detta är åsikter om att 

bibliotekslagen fyller en osäker funktion och hindrar bibliotekens utveckling. Motionären 

skriver att biblioteken är viktiga för demokratin och därför borde dem inte styras av staten 

(Schulte (m)).  

 

I december 2009 kom rapporten Tid för kultur där bibliotekslagen nämns. Regeringen har för 

avsikt att se över bibliotekslagen och förändra den om det anses nödvändigt, dock menar de 

att bibliotekens grundläggande villkor inte kommer att förändras vid en eventuell förändring i 

bibliotekslagen (2009, s. 45). 
 

Regeringen föreslår att Kungliga biblioteket (hädanefter benämnt KB) får det nationella 

ansvaret för all biblioteksverksamhet i Sverige, utöver forskningsbiblioteken skulle det 

innebära ett ansvar även för folkbiblioteken. Anledningen till detta är att alla olika typer av 

bibliotek ska samverka med varandra (Tid för kultur 2009, s. 42f). 

 

2011-07-01 ändras § 5 i bibliotekslagen. Skolbibliotek regleras i skollagen istället (se bilaga 

1).  

4.1.2 Biblioteksplaner 
 

2004 infördes ett tillägg i Bibliotekslagen (2004:1261), vilken säger att kommuner och 

landsting ska inrätta planer för sin biblioteksverksamhet. Svensk biblioteksförening håller 

ordning på vilka bibliotek som har inrättat en biblioteksplan och vilka som inte har det.  
 

En biblioteksplan är ett politiskt dokument som ger målsättningar för bibliotekets verksamhet 

och som beskriver vilken roll biblioteken har i politiska områden. När en biblioteksplan är 

färdigskriven måste den godkännas av kommunfullmäktige (Almerud 2005, s.7). Kiersti 

Larsson och Henrik Svensson har i sin Magisteruppsatsen Biblioteksplaner - en möjlig väg 

mot förändring? En komparativ studie av arbetet med biblioteksplaner i tre kommuner ur ett 

nyinstitutionellt perspektiv (2007) undersökt tre biblioteks biblioteksplaner. De har kommit 

fram till att införandet av en biblioteksplan underlättas av att personalen på biblioteken själva 

är delaktiga i arbetet med planen, istället för om den är skriven av till exempel en politiker 

utan bibliotekspersonalens inblandning (s. 58). 

 

26 av 49 av Västra Götalands folkbibliotek har en biblioteksplan. 21 av de kommunerna har 

ännu inte påbörjat arbetet med en biblioteksplan (Svensk Biblioteksförening 2010). I Borås 

Biblioteksplan står det att medel till uppsökande arbete i Borås fördelas utifrån vilket behov 

som finns. De senaste åren har de fått ett extra tillskott vilket möjliggjort en bra verksamhet.  

Biblioteket ser gärna att de skulle kunna få möjlighet att planera lite längre fram i tiden, och 

att en utvecklingsgrupp ska tillsättas för att utveckla verksamheten (Biblioteksplan Borås 

2008, s. 10). 

4.2 Uppsökande arbete 
 

Holmfors undersöker i sin magisteruppsats ABC på BVC, hur fungerar de? (2000)  hur 

samarbete mellan biblioteket och BVC i en storstadskommun fungerar. I undersökningen har 

både bibliotekarier och BVC-sköterskor intervjuats. Hon preciserar inte var undersökningen 

gjorts utan nämner enbart att det är i en storstad. Holmfors kommer i sin undersökning fram 

till att samarbetet mellan biblioteket och BVC i kommunen varierar beroende på vilka delar 
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av kommunen det rör sig om. Till exempel så är en BVC-central inte alls inblandad i något 

samarbete. Det är också på ungefär hälften av alla BVC-centraler som det finns 

bokdepositioner (Holmfors 2000, s. 43f). Hur samarbetet påverkats och förändrats under 

arbetets gång är enligt Holmfors svårt att utläsa. Flera faktorer kan inverka på svaren hon fått i 

sin undersökning som egentligen inte har något med förändring i verksamheten att göra. Till 

exempel nämner hon att bibliotekariers anställningsår påverkar deras svar på förändring, ju 

kortare tid de har varit anställda desto mindre möjlighet att överblicka en förändring har de (s. 

48). Nedskärningarna på 1990-talet innebar, förutom att flertalet barnbibliotekarier tvingades 

lämna sina tjänster, även att de som fick vara kvar belades med andra arbetsuppgifter i 

biblioteket vilka de skulle sköta tillsammans med barnverksamheten (Holmfors 2000, s. 52). 
 

Aliki Nilsson har i sin kandidatuppsats Barn, böcker och bibliotek (1998) undersökt hur 

skolans och biblioteket samarbete genom uppsökande arbete påverkar barnens läsvanor och 

uppfattning av bibliotek. I intervju med en barnbibliotekarie framkom att på dennes bibliotek 

skars det ned kraftigt i barnverksamheten. På vuxendelen av biblioteket skars 7% av 

verksamheten ned, på barnsidan var nedskärningen mer än dubbelt så stor, 15 %. 

Barnbibliotekarien berättar att det inte sker någon aktiv uppsökande verksamhet från 

bibliotekets sida utan bokprat och andra läsfrämjande insatser sker enbart på förfrågan från 

skolorna (Nilsson 1998, s. 17f). 
 

Nilsson konstaterar i sina avslutande reflektioner att med den här sortens efterfrågade 

uppsökning blir det svårt att nå nya läsare och biblioteksbesökare. Biblioteket blir en plats för 

dem som redan är intresserade av bibliotekets tjänster och når inte ut till nya användare 

(Nilsson 1998, s. 33). 
 

För att locka människor till biblioteken finns det olika sätt att gå till väga. En del bibliotek ger 

ut gratis böcker till folk som kommer till biblioteket, på så sätt får biblioteket besökare. 

Bokgåvor också vanligt för att komma igång med läsning för barn. På bokpärmens insida på 

bokgåvan kan även information om biblioteket klistras fast (Johansson 1983, s. 33).  
 

Det är inte bara själva uppsökandet som kostar, ökat besökantal och större förslitning på 

böckerna kostar också för biblioteket. Om de olika förvaltningarna i kommunen samarbetar 

skulle detta kunna bidra till att förskolorna kan ha ett eget bokbestånd med till exempel 

sagoböcker, uppslagsverk med mera. Biblioteket skulle då kunna fungera som komplement 

till den egna samlingen för att bevara böckerna. Barn med annat modersmål än Svenska 

behöver, förutom litteratur till att träna på det svenska språket, även litteratur på sitt 

modersmål (Ända hem till fru Nilsson 1990, s. 54ff). 

4.3 Gävleborgsprojektet 
 

För att få en utgångspunkt på hur verksamheten kan se ut använder vi oss av ett 

forskningsprojekt som genomfördes i Gävleborgs län i början av 1980-talet. Anledningen till 

det är att vi för att kunna se en utveckling behöver en utgångspunkt och en genomgång av 

vilka arbetsmetoder vi kan jämföra med. Att försöka hitta informanter som jobbat i 30 år 

istället för 20 år tror vi blir svårt. 1980-talet är en viktig period för bibliotekens uppsökande 

verksamhet eftersom den och tiden före i litteraturen beskrivs som den uppsökande 

verksamhetens storhetstid. 

 

I Gävle, i början av 1980-talet, genomfördes ett forskningsprojekt om uppsökande arbete där 

undersökningen gick ut på att komma fram till hur biblioteket kan arbeta uppsökande mot 
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olika användarkategorier. Två av delprojekten handlade om förskolor och fritidsgårdar och 

resultaten ifrån de båda delprojekten kommer vi också att använda oss av i analysen 

tillsammans med modellen. Vi kommer här att förklara vad de två olika delprojekten går ut på 

eftersom vi senare i uppsatsen jämföra dagens uppsökande verksamhet för barn och ungdomar 

med hur Bibliotekarier arbetade i Gävleborgprojektet.    

 

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Stads- och länsbiblioteket i Gävle 

samt studenter från högskolan i Gävle/Sandviken.  

4.3.1 Fritidsgårdar 

 

I det projektet som riktade sig till ungdomsgårdar var syftet att nå ut till den åldersgruppen 

som sades vara den svåraste att nå ut till, nämligen tonåringarna. Det är vanligt att intresset av 

att läsa minskar drastiskt när barn når en ålder från fjorton till sjutton. Hindren som 

uppkomma för att ungdomar ska söka sig till biblioteket är dels att biblioteket inte har en 

ordentlig ungdomsavdelning med ungdomsbibliotekarier. Ungdomarna hamnar lätt mellan två 

stolar och dels kan de ha brist på kunskap om vad biblioteket kan erbjuda dem. Att 

ungdomarna minskar sin läsning eller helt slutar att läsa i denna ålder kan också bero på att 

övergången från barnlitteraturen till vuxenlitteraturen kan kännas svår (Johansson 1983, s. 

69). Vissa bibliotek är utformade på så sätt att de har sammanslagit barn- och 

ungdomsavdelningen vilket kan kännas jobbigt för ungdomarna då de inte vill vistas på 

barnavdelningen av olika skäl. Dessutom verkar det som att barnbibliotekarierna har glömt att 

koncentrera sig på ungdomarna när de främst riktar sig till barn som är yngre (Rydsjö och Elf 

2007, s. 157).   
 

För att få ungdomarna till att aktivt börja läsa och få kunskap om vad biblioteket kan erbjuda 

dem skickades bibliotekarier ut till fritidsgårdar. Ungdomarna blev också tillfrågade vad dem 

ville ha för litteratur och få en förståelse för detta. Det sattes upp bokställ och tidningsställ i 

ungdomsgårdens lokaler som ungdomarna hade tillgång till. Var fjortonde dag besöktes de två 

ungdomsgårdarna av bibliotekarierna för att byta ut böckerna. Bibliotekarierna tillverkade 

även informationsmaterial i form av affischer, broschyrer och bokmärken där de skrev 

information om vad biblioteket kan erbjuda (Ända hem till fru Nilsson 1990, s. 58f; Johansson 

1983, s. 70). 
 

Man intervjuade ungdomarna före och efter projektet för att se vad detta projekt resulterade 

till.  Intervjuerna visade på att ungdomarnas läslust var relativt stort då 39 av 42 på ett av 

biblioteken läst böckerna eller i alla fall bläddrat i dem. På den andra ungdomsgården hade 30 

av 34 visat intresse för boksamlingen.  Det var också positivt att de som läst eller bläddrat 

visade sitt intresse genom att prata med sina kompisar om böckerna och så vidare. Att locka 

ungdomarna till att komma till bibliotekens egna lokaler och att låna hem böckerna verkade 

dock som en större utmaning. Statistiken av utlåningen från ungdomsgårdens boksamling 

visade på att bara sju av 42 på den ena gården, och fem av 34 på den andra gården, hade lånat 

hem böcker. Ungdomarna hade allstå en positiv inställning av detta projekt. Dock 

misslyckades förmedlingen av information av projektet, vissa av ungdomarna på gården 

förstod inte att de faktiskt kunde låna hem böckerna, hade de vetat det hade kanske statistiken 

av bokutlåningen sett annorlunda ut (Johansson 1983, s. 86ff). 
 

För att förenkla bokutlån registrerades inga utlån, det var bara att ta boken med sig. 

Bibliotekarierna höll koll på vilka böcker som fanns inne och kollade boksnurran en gång per 
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vecka. Informationsmaterial om biblioteket delades ut genom flygblad och affischer. De hade 

även bokmärken i böckerna med tips på annan litteratur (Johansson 1983, s. 75-79). 

Resultatet av delprojektet på fritidsgårdarna visade på svårigheter för biblioteken att nå ut till 

ungdomarna. Problemen var att få kontakt med ungdomarna. Under projektets gång besökte 

bibliotekarien ungdomsgården en gång varannan vecka vilket ansågs för lite. Tätare besök är 

dessutom mer resurskrävande för biblioteket. Ett bibliotek bör ha en särskild tjänst för en 

ungdomsbibliotekarie som har ett ansvar för all ungdomsverksamhet och kan ha tätare kontakt 

med ungdomarna (Johansson 1983, s. 93f). 

4.3.2 Förskola 

 

Inom samma projekt genomfördes även en undersökning om uppsökande arbete till förskolor. 

Syftet med projektet var att stimulera barns intresse för litteratur och genom barnen kunna få 

även föräldrarna intresserade av att läsa, både för sig själva och för barnen. Vidare ville de 

lyfta fram biblioteket som en plats för att införskaffa litteraturen.  
 

Innan projektet påbörjades gjordes en kartläggning om hur samarbetet såg ut. Då framkom att 

bibliotekarier åker ut till förskolor och har bokprat med barnen. Förskolan kommer även till 

biblioteket för att låna böcker eftersom deras eget bokbestånd på många håll var undermåligt.  

Delprojektet på förskolan genomfördes med sexåringar på fyra förskolor i Gävle kommun. 

För genomförandet av projektet valdes fem böcker ut och det köptes in i 90 exemplar av varje. 

Med böckerna skickades också flygblad med tips på andra böcker och information om 

biblioteket. För att få boken tillbakalämnad fick barn och föräldrar en bok som 

återlämningspremie när de återlämnat sin lånade bok. I början av terminen höll 

bibliotekarierna bokprat under föräldramöten då föräldrarna informerades om projektet. Vid 

ett senare biblioteksbesök delades även lånekort ut till alla barnen (Johansson 1983, s. 30-36).  
 

Bibliotekarien var med på föräldramöten och fick då chansen att prata med föräldrarna om 

litteratur, läsning, bibliotek och lånekort. Barnen intervjuades om deras läsvanor och vem de 

brukar besöka biblioteket med. De flesta barnen besöker biblioteket tillsammans med sin 

mamma, bara i ett fåtal fall är det pappan som går dit med sitt barn. Även när det gäller 

läsning skiljer det mellan pojkar och flickor, pojkar föredrar serietidningar, medans flickor 

mer läser böcker.  
 

Erfarenheterna från projektet visar att möjligheten att få låna hem boken som bibliotekarien 

precis har bokpratat om upplevdes som positiv. Projektet ledde också till att 

bilderboksläsningen i förskolan ökade och upplevdes som kul när varje barn hade en egen bok 

att följa med i. Projektet sammanfattas med att det var positivt att det fanns en bok till varje 

barn, då kunde alla barn ha en egen bok i sitt knä när den lästes för dem. Dessutom kunde alla 

barn efter ett bokprat få låna hem boken om de ville. Att barnen och deras föräldrar dessutom 

var tvungna att återlämna en bok för att få bokgåvan sågs inte som speciellt positivt i 

försökets utvärdering, många lämnade tillbaka boken snabbt utan att läsa eftersom de var så 

nyfikna på vilken bokgåva de skulle få (Johansson 1983, s. 61ff). 
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5. Teori  
 

I det här kapitlet presenterar vi hur vi analyserar vårt insamlade empiriska material. Som teori 

utgår vi ifrån modellen Torgil Persson använde i sin avhandling Den kommunala 

musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal (2001). Persson utgår ifrån vilka ramfaktorer 

som har påverkat musikskolans utveckling.  

 

Vi hittade två stycken magisteruppsatser, som också använder sig av Perssons teori. Dessa är 

dels Johan Karlssons magisteruppsats Biblioteken på Tjörn: Biblioteksverksamheten på Tjörn 

under två tidsperioder (2009) och Susanne Gustafssons och Charlotte Hallbergs 

magisteruppsats Framväxten av biblioteket i Vaggeryd - en studie över de faktorer som kom 

att påverka biblioteksutvecklingen i Vaggeryd under åren 1862-1953 (2005). Karlssons 

magisteruppsats undersöker biblioteksförändringar under olika tidsperioder i Tjörns kommun. 

Hans teoretiska ram visar på vilka faktorer som påverkar biblioteksutvecklingen. Gustafssons 

och Hallbergs magisteruppsats undersöker framväxten av biblioteket i Vaggeryd. Eftersom 

dessa två magisteruppsatser är i en bibliotekskontext är det intressant att se på hur de har 

använt den teoretiska modellen. Vi har omarbetat Perssons modell (vår omarbetning 

presenteras i figur 4) för att den bättre ska passa vår undersökning. Vid omarbetningen tog vi 

stöd av magisteruppsatserna som använt den i sina undersökningar om bibliotek. Båda 

magisteruppsatsernas teoretiska modell känns lämplig att använda även i vår uppsats eftersom 

även vi har för avsikt att undersöka förändringar och vad som påverkar förändringarna.  

5.1 Teoretisk modell 
 

Modellen utgår från samhällsförändringar och hur olika faktorer i de förändringarna påverkar 

biblioteket. De båda magisteruppsatsernas författare har valt att illustrera modellen på olika 

vis, Gustafsson och Hallberg har gjort den fyrkantig och Karlsson har valt en trekantig 

variant. Ingen av dem motiverar det valet. När vi gjort vår omarbetning har vi valt ett annat 

sätt att presentera de olika ramfaktorerna på.  
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Figur 4. Biblioteksverksamhetens faktorer 

  

Vi har anpassat modellen för att kunna besvara vår undersöknings frågeställningar. 

Undersökningsobjektet har vi placerat centralt i modellen. Alla ramfaktorer är 

sammanlänkade och innesluter på så vis vårt undersökningsobjekt. Modellen är tänkt att visa 

på hur de olika aktörerna samverkar med varandra. Högst upp i modellen har vi placerat 

Samhällsutveckling eftersom vi i vår uppsats vill undersöka hur finanskrisen på 1990-talet 

påverkade bibliotekens uppsökande verksamhet. Samhällsutveckling ska ses som 

övergripande för hela modellen och är den faktor som utöver att påverka 

undersökningsobjektet även påverkar de andra tre faktorerna, därför är den placerad högst 

upp. Med Styrdokument, som är modellens faktor från vänster, menar vi till exempel 

bibliotekslagen, biblioteksplaner eller om det finns något annat som biblioteket har att rätta 

sig efter. Denna faktor är sammanlänkad med samhällsutvecklingen. Kollektiva aktörer som 

är placerad längst ner av modellen, har vi tagit rakt av ifrån Gustafssons och Hallbergs 

magisteruppsats och med det menar vi aktörer som biblioteket samarbetar med och uppsöker. 

Karlsson, Gustafsson och Hallberg hade med ekonomi som en faktor, vi har istället valt att 

använda termen Resurser som är placerad längst till höger i modellen. Vi tyckte att termen 

resurser skulle passa bättre i modellen eftersom denna faktor innefattar bibliotekets alla 

resurser, både resurser i form av pengar och personal.  
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6. Empiri 
 

Här presenterar vi resultatet av vår intervjuundersökning då vi först går igenom våra 

informanter för att sedan redogöra vad som framkom under intervjuerna. 

6.1 Presentation av Informanter   
 

Eftersom våra intervjuer var konfidentiella har vi för att bevara konfidenciteten gett våra 

informanter andra namn än deras riktiga. Vi har dessutom i största möjliga mån hållit hemligt 

vilket bibliotek informanten jobbar på.  
 

Informanten Emma har arbetar inom biblioteksyrket sedan år 2000 på ett stadsdelsbibliotek 

där de har färre än fem anställda. Hon har arbetat med uppsökande arbete för barn och 

ungdomar under hela 2000-talet på två olika bibliotek. 
 

Ulla har 35 års erfarenhet av biblioteksyrket då hon har jobbat på olika bibliotek under dessa 

år. Idag jobbar hon på ett relativt stort stadsdelsbibliotek i Västra Götalandsregionen, där har 

hon arbetat två och ett halvt år med barn och ungdomar. 
 

Anita arbetar på ett folkbibliotek i Västra Götalandsregionen. Hon har 32 års erfarenhet av 

bibliotekariearbete, då hon under en tid arbetade med barn och ungdomar. Idag har hon en 

annan tjänst inom bibliotekarieyrket och har en inblick om hur bibliotekets barn- och 

ungdomsavdelning fungerar. Anita har även arbetat med andra biblioteksrelaterade uppgifter 

tidigare, bland annat med tonåringar och ungdomsverksamhet på fritidsgårdar. 
 

Rut har i ungefär 30 år arbetat inom bibliotekarieyrket. Hon jobbade på bibliotek även innan 

hon utbildade sig. Under sina yrkesverksamma år har hon jobbat på olika bibliotek. Nu är hon 

barn- och ungdomsbibliotekarie på det biblioteket hon jobbar på idag, men hon har även andra 

arbetsuppgifter än barn och ungdomar. 

6.2 Presentation av intervjuer 
 

Vi har delat in vårt empiriska material i olika temagrupper, temagrupperna är tagna från den 

teoretiska modellen som är beskriven i kapitel fem. Temagrupperna använder vi i detta kapitel 

dels för att underlätta för dem som läser uppsatsen, men även för att underlätta processen att 

presentera och analysera det insamlade materialet. Faktorerna kollektiva aktörer och 

bibliotekets uppsökande verksamhet har vi slagit samman i detta kapitel.  

 

De fyra olika temagrupperna är: 
 

● Bibliotekets uppsökande verksamhet och kollektiva aktörer 

● Samhällsutveckling 

● Resurser 

● Styrdokument 
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6.2.1 Bibliotekets uppsökande verksamhet och kollektiva aktörer 
 

Under 1980-talet arbetade Anita väldigt mycket med uppsökande verksamhet för ungdomar 

då hon var ute på fritidsgårdar, detta för att förse gårdarna med mindre boksamlingar och 

annan litteratur. Detta var en samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden. Anita 

fick god respons på de fritidsgårdarna där hon arbetade uppsökande, men samtidigt menar hon 

på att det var svårt att nå ut till alla ungdomarna då det fanns de som inte alls visade intresse. 

Anledningen till att denna verksamhet avslutades efter cirka fem år berodde på att arbetet var 

slitsamt då det tog mycket extra tid för Anita, men det var även politiska förändringar som 

spelade in.     
 

Ulla arbetar uppsökande för barn och ungdomar genom att besöka förskolor och andra klasser 

i grundskolan för att bokprata. Ulla bjuder även in barnen till sagostunder på biblioteket, vilka 

är så populära att de måste förbokas, då kommer barnen med sina föräldrar och lyssnar på en 

saga. Ullas och Ruts bibliotek har olika typer av boktävlingar, till exempel bokjuryn där 

barnen kan rösta på en bok de gillar. Detta evenemang innebär att barnen får välja att rösta 

fram böcker som är nyutgivna, dessa böcker håller bibliotekarierna senare ett bokprat om. 

Under tiden får eleverna behålla böckerna som köpts in. Efter att de har läst klart får 

skolbiblioteket böckerna. 
 

Anitas bibliotek har, utöver dockteater och barnteater, en speciell plan där det ingår att 

förstaklasserna och tredjeklasserna besöker biblioteket. Utöver biblioteksbesök pågår även ett 

lässtimulerande arbete. Detta går ut på att barnen läser mycket på skoltiden, för att deras 

läsning senare ska följas upp av lärarna som ska mäta barnens läsförmåga och läshastighet. 

Ullas och Emmas respektive bibliotek har ett antal aktiviteter som ska få barn och ungdomar 

att läsa, bland annat har de olika sorters tema och ibland tävlingar för att öka läslusten. Emma 

tycker att det är viktigt att göra det roligt för barnen när de ska komma till biblioteken, att 

blanda in skolan för mycket tycker hon är ett bakslag. Att barnen ska se biblioteket som en fri 

plats som inte enbart har med skolan att göra är viktigt tycker Emma. Därför anser hon att det 

skulle vara en god idé att samarbeta mer med olika institutioner som till exempel scouterna 

eller mer fritidsrelaterade institutioner för att på så sätt få in bokläsandet som en del av en 

fritidssyssla istället för att förknippa det med skolarbete. Men detta skulle innebära mycket 

extra arbete som det skulle behövas fler anställda och mer tid, menar Emma, därför blir inte 

dessa idéer av. 
 

När det gäller vilka institutioner som biblioteken har kontakt med i sin uppsökande 

verksamhet skiljer det sig inte speciellt mycket åt mellan våra olika informanter. Alla våra 

informanter samarbetar med BVC och skolor. Fritidsgårdar har varit en av de institutionerna 

som Emma samarbetade med, men eftersom fritidgården i kommunen lades ned är det endast 

BVC och skolor som det idag samarbetas med för Emmas del. De yngsta når Ulla och Emma 

genom att samarbeta med BVC då de skickar ut broschyrer till personalen för att de ska ge 

vidare till BVC:s kunder. Rut är den enda av informanterna som nämner att hon även 

samarbetar med friskolor, då hon bjuder in klasser till biblioteket för att bokprata ungefär en 

gång i månaden. Hela Västra Götalandsregionen har en gemensam bok att ge bort till nyblivna 

föräldrar när de kommer till BVC, Barnens första bok, vilken delas ut i samarbete med 

biblioteken.  
 

Barnen i regionen får även en bok när de fyller sex år. Böckerna de delar ut är idag på 

Svenska. Dock får vi informationen av Rut att bokens tidigare upplaga innehöll sagor på olika 

språk. Boken innehöll alltså svenska sagor men även en saga på tillexempel spanska, en saga 

på arabiska och en på franska, och så vidare. Det fanns alltså bara en saga för de som har ett 
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annat modersmål än svenska. Rut menar på att detta togs bort för att det kanske inte gav så 

mycket med bara en saga. Men det finns sätt för dem som inte har svenska som modersmål att 

få ett substitut för boken, de får istället en CD-rom där man kan välja på ett flertal olika språk, 

denna CD-rom är dock ingen ljudbok utan en sångskiva. På Anitas bibliotek har de böcker på 

40 olika språk, och hon skickar ut bokpåsar till förskolor på barnens hemspråk som 

föräldrarna kan låna hem och läsa för sina barn. 
 

Emma arbetar uppsökande direkt till barnen men för att nå de yngsta barnen tar hon även 

kontakt med deras föräldrar genom bokprat. Bokpraten ger snabba resultat tycker Emma då 

hon märker att det kommer många barn direkt efter ett bokprat. Rut arbetar mest med att 

bokprata som uppsökande arbete, som sker på skolor eller på biblioteket. Även Rut tycket att 

resultatet av ett bokprat syns eftersom barnen kommer till biblioteket.   
 

Att utvärdera den uppsökande verksamheten tycker Emma är svårt eftersom biblioteket hon 

jobbar på inte har någon metod för detta. Emma måste alltså själv hitta på ett sätt att utvärdera 

då hon har ansvaret för den uppsökande verksamheten. Att det inte finns en metod avsedd för 

det utvärderande ändamålet tycker hon är dåligt men försöker ändå göra det bästa av det. 

Detta gör hon genom att granska sig själv och verksamheten försöker komma underfund med 

vad det är som är bra med verksamheten och vad som kan förbättras. Hon frågar även de 

lärare eller den personal på de skolor hon arbetat uppsökande om vad de tyckte. Att fråga barn 

tycker Emma inte ger så mycket då hon menar på att små barn inte utvecklat sitt kritiska 

tänkande och kanske därför inte är helt raka när de ska ge kritik. 
 

” Barnen kan ju vara nästan som fjäsk eftersom dom inte utvecklat det där kritiska, som om 

jag frågar dom’ vad tyckte ni?’ så svarar dom ’bra’ liksom, förstår du? För att vara snälla” 

 

För att utvärdera samtalar hon även med sin chef. Biblioteket besitter en hel del dokument 

med statistik som Emma också granskar för att se hur den uppsökande verksamheten har 

utvecklat sig genom årens gång.   
 

Ullas bibliotek saknar också mallar om hur bibliotekets uppsökande verksamhet för barn och 

ungdomar utvärderas. Till skillnad från Emma som betraktar avsaknaden av en metod som 

någonting negativt, anser Ulla att detta inte är en nackdel. Vi får intrycket av att hon tycker att 

det är skönt att slippa följa mål och regler. Utvärdering inträffar alltså på eget bevåg och är 

ingenting som sker kontinuerligt. Utvärdering sker i form av en muntlig diskussion mellan 

kollegor och de som arbetar på institutionerna hon jobbar uppsökande mot. Hon frågar dock 

inte barn, och har inte heller någon organiserad utvärdering till de olika institutioner som hon 

samarbetar med i den uppsökande verksamheten.    
 

Även Ruts bibliotek lider i brist på en specifik metod om hur den uppsökande verksamheten 

ska utvärderas. Hon tycker att det är svårt att hinna göra en ordentlig utvärdering, det blir 

oftast att hon helt enkelt frågar lärarna om vad de tyckte om bokpratet. Hon tycker att det kan 

vara svårt att utvärdera eftersom det är för så pass många som hon bokpratar för. 
 

“Det är svårt alltså när man har uppsökande verksamhet en så där kanske 80-90 per år det 

är lite svårt att följa upp allting”  
 

Av våra fyra informanter är det bara Anita som arbetar på ett bibliotek som utvärderar efter en 

metod. Biblioteket har ett väl utvecklat system för samverkan mellan kommunens olika 

biblioteksenheter. Detta system går ut på att barnbibliotekarierna lär sig att dokumentera och 

utvärdera. Dokumentationen ska vara en utgångspunkt för barn- och ungdomsbibliotekets 

utvärdering, och detta sker i samverkan med skolan. 
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Emma har många bra idéer om hur den uppsökande verksamheten för barn och ungdomar 

skulle kunna bli bättre, då hon inte är riktigt nöjd med den, men på grund av brist på tid och 

resurser kan inte verksamheten utvecklas i den mån som Emma hade velat. Det Ulla vill ändra 

på i sin uppsökande verksamhet är lyfta fram den åldersgrupp som idag kommer i skymundan 

när det gäller hennes egna biblioteks uppsökande verksamhet vilket är ungdomarna. Hon 

skulle vilja se en förändring och mer arbete ute på fritidsgårdar och högstadieklasser. Men på 

Ullas bibliotek handlar det också, precis som på Emmas, om resurser, i det här fallet minst en 

till anställd som skulle kunna jobba med detta. 

På Ruts bibliotek har de i två år tillbaka förutom Ruts tjänst en bibliotekarie till som arbetar 

med barn och ungdomar på halvtid. Ruth tycker att mer tid skulle behövas för att kunna 

utveckla den uppsökande verksamheten    
 

Den åldersgrupp som Ulla tycker kommer i skymundan när det gäller hennes egna biblioteks 

uppsökande verksamhet är ungdomarna. Hon skulle vilja se en förändring och mer arbete ute 

på fritidsgårdar och högstadieklasser. Men på Ullas bibliotek handlar det också, precis som på 

Emmas, om resurser, i det här fallet minst en till anställd som skulle kunna jobba med detta 

Om Anita skulle förändra någonting med den uppsökande verksamheten för barn- och 

ungdomar skulle hon först och främst vilja utveckla samarbetet med språkpedagoger och ett 

bättre och mer involverat samarbete med skolorna. Hon har idéer och tankar om att jobba med 

barnens läsutveckling och läshastighet.   
 

För att kunna utveckla den uppsökande verksamheten tycker Rut att det behövs mer pengar 

och mer tid, det skulle ha gjort att programverksamheten skulle ha kunnat bli större. 

Efterfrågningen av evenemang på biblioteket skulle kunna tillfredställas, menar Rut. 

6.2.1.1 Teknik 

 

Ulla känner inte att den tekniska utvecklingen har påverkat den uppsökande verksamheten för 

barn och ungdomar nämnvärt, då hon fortfarande åker ut och håller bokprat i verkligheten. 

Dock nämner hon att när biblioteket har tävlingar där en omröstning sker röstas det idag över 

internet. Innan för längesedan sade hon att hon fick räkna alla röster för hand när de var 

tävlingar.   

 

Emma anser inte att den tekniska utvecklingen påverkat hennes arbete. Hon ser ingen större 

nytta av att använda till exempel Facebook i sitt uppsökande arbete, det är biblioteket överlag 

som använder sig av det. Hon anser dock att telefon och mejl underlättat kontakttagandet i sitt 

uppsökande arbete. Mejl hade biblioteket precis börjat med när hon påbörjade sin tjänst år 

2000, då var det inte alla bibliotekarier som hade en egen mejladress. 
 

Anita tycker inte att den uppsökande verksamheten kan relateras till den tekniska 

utvecklingen då hon tycker hemsidor och dylikt är mer ett sätt att hålla biblioteket öppet. Men 

hon visade en viss nyfikenhet på hur tekniska hjälpmedel kan användas till den uppsökande 

verksamheten. 
 

Rut menar på att den tekniska utvecklingen har bidragit till ett lättare sätt att kommunicera, 

och att hitta information går smidigare tack vare Internet. Det har även hjälpt systemet med 

utlåning och återlämning av böcker. 
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6.2.2 Samhällsutveckling  
 

Emma jobbade inte på bibliotek under 1990-talet och vet därför inte hur den uppsökande 

verksamheten såg ut då.  Hon anser inte att finanskrisen på 2000-talet har påverkat 

bibliotekets uppsökande verksamhet direkt, bara indirekt eftersom en av institutionerna de 

jobbade uppsökande emot har lagts ned. Tvärtom så har biblioteket fler resurser till bokinköp. 

Ulla däremot som jobbade under 1990-talet kunde inte riktigt peka på någon specifik skillnad 

mellan 1990-talets och dagens verksamhet. 
 

Inte heller Anita kunde se någon försämring på den uppsökandeverksamheten under krisåren 

på 1990-talet. Hon säger att kulturnämnden under åren har varit mån om den uppsökande 

verksamheten vilket har inneburit att det alltid funnits resurser för att driva verksamheten.    

Att den uppsökande verksamheten inte påverkades betyder inte att det resterande biblioteket 

klarade sig lika bra. Vissa resurser lades ned i början av 1990-talet. Den uppsökande 

verksamheten var prioriterad av politikerna vilket resulterade i at verksamhetsdelar som var 

nedläggningshotade flyttades över till den uppsökande verksamheten.  

 

Dock menar Anita på att reformen som infördes år 1990 förändrade strukturen på hur den 

uppsökande verksamheten fungerade. Reformen innebar nämligen att staden skulle delas upp 

i olika delar, därför skars det ned på bibliotekarietjänster och den uppsökande verksamheten 

kunde inte underhållas så som den tidigare gjort. Det jobbet som Anita spenderade med att 

arbeta uppsökande på ett flertal fritidsgårdar under 1980, avslutades nästan helt. Det var strax 

efter det att Anita hade slutat vara på fritidsgårdarna som reformen skrevs. Efter det att Anita 

slutat drogs tjänsten ned till halvtid, för att senare helt tas bort. Verksamheten hölls igång på 

några av fritisgårdarna, men inte alls i lika stor utsträckning som under 1980-talet då hon 

arbetade på tre till fyra gårdar. Att det uppsökande arbetet som Anita påbörjade ute på 

fritidsgårdarna drogs in menar hon på är pågrund att reformer infördes.  

 

Även om Anita menar på att kommundelsreformen gjorde att en del av den uppsökande 

verksamheten skars ned, säger hon att biblioteksverksamheten utvecklades positivt efter 

kommunernas uppdelning. Efter det att biblioteksverksamheten delats i olika kommundelar 

har respektive kommundel fått sköta sig själv och därför har verksamheten i de olika 

biblioteken sätt annorlunda ut i jämförelse till varandra. Men Anita menar på att detta är en 

positiv sak, då detta har medfört en bättre samverkan med andra institutioner som tillexempel 

språkpedagogik. 

 

På Ruts bibliotek var det besparingar 1990, besparingar som Rut själv inte anser ha med 

finanskrisen att göra. Det var inte på alla bibliotek det var besparingar och dessutom är det 

något som brukar förekomma årligen. Rut nämner också att kommunen omorganiserades 

under 1990-91 och delades in i mindre stadsdelsförvaltningar. För bibliotekens del betydde 

det att alla bibliotek hade ett gemensamt lånesystem och transporter emellan och så vidare. 

Trots att biblioteken då har en del gemensamt påverkas ändå biblioteken individuellt av hur 

deras egen stadsdelsförvaltning har det.  
 

Ulla hävdar också att 90-talksrisen inte har påverkat den uppsökande verksamheten genom 

åren, och inte heller den nuvarande svackan i den svenska finansen ska ha spelat in om hur 

dagens uppsökande verksamhet fungerar idag. 
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 Den senare finanskrisen som utspelar sig i Sverige just nu, och som startade för lite mer än ett 

år sedan satte sina spår i biblioteksverksamheten då strukturella besparingar krävdes. Det 

resulterade till att biblioteket var tvunget att spara in två tjänster. Men Anita säger att detta 

inte har påverkat den uppsökande verksamheten något.   
 

6.2.3 Resurser 
 

Allt för begränsade resurser påverkar arbetet eftersom de få anställda som finns behöver vara i 

biblioteket och hålla det bemannat. Då finns det ingen tid över till att arbeta uppsökande.   

Under 1990-talet arbetade inte Emma, så hon vet inte hur verksamheten var då. På fråga om 

den senaste finanskrisen påverkat hennes arbete säger hon först nej, att hennes tjänst 

fortfarande finns kvar. Men tillägger även att en av institutionerna hon arbetat uppsökande 

emot har lagts ned. Det som pekar på att det behövs mer resurser på Ullas bibliotek är att det 

skulle behövas mer personal som jobbade med den uppsökande verksamheten då på så sätt 

skulle kunna skapa nya möjligheter och nya mål för den uppsökande verksamheten för barn 

och ungdomar. 
 

Anitas bibliotek hade besparingar på 1990-talet. Men de besparingarna var riktade mot andra 

delar av bibliotekets verksamhet och drabbade inte bibliotekets uppsökande arbete. Tvärtom 

så fick den uppsökande verksamheten mer resurser. Biblioteket hade även besparingar på 

2000-talets finansiella kris, två tjänster drogs in, men “samtidigt se e det så att det ska på 

något sätt inte märkas i verksamheten”. 

 

På Ruts bibliotek var det besparingar under år 1990-talet vilket innebar att den uppsökande 

verksamheten för barn och ungdomar, då antal bokprat drogs ned. Men Rut säger 

nedskärningarna inte berodde på det ekonomiska kris som rådde under det året. Hon menar på 

att alla bibliotek har haft nedskärningar men inte på samma gång utan de har varit vid olika 

tillfällen. Hon nämner även att ett antal tjänster drogs in på hennes bibliotek under 1990. 

 

I en stad inom Västra Götalandsregionen delades staden in i olika stadsdelsförvaltningar, så 

som Anitas stad gjorde. Rut säger att uppdelningen biblioteken gjorde att varje bibliotek 

arbetade på sitt eget vis. Rut menar dock på att ramarna för verksamheten var den samma för 

hela staden, som tillexempel utlåningssystem, och de olika biblioteken kan samarbeta med 

varandra.  Rut säger att ytterliga en ändring ska tillkomma år 2011, då staden ska delas upp 

ytterligare.  

 6.2.4 Styrdokument 
 

Flera informanter säger att deras kommun arbetar med en gemensam biblioteksplan vilken har 

varit ute på remiss runt om till alla bibliotek i denna stad. Men Emma nämner ett dokument 

som är ett kulturplansdokument som hennes förra chef skrev 1992. Annars har både Ullas och 

Emmas bibliotek inga styrdokument deras biblioteksverksamhet följer. 
 

Informanterna menar på att bibliotekslagen egentligen inte säger så mycket, att den är väldigt 

vid och bred och inte så specifik. Ulla tycker att det är bra att den finns men tänker inte så 

mycket på den. Inte heller Anita tycker att bibliotekslagen påverkar den uppsökande 

verksamheten för barn och ungdomar, utan säger att den är bra att hänvisa till om någon 

kommer på idén att avgiftsbelägga utlån.  Anita önskar att en ny bibliotekslag kommer då 

dem skärpt lagen när det gäller skolornas och friskolornas bibliotek. 
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Anitas bibliotek använder sig av andra styrdokument än bibliotekslagen och biblioteksplanen.  

Biblioteksplanen ska uppdateras hela tiden säger Anita, men just nu väntar det in nästa 

mandatperiod eftersom det är en plan som ska vara politiskt förankrad. Biblioteksplanen har 

Anita och två av hennes kollegor skrivit, som senare de senare stämt av med andra parter.   

Andra styrdokument är mål för den övriga kulturverksamheten. Styrdokument som 

verksamhetsplaner uppdateras varje år. 
 

Ruth nämner den punkt i bibliotekslagen som säger att det ska finnas ett bibliotek i varje 

kommun, men tycker att det i en storstad inte är särskilt genomtänkt.  
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7. Analys och diskussion 
 

I detta kapitel analyserar och tolkar vi vårt material utifrån våra teoretiska utgångspunkter. 

Dessa utgångspunkter består dels av en teoretisk modell som vi använder för att analysera hur 

samhällsförändringar påverkar bibliotekets uppsökande verksamhet. Vi använder även 

Gävleborgsprojektet för att jämföra dagens uppsökande verksamhet för barn och ungdomar, 

med den verksamheten under 1980-talet som beskrivs i Gävleborgsprojektet.    
 

Vi har valt att strukturera upp kapitel 7 utifrån våra teoretiska faktorer. Vi ansåg det vara mest 

lämpligt trots att vissa stycken kan bli svåra att hitta en lämplig rubrik till. Under analysens 

gång är det lätt att prata om flera faktorer samtidigt. Det blir även konsekvent att använda 

faktorerna eftersom vi gör det i kapitel 6.  

 

Faktorerna är: 
 

● Bibliotekets uppsökande verksamhet och kollektiva aktörer 

● Samhällsutveckling 

● Resurser 

● Styrdokument 
 

7.1 Bibliotekets uppsökande verksamhet och kollektiva 
aktörer 
 

Hur kan biblioteket bättre nå ungdomarna? Det är en lässvag grupp men vi tycker oss ändå 

kunna se bra ambitioner och idéer på vad som kan vara lämpligt för att få den gruppen att läsa 

mer. I Gävleborgsprojektet arbetade biblioteket enbart till fritidsgårdar. Anita tycker också att 

det är svårt att nå ut till ungdomarna, därför tror vi att Emmas idéer om att läsning skulle 

kunna fritidsrelateras genom att samarbeta med mer fritidsrelaterade institutioner skulle kunna 

gynna ungdomars läsning. Alla ungdomar går inte till fritidsgården, det finns andra intressen 

som lockar, till exempel olika föreningar. Här måste det ändå finnas stor potential för 

biblioteket att nå ut till ungdomarna. Genom att presentera relevanta böcker som har med den 

fritidsrelaterade föreningen att göra, kanske biblioteket kan lyckas att fånga ungdomarnas 

intresse, genom att få dem att läsa om något som intresserar dem. Vi tänker oss att det är bra 

att försöka nå ungdomarna på deras fritid. Många ungdomar tycker kanske att skolan är 

tråkig, att det kommer dit en bibliotekarie och pratar om böcker leder kanske därför till att de 

även blir avskräckta för litteratur, eftersom den blir för starkt kopplad till skolan.  

 

Något vi tror intresserar ungdomar mycket är datorer och internet. Detta skulle biblioteket 

kunna utnyttja bättre, till exempel via sociala medier, för att bättre kunna nå dem. Det finns ett 

stort motstånd till att kalla sociala medier för uppsökande verksamhet, men ungdomar 

använder det mycket och för att nå dem gäller det att tänka i nya banor. Till exempel kan 

bibliotekarien på en blogg skriva om böcker. Det skulle skapa en interaktion genom att 

läsarna kan kommentera inläggen. Tekniska hjälpmedel och utveckling på det området är 

inget som någon informant tänkt speciellt mycket på, mer än att det är bra med e-post. Bara en 

informant berättade att hennes bibliotek använder internet för omröstning i en boktävling.  
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Utvecklingen av de tekniska hjälpmedel som idag finns att tillgå har förenklat själva 

marknadsföringen av biblioteken. Radion var och är ett bra hjälpmedel i den uppsökande 

verksamheten men problemet med radio är att det är en envägskommunikation. När man läser 

för barn vill de gärna vara aktiva vid lyssnandet av berättelsen. Barnböcker innehåller även 

bilder som blir omöjliga att vissa upp. Som tillexempel telefonen och de verktyg man får 

tillgång via internet som mejl och elektroniska omröstningar vid olika evenemang. 

Uppsökande verksamhetsarbete är ibland mer betonat på marknadsföring av biblioteket, 

ibland mindre. När det gäller barn och ungdomar är marknadsföringsmålet stark eftersom det 

under litteraturförmedlingen även delas ut informationsmaterial om biblioteket. Uppsökande 

arbete till äldre, den såkallade Boken kommer, är i betydligt mindre grad inriktad på 

marknadsföring eftersom själva syftet i det fallet är att få ut litteratur till människor som har 

svårt att gå till biblioteket. 

7.2 Samhällsutvecklingen  
 

Under finanskrisen på 1990-talet lades biblioteksfilialer ned och tjänster drogs in. Om det är 

krisen som påverkat eller inte, är svårt att säga. Vad vi har kommit fram till, när vi granskat 

vårt empiriska material, har det även varit andra förändringar i samhället som kan ha påverkat 

bibliotekens utveckling i precis lika hög grad. Vissa kommuner har ändrat sin kommuns 

organisation och en sådan sak kan till exempel leda till att filialer slås samman. I vårt 

empiriska material har vi inte fått fram fakta om att utvecklingen för biblioteken beror på 

dessa förändringar. Dessa organisatoriska förändringar i kommunen gör att orsaken till en 

besparing blir svåranalyserad. Beror nedskärningen på 1990-talskrisen eller på att kommunens 

organisation förändrades? Förändrades kommunens organisation på grund av 1990-talskrisen?  

 

Våra informanter anser inte att 1990-talskrisen påverkat bibliotekets uppsökande arbete. 

Snarare berättar de att den uppsökande verksamheten på ett flertal bibliotek utvecklats positivt 

under 1990-talet. Det verkar till viss del bero på dels intresserade politiker, som satsar på 

verksamheten, men främst på barnbibliotekarier med ett stort intresse, för många berättar trots 

allt att nedskärningar genomförs i verksamhetens budget årligen och de har inte heltidstjänster 

för att arbeta uppsökande. I statistiken vi presenterat ser vi också att utlån av barnböcker 

utvecklats positivt, speciellt på 2000-talet.  

 

Alla informanter hävdar att deras kommun och bibliotek prioriterar den uppsökande 

verksamheten till barn och ungdomar. Men att prioritera uppsökande verksamhet är mer än att 

satsa på biblioteken. Vi har i vårt material sett att fritidsgårdar som uppsöks läggs ned, detta 

drabbar då den uppsökande verksamheten och prioriteringen riskerar att blir kraftlös.  

7.3 Resurser  
 

Alla våra informanter är överrens om att deras biblioteks uppsökande verksamhet är en 

prioriterad fråga samtidigt som de berättar om nedskärningar. Många av bibliotekarierna som 

arbetar med barn och ungdomar har även andra arbetsuppgifter på biblioteket. Våra 

informanter berättar att de arbetar med små resurser. Varje år skärs det lite i verksamheten.  

 

Den uppsökande verksamheten för barn- och ungdomar har naturligtvis ändrats genom årens 

gång men enligt informanterna har detta mer med sättet att arbeta på och att lägga upp sin 

verksamhet än med resurser. Dock skulle den uppsökande verksamheten kunna utvecklas och 
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bli bättre om det bara fanns fler resurser vilket tyder på att ekonomin är för torftig. Men om 

detta beror på den ekonomiska krisen som utspelade sig 1990-talet har vi ännu inte fått en klar 

bild över.      

 

Att kunna satsa mer på ungdomarna, genom sociala medier som vi nämnde tidigare, kräver 

mer resurser. Trots att bibliotekarierna med teknikens hjälp kan arbeta inifrån biblioteket, tar 

det ändå tid. Genom vårt empiriska material fick vi reda på att bibliotekarierna hade många 

idéer och tankar om hur den uppsökande verksamheten skulle kunna utvecklas och bli bättre. 

Men eftersom resurserna är små, blir utvecklingarna inte av. Bibliotekslagen säger att barn 

och ungdomar ska prioriteras men budgeten säger i vissa fall något annat. Detta tror vi kan 

drabba de övriga idéerna som bibliotekarierna har, eftersom de inte har resurser nog. 

7.4 Styrdokument  
 

De senaste två decennierna har bibliotekarierna fått allt fler styrdokument att förhålla sig till. 

Tidigare var de mer fria att utforma sin verksamhet som de ville. De styrdokument som direkt 

vänder sig till biblioteken är bibliotekslagen och biblioteksplaner. Bibliotekslagen tillkom 

under andra halvan av 1990-talet till följd av en ekonomisk kris. 

 

I debatten om bibliotekslagens införande kan vi, som vi tidigare nämnt, tydligt se två linjer 

mot varandra. Vänsterblocket som vill se en bibliotekslag för att undvika nedläggning av 

bibliotek och högerblocket som anser en statlig reglering är onödig eftersom kommunerna 

klarar det själva. Enligt statistiken blev inte de kommunala folkbiblioteken nedlagda på grund 

av finanskrisen, snarare så ökade antalet folkbibliotek i början av 1990-talet, även innan 

bibliotekslagen fanns. Däremot vet vi inte hur hotade folkbiblioteken varit på lokal nivå. De 

bibliotek som lades ned, i ganska rask takt dessutom, var biblioteksfilialerna. Trots att 

bibliotekslagen instiftades med syfte att rädda nedläggningshotade bibliotek så räddades inte 

filialerna eftersom bibliotekslagen endast tvingar kommunerna att ha ett bibliotek i 

kommunen. En av våra informanter ansåg att bibliotekslagen inte var mycket värd och att den 

i en större stad inte betyder speciellt mycket. En stor stad behöver fler bibliotek än en liten 

stad. En annan informant kallade lagen för tandlös.  

 

Våra informanter har en gemensam åsikt om bibliotekslagen då de säger att lagen egentligen 

inte säger så mycket. Men § 9 i bibliotekslagen säger att biblioteken ska prioritera barn och 

ungdomar. Genom vår studie har vi kommit fram till att biblioteken faktiskt prioriterar barn 

och ungdomar. Även då det var mycket nedskärningar under 1990-talet säger våra 

informanter att detta inte påverkade den uppsökande verksamheten för barn och ungdomar. 

Detta tror vi beror på att bibliotekslagen prioriterar denna grupp. Anita säger att en 

omskrivning av bibliotekslagen skulle behövas. Vi tror att § 9 är bra och relevant i sin 

nuvarande form. Vad som behövs är en skarpare skrivning i biblioteksplanen hur 

prioriteringen ska gå till. Eftersom biblioteket måste ta hänsyn till lokala förutsättningar kan 

det bli svårt att reglera i lag. Därför är det bra med biblioteksplaner.  

 

Hur ändringen i bibliotekslagen och skollagen påverkar bibliotekens uppsökande verksamhet 

är svårt att i nuläget veta. Kommer eleverna att behöva folkbibliotekets tjänster eller kommer 

de att gå till sitt skolbibliotek istället? Det beror nog på hur stort skolbiblioteket är och hur 

stor boksamling de har. Sedan är ju en del av inriktningen med bibliotekens uppsökande 

verksamhet att locka familjer till biblioteket.  
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Även efter ändringen av bibliotekslagens § 5 säger den fortfarande att det är folkbibliotekets 

uppgift att prioritera barn och ungdomar. Den nya skollagen säger inget om skolbibliotekets 

uppgift eller hur det ska se ut, bara att det ska finnas. Att lagändringen kommer påverka 

folkbibliotekets roll vid läsförmedling har vi svårt att tro.  

 

I vår granskning av hur många bibliotek som har en biblioteksplan har vi kommit fram till att 

det är ganska dåligt med hur många bibliotek som har en. Vad det beror på kan man spekulera 

i. Ett skäl, som vi kommit fram till genom intervjuerna, kan vara att bibliotekarierna inte 

känner något behov av att skriva ner hur de ska jobba och vilka mål de ska ha med arbetet. 

Många bibliotek som har en biblioteksplan nämner inte uppsökande arbete i den. Ett annat 

skäl kan vara neddragningar av tjänster och att barnbibliotekarierna inte har en 

heltidsanställning till barn- och ungdomsverksamheterna.  
  
I Larssons & Svenssons magisteruppsats från 2007 undersöktes hur villiga bibliotekarierna är 

att följa planen och varför de är eller inte är det. Det som påverkar, enligt undersökningen, är 

bibliotekariernas egen möjlighet att influera planens utformning. Ett större inflytande ger en 

mer positiv bild till den. En av våra informanter berättade att de visserligen får vara med och 

påverka biblioteksplanens utformning, men gjorde det inte. Vi fick uppfattningen att hon inte 

var intresserad av att påverka vad som stod i biblioteksplanen.  

 

Att våra informanter inte deltog i utformningen av biblioteksplaner behöver inte heller bero på 

ointresse för biblioteksplaner. Som vi kommit fram till i vår undersökning och som även både 

Holmfors (2000) och Nilsson (1998) så skars barnverksamheten ned under 1990-talet, mer än 

vuxenverksamheten. Många barnbibliotekarier tvingades ta hand om andra uppgifter på 

biblioteket istället för att jobba heltid med barn och ungdomar. I en sådan situation känner sig 

förmodligen inte några barnbibliotekarier inspirerade till att skriva biblioteksplan, den lilla tid 

de får till barn- och ungdomsverksamhet vill de säkerligen använda till barn och ungdomar.  

 

Nuvarande regering har i en utredning fastslagit att bibliotekslagen ska ses över, en översyn 

som vid skrivandets skull inte är klar. Bland annat föreslår de att KB ska samordna och få 

ansvar för all biblioteksverksamhet utan att särskilja folkbibliotek och forskningsbibliotek. 
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8. Slutsatser och reflektioner 
 

I det här kapitlet presenterar vi vad vi kom fram till i vår undersökning och svarar på våra 

frågeställningar.  

 

På vår första fråga hur påverkade 1990-talskrisen bibliotekets uppsökande verksamhet, 

kom vi fram till att resurserna drogs ned samtidigt som retoriken var att verksamheten 

prioriteras. Även de institutioner som biblioteket arbetar uppsökande emot lades ned vilket 

påverkade verksamheten. Vi har även sett andra förändringar i kommunens organisation som 

har påverkat den uppsökande verksamheten, som inte alltid behöver ha något med 1990-

talskrisen att göra.  

 

Fråga två var; hur utvecklades bibliotekens uppsökande verksamhet efter 1990-talskrisen 

och fram tills idag. Vad vi kan se genom vår undersökning så arbetar barn- och 

ungdomsbibliotekarierna i motvind. Resurserna i den så kallade prioriterade verksamheten 

minskar enligt vårt empiriska material varje år. Barn- och ungdomsbibliotekarierna har inte 

ens 100 % tjänst inom det området. Ändå har vi sett en kraftig ökning av barnboksutlåning 

under 2000-talet. Vad det beror på har vår undersökning inte gett något svar på. Jämfört med 

Gävleborgsprojektet så har satsningen på ungdomar minskat kraftigt. Till barnen är det något 

bättre, även om biblioteken inte har klassuppsättningar med böckerna de bokpratar om så 

delas det i alla fall ut en bok gratis till alla nyfödda.  

 

Vår sista fråga var; hur styrdokument påverkar bibliotekens uppsökande verksamhet 

idag. Ingen av våra informanter ansåg att något styrdokument påverkade deras arbete. Vi tror 

nog att bibliotekslagen påverkar dem mer än vad vår empiri säger, eftersom politikerna enligt 

lagen är tvingade att prioritera bibliotekets uppsökande verksamhet så kan den inte helt och 

hållet läggas ned. Eftersom resurserna minskas för varje år tror vi bibliotekslagen fyller en 

viktig funktion.  

 

Även om det till en början kändes som ett bakslag att en av våra informanter inte hade arbetat 

som bibliotekarie under 1990-talskrisen, kom vi fram till i efterhand att detta kanske var en 

god sak. Dels för att vi nu kunde jämföra de bibliotekarier som arbetat under 1990-talskrisen 

med Emmas syn på bibliotekets uppsökande verksamhet. Dessutom kunde vi börja spekulera i 

Emmas åsikter och varför de var så olika de andra bibliotekariernas åsikter. Det faktum att 

inte Emma arbetade som bibliotekarie under 1990-talsrisen kan vara en bra sak. Detta 

eftersom hon då inte har något annat att jämföra med. Bibliotekarierna som arbeta under 

1990-talsrisen har varit med om att bibliotekets verksamhet har behövt skäras ned, vilket kan 

ha känts jobbigt för dem. Och att bygga upp något efter en kris kan vara svårare eftersom man 

då har något att jämföra med. Eftersom Emma inte var med under 1990-talskrisen gör att hon 

inte har något att jämföra med, vilket gör att det kan kännas lättare för henne att finna 

nyskapande idéer. Vi har också diskuterat om Emmas ålder, hon är yngre än de andra 

bibliotekarierna vi intervjuat, och funderar på om detta kan spela in i att hennes åsikter om 

bibliotekens verksamhet skiljer sig från de andras.  

 

Under arbetets gång har vi kommit fram till att vår uppsats innehåll skulle ha gynnats av att 

tillägga en del frågor på vår intervjuguide. I efterhand har vi känt att det skulle ha varit bra om 

vi hade fått mer information om den uppsökande verksamheten innan finanskrisen på 1990-

talet. Att ha information om hur den uppsökande verksamheten fungerade på den tiden hade 

bidragit till en fylligare analys då vi lättare hade kunnat jämföra den uppsökande 
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verksamheten idag. Men att hitta informanter att intervjua och som dessutom arbetat med 

uppsökande verksamhet i närmare 30 år tror vi hade blivit svårt. En lösning på det var att 

presentera Gävleborgsprojektet som en referens till hur det såg ut innan vår 

undersökningsperiod började.  

9. Förslag på fortsatt forskning 
 

Efter arbetet med uppsatsen har vi förstått att uppsökande verksamhet på barn- och 

ungdomsavdelningen är detsamma som uppsökande verksamhet till barn. Ungdomarna får 

inte mycket plats, en grupp som inte läser speciellt mycket. Ett forskningsprojekt om hur man 

på bästa sätt kan nå ut till ungdomar skulle vi se som intressant och nödvändigt.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1 - Bibliotekslag (1996:1596) 

 

Rättelseblad 2010:860 har iakttagits.  

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 

 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 

utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 

folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för 

alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 

 

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. 

   Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och 

andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom 

avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 

 

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. 

   Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och 

andra regionala biblioteksuppgifter. 

   För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 

 

5 § /Upphör att gälla U:2011-07-01/ Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas 

lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och 

litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.  

 

5§ /Träder i kraft I:2011-07-01/ I 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om 

skolbibliotek. Lag (2010:860) 

 

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall 

inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för 

biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge 

biblioteksservice. 

 

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 

   Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med 

landstingskommunalt huvudmannaskap. 

   Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan 

biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 

 

7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 

samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag 

(2004:1261). 
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8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 

invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 

och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 

 

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 

genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för 

att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

 

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten 

finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till 

folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå 

dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 
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Bilaga 2 - Brev till informanter 
 

Hej. 

Vi är två studenter vid Bibliotekshögskolan i Borås och är just nu på vår sjätte och sista 

termin. Vi skriver vår kandidatuppsats som handlar om biblioteks uppsökande arbete till barn 

och ungdomar i Västra Götalandslän. Vi vill för vårt empiriska material intervjua Dig om 

uppsökande arbete. Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att våra 

informanter inte kommer gå att identifiera av de som läser uppsatsen.  

Vi kommer att ställa frågor om ert biblioteks uppsökande verksamhet och vilka styrdokument 

som verksamheten påverkas av.  

Från vår sida är det önskvärt att spela in intervjun för att underlätta analysarbetet. 

Inspelningen kommer endast att avlyssnas av oss och raderas när uppsatsen är klar.  

Vi skulle bli ytterst tacksamma om du har möjlighet att medverka och hoppas på ett svar inom 

en vecka. 

Vi tar också gärna emot tips om du vet någon annan lämplig att intervjua. 

 

Med vänliga hälsningar/ Mikael och Sara 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

 

 Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?  

 Hur länge har du arbetat på just detta bibliotek?  

 Hur länge har du arbetat med uppsökande verksamhet?  

 Hur såg er uppsökande verksamhet ut på 1990-talet?  

 Hur påverkade 90-talskrisen ert biblioteks uppsökande verksamhet? 

 Hur har den senaste finanskrisen påverkat ert biblioteks uppsökande arbete? 

 Finns det olikheter på hur den uppsökande verksamheten fungerar idag i jämförelse 

med verksamheten på 90-talet?  

 Hur utvärderas bibliotekets uppsökande verksamhet?  

 Hur arbetar ni med uppsökande verksamhet? (enskilt eller i team? Alla bibliotekarier 

eller bara några utvalda) 

 Samarbetar ni med andra institutioner?  

 Till vilka institutioner riktar ni er uppsökande verksamhet? 

 Vad har ni för aktivitet/er när ni söker upp? (t ex bokprat, högläsning)  

 Delar ni ut böcker? (Vilka språk är dessa på?) 

 Delar ni ut informationsmaterial om biblioteket? (Vilka språk är dessa på?) 

 Har ni sett något resultat av arbetet? (t ex mer biblioteksbesök?) 

 Är uppsökande verksamhet en högt prioriterad fråga i ert bibliotek?  

 Har den tekniska utvecklingen påverkat den uppsökande verksamheten? (I så fall 

hur?) 

 Skulle du vilja förändra den uppsökande verksamheten på något sätt? (Om ja, hur då?) 

 Har ni en biblioteksplan? Vad säger den om uppsökande verksamhet? 
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 Följer ni något/några speciella styrdokument när ni planerar er uppsökande 

verksamhet?  

 Om ni har egna styrdokument, vem är det som skriver dessa, och hur resonerar ni? 

 Hur påverkar bibliotekslagen er uppsökande verksamhet? 

 Får vi kontakta dig igen om vi vill komplettera vårt material? 

 

 

 


