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Kapitel 1—1 

Sammanfattning 

Detta är en kulturgeografisk kvalitativ studie och analys om folkbiblioteket som plats. 

Uppsatsens geografiska avgränsning är Örebro län. I arbetet har tre kommuner i Örebro län 

varit i fokus: Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Tre bibliotekarier och ett flertal samhälls-

planerare har blivit intervjuade i olika omfattning. Några av frågeställningarna är: Hur kan 

folkbibliotek beskrivas som offentlig plats? Hur använder kommunala samhällsplanerare 

folkbiblioteket som plats? Finns kvinnligt och manligt kodade rum i folkbiblioteket? 

Biblioteks symbolvärde är kan i generella mått bestå av böcker men handlar de egentligen om 

böcker? En röd tråd genom uppsatsen är att folkbiblioteken aldrig har handlat om böcker. 

Folkbiblioteket är så mycket mer än bara böcker. De symboliserar olika saker för olika 

individer. Några av dessa symbolvärden som behandlas i denna uppsats är värdet av service, 

läslust, värdet av mötesplatsen, integration och orättvisor mellan centralort och mindre ort. 

Bibliotekslagen stärker folkbibliotekens uppgifter, de ska exempelvis verka för det 

demokratiska samhällets utveckling. Folkbiblioteket förmedlar även bildning till alla som vill 

och är en frizon för alla. På folkbiblioteken finns sociala regler. Dessa sociala regler verkar 

vara generella i hela länet. Det är möjligt att dessa regler sträcker sig långt utanför Sveriges 

gränser. De senaste åren har HBTQ-perspektiv tagit plats på folkbibliotek och i Region 

Örebro läns kulturplan men det finns aktörer som inte tycker det hör hemma där som 

uppsatsen diskuterar. Uppsatsen lyfter även hur efterfrågan på service skiljer sig mellan 

Örebro kommun och övriga kommuner i länet. Orättvisor kan även urskiljas vad gäller 

samhällsplanerares resurser till samråd för planer av allmänt intresse. Örebro kommun har 

mer omfattande samråd och mer digitaliserat för planer av allmänt intresse. I uppsatsen 

diskuteras även om det finns manliga och kvinnliga rum i folkbiblioteken eller inte. Vad dess 

symbolvärde är för icke besökare och aktiva besökare.   
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”Libraries are not about books. In fact, they were never about books.” 

Thomas Frey (A, u.å) 

 

”I en demokrati måste det finnas tillgång till bibliotek. Där alla erbjuds möjlighet att 

förutsättningslöst utforska de upplevelser som litteraturen kan ge och att söka kunskap och 

information. Bibliotek ska fungera som offentliga, självklara mötesplatser för alla 

medborgare, oavsett bakgrund, utbildning, plånbok eller bostadsort.” (Svenska Unescorådet 

2006, ur förord). 
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Kapitel 1. Inledning 
 

Ur den dystopiska romanen Minnet av vatten: 

”Jag höll en av husets gamla bevarade böcker i min hand, en berättelse om en resa genom 

vintern. Jag kunde den utantill och orden rann över sidorna som om de flydde för att inte 

fastna i mina tankar. Det var inte historien jag tänkte på. Jag tänkte på den värld där den hade 

skrivits.” (Itäranta 2017, s. 29) 

 

Ett genomgående tema i skönlitterära dystopier, katastrofskildringar av framtiden, är att staten 

kontrollerar tillgången till kunskap. Emmi Itärantas Minnet av vatten, är en av många. 

Romanen utspelar sig i nuvarande Finland som är ockuperad av framtidens Kina. Hela Europa 

är i krig och militären har kontroll över både vatten och kunskap. Klimatförändringarna har 

gett oss ett varmare klimat, utan vintrar och fattigdomen är utbredd. I denna framtid är det 

svårt att få tag på fysiska böcker, eftersom de flesta är tryckta under ”den gamla eran”. 

Vanligt folk har därmed tillgång till nyheter och kunskap via digitala böcker och poddar som 

staten har hård censur över. Individens frihet är hotad (Itäranta 2017). 

 

Författaren nämner inte ordet bibliotek men mellan raderna får man känslan av att de inte 

finns, alternativt att dess innehåll är censurerad av militären. För många kan denna framtid ses 

som orealistisk men dystopier kan också vara en spegling eller en kritik av samtiden. I trygga 

Sverige är det lätt att ta tillgången på ocensurerad kunskap för given. Böcker är dessutom 

relativt billigt och tillgängligt för vanligt folk i både bokhandlarna och på folkbibliotek. Men 

vad vore samhället utan folkbiblioteken? Folkbiblioteken är en av få offentliga rum i det 

svenska samhället som inte kräver motprestation. Idag har de heller inte bara böcker. De har 

ljudböcker, filmer, tv-spel m.m. och är en viktig mötesplats och plats att vara för många. 

Enligt samtida media finns en viss misstro mot vetenskap och statliga myndigheter i Sverige. 

Därför tycker jag att det är viktigt att tydliggöra folkbibliotekets betydelse som offentligt rum. 

Denna uppsats kommer att handla om vad ett folkbibliotek är, för besökaren, för 

bibliotekarien och för resten av invånarna. Hur samhällsplaneraren som aktör använder 

folkbiblioteken ska också undersökas. 

 

Idén till denna uppsats uppkom efter min praktik på Region Örebro Län, kultur och ideell 

sektor. En av de större uppgifterna jag hade var en enkätundersökning tillsammans med 

regionbiblioteket om att minska det digitala utanförskapet. I samband med den gjordes även 

några intervjuer på folkbibliotek i Örebro län. Undersökningen ledde till att jag fick en bred 

bild av folkbibliotek och bibliotekariens yrkesroll. Min upplevelse var att det kan vara ett 

intressant och händelserikt yrke.  

 

 

Avgränsningar 

Uppsatsens geografiska område är Örebro län med fokus på Karlskoga, Örebro och 

Lindesberg kommun. Urvalet gjordes efter att alla folkbibliotek i Örebro län fick en fråga per 

mail, om det lokala planeringskontoret skulle ha eller nyligen haft en utställning. Det var ett 
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fåtal fler som svarade ja. Skol-, universitets- och sjukhusbibliotek behandlas inte i denna 

uppsats. Uppsatsens titel innehåller begreppet det fria offentliga rummet. Begreppet rum i 

titeln finns med för att uppsatsen lättare ska hittas i databaser. Begreppet rum kommer inte 

analyseras ur kulturgeografiskt perspektiv, däremot finns kodade rum med. Folkbiblioteket 

analyseras som plats ur kulturgeografiskt perspektiv. 

 

 

Disposition 

I slutet av det första kapitlet redogörs relevanta begrepp som läsaren bör ha kunskap om för 

att förstå uppsatsen. Dessa begrepp är folkbibliotek, regionbibliotek, folkbildning, bildning 

samt territorialitetsprincipen och kodade rum som används för att analysera platser. Sedan 

börjar uppsatsens huvuddel, kap. 2 med kunskapsläget för ämnet. Kunskaps-läget utgörs av 

exempelvis historisk bakgrund, det offentliga rummets betydelse och vad ett folkbibliotek är 

idag. För att lättare förstå empiriavsnittet redogörs uppsatsens metod, kap. 3 efter 

kunskapsläget. Empiriavsnittet, kap. 4 består av egna intervjuer med bibliotekarier och 

samhällsplanerare. Kap. 5 innehåller en sammanfattning och analys av uppsatsens syfte. I kap. 

6 finns studiens slutsatser. Kapitelnummer och sidnummer finns i sidfoten. 

 

 

Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka folkbibliotek som offentlig plats. Vad som händer 

på folkbiblioteken och hur används de av besökare och andra aktörer. På folkbibliotek finns 

sociala regler, vilka är de och finns kvinnligt och manligt kodade rum? 

  

• Hur kan folkbibliotek beskrivas som offentlig plats? Vad händer och hur används de? 

• Vad är en ort utan detta offentliga rum? 

• Vilka sociala regler finns på folkbiblioteken, skiljer sig reglerna i olika kommuner? 

• Hur använder kommunala samhällsplanerare folkbibliotek som utställningsplats och 

vad anser de få för resultat? 

• Finns manligt och kvinnligt kodade rum och syns mönster på de studerade 

folkbiblioteken? 

 

 

Begreppsförklaringar 

 

Folkbibliotek är det svenska ordet för bibliotek till allmänheten. Några av folkbibliotekets 

huvuduppgifter är att stödja utbildning, kultur och främja läsning. Ytterligare uppgifter finns i 

bibliotekslagen som kommer behandlas senare i uppsatsen (Thomas 2018). 
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Regionbiblioteken arbetar med att säkerställa kvalitén på samtliga folkbibliotek inom 

respektive region och en jämlik tillgång till litteratur oavsett bostadsort. För att säkerställa 

kvalitén stödjer de folkbiblioteken med verksamhetsutveckling och samarbeten enligt 11 § i 

bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

 

Folkbildning är ett begrepp som funnits inom det svenska samhället i över 150 år enligt 

Thorsell. Med folkbildning menas oftast aktörer utanför grundskolan, gymnasieskolan, 

universitetsutbildningar och yrkesutbildningar. Historiskt räknas folkbibliotek, folkhögskolor, 

föreläsningsföreningar och studieförbund till folkbildningen men idag finns fler aktörer.  

Folkbildningen startades i folkrörelser och har sedan 1947 varit garanterade statligt bidrag. 

Folkbildningen arbetar idag med bl.a. att minska klasskillnader, öka folkets självständiga 

tänkande och minska fördomarna kring utsatta grupper i samhället. Tankar om att öka 

toleransen för det okända har funnits länge i folkbildningen. Med andra ord, bidrar de med att 

stärka demokratin. Idag finns ca 10 studieförbund (Thorsell 2018). Studieförbunden 

samarbetar en del med folkbibliotek idag.  

 

Bildning sker i samband med individens eller gruppens förutsättningar. I Sverige kopplas 

bildning ihop med att lära sig saker på ex. folkbibliotek och folkhögskolor. Ordets mening har 

dock fått fler betydelser över tid. De senaste 50 åren har det likställts med allmänbildning, att 

kunna lite om allt. Förenklat förklarat kan man säga att på folkhögskolan blir man bildad men 

på universitet blir man utbildad. Utbildning är en form av motsats till bildning och har mer 

bestämda mål och leder till en viss kompetens. Bildning ska omvandla hela människan enligt 

Liedman (u.å.). Något att ha i åtanke är även att bildning, inkomst, egendom och rösträtt var 

mannens lott under framväxten av folkbiblioteken (Greider 2000, s. 92). Alla kvinnor var 

dock inte exkluderade från bildning under 1800-talet. Fredrika Bremer var en av kvinnorna 

som kämpade för kvinnors rättigheter, bl.a. för rätten till bildning under 1800-talet (Olsson 

u.å.).  

 

Enligt Knox & Marston (2016) förändras platser ständigt efter hur människor använder dem 

och begränsas till att använda dem. Alla platser förmedlar en mening för individen som 

varierar efter vilken grupp individen anser sig tillhöra. Grupptillhörighet kan hänga ihop med 

intressen och ålder. Platser kan även skapa en identitet för individen eller känsla av grupp-

tillhörighet. Exempelvis kanske de som läser tidningar regelbundet på folkbibliotek ser sig 

som allmänbildade och samhällsintresserade. Platsen i sig har också en identitet som varierar 

beroende på vem som tolkar den. Denna identitet kan förmedla att en viss typ av människor 

vistas där, vilket leder till att andra exkluderas. Platsens identitet kan skapa ett vi och dem, en 

känsla av att platsen är ett territorium för en viss grupp. Ett annat begrepp som har relation till 

plats är territorialitetsprincipen. Enligt forskning är det naturligt för människan att skapa sig 

egna territorium där man känner tillhörighet och trygghet. Det kan handla om att man vill sitta 

i en särskild del av folkbiblioteket eller något större som att äga sitt eget hem. Forskningen 

säger också att meningslös skadegörelse och psykisk ohälsa kan kopplas till situationer när 

vårt territorium är hotat eller att det är för mycket folk på platsen. Ett territorium kan även 

skapas av regler. De som skapat reglerna på platsen äger territoriet (Knox & Marston 2016, s. 

258–259). Människans vistelse på en plats skapar erfarenheter och mening som senare 
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bildar mentala bilder eller kartor över platsen, exempelvis centrum i en stad. Enligt Knox 

och Marston organiserar de flesta dessa kartor efter ett antal kriterier. Tre av de kriterier som 

kan symbolisera folkbibliotek för allmänheten är gränser, ex. var centrum slutar, en nod, ex. 

en korsning eller knutpunkt i kollektivtrafiken och ett landmärke, ex. arkitekturen. De 

funktioner som individen tycker platsen har, grundas oftast på ofullständiga fakta och vad vi 

hör från andra (Knox & Marston 2016, s. 262–263). Det sista vetenskapliga begreppet som 

kommer användas är kodade rum. Kodade rum handlar om vad platser förmedlar och dess 

symbolvärde. Dessa är infiltrerade i platsen och kan vara svåra att urskilja om man inte ser 

med rätt ögon. Platser brukar dessutom symbolisera olika ting för dem som skapat platsen och 

dem som använder den. För att tolka platser använder man sig av läran om att tolka symbolik, 

semiotik. Genom den kan vi urskilja vilka typer av människor som vistas på platsen (ibid, s. 

273). De kategorier man skulle kunna urskilja på ett folkbibliotek är ålder, värderingar och 

intressen. 

 

 

 

Kapitel 2. Kunskapsläge 
 

I detta kapitel finns kunskapsläget, tidigare forskning och studier. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. 

 

De svenska folkbibliotekens historia 

 

Historien om folkbiblioteken har i denna uppsats sammanfattats från Åse Hedemarks 

diskursanalytiska studie av folkbiblioteksdebatter (2009), Heléne Anderssons masteruppsats 

om nedläggning av folkbibliotek (2015) och Bernt Gustavssons artikel i en antologi (2000) 

som presenteras i senare avsnitt. De första svenska biblioteken för folket startade under första 

halvan av 1800-talet. Senare utvecklades denna idé i olika folkrörelser som arbetar- och 

nykterhetsrörelser. Dessa bibliotek krävde medlemskap och var en del i ett slags folk-

bildningsprojekt under slutet av 1800-talet. Begreppet ”folkbibliotek” myntades några år 

senar. Den nordiska biblioteksutvecklingen var enligt Hedemark inspirerad av USA:s public 

libraries med öppna hyllor och utbildad personal. Dessa influenser och en kvinna vid namn 

Valfrid Palmgren var roten till folkbibliotekets etablering i samhället. Valfrid Palmgren fick i 

uppdrag att utreda Sveriges bibliotek 1909. Utredningen har på senare används i studier av 

folkbiblioteket. Palmgrens arbete ledde enligt Hedemark till att alla folkbibliotek fick rätt till 

statsbidrag från 1912 (Hedemark 2009, s. 18–19). Folkbiblioteken var kostnadsfria för 

invånare och öppet för alla. I början var det inte särskild många låntagare men vid 

depressionen på 1930-talet tog det fart. Vid 1940-talets slut fick folkbiblioteket starkare fäste i 

politiken. Eftersom folkbiblioteken bildade medborgare sågs de stärka det demokratiska 

samhället (Andersson 2015, s. 7–8). 
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Från mitten av 1800-talet skedde många stora förändringar i det svenska samhället; industrial-

isering, urbanisering och starten för folkhögskolan var några. Folkhögskolan hade syftet att ge 

”…böndernas söner en skolning som innefattade både nya jordbruks- och elementära demo-

kratiska arbetsmetoder.” (Gustavsson 2000, s. 43). En ny arbetarklass växte fram och slagord 

som ”Kunskap är makt” var välkänt. Slagordet pekade på den ökade klasskillnaden mellan 

stad och landsbygd, för att få makt behövde man nämligen vara bildad. Den nya arbetar-

klassen hamnade i underläge mot makten men folkbiblioteken skulle senare förändra den 

underlägsenheten. Under sista halvan av 1800-talet fanns en del misstro bland bönder mot de 

läroverken som fanns. De ansågs som ”… onyttiga lärosäten som drog deras söner från den 

nyttiga jorden till den fördärvliga staden.”. (Gustavsson 2000, s. 43). Många medborgare var 

dessutom exkluderade från folkhögskolan vid denna tid. I led med att industrialismen fick 

fäste i samhällena ökade förtroendet för denna form av kunskap bland bönderna och fler blev 

inkluderade. En följd blev att den nya arbetarklassen organiserade sig, både fackligt och 

politiskt. Folkbiblioteken var öppna för alla redan från starten och gav folket möjlighet till 

ökad bildning och delaktighet. Både folkbiblioteket föregångare och de samtida folk-

biblioteken är en del av folkbildningen. Bildning ska utgå från var och ens förutsättningar 

enligt Gustavsson (2000, s. 42–44). 

 

Enligt Hedemark har folkbiblioteket förändrats en del under sista halvan av 1900-talet. Man 

kan dela in folkbiblioteks historia från den tiden i diskurser. Den s.k. bokliga diskursen är den 

dominerande sedan 1970-talet. Denna diskurs är nära kopplad till den tryckta boken och 

skönlitteratur av god kvalité. Under 1970-talet växte samtidigt en annan diskurs fram, den s.k. 

allaktivitetsdiskursen, som förespråkade mer fokus på kulturella och politiska evenemang.  

Den tredje diskursen som nämns är den s.k. informationsförmedlande diskursen som växte 

fram på 1980-talet. Enligt den ska folkbiblioteken prioritera ny teknik och media bestånden 

ska finnas i fler format en som tryckta böcker (Hedemark 2009, s. 4).  

 

 

Offentliga rum och dagens folkbibliotek, ett rum för alla? 

 

Enligt den amerikanska kulturgeografen Don Mitchell har de offentliga rummen en viktig roll 

i demokratiska samhällen. Offentliga rum har funnits i städer i urminnes tider och var platsen 

för allmänna politiska samtal. Dessa offentliga samtal ägde rum på torg, gator, i parker etc. 

Biblioteken kan vara ett av de första offentliga rum i inomhusmiljö. Historiskt sett har alla 

som varit exkluderade från offentligheten och makten även varit mer eller mindre exkluderade 

från de offentliga rummen. Enligt Mitchell var kvinnor, slavar och fattiga exkluderade från 

det offentliga rummet förr. Idag kan det, i ett amerikanskt perspektiv, vara hemlösa och 

arbetslösa som blir exkluderade från vissa offentliga rum. Mitchell anser att det är viktigt att 

skydda offentliga rum från privatisering. Offentliga rum är små zoner av frihet, om någon 

behöver kämpa för att vara där behöver den också kämpa för att ha en talan, bli lyssnad på 

och att få existera. Offentliga rum är bärande faktorer för en fungerande demokrati (Mitchell. 

D, 2003, s. 130–134, 152).  
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Svenskt perspektiv 

Under millennieskiftet startade ett projekt om att lyfta sambanden mellan demokrati och 

bibliotek. I projektet formulerade en arbetsgrupp tio teser och till de, varsin artikel för att göra 

djupare nedslag och sprida debatten. Teserna fanns på alla landets bibliotek i form av ex. 

vykort och affischer i syfte att inspirera kring bibliotekets roll i demokratin. Varje författare 

fick skriva fritt om sin tes (SAB:s demokratigrupp 2000, s. 6–7). De författare som finns med 

i denna uppsats är: Göran Greider, författare, poet och debattör (ibid, s. 98), Mikael Löfgren 

Löfgren, kritiker och frilansjournalist (ibid, s. 68), Bernt Gustavsson, tidigare fil.dr. i 

idéhistoria, forskare och lärare på flera universitet (ibid, s. 56) samt Sven-Eric Liedman, 

numera pensionerad professor i idé- och lärdomshistoria (ibid, s. 38). Följande stycken 

handlar om teserna: Mötesplats i tid och rum, Frizon för alla, Kunskap, makt och demokrati 

samt Kunskapens vägar är omvägar (SAB:s demokratigrupp 2000).  

 

 

Mötesplats i tid och rum 

Folkbiblioteken som institution är en av byggstenarna för att demokratin ska fungera enligt 

Greider. De främjar till läsning och ökad kunskap, med andra ord, de bildar medborgarna som 

de gjorde för 100 år sedan. Det är en mötesplats där olika grupper och ideologier möts. Utan 

offentligt ägda folkbibliotek anser Greider att det blir ideologisk segregation. Folkbiblioteket 

verkar också för det allmänna intresset och alla har rätt att ta del av samhällsinformation, 

oavsett inkomst, klass eller kön (Greider 2000, s. 91–92).  

 

Det behöver finnas mångfald av kunskap på biblioteken. Vårat klassamhälle gör att vi 

värderar konst, enligt Greider. Bibliotekets medier kan ses som konst. Om denna konst inte 

representerar alla medborgares åsikter, värderingar och vanor blir de inte värda något. Greider 

anser att de flesta författare är medelklass och uppåt. Det speglar innehållet i deras verk, 

liksom vem som läser och tycker att det är bra. Om inte utbudet representerar alla medborgare 

blir konst och kultur reklam för eliten och en etikett på kultursegregering (Greider 2000, s. 

94–96). En annan författare skriver (2000) att det svenska samhället och dess kultur har 

förändrats de senaste 20 åren (idag 40 år). Förändringen handlar om globalisering, migration 

och att den svenska befolkningen numera består av individer med många olika bakgrunder 

och etnicitet. Denna förändring ska dock inte ha sätts bland maktens människor (Peralta 2000, 

s. 120).  

 

I en del av Hedemarks avhandling nämns rädda biblioteksdebatten från 1990-talet. Där finns 

ett citat från en dagstidning som menar att folkbiblioteken bevarar vårt kulturarv. De är en del 

av vårt kollektiva minne och ”…där finns böcker som sedan länge försvunnit från 

bokhandlarna. ” (Hedemark 2009, s. 97). Folkbiblioteket har även nya böcker som inte har ett 

starkt marknadsvärde. Detta skapar en mångfald. 
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Frizon för alla 

I en annan tes: Frizon för alla, har Löfgren skrivit om kulturpolitik, kapitalism och mötes-

platser i det offentliga rummet – Om institutionernas roll som kulturspridare. De offentliga 

rummen är viktiga för att medborgare ska kunna diskutera fritt i en demokrati, alla rum i 

staden bör inte vara präglade av kapitalism (Löfgren 2000, s. 61–62). 

 

Det ska finnas motstridiga åsikter om modern kulturpolitik i Sverige. Enligt Löfgren (2000) 

anser staten att kulturen är viktig för att sammanföra medborgare, förmedla tillhörighet och ge 

alla rätt till bildning och kultur. Detta oavsett klass, kön, ålder eller etnicitet. Samtidigt lever 

vi i en tid där det är lätt att ta del av information och kultur, alternativt en viss kultur. Den 

andel kultur som kulturinstitutionerna står för är bara en liten del av dagens kultur medan 

övrig kultur i samhället är USA-dominerad eller global. Denna nya tid anser Löfgren kunna 

vara en risk för den offentliga kulturens ställning i landet. Det finns en risk att all kultur blir 

en del av marknaden, där medborgarna blir likt konsumenter utan insyn i institutionen. När 

medborgarna inte har insyn skapas större skillnader mellan medborgare och elit. Där 

medborgare inte har tillåtelse att kritisera eliten. Ju mer likt politiken och kulturinstitutionerna 

blir företagsvärlden, ju mer framstår folkbibliotek som en idiotisk affärsidé. Därför behöver 

de offentliga rummen skyddas, speciellt de som inte kräver motprestation som 

folkbiblioteken. Du behöver inte handla något för att vara där till skillnad från torget som 

uppmanar dig att gå in i butiker. Folkbiblioteket blir en frizon för alla, från marknaden 

(Löfgren 2000, s. 61–62, 66–67). 

 

 

Kunskap, makt och demokrati 

I tidigare del av uppsatsen sägs det att kunskap innebar makt under början av 1900-talet. Det 

gäller både då som nu. Gustavsson (2000) menar att kunskap och utbildning förr var 

humanistiskt och demokratiskt. Men att det i samtiden är en fråga om humant kapital, 

ekonomi och en kunskapsinvestering. Det innebär att vårat humana kapital består av den 

kunskap som är tillgänglig för oss. Den kunskap som inte är tillgänglig för individen hittas 

inte. Utbudet och litteraturens placering på biblioteket kan avgöra vad som är tillgängligt. 

Representeras minoriteter? Representeras de icke skrivna kulturerna? (Gustavsson 2000, s. 42, 

46). Gustavsson jämför med ett land som Sydafrika. Där har det varit maktstrid om vems 

tolkning av världen som ska stå på hyllorna. Detta kan ses som en radikal jämförelse men 

fakta är att det finns ekonomiskt och politiskt starka grupper i Sverige som hyllar 

okunnigheten. De förlöjligar forskning och kunskap, enligt Gustavsson. Kunskap och makt 

kan därför tolkas i ny mening, att individer med tillgång till makt tolkar mening och sätter det 

i sammanhang (ibid, s. 47, 49, 51). 
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Kunskapens vägar är omvägar 

”Ett bibliotek, stort eller litet, skall inte bara vara en plats där man träffar på vad man letar 

efter. Ett bibliotek skall också öppna ögonen för det oväntade, det aldrig anade, eller rättare 

sagt, det som man sökt utan att egentligen söka.” (Liedman 2000, s. 16) 

 

Ibland behöver vi ifrågasätta det uppenbara och bli inspirerade. Med ovanstående citat 

förklarar Liedman ett starkt argument till varför alla borde besöka folkbibliotek då och då. På 

ett bibliotek kan man gå mellan hyllorna och hitta helt andra intressanta ämnen på väg till det 

man sökte efter. Liedman menar att för att människan ska kunna vara kreativ och utvecklande 

behöver de möta det främmande och överraskande, upptäcka andra kulturer och läsa det som 

man inte brukar läsa (Liedman 2000, s. 16–17, 37). Idag kan man jämföra med att Googla. 

Oftast behöver du veta vad du letar efter eller ha korrekta sökord för att finna information. 

Algoritmer gör dessutom att sökresultatet anpassas till det som brukar visas och döljer annat 

som kan uppfattas som främmande. 

 

 

Vad är ett folkbibliotek idag? 

 

”Libraries are not about books. In fact, they were never about books.” (A, u.å.) 

Om folkbibliotek inte handlar om böcker, vad handlar de då om? 

Folkbibliotekens syfte och uppgifter går att läsa i FN-organet Unescos folkbiblioteksmanifest, 

bibliotekslagen och exempelvis i regionala kulturpolitiska dokument.  

 

Unescos folkbiblioteksmanifest har sedan första versionen, 1949, verkat för biblioteks-

utveckling i FN:s medlemsländer. Manifestet är i form av en deklaration, vilket betyder att 

den är en rekommendation till medlemmarna. Deklarationen reviderades 1994 och 2006 men 

grundprinciperna är fortfarande detsamma. Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för 

läskunnighet, information, utbildning och kultur. I deklarationen står bland annat, förutom 

citatet nedan; att folkbiblioteket är ett resultat av modern demokrati och dess tro på livslång 

allmän bildning. Dessutom står det att folkbibliotekets samlingar som helhet inte ska vara 

ideologiskt, politiskt eller religiöst färgade. De ska även vara tillgängliga för alla (Svenska 

Unescorådet 2006, s. 7–10). 

 

”I en demokrati måste det finnas tillgång till bibliotek. Där alla erbjuds möjlighet att 

förutsättningslöst utforska de upplevelser som litteraturen kan ge och att söka kunskap och 

information. Bibliotek ska fungera som offentliga, självklara mötesplatser för alla 

medborgare, oavsett bakgrund, utbildning, plånbok eller bostadsort.” (Svenska Unescorådet 

2006, ur förord). 

 

Bibliotekslagen 

Den första svenska bibliotekslagen vann laga kraft 1994. Sedan dess har den förnyats flera 

gånger, den senaste versionen är från 2013 (SFS 2013:801). Året innan lämnade regeringen in 

en proposition till Riksdagen om en ny bibliotekslag. Förslaget innehöll en utförligare lag 

anpassad till omvärldsförändringar. Man införde bland annat en paragraf om hur biblioteken 
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ska arbeta för demokratins utveckling. Andra nya skrivelser var att folkbibliotek ska fokusera 

på särskilda grupper ex. barn och unga (Kulturdepartementet 2012). Det finns flera olika 

biblioteksformer med olika huvudmän. Det innebär exempelvis att folkbibliotek och 

högskolebibliotek har olika bestämmelser och huvudmän. Folkbibliotekens huvudmän, d.v.s. 

den som har ansvaret, är kommunerna och högskolebibliotekens huvudmän är staten. Några 

övriga biblioteksformer är skolbibliotek och regionbibliotek. Biblioteken kan drivas av annan 

aktör än den som är huvudman (SFS 2013:801) 

 

Följande tre paragrafer ur bibliotekslagen är relevant för denna uppsats. 

 ”2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”  

”6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 

anpassade till användarnas behov.” 

”9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till 

litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.” (SFS 2013:801).  

 

Region Örebro län 

Regionbiblioteken arbetar med att stärka kvalitén på folkbiblioteken genom att skapa forum 

för samarbeten och verksamhetsutveckling enligt 11 § i bibliotekslagen (SFS 2013:801). 

Region Örebro läns aktuella kulturplan finns Regionbibliotekets utvecklingsmål för 

folkbiblioteken. Dessa mål är mer praktiska än folkbiblioteksmanifestet och bibliotekslagen. 

Regionbiblioteket ska främja utveckling på folkbibliotek i alla länets kommuner. De ska 

exempelvis söka bidrag för att utveckla folkbiblioteken som demokratisk mötesplats, stötta 

arbetet med att minska det digitala utanförskapet och initiera arbete för HBTQ-perspektiv 

(Region Örebro län 2018, s. 31).  

 

 

Folkbibliotekets symbolvärden idag och framtidens biblioteksrum 
 

Den tryckta boken 

En hypotes inför denna uppsats var att många sammankopplar bibliotek med tryckta böcker 

och att den tryckta bokens symbolvärde för individen påverkar respektives syn på bibliotek. 

Sedan åtminstone 20 år tillbaka har diskussioner förts om den tryckta bokens betydelse och 

om dess existens är hotad. I en offentlig utredning, utredningen om boken och kulturtid-

skriften (1997) skrivs det om boken i ett framtids-perspektiv. Då ansåg man inte att boken var 

hotad. Man antydde att äldre och nyare medier alltid har kompletterat varandra. Bilder har 

funnits i 40 000 år, tryckta böcker i 500 år, foto i 150 år o.s.v. Det är svårt att tänka sig att 

film och tv skulle konkurrera ut foto eller att vi skulle sluta uttrycka oss i bilder (s. 26–28).  

En nyligen publicerad rapport av Kungliga biblioteket (KB)1 har antalet tryckta böcker i 

Sverige ökat 2016 till 2017. Summan för 2017 var dessutom den högsta sedan 2010. Dessa 

böcker har ursprung i många olika länder och är sedan tryckta på över 40 olika språk. De 

                                                 
1 Nationella biblioteksmyndigheten 
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vanligaste översättningsspråken 2017 var: engelska, franska, norska och danska  

(Kungliga Biblioteket 2018). 

 

Nedläggning av folkbibliotek 

Andersson beskriver i sin masteruppsats om folkbibliotekets symbolvärde. I grunden handlar 

Anderssons uppsats om ett fenomen i Sverige att ideella krafter tar över före detta folk-

bibliotek som lagts ner av kommunen av diverse anledningar. Observera att denna verksamhet 

inte fortsätter vara ett folkbibliotek, det kan exempelvis bli en boksamling och mötesplats. 

Andersson anser att ideella krafter tar över folkbiblioteken eftersom de som plats betyder 

mycket för samhället. Att ett bibliotek finns kan göra att invånare känner sig sedda 

(Andersson 2015, abstract). I Sverige har de senaste 10 åren lagts ner närmare 100 filialer till 

folkbibliotek. Detta får konsekvenser för dessa samhällen då de flesta filialer finns i mindre 

orter. De vanligaste orsakerna enligt denna studie är ekonomi eller i kombination med 

försämrad lån-statistik. Författaren kan även se att lån-statistiken och besöksstatistiken går ner 

med minskade öppettider. Fenomenet handlar om orättvisor mellan centralort och mindre ort. 

I studien av tre aktuella nedläggningar, kom Andersson fram till att folkbiblioteket 

symboliserar: mötesplats mellan olika samhällsgrupper som kan vara viktigare än böckerna, 

god service, integration, läslust samt tillgång till kunskap. Enligt kommunerna i studien 

benämnde man de ideella biblioteken som bl.a. bokverksamhet. Andersson tolkar det som att 

kommunerna ansåg att dessa verksamheter inte är ett folkbibliotek men att det är något mer än 

en samling böcker (Andersson 2015, s. 18, 41–48).  

 

 

Värdet av att ha ett bibliotek på bostadsorten - Ramsberg 

År 2015 spreds nyheten om biblioteksupproret i Ramsberg i hela Sverige enligt SVT. 

Ramsberg är en liten bygd i Lindesbergs kommun. När kommunen bestämde sig för att lägga 

ner folkbiblioteket tog invånarna saken i egna händer. De 4000 böckerna som fanns i 

biblioteket gömdes i flera år, för att senare sommaren 2017, komma upp på hyllorna igen i det 

”nya” kulturcentrumet. De aktiva föreningarna verkar hela tiden ha haft en plan om att kämpa 

för sin mötesplats. I en intervju med en av de aktiva från upproret berättar Britt-Marie Olsson 

om varför deras bibliotek är så viktigt för dem. Det viktigaste är inte att läsa mycket böcker, 

enligt henne. Det viktiga är att ha tillgång till böcker och till en mötesplats (SVT 2015, 2017, 

2018). Britt-Marie säger:  

”Ingen skulle komma på tanken att lägga ner ett bibliotek i staden, då ska vi inte göra det på 

landsbygden heller.” (SVT 2018) 

 

Idag, 2018, är Ramsbergs kulturcentrum ”En mötesplats – För alla” enligt deras moderna 

hemsida ramsberg.se. Kulturcentrumet drivs ideellt och med medel från 

landsbygdsutvecklingen. Utbudet består av tryckta böcker och ljudböcker för alla åldrar, 

dator, Wi-Fi, kopiator, café och möteslokal. De har även aktiviteter som bokbytardag, 

släktforskning och utställningar (Ramsberg, en bygd i bergslagen 2018). 

Enligt anslagstavlan på Lindesbergs stadsbibliotek kommer ett evenemang på temat: 

Demokratiska mötesplatser och kultur på landsbygden äga rum på Ramsbergs kulturcentrum 
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under våren 2018. Evenemanget kommer bestå av samtal och föreläsning mellan invånare, 

tjänstemän och politiker. Po Tidholm, från serien Resten av Sverige2, kommer att föreläsa om 

temat.  

 

 

Finns kvinnligt och manligt kodade rum? 

Enligt Kungliga bibliotekets statistik från 2016 var det totalt fler kvinnor än män som lånade 

media aktivt på Örebro kommuns folkbibliotek. I övriga länets kommuner var det mer 

jämställt, 48 % kvinnor. Majoriteten av personalen är kvinnor: 74 % i Örebro kommun och 85 

% i övriga länet (Kungliga biblioteket 2016). Enligt Hedemark har bibliotekarieyrket ett 

ganska negativt symbolvärde bland vissa invånare. Många ser framför sig en sträng och grå 

bibliotekarie, bland böcker, ordning och tystnad. Många har nostalgisk bild från barndomen 

(Hedemark 2009, s. 27). Idag har folkbiblioteken många utåtriktade aktiviteter. Det kan finnas 

bokcirklar, skaparkurser och datakurser. Fysiska resurser de kan ha för utlåning är dataspel, 

konst, 3D-skrivare, leksaker m.m. (Kungliga biblioteket 2016). Enligt en nationell 

observationsstudie från 2014 var det fler män än kvinnor som använde biblioteksrummet som 

upplevelseplats. Både i gruppen vuxna och äldre. Studien gjordes på 17 folkbibliotek i 16 

olika kommuner och Lindesberg var en av dem. Sammantaget är männen överrepresenterade i 

aktiviteterna sitta och läsa media ensamma på läsplatser och vid datorer. En teori författaren 

har till att männen går dit är för att kunna vara ensam bland folk. Denna grupp kan ha varit 

osynlig i den klassiska statistiken eftersom dessa aktiviteter inte kräver att man har eller 

använder lånekort. De observerades aktiviteter handlade inte om antal lån och deltagande i 

evenemang (Ögland 2014 s. 11, 13, 19, 36–38). 

 

 

Framtidens biblioteksrum 

Vad kommer ett bibliotek vara i framtiden? En virtuell plats? Ett museum? Eller som ett 

aktivitetsbaserat kontor? I Den digitala staden (1997) skriver William J. Mitchell om 

framtidens bibliotek. När boken skrevs fanns internet på universiteten och bland en del 

privatpersoner och företag. Biblioteken var på väg att digitaliseras. Innan institutioner och 

myndigheter blev webbsidor var de endast byggnader. De speglades i dess arkitektur, 

byggnaderna symboliserade organisation, makt och respekt. Det fanns en hierarki i stadens 

arkitektur. Författaren menar att institutioner och myndigheter är både byggnader och 

virtuella platser i det samtida samhället. När biblioteken började digitaliseras var inte alla 

överens om vad framtidens bibliotek skulle vara. Nu 20 år senare kan vi se att de fysiska 

platserna är kvar men det trodde inte alla på 1990-talet. Mitchell tar upp ett exempel med ett 

amerikanskt universitetsbibliotek. En institution på universitetet planerade att bygga ut 

biblioteket för 20 miljoner dollar. Istället köpte de en superdator och scannade in alla gamla 

dokument och böcker. De behöll alltså den gamla byggnaden, som egentligen ansågs för liten, 

och kompletterade med ett virtuellt bibliotek (Mitchell. W 1997, s. 40–42, 88). Författaren 

fantiserar också om framtidens forskningsbibliotek. Dessa bibliotek har ingen fysisk byggnad, 

studieplatserna blir varje individs arbetsplats eller hem. Allt material är inskannat och de 

                                                 
2 Programserie om landsbygden i förändring som visades på SVT – play under 2017. 
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tryckta böckerna hamnar på museum. Biblioteket blir en abstrakt plats som inte åldras (ibid, s. 

47–48). 

 

 

Sammanfattning  
 

Det offentliga rummet har funnits i länge, kanske lika länge som det funnits städer. De 

svenska folkbiblioteken har funnits sedan sekelskiftet 1900 och har sedan starten varit öppna 

för alla. Från början var dess syfte att minska klasskillnader mellan stad och landsbygd genom 

att tillgängliggöra bildning för den nya arbetarklassen. Genom att förmedla kunskap har 

folkbiblioteken bidragit till demokratiutvecklingen i landet. Folkbibliotekets värde för 

individen är tätt sammankopplat med litteratur och den tryckta boken. I ett allt mer 

digitaliserat samhälle har den tryckta bokens ställning diskuterats sedan 1990-talet. Trots 

digitaliseringen anser nutida studier att den tryckta boken inte är hotad utan kompletteras av 

andra medier. Än idag är folkbiblioteket offentligt ägda institutioner som inspirerar till 

bildning och kunskap av mångfald. De är en av få fria zoner från marknaden i samhället. 

Enligt statistik och studier använder män och kvinnor folkbiblioteken olika. Fler kvinnor än 

män använder bibliotekskort medan män använder rummet mer, vilket inte kräver 

bibliotekskort. Folkbibliotekets symbolvärde är inte kopplat till kapitalism utan som 

mötesplats, service, integration, läslust och kunskap utan motkrav. Folkbibliotekets uppgifter 

säkras av bibliotekslagen. 
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Kapitel 3. Metodavsnitt 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka folkbibliotek som offentlig plats i Örebro län med 

fokus på tre kommuner. Vad som händer på folkbiblioteken? Hur används de av besökare 

enligt personalen och hur används de av andra aktörer. På folkbibliotek finns sociala regler, 

vilka är de och finns kvinnligt och manligt kodade rum? 

 

Beskrivning av kvalitativ metod & analys 
 

En kvalitativ studie kännetecknas av en närhet till studieobjektet enligt Holme och Solvang 

(1997). Face-to-face kommunikation är inte ovanligt. I redogörelsen av studien växlar man 

mellan att förklara och att förstå fenomenet. En kvalitativ forskningsprocess utgår från att 

vara objektiv men forskaren kan inte förneka sina fördomar och förförståelse. Fördomar är 

omedvetet grundade uppfattning. Analysarbetet pendlar därför mellan att pröva sina 

frågeställningar och att pröva sin förförståelse och sina fördomar under processens gång. För 

att resultatet ska bli legitimt är det viktigt att ha ett utförligt kunskapsläge och vara medveten 

om sina fördomar och hur deltagare i studien påverkas av närheten till forskaren (Holme och 

Solvang 1997, s. 92–97). Genom min praktik på Region Örebro län hade många fördomar om 

folkbibliotek och dess personal redan slagits hål på. Men enligt tidigare kurser kan vi aldrig 

vara helt objektiva, vår förförståelse spelar roll. 

 

Analysmetod 

Uppsatsen analyseras kvalitativt med en metod som enligt Hjerm et.al. kallas, The constant 

comparative method. Analysprocessen har delats in i fyra steg. Det första steget handlar om 

att skapa provisoriska översiktliga kategorier som gjordes vid formuleringen av 

frågeställningar. Det andra steget handlar om att förfina dessa kategorier. I uppsatsen gjordes 

teman till formulering av intervjufrågor och insamlat material kategoriserades med nyckelord. 

Det tredje steget handlar om att finna mönster bland nyckelorden och sortera ut det material 

som är relevant för syftet. Detta gjordes kontinuerligt genom att först läsa och anteckna från 

dokument och intervjuer för att senare bestämma vad som var relevant. I det fjärde steget får 

man fram ett resultat som finns i kap. 5, analyskapitlet. Rubrikerna i analysen är, förutom 

frågeställningarna, omarbetade nyckelord från det insamlade materialet. Innehållet i kapitlet 

synliggör mönster och eventuella utmaningar för folkbibliotek (Hjerm 2014 et.al. s. 33–41). 

 

 

Uppsatsens tillvägagångssätt 
 

Beskrivning av uppsatsens tillvägagångssätt 

Detta är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer face-to-face, mailintervjuer och 

dokumentanalyser. Fokusområden för denna studie är Karlskoga, Örebro och Lindesbergs 

kommun. För att ta fram ett så legitimt kunskapsläge som möjligt har jag använt mig av 

vetenskapligt granskade källor och uppsatser på avancerad nivå så långt som möjligt. Många 
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av böckerna är i tryckt version. För insamling av källor har jag främst använt mig av 

universitetsbibliotekets söktjänst Primo men också Libris, DIVA och Google. Flera källor till 

kunskapsläget fanns i kandidatuppsatser med liknande syfte som denna. De sökord som 

framförallt har använts är: Det offentliga rummet, bibliotek, folkbibliotek, kultur, nedläggning 

och motsvarande engelska ord. Handledaren har varit till hjälp för att diskutera legitimiteten 

av källorna. Praktiken på Region Örebro läns Regionbibliotek har också varit till stor hjälp i 

insamlingen av källor. 

 

Val av frågeställningar 

Huvudtema för uppsatsen valdes tidigt, att undersöka folkbibliotek som plats och hur 

samhällsplanerare använder folkbibliotek. Utifrån det temat skapades fyra frågeställningar. Ett 

andra tema är genusperspektiv.  

 

Intervjuguider och förberedelser till intervju 

Intervjufrågorna utformades efter frågeställningarna genom att använda ett problembaserat 

lärande. En kvalitativ och till viss del semistrukturerad intervju passade syftet bäst. Enligt 

Holme och Solvang (1997) är en kvalitativ intervju mer flexibel än en kvantitativ. Frågorna 

behöver inte strängt följa guiden och vad som ska studeras kan växa fram organiskt (Holme 

och Solvang 1997 s 99–101). Den mest omfattande intervjuguiden är riktad mot bibliotekarier 

med stor erfarenhet av yrket. Ungefär samma frågor ställdes till alla tre intervjupersoner. De 

flesta frågorna handlade om deras egna erfarenheter i yrket, exempelvis: Vad är ett folk-

bibliotek för dig personligen? Därmed blev de informanter. Några av frågorna handlade om 

deras teorier i hur andra upplever folkbiblioteken. Eftersom de inte har en dialog med 

besökare och icke besökare angående detta blev de respondenter i dessa frågor. För att få ett 

mer korrekt svar på vad besökare har för bild av folkbibliotek har en nyligen gjord 

observationsstudie använts som empiri. Enligt Holme och Solvang är det viktigt att ha 

maximal spridning vad gäller exempelvis kön och ålder bland intervjupersonerna (ibid, s. 

104). I denna intervjuform deltog en man och två kvinnor i ungefär samma ålder. För att 

komma i kontakt med rätt intervjuperson, mailade jag till respektive folkbiblioteks kontakt-

mail och frågade efter lämplig person som arbetat länge som bibliotekarie.  

 

För att besvara frågeställningen om samhällsplanerares användning av folkbibliotek behövdes 

färre frågor. Därför valdes mail som metod. Det lämnades dock en öppen möjlighet till 

telefonsamtal om någon fråga var svår att svara på i text. Den första frågan, som skickades ut 

till alla folkbibliotek i länet, avgjorde ett urval av kommuner. Frågan löd: Kommer ni ha en 

utställning på folkbibliotek under våren? Alternativt har ni haft någon utställning senaste 

tiden? 

 

Intervjuer och kommunikation 

Det totala antalet intervjuer valdes efter vad som var rimligt efter den tid vi får att skriva 

uppsatsen. Tre face-to-face intervjuer genomfördes på Örebro, Karlskoga och Lindesbergs 

kommuns huvudbibliotek. Tre utförliga mailintervjuer har genomförts med en insatt 

tjänsteperson i respektive kommun. Andra aktörer som fått frågor är Sydnärkes Bygg-
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förvaltning, Regionbiblioteket och Kumla kommun. Regionbiblioteket och Kumla kommun 

finns inte med i uppsatsen. 

 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes på respektive bibliotekaries arbetsplats i 

enrum. Ungefär en vecka innan fick de se de viktigaste och största frågorna för att kunna 

förbereda sig. Innan vi började samtalet informerade jag om en rad punkter, ex. att svaren 

anonymiseras, om tidsomfattning och frågade om det var okej att jag spelade in. Intervjuerna 

spelades in för att kunna kontrollera att svaren inte förvrängts i pappersanteckningarna. Jag 

hade i åtanke att använda intervjupersonernas ordval när jag transkriberade dem utan att 

citera. Intervjuerna tog 1–1,5 timme. Några dagar efter intervjun skickade jag de 

transkriberade intervjuerna till personerna för att de skulle ha möjlighet att rätta missförstånd. 

 

Intervjufrågorna till kommunala samhällsplanerare har utformats efter teman, baserade på 

frågeställningen, som jag ville veta mer om. Sedan har frågorna formulerats olika beroende på 

vad informanten svarat. Teman till denna intervju finns i bilaga. Teman berörde samråd och 

utställningar på folkbibliotek.  
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Kapitel 4. Empiri 
 

Empirikapitlet handlar om de intervjustudier som gjorts i Karlskoga. Örebro och Lindesbergs 

kommun. Redogörelserna är organiserade efter uppsatsens frågeställningar. Eftersom samma 

intervjuguide användes till de tre studerade folkbiblioteket, skiljs respektive svar oftast inte åt. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

Folkbiblioteket utifrån tre bibliotekarier i Örebro län 

 

Intervjuerna genomfördes med bibliotekarier på Karlskoga bibliotek, Örebro stadsbibliotek 

och Lindesbergs stadsbibliotek. Samtliga har stor erfarenhet av yrket, en av dem har varit 

journalist i 20 år av sitt yrkesliv. Karlskoga kommun har ett folkbibliotek till hela kommunen, 

Örebro kommun har 12 folkbibliotek samt en bokbil och Lindesbergs kommun har fyra 

folkbibliotek och en biblioteksbuss. Örebro kommun har många fler invånare än Karlskoga 

och Lindesberg tillsammans.  

 

1. Hur kan folkbibliotek beskrivas som offentlig plats? Vad händer och hur 

används de? 

Samtliga intervjupersoner svarar liknande på frågan, vad är ett folkbibliotek för dig 

personligen? Ett folkbibliotek är en inkluderande mötesplats där alla är välkomna utan 

ekonomiska motkrav. Det är också en plats som symboliserar demokrati, folkbildning, service 

och ett bokens hus. Samtliga studerade bibliotek är placerade centralt i staden och 

arkitekturen är präglad av sin tid. Karlskoga bibliotek är från 1960-talet och de andra är från 

1980-talet. Bibliotekarierna tror att besökarna ser på deras folkbibliotek som en välkomnande 

plats, där framförallt boken står i centrum. Platsen symboliseras troligen av vad respektive 

besökare brukar göra på biblioteket. De vanligaste kategorier av besökare är: De som lånar 

böcker eller annan media, de som läser tidningar etc. på plats, de som lånar dator och de som 

vill använda gratis wi-fi. Det händer att besökare säger att de tycker personalen är mycket 

hjälpsamma och ger god service. Förövrigt kan personalen bara få reda på vad besökarna 

tycker om biblioteket genom enkäter som de gör då och då. Intervjupersonerna säger att de 

gärna skulle vilja veta mer om varför vissa inte besöker bibliotek men det finns inte resurser 

till det. Troligtvis har dessa personer inget behov av bibliotekets service. De kan också ha en 

konservativ bild av vad man gör på ett bibliotek. Flera tänker sig att dessa grupper inte vet 

vad ett modernt bibliotek är, att de går på minnen från sin skoltid för flera årtionden sedan. 

Enligt mail med Örebro stadsbibliotek kan alla ansöka om lånekort. Man behöver inte vara 

folkbokförd i kommunen eller svensk medborgare för att få lånekort. Karlskoga bibliotek är 

HBTQ-certifierade men vi pratade inte om vad det innebär. Lindesberg och Örebro stads-

bibliotek är inte HBTQ-certifierade, däremot har Örebro stadsbibliotek en bibliotekarie som 

specifikt arbetar med HBTQ-frågor.  

 

De tre stadsbibliotekens öppettider är ganska lika. Örebro har totalt öppet 54 timmar vardagar 

och 8 timmar helger. Lindesberg har öppet 52 timmar på vardagar om man räknar med 
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tidningsrummets öppettider. Där kan man ex. läsa tidskrifter, skriva ut eller bara vara. På 

helger har de öppet 4 timmar på lördagar. I Karlskoga har man lika många timmar öppet 

vardagar som i Lindesberg men de har öppet både lördag och söndag under vinterhalvåret, 

totalt 9 timmar. Observera att detta är stadsbibliotekens öppettider och inte eventuella filialer. 

 

Hur används folkbiblioteket som plats av aktörer?  

Karlskoga bibliotek driver många aktiviteter själva men deras lokaler används för aktivitet av 

en rad aktörer. Några av dem är Arbetarnas bildningsförbund (ABF), Svenska Turist-

föreningen (STF) och IT-guide. År 2015 och 2016 fanns en mottagning för nyanlända på 

biblioteket. Det var en kompletterande verksamhet till motsvarande medborgarkontor. 

Biblioteket driver på egen hand en hel del författarbesök och bokcirklar i olika former. 

Karlskoga bibliotek har många lokaler att erbjuda offentlig sektor och övriga aktörer. Det 

finns ex. en hörsal som bokas till olika typer av sammanträden inom offentlig sektor.  

 

Örebro stadsbibliotek har egentligen ingen lokal att erbjuda för studieförbund och andra 

aktörer. De driver de flesta aktiviteterna själva och har använt Entréytan för evenemang. 

Tidigare har de använt det privatägda cafét, på övervåningen, som scen. Några exempel på 

aktiviteter de arrangerar är författarbesök, Litteraturens lördag och datakurser för nybörjare. 

Örebro stadsbyggnad har ingen egen utställningsyta och har haft digitala utställningar senaste 

tiden. Intervjupersonen upplever att det finns en dialog mellan biblioteket och förvaltningen 

stadsbyggnad. 

 

Lindesberg stadsbibliotek hyr ut lokal till flera aktörer. Där bland ABF, andra studieförbund 

och Naturskyddsföreningen. Två av aktiviteterna som finns är bokcirklar och språkcafé. 

Språkcafét drivs numera av externa aktörer som Röda Korset, Svenska Kyrkan och 

privatpersoner. Intervjupersonen nämner att folkbibliotek som plats har blivit mer eller 

mindre som en inkörsport till Sverige för nyanlända. Folkbiblioteket är bland de första 

offentliga institutionerna som nyanlända söker sig till. Samhällsbyggnad Bergslagen har ingen 

särskild plats men de ställer ut fysiska utställningar regelbundet.  

 

Samtliga folkbibliotek har anslagstavlor där information av olika slag finns. Det handlar dels 

om bibliotekets egna aktiviteter men också evenemang från övriga kommunen och länet. På 

Lindesbergs stadsbibliotek fanns ex. mycket information om fritidsaktiviteter relaterat till 

integration. 

 

Där olika grupper möts  

Biblioteket som arbetsplats kan innehålla stora kontraster när olika grupper möts. De flesta 

som besöker biblioteket följer de regler som finns och det är oftast en lugn stämning. Sedan 

finns det några besvärliga besökare vilket skapar tydliga kontraster. Biblioteket är för alla, det 

innebär att så länge reglerna följs får olika typer av invånare vistas på platsen samtidigt. 

Exempelvis barnfamiljer, nyanlända och enstaka individer med drogproblem. Det har hänt att 

det blivit obehaglig stämning när någon, trots nolltolerans mot droger på biblioteket, har varit 

där påverkad av drog. Dessa individer brukar inte bli våldsamma men kan uttrycka sig elakt 

mot vissa personer och sprida en obehaglig stämning. Det förekommer besvärliga besökare 
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som inte ingår i kategorin drogpåverkade. Båda typerna av händelser leder till att både 

säkerhetsvakter och polis tittar in då och då. Mer om det under rubriken sociala regler. 

 

På vilket sätt verkar folkbiblioteket för det demokratiska samhällets utveckling genom 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning? 

Folkbiblioteken förmedlar kunskap och skapar förutsättning för fri åsiktsbildning på följande 

vis enligt intervjuerna. Platsen är öppen för alla, det är kostnadsfritt och kravlöst. Samtliga 

evenemang och service är kostnadsfria. Folkbiblioteket erbjuder en mängd tjänster för att ta 

del av aktuell samhällsinformation. Det finns tryckta lokala dagstidningar men också 

internationella tidningar i databasen Pressreader och i några fall, i tryckt format. De finns 

också böcker om hur politiken fungerar. Att föreningar och andra aktörer får tillgång till 

lokaler verkar också för det demokratiska samhällets utveckling. Två av de studerade 

biblioteken erbjuder lokal till politiska samtal, ex. nämndsammanträden. Folkbiblioteket är 

också betydande för dem som inte har dator och skrivare hemma. Folkbiblioteken har även 

uppdrag att hjälpa till med att minska det digitala utanförskapet. Genom en tidigare 

undersökning vet Sveriges kommuner och landsting (SKL) att en allt för stor andel, minst  

600 000 av befolkningen är i digitalt utanförskap. Det är personer som aldrig eller sällan 

använder internet. Den gruppen består inte bara av äldre pensionärer, de finns också bland 

låginkomsttagare, nyanlända med flera (SKL 2018).  

 

Med två av intervjupersonerna pratar vi om året 2015 och invandringen. På ett av 

folkbiblioteken ska besöksantalet per dag ha ökat dramatiskt under året. Det året startade de 

språkcafét som nämnts tidigare. Från början var bibliotekarie med och drev projektet 

tillsammans med studieförbund. Nu drivs det av andra aktörer.  

 

 

2. Vilka sociala regler finns på folkbiblioteken, skiljer sig reglerna i olika 

kommuner? 

På de tre studerade folkbiblioteken finns inga nedskrivna regler eftersom det skulle vara svårt 

att formulera. Särskilda regler finns dock i vissa rum. Det kan ex. finnas särskilda rum som 

ska vara helt tysta och rum där man får äta. Det brukar finnas information vid entrén om att 

man inte får äta, dricka eller ta in djur. Förövrigt kan man säga att de outtalade reglerna är: 

prata lågmält om inget annat anges, ha ett moget beteende, respektera andra besökare och 

personalen. På ett av folkbiblioteken har man efter behov utformat en regel om att inte 

använda biblioteket som böneplats. Detta var för ca 10 år sedan.  

 

Givetvis får man inte förtära alkohol eller andra droger på folkbibliotek, precis som på alla 

andra offentliga platser. När en besökare bryter mot någon av ovanstående regler säger 

personalen till, de flesta brukar lyssna. Om en besökare beter sig hotfullt kan personalen ha 

strategier för att hantera dem men egentligen har de ingen utbildning för det. Något som 

underlättar, förutom att vakter och polis går in ibland, är att dessa besökare är så pass få att de 

kan känna igen dem direkt när de kommer in. Dessa problem brukar vara årstidsbundet, desto 

kallare det är ute ju fler incidenter. Personalen har dialog, vid behov, internt angående dessa 
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problem. I en av intervjuerna sades det att problemen med besvärliga besökare har diskuterats 

på regional nivå.  

 

Personalen på samtliga folkbibliotek verkar ha ständig diskussion om hur de ska förbättra 

bemötandet. Olika besökare har olika behov. Många besökare frågor om hjälp angående 

myndighetskontakt och bankärenden. Ur sekretessynpunkt är detta ett allvarligt problem när 

många vill att personalen ska logga in på banken, eller liknande, åt dem. Personalen kan då 

diskutera hur mycket de ska hjälpa till med och när de ska säga nej. Det verkar som att bank, 

post och andra myndigheter hänvisar till biblioteken. Problemet är att dessa myndigheter 

förutsätter att personen ska kunna använda en dator och internet. 

 

 

3. Vad är en ort utan detta offentliga rum? 

Samtliga bibliotekarier anser att staden inte skulle vara komplett utan folkbibliotek. De anser 

också att folkbiblioteket dels måste bestå av en fysisk plats med tillgång till service och 

kunskap och dels boksamlingar och övriga media.  

 

Den tryckta bokens värde och framtidens folkbibliotek 

En fråga i intervjuerna löd: Hypotetiskt, vad tror du skulle hända om den tryckta boken 

försvinner på kort tid? Frågan ställdes eftersom folkbibliotekets symbolvärde är starkt kopplat 

till litteratur och den tryckta boken. Intervjupersonerna hade lite olika svar. Något alla 

bibliotekarierna tog upp var känslan av att läsa. Att läsa digitalt alternativt en tryckt bok som 

har samma innehåll känns olika men det kan vara en smaksak. Det kan handla om hur man 

minns den eller hur det kändes att hålla den i handen, storleken, färgerna på omslaget. En 

tryckt bok kan även vara lättare att spara som minne. En av dem hoppades att den tryckta 

boken inte blir en exklusiv vara och finkultur i framtiden. 

 

En bibliotekarie sade att det är förlagen som har makten över den tryckta boken. Så länge 

förlagen har intresserade kunder kommer böcker tryckas. Men om den tryckta boken trots allt 

förvinner, förutsatt att det sker långsamt, kan det ändå vara en demokratisk process. Om alla 

har tillgång till tekniken och hur man använder den. Om man har en smartphone eller ej beror 

troligtvis mer på intresse och kunskap än ekonomi idag.  

 

En annan bibliotekarie sade att människor kommer göra motstånd om boken försvinner på 

kort tid. En dystopisk roman av Ray Bradbury, Farenhet 451, handlar om just det. Staten 

bestämmer sig radikalt för att all tryckt litteratur är förbjuden. I detta framtidssamhälle har 

brandmännen uppdrag att bränna alla tryckta böcker men invånarna gör motstånd. De läser 

alla böcker och memorerar dem så att innehållet kan föras vidare.  

 

Den andra frågan löd: Vad tror du om framtidens folkbibliotek? En person tänkte på 

folkbiblioteket som ett av de sista fria rummen i samhället. Folkbiblioteket är en av få platser i 

en stad som inte sätter motkrav på besökaren, trots det, är det ingen som vill skapa nya fria 

rum. Enligt två andra svar kommer framtidens bibliotek, om 50–100 år, förhoppningsvis 
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fortfarande vara en mötesplats med service av kompetent personal, face-to-face. Det fysiska 

mötet handlar inte bara om service utan också för att människan nog behöver fysiska möten. 

Det fysiska rummet kommer vara anpassat efter tiden, där det virtuella och fysiska samspelar. 

En aspekt som kom upp var att folkbiblioteket är ett av de sista fria rummen i samhället. 

Besökaren behöver inte handla eller vara av en viss klass. Trots att det är ett av de sista fria 

rummen är det ingen som gör något åt det och skapar fler fria rum. Vilka kommer de fria 

rummen vara i framtiden? En annan bibliotekarie svarar att folkbiblioteken om 50 år kommer 

se ut som de som byggs idag. Kanske i fler biblioteksformer. Om 100 år tros tryckta medier 

finnas kvar men i mindre skala. 

 

 

4. Finns manligt och kvinnligt kodade rum och syns mönster på de studerade 

folkbiblioteken? 

Enligt två av bibliotekarierna och klassisk biblioteksstatistik är det fler kvinnor som besöker 

bibliotek och deltar i evenemang än män. Några tror att kvinnor är mer intresserade av den 

formen av kultur än män. I Lindesberg upplevde bibliotekarien att de hade fler manliga 

besökare. Mest äldre män och nyanlända unga vuxna. Denna information går i led med en 

nationell observationsstudie som nämns i kapitel 2. Enligt den används folkbiblioteksrummet 

mer av män än kvinnor. Fler män läser media på plats än kvinnor. 

 

 

Svar från kommunala samhällsplanerare i Örebro län 
 

• Hur använder kommunala samhällsplanerare folkbibliotek som plats och vad 

anser de få för resultat?  

Enligt mail med Stadsbyggnadskontoret Örebro, Samhällsbyggnad i Karlskoga och 

Samhällsbyggnad Bergslagen (Lindesberg, Ljusnarsberg m.m.) använder de folkbiblioteket på 

liknande sätt, för samrådsutställningar. Sydnärkes Byggförvaltning (Askersund, Laxå och 

Lekeberg) har inte använt folkbibliotek som utställningsplats de senaste åren. Sydnärkes 

Byggförvaltning använder andra offentliga byggnader till utställningar av allmänt intresse, ex. 

kommunhus. Dessa byggnader har plats för utställningar i entrén. Under en observation av 

Lindesbergs bibliotek upplevdes den fysiska utställningen av översiktsplanen lite 

svårtillgänglig. Det var akademiskt språk i tjocka dokument samt en karta. Detta ledde till att 

intervjupersonerna fick frågan om de planerar att göra utställningarna av översiktsplaner mer 

tillgängliga alternativt lättlästa. 

 

Örebro kommun  

Stadsbyggnad hade nyligen en digital utställning av den nya översiktsplanen nyligen på 

stadsbiblioteket. Med digital menas att själva översiktsplanen, samråds- och utställnings-

handlingarna var digitala. När de fick frågan om de kommer ha några fysiska utställningar i 

framtiden svarade de att de generellt går mot digitalisering men vissa projekt visas fysiskt och 

digitalt i kombination. Exemplet gällde en fördjupad översiktsplan av Vivalla och 
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Boglundsängen. En utställning delvis i fysisk form fanns då bl.a. på Vivalla bibliotek. På 

biblioteket fanns exempelvis plankartor för att väcka intresse. Inför utställningarna av 

översiktsplanerna blev bibliotekspersonalen informerad med en enklare lathund för att kunna 

svara på enkla frågor från besökarna. I Örebro kommun finns ingen lättläst version men snart 

kommer en film som förklarar vad en översiktsplan är och grunddragen i planen. 

Intervjupersonerna för Örebro stadsbyggnad ansåg att folkbiblioteken är en bra plats för att nå 

ut till allmänheten och så många medborgare som möjligt.  

 

Karlskoga kommun 

Samhällsbyggnad ställer ut planer av allmänt intresse på folkbiblioteket. Planerna kan handla 

om torg, stränder, parker etc. Deras utställningar är i pappersform på en anslagstavla. 

Bibliotekspersonalen är inte involverad. De ställer ut på folkbiblioteket för att de har mer 

öppet än kommunkontoret och når på det sättet fler medborgare. Intervjupersonen för 

Karlskoga Samhällsbyggnad kunde inte svar på om det finns idéer om en mer lättillgänglig 

översiktsplan. Hen tror dock att de flesta som är intresserade, som inte är direkt berörda att de 

får brev hem, går in på hemsidan för att få information. 

 

Lindesberg kommun 

Enligt intervjupersonen har de ingen speciell plats i biblioteket för utställningar men de brukar 

låna skärmar som placeras ut i foajén. I foajén finns sittplatser för att läsa tidningar m.m. De 

stämmer alltid av med personalen innan eller i samband med att de vill sätta upp utställning. 

Personalen får också kort information om vad projektet handlar om och vem de ska hänvisa 

frågor till. Ansvarig handläggare står även tydligt på handlingarna. Intervjupersonen anser att 

dessa fysiska utställningar på folkbibliotek inte ger något större engagemang. Det brukar dock 

vara några personer som ringer för att ställa frågor eller lämna synpunkter. Dessa personer är 

ofta grannar till planens område. Intervjupersonen skriver att de inte har några särskilda 

planer på att göra planer av allmänt intresse mer tillgängliga än vad de är idag. Den nya 

översiktsplanen går att ta del av via fysisk utställning på folkbibliotek, via hemsidan eller via 

samrådsmöten ute i kommunen. Språket är fackmässigt eftersom den ska uppfylla kraven 

enligt plan och bygglagen. De brukar göra planer mer lättförståeliga genom illustrationer. 

 

 

Sammanfattning empiri 
 

De flesta som använder folkbibliotekets service går dit för att låna media, sitta och läsa på 

plats, använda dator och skrivare eller använda gratis wi-fi. Enligt bibliotekarierna 

representerar det även fyra kategorier av besökare. Det är alltså oftast inte samma person som 

lånar media som sitter och läser på plats. Biblioteksbyggnaderna är formade efter den tid de 

byggdes. Det kan innebära att lokalerna inte alltid är rätt anpassade till dagens verksamheter 

och uppgifter, exempelvis digitaliseringen. De mindre kommunerna har fler lokaler som de 

hyr ut till folkbildning, offentlig sektor etc. Örebro kommun har egentligen inga lokaler att 

hyra ut och arrangerar de flesta evenemang själva till skillnad från Karlskoga och Lindesberg 

som oftare samarbetar med andra aktörer. Bibliotekarierna anser att de verkar för demokratins 
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utveckling genom att tillgängliggöra utbudet av mediabestånd och service. Alla är välkomna 

och alla evenemang är gratis. För att få vara på folkbiblioteket behöver man dock följa vissa 

regler. Dessa sociala regler är inte nedskrivna men är ungefär lika i alla tre kommunerna. En 

av dessa regler är att man ska respektera andra besökare och personal. Denna regel överskrids 

då och då. Biblioteken har exempelvis i perioder problem med att drogpåverkade kommer in 

och beter sig obehagligt. För det mesta är det en lugn och trygg stämning på biblioteken. Flera 

bibliotekarier svarade att fler kvinnor lånar media än män. Männen sitter oftast och läser 

tidningar och tidskrifter. Folkbiblioteken är mycket viktiga för staden och individers 

bostadsort. Lindesbergs stadsbibliotek och Karlskoga bibliotek används på ungefär samma vis 

av samhällsplanerare. Örebro kommun har mer digitaliserade utställningar på folkbibliotek. 

Folkbiblioteken används främst av samhällsplanerare för att de har öppet när handläggarna 

inte jobbar och för att planerna ska nå så många intresserade som möjligt. Samtliga studerade 

folkbibliotek har liknande öppettider.  

 

 

 

Kapitel 5. Sammanfattning och analys 
 

Del 1 – Folkbiblioteket som offentlig plats 
 

• Hur kan folkbibliotek beskrivas som offentlig plats? Vad händer och hur 

används de? Vad vore orter utan dessa offentliga rum? 

 

Folkbiblioteket på samhällsnivå 

Bibliotekslagen stärker folkbibliotekets ställning och uppgifter. Utan den finns en risk att 

politiskt och ekonomiskt starka grupper tar över dem och kanske i ett dystopiskt scenario 

lägga ner dem. Relevanta paragrafer för denna uppsats är:  ”Biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning … Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folk-

biblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov … På folk-

biblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur 

under en viss tid oavsett publiceringsform.” (SFS 2013:801).  

 

Ett samhälle utan en fungerande demokrati behöver inga folkbibliotek. Ett samhälle där man 

endast hyllar okunnigheten, bygger argument på fake news och prioriterar nationalism före 

folkets lika rättigheter behöver inte heller något folkbibliotek.  Detta samhälle skulle kunna 

vara Emmi Itärantas roman, Minnet av vatten eller 1940-talets Nazityskland. Det är inte 

dagens Sverige. Sverige har inte en stat som censurerar information, förhindrar kunskaps-

spridning eller har hårda straff för politiska yttranden av icke ledande ideologier. Men vad 

som helst kan hända i samhället, få förutspådde förintelsen av judar i Europa (förutom Hitler 

själv) och idag ser vi i media att konservativa nationalistiska partier får ökat fäste i Europa. 
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Utan folkbibliotek i Sverige kan individens frihet och platsen som frizon vara hotad. Därför är 

bibliotekslagen viktig. 

 

Folkbiblioteken är så mycket mer än bara böcker, de är en grundsten i Sveriges demokrati 

enligt FN och flera författare i kunskapsläget. Folkbiblioteket bidrar med bildning till alla 

invånare som kan öka individens delaktighet i samhället oavsett utbildningsbakgrund, klass, 

ekonomi eller etnicitet. Platsen har historiskt sett varit riktad till en arbetarklass i behov av 

bildning. Idag kanske man inte kallar de flesta besökarna för just arbetarklass men det verkar 

som att besökarna representeras av mindre välbärgade individer. Enligt Anderssons 

masteruppsats symboliserar folkbiblioteket: En mötesplats mellan olika samhällsgrupper som 

kan vara viktigare än böckerna, god service, integration, läslust samt tillgång till kunskap 

(2015). Många som besöker platsen är i behov av dess service. De kan exempelvis vilja betala 

sina räkningar, använda skrivare för myndighetskontakt eller få råd om litteratur till studier.  

 

Platsen kan ha starkt värde för integrationen eftersom besökaren/låntagaren inte behöver vara 

svensk medborgare. För att vistas på folkbiblioteket och använda dess media på plats finns 

inga krav. Man kan vara turist från en annan världsdel och är fortfarande välkommen så länge 

man följer de sociala reglerna. För att ansöka om lånekort behöver man inte vara svenska 

medborgare eller folkbokförd i kommunen. Folkbiblioteket som fysisk plats är också mycket 

viktigt. Om biblioteket istället bestod av en webbsida, magasin och digital utlåningsdisk 

skulle kunskapen som finns där inte vara lika tillgänglig. Byggnaden skulle symbolisera låst 

kunskap och exklusivitet. Mer om dessa symbolvärden behandlas i senare del av analysen. 

 

Regionbiblioteket är en aktör som stöttar de lokala biblioteken för att stärka platserna som 

mötesplatser för alla oavsett inkomst, digital kompetens eller sexuell läggning. I Region 

Örebro läns senaste kulturplan har de särskilt fokus på att initiera arbete för HBTQ perspektiv. 

Det är möjligt att detta går i led med nationella mål men detta ämne är viktigt att belysa. Som 

Gustavsson skriver, finns ekonomiskt och politiskt starka grupper i Sverige som förlöjligar 

forskning och kunskap. Dessa grupper är ofta konservativa och förlöjligar även kunskap om 

HBTQ. Genom min praktik observerades detta under ett nämndsammanträde där Karlskoga 

bibliotek berättade att de lagt resurser på att bli HBTQ-certifierade, en representant tyckte helt 

enkelt inte att folkbiblioteken skulle lägga resurser på det. 

 

 

Folkbiblioteket som det fria rummet 

Enligt FN-deklarationen – folkbibliotekmanifestet från 1949 är folkbiblioteken ett resultat av 

modern demokrati och livslång bildning. Enligt denna studie är det ett fritt rum från 

marknaden och det skapas sällan nya sådana rum. Staden är fullt av rum som uppmanar till 

konsumtion. Både ute på gator och under tak. Enligt kulturgeografen Don Mitchell är 

offentliga rum en zon av frihet från marknaden. Både D. Mitchell och Greider skriver om 

riskerna med privatisering av det offentliga rummet. En privatisering skulle inte klara av att 

motstå marknadens krafter. Folkbiblioteken skulle då ses som en idiotisk affärsidé eftersom 

man inte går med vinst genom att låna ut media gratis. Om marknaden tar över 

folkbiblioteken blir de mer lika bokhandlarna. Där får man inte vistas utan att konsumera, inte 
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läsa tidningar och en så länge finns inga datorer att låna. Om marknaden tar över finns det 

även risk för att utbudet blir ideologiskt, politiskt eller religiöst färgat. 

 

Folkbiblioteken ska vara för alla. Med det menas att innehållet ska representera invånares 

åsikter, värderingar och vanor. Utan denna mångfald på folkbiblioteken blir media-

samlingarna inte värda något för besökarna enligt Greiders (2000) artikel. Utan mångfald blir 

det segregering av ideologier, kultur, kunskap och konst. Enligt Löfgrens (2000) artikel ska 

dagens (informationssamhällets) offentliga kultur vara för alla, oavsett klass, kön, ålder och 

etnicitet. Idag kan man ta del av kultur på många vis. Vi är inte låsta till den offentliga 

kulturen. Kultur kan också vara att streama TV-serier, kolla på Youtube och spela mobilspel. 

Tänk om den offentliga kulturen kommer ta till sig denna nya kultur i framtiden? TV-

seriecirklar? Fler offentliga datorer/ surfplattor? Enligt mina egna studier finns det många 

folkbibliotek som har färre datorer/ surfplattor än vad det finns efterfrågan på. Speciellt i 

kommuner i regionens periferi. 

 

 

Folkbiblioteket för individen och läslust  

Enligt Liedmans artikel utvecklas vi och blir mer kreativa av att lära oss av det oväntade. 

På biblioteket kan man gå mellan hyllorna och hitta det man inte letade efter. Man kan 

bläddra i boken, läsa den och låna hem den för att senare bestämma om den är läsvärd. Idag är 

böcker relativt billigt men hur många av oss går spontant och köper en bok? Av en genre eller 

typ som vi inte brukar läsa? Troligtvis inte så många. Folkbiblioteken har i uppdrag från bl.a. 

FN att öka läslusten. Det kan de göra genom placering i hyllorna eller evenemang, författar-

besök kan vara ett sätt. Enligt bibliotekslagen ska de också utveckla verksamheten till 

användarnas behov. Det kan betyda att de skapar en mångfald i utbudet eller undersöker vad 

invånarna vill gå på för typ av evenemang, i det här fallet, relaterade till läslust. 

 

 

”Libraries are not about books. In fact, they were never about books.” 

Enligt intervjuer till denna uppsats kan folkbiblioteken kallas för ett bokens hus men handlar 

folkbibliotek verkligen om böcker? ”Libraries are not about books.” kan syfta på att 

folkbiblioteket har förändrats de senaste 50 åren. Sedan 1970-talet har platsen symboliserats 

av den tryckta boken i centrum. Samtidigt har andra syften vuxit fram parallellt, att 

folkbiblioteket ska prioriterar evenemang, ny teknik och litteratur i flera format. Citatet kan 

alltså symbolisera en debatt som funnits länge om vad ett folkbibliotek ska vara. Författaren 

anser nog att folkbiblioteken ska prioritera mer än den tryckta boken och förändra dess 

symbolvärde som bokens hus. En annan förklaring är att ”books” är en boksamling. Om det 

inte sägs något om boksamlingen, vad den innehåller och vilka den representerar hör den inte 

hemma på folkbibliotek. Enligt FN och bibliotekslagen ska innehållet som helhet inte spegla 

någon särskild ideologi, politisk åsikt eller religion. Folkbibliotek handlar om så mycket mer 

än en samling böcker. Historiskt sett handlade de, som tidigare nämnts, att bilda en ny 

framväxande arbetarklass och genom det stärka den demokratiska utvecklingen i samhället. 

Kunskap var nära kopplat till makt och delaktighet. Idag skulle man kunna säga att individens 

position och inflytande i samhället kan väga tyngre än kunskap. Utifrån det perspektivet blir 
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folkbiblioteken en viktig aktör för att synliggöra vad som är falska nyheter/fakta och vad som 

är kunskap.  

 

 

Orättvisor mellan stad och land 

Enligt Anderssons masteruppsats blir det allt vanligare att folkbibliotek på landsbygden eller i 

periferi från centralorten läggs ned. Ett fenomen som skapats ur det är att ideella krafter tar 

över. I Ramsberg tog ideella krafter över genom att först gömma böckerna i ett antal år enligt 

SVT. Sedan startade de sitt eget kulturcentrum där de prioriterar tillgången till böcker och en 

mötesplats. Enligt den person SVT intervjuat är det inte att läsa mycket böcker som är det 

viktiga, det är tillgången till böcker. Ramsberg är en liten ort i Lindesbergs kommun, 

troligtvis finns inte så mycket mer kommunal service där. Folkbiblioteket kan ha varit den 

enda platsen för kommunal service och därmed en bekräftelse på att kommunen tänker på 

invånarna där. Folkbiblioteket var invånarnas eget territorium och kommunen tänkte ta det 

ifrån dem. Enligt territorialitetsprincipen är det inte konstigt att invånarna reagerade så starkt. 

Det är naturligt att bli upprörd när någon hotar ens territorium. Folkbiblioteken verkar ha en 

lika viktig mening som plats i mindre orter som i centralorter. Men eftersom de kan ha olika 

omfattande besöksstatistik och öppettider blir de mindre orternas bibliotek mer utsatta för 

nedläggning. Observera att det inte finns information om mindre orters öppettider. 

 

 

Integration och mötesplats mellan samhällsgrupper 

Folkbiblioteket har stor betydelse för integrationen enligt både kunskapsläget och intervjuerna 

med bibliotekarier. Folkbibliotekens etablering i samhället fick ett uppsving under 

depressionen på 1930-talet enligt Anderssons masteruppsats (2015). Sedan dess har 

folkbiblioteken kanske betytt mest för ekonomiskt svaga grupper. Nyanlända kan ses tillhöra 

denna grupp och kan därför vara en anledning till att Andersson fann integration som en del 

av folkbibliotekens symbolvärde. Platsens inkluderande atmosfär kan också vara en viktig del 

i det. D. Mitchell (2003) nämner att grupper med lägre status i samhället har exkluderats från 

offentliga rum historiskt, mer än 100 år tillbaka i tiden. Att bli inkluderad i ett offentligt rum 

är detsamma som att få ha en talan, att bli lyssnad på och att få existera. Som flykting i ett 

land utan medborgarskap kan den känslan tänkas vara extra välkomnande. 

 

Utifrån begreppen folkbildning och bildning finns ytterligare argument för att detta är en 

naturlig utveckling. Folkbiblioteken är en del av folkbildningen som arbetar med att minska 

klasskillnader och fördomar kring utsatta grupper (Thorsell 2018). Nyanlända kan tillhöra 

denna utsatta grupp och därför blir folkbiblioteken viktiga för både nyanlända och etablerade 

svenskar. De nyanlända kan lära sig om den svenska kulturen eftersom de är en del av vårt 

svenska kulturarv medan de etablerade svenskarna kan upptäcka oväntad intressant litteratur 

från andra kulturer och länder. De nyanlända har också möjlighet att bli bildade utan kostnad 

på folkbiblioteket eftersom folkbiblioteken ska vara anpassade till användarnas behov (SFS: 

2013:801). Folkbiblioteken kan vara anpassade efter de nyanländas behov genom att lättlästa 

böcker är lättillgängliga och att media på deras modersmål finns. Genom att bli mer bildad får 
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de nyanlända en chans till delaktighet i det svenska samhället, ungefär som syftet för 

folkbiblioteken var för 100 år sedan, för delaktighet till en ny arbetarklass (Gustavsson 2000). 

 

Folkbiblioteken är en av de första offentliga institutionerna som den nyanlända kommer i 

kontakt med. För många folkbibliotek i mindre orter verkar detta bero på deras centrala läge 

men också för att det är den plats som den är, tillgänglig för alla. Man kan undra vad de 

nyanlända tänker när de ser folkbibliotekets utbud. Enligt denna studie verkar de känna sig 

välkomnade men känner de sig representerade? Hur mycket litteratur finns som har utom 

europeiska författare? Greider nämner i sin artikel att böckerna på biblioteket är konst. Om 

konst ska tilltala en behöver en känna sig representerad, annars är den inte värd något. På 

hyllorna står dessutom vår svenska och västerländska tolkning av världen (2000). Det skulle 

vara intressant att höra hur en akademiker från ett icke västerländskt land ser på denna 

tolkning. Vad är det som skiljer? Märker man en USA-dominans? Ingen av tolkningarna 

behöver vara mer rätt eller fel men att det finns en skillnad är självklart. I kunskapsläget 

nämns också att de flesta författare tillhör medelklassen. Utan mångfald bland författarna kan 

individer av lägre klass, etablerad svensk eller ej, känna att innehållet är dåligt. Att den 

offentliga finkulturen som finansieras av skattemedel inte är till för dem (Greider 2000). 

 

 

Framtidens biblioteksrum  

Utifrån uppsatsens innehåll kan vi konstatera att biblioteksrummet som fysisk plats inte är 

hotad. W. Mitchells framtidsspaningar från 1997 var alltså fel. Det räcker inte att kunskapen 

finns tillgänglig digitalt för folkbiblioteket är mer än bara böcker. En nyare framtidsspaning 

skulle vara att bibliotekslagen har förändrats om 100 år. Grundprinciperna kommer dock vara 

kvar: Att utbudet ska vara avgiftsfritt, varje kommun ska ha ett folkbibliotek och verka för det 

demokratiska samhällets utveckling (SFS: 2013:801). Med tanke på den ökade global-

iseringen kommer vår kultur också ha förändrats. Detta kommer spegla platsen och utbudet. 

De vanligaste översättningsspråken kommer ha ändrats. Något utomeuropeiskt språk kanske 

kommer upp på topp tre. Den offentliga utredningen om boken i tiden kan också ses som 

bevis på att den tryckta boken kommer vara kvar men den kanske ser annorlunda ut eftersom 

äldre medier brukar komplettera varandra (1997).  

 

 

Del 2 – Sociala regler, kodade rum och samhällsplanerare. 
 

• Vilka sociala regler finns på folkbiblioteken, skiljer sig reglerna i olika 

kommuner?  

De sociala reglerna är generaliserat: Det är förbjudet att äta och ta in djur, man ska helst inte 

ta in dricka, man ska prata lågmält och bete sig moget. Efter intervjuerna kan man konstatera 

att reglerna är i stort sett lika i samtliga kommuner. De överskrids heller inte särskilt ofta men 

incidenter är vanligare efter säsong. Ju kallare det är desto fler incidenter. I Karlskoga och 

Lindesberg pratar vi om året 2015. Då ökade antalet besökare dramatiskt och det blev högt 

tryck på bibliotekets datorer och sittplatser. Detta sägs ha fungerat under kontroll. Ingen av 
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intervjupersonerna uttryckte sig om att någon av dessa nyanlända var en av de besvärliga 

besökarna. De besvärliga besökarna brukar generellt vara ungdomar eller individer med 

drogproblem. Förutom en lite högre ljudnivå under året 2015 kan man tolka att de sociala 

reglerna var relativt lättförstådda för nyanlända. Det kan bero på att ett bibliotek som plats är 

ett internationellt territorium som innehåller generella regler vilket är en del i 

territorialitetsprincipen enligt Knox och Marston (2016). Dessa generella regler kanske gäller 

i större delar av världen och därför är reglerna lätta att förstå. Ur ett svenskt perspektiv kan 

dessa regler spåras tillbaka till 1970-talet (Hedemark 2009) eller kanske längre? Därför kan de 

sociala reglerna även vara lättförstådda för etablerade svenskar. Regeln om tystnad kan 

kopplas till att folkbiblioteket kan ses som ett kvinnligt kodat rum utifrån. Läsning, som är en 

tyst aktivitet, ses som ett kvinnligt intresse om man ser på tidigare observationsstudie (Ögland 

2014) och biblioteksstatistik (Kungliga Biblioteket 2016). 

 

 

• Hur använder kommunala samhällsplanerare folkbibliotek som utställningsplats 

och vad anser de få för resultat?  

Majoriteteten av kommunala samhällsplanerare använder folkbiblioteken som 

utställningsplats för planer av allmänt intresse. Samtliga anser att de flesta intresserade 

medborgare tar del av utställningarna digitalt men fysiska illustrationer på den fysiska 

utställningen kan vara ett verktyg för att väcka intresse. Generellt verkar det finnas en skillnad 

mellan länets centralortskommun och de mindre kommunerna. Örebro kommun är mer 

digitaliserade och verkar ha mer resurser till samråd och utställningar. I Örebro kommun 

håller man på att göra en film om översiktsplanen. Det kan tänkas att de andra kommunerna 

också skulle vara intresserade av det, om det fanns resurser för det. Att språket i planerna är 

akademiskt beror enligt Samhällsbyggnad Bergslagen på kraven från plan- och bygglagen 

vilket låter rimligt.  

 

För de invånare som vill ta del av dessa planer fysiskt eller face-to-face finns alternativ. 

Handläggarna kan i de mindre kommunerna, hänvisa till folkbibliotek eller annan offentlig 

byggnad eller till särskilda samrådsmöten för större planer. Som Karlskoga samhällsbyggnad 

nämner, skickar de brev hem till direkt berörda vilket gör planerna mer tillgängliga. Troligtvis 

gör alla kommuner det. Det är lätt att förutsätta att alla medborgare har digitala kunskaper 

men faktum är att mer än 600 000 invånare är i digitalt utanförskap enligt en nationell studie 

av SKL. Troligtvis finns stora lokala skillnader eftersom digitalt utanförskap är mer vanligt 

bland ekonomiskt svaga grupper och bland äldre (SKL 2018). Enligt tidigare studier på 

samhällsplanerarprogrammet är det skillnad på befolkningssammansättningen till ålder vad 

gäller centralortskommuner och kommuner med färre invånare. 

 

Resultatet av utställningar på folkbibliotek verkar variera. Generellt väljer de platsen för att nå 

så många som möjligt, ex. vad gäller öppettider och att många besöker folkbibliotek. 

Eftersom samtliga stadsbibliotek har öppet efter normal arbetstid, efter 16 på vardagar och 

några timmar helgöppet, bör planerna vara så tillgängliga som man kan begära idag. 

Observera dock att alla invånare inte bor nära ett stadsbibliotek. Lindesberg samhällsbyggnad 

nämner i alla fall att deras fysiska utställningar inte ger så mycket. Örebro stadsbyggnad 
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tyckte deras utställningar gav bra resultat för att nå så många som möjligt. Det skulle vara 

intressant att veta vilken skillnad det är på resultat mellan de två kommunerna. Att även 

jämföra hur mycket resurser de lägger ner på samråden.  

 

 

• Finns manligt och kvinnligt kodade rum och syns mönster på de studerade 

folkbiblioteken? 

Kodade rum handlar om vad platser förmedlar, dess symbolik (Knox och Marston, 2016). 

Enligt Kungliga bibliotekets statistik var majoriteten av låntagarna i Örebro kommun kvinnor 

men i en sammanräknad statistik för Örebro län exklusive Örebro kommun var fördelningen 

mer jämn (2016). Eftersom dessa kommuner är mindre kan resultatet tänkas bero på att några 

av dessa kommuner tagit emot ett större antal flyktingar i relation till deras folkmängd de 

senaste åren. Detta förutsatt att de flesta flyktingarna varit män kan förklara varför en större 

andel män lånar media ute i länet. Generellt verkar aktiviteten, att låna media, vara av 

kvinnligt intresse. Eftersom den aktiviteten inte kräver någon längre tid på platsen kan 

biblioteksrummet inte tolkas som ett kvinnligt kodat rum ur den aspekten. Däremot kan 

platsen ses som kvinnligt kodad när majoriteten av personalen är kvinnor och att dess 

symbolvärde utifrån kan vara att flest kvinnor använder folkbibliotekets tjänster. En del rum 

på folkbiblioteket kan vara manligt kodat. Enligt den nationella observationsstudien och egna 

observationer under besök på de studerade biblioteken tenderar män att vara 

överrepresenterade i att sitta och läsa själva, både på läsplatser och vid dator (Ögland 2014). 

Utifrån det perspektivet kan vissa delar av folkbiblioteket, ex. läsplatserna vid tidningar vara 

manligt kodade. En teori är att detta skiljer sig mellan större och mindre folkbibliotek. På 

Örebro stadsbibliotek ska det ha varit mer blandat enligt tillfrågade. 
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Kapitel 6. Slutsatser 
 

Hur kan folkbibliotek beskrivas som offentlig plats? Vad händer och hur används de? 

Vad är en ort utan detta offentliga rum? 

Dagens folkbibliotek symboliserar olika saker på olika platser beroende på vad ortens 

invånare behöver för service. Samtliga verkar dock ha ett likt symbolvärde, en plats som 

symboliserar öppenhet, välkomnande, litteratur, bildning, service m.m. För några kanske 

platsen mest symboliserar böcker men min slutsats är att folkbiblioteken handlar om så 

mycket mer än bara böcker. De kanske aldrig har handlat om böcker? På denna plats är alla 

välkomna, oavsett medborgarskap, sexuell läggning eller ekonomisk ställning. I ett jämställt 

och fredligt land som Sverige kan det tänkas att HBTQ-perspektiv på bibliotek känns 

överdrivet, att det inte ska behövas. Men faktum är att HBTQ-personer blir olikt behandlade i 

många länder som inte har en lika stark demokrati som vi har, exempelvis i Ryssland enligt 

aktuella media. Under min praktik på Region Örebro län fick jag även se med egna ögon hur 

SD:s representant, i nämnden som ansvarar för kulturfrågor, sätter sig emot HBTQ-perspektiv 

i den regionala kulturplanen. Även när Karlskoga bibliotek berättade i nämnden vid ett annat 

tillfälle att de hade lagt resurser på att bli HBTQ-certifierade, var de emot. HBTQ-perspektiv 

hörde inte hemma på ett folkbibliotek, sade representanten för SD under slutet av 2017. Vad 

jag kan minnas var alla andra positiva till denna utveckling.  

 

Eftersom folkbiblioteken handlar om mer än bara böcker och är en grundsten i vår demokrati 

är bibliotekslagen mycket viktig. Dessa offentliga platser behöver skyddas från marknaden, 

politiska och ekonomiska aktörer som skulle kunna göra mediabeståndet homogent och 

censurerat. Utan bibliotekslagen skulle individens frihet, tillgång till bildning, vår demokrati 

och folkbiblioteken som plats och frizon vara hotad. I kommuner som bara har ett 

folkbibliotek, ex, Karlskoga kommun, kanske paragrafen om att varje kommun ska ha ett 

folkbibliotek, vara avgörande för dess existens. 

 

Den tryckta bokens symbolvärde och ställning har varit ett ofrånkomligt ämne för denna 

uppsats. Det finns något speciellt med boken i tryckt format. Med dess färger och form blir de 

mer unika än en e-bok. Den åldras och den kan återanvändas. Min slutsats vad gäller den 

tryckta bokens ställning är att den inte kommer försvinna. Den kommer se annorlunda i 

framtiden men inskannade elektroniska medier kommer inte helt och hållet ersätta tryckta 

medier utan motstånd från samhället. En tryckt bok är också svårare att förstöra. De brinner 

vid 451 Fahrenheit men e-böcker kan redigeras och förstöras med ett klick av personer med 

rätt kunskaper.  

 

Folkbiblioteken kan nyttjas av individer hela livet. Många vill inte studera hela livet men 

bildning, som omvandlar hela människan, bör vara intressant under hela livet. Det bör även 

tydliggöras att litteratur inte har ett bäst-före-datum. Det som inte finns i bokhandeln har inte 

gått ut i datum, blivit gammalt och oanvändbart. Det finns bara inget marknadsvärde för 

verket. När man lånar böcker kan man dessutom ta med sig en bok extra hem, bläddra i den 

och sedan bestämma sig om den är läsvärd eller inte. Om den är riktigt bra kan man köpa den 
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och skapa sig ett eget bibliotek. Med denna uppsats vill jag inte att folk ska bojkotta 

bokhandlarna och tidningsprenumerationer, den som har resurser för att ha ett eget bibliotek 

bör absolut skapa sig det.  

 

Genom att studera folkbibliotek i olika typer av orter i Örebro län kan man konstatera att 

efterfrågan på service varierar mellan Örebro stadsbibliotek och folkbibliotek i mindre orter i 

länet. Under min praktik besökte jag, förutom de platser som studerats i denna uppsats, även 

Kopparberg, Nora, Lekeberg och Askersund. Samtliga av dessa orter har mindre invånare än 

Karlskoga. Genom alla besök, samtal och efterforskningar till denna uppsats har jag sett att 

offentliga mötesplatser är lika viktiga oavsett om man bor i en ort på 1000 invånare eller mer 

än 30 000 invånare. Ramsberg är en liten ort i Lindesbergs kommun. De värderade sin 

offentliga mötesplats lika högt som alla andra. Så varför lägga ner i en mindre ort om man 

inte också gör det i en större? Ur ekonomiskt perspektiv kan man förstå att vissa filialer har 

lagts ner men är det rätt för det? Är det inte viktigt att kommunen har en närvaro även i små 

orter? En frånvaro kan leda till missnöje och missnöje kan leda till politisk oro. Utan ett 

folkbibliotek på orten är det något som saknas, de bör tillhöra en självklar service precis som 

kollektivtrafik och matbutik. Man kan även konstatera att folkbiblioteken inte var bättre förr, 

för 100 år sedan. För att bönderna skulle få ta del av folkhögskolan och folkbibliotekens 

bildning runt sekelskiftet 1900 behövde de ta sig till ”den fördärvliga staden” som Gustavsson 

uttrycker det. Att folkbibliotek finns på landsbygden är ett senare fenomen. Dock fanns 

kanske andra typer av bibliotek på landsbygden men det är en annan uppsats. 

 

Slutligen, för de första frågeställningarna, vill jag tydliggöra platsens värde för integrationen i 

Sverige. För en nyanländ kan platsen symbolisera en inkluderande atmosfär, där man får ställa 

frågor, möta svenska medborgare, söka kunskap och få existera. Eftersom många som 

kommer hit har flytt från krig eller annan misär bör denna plats bli ytterst uppskattad. De kan 

även, kostnadsfritt, ta del av internationella nyheter. De nyanlända är också en anledning till 

att vissa folkbiblioteks utbud av service bör utvecklas. En bibliotekarie har egentligen inte 

utbildning i hur man ansöker om medborgarskap, och andra liknande frågor som de får idag. 

Det verkar finnas behov av mer service vad gäller myndighetskontakt och språkhjälp, särskilt 

i de mindre orterna i länet. Varför inte införa organiserad språkundervisning som är integrerad 

i verksamheten? En variant på kommunens växel i face-to-face format? Och egen IT-support 

för service till både personal och besökare? Det behövs fler olika typer av kompetenser på 

denna plats. Vi behöver service av riktiga människor genom riktiga möten.  

 

Förhoppningsvis finns folkbiblioteken kvar som en naturlig del av staden i framtiden. De 

kommer se annorlunda ut, ha annorlunda innehåll och aktiviteter men grundprinciperna 

kommer vara detsamma. En offentlig plats för alla. 

 

 

Vilka sociala regler finns på folkbiblioteken, skiljer sig reglerna i olika kommuner? 

De sociala reglerna som finns är likvärdiga på samtliga studerade platser: Karlskoga, 

Lindesberg och Örebro. Platsen är oftast lugn men stundvis under de kallare månaderna kan 

det ske incidenter som gör platsen uppfattas mindre lugn och ibland obehaglig. För att öka 
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platsens trygghet få de studerade folkbiblioteket regelbundet besök av polis eller väktare.  

Den största gruppen som skapar detta obehag är vuxna svenska medborgare med sociala 

problem. De kan ha kriminellt förflutet, drogproblem eller vara hemlösa. Dessa personer kan 

vara både kvinnor och män.  

 

Biblioteket som plats kan vara ett internationellt territorium med gemensamma sociala regler. 

Några av de sociala reglerna är att bibliotekspersonalen bestämmer vem som beter sig 

olämpligt, de flesta rum ska ha tyst ljudnivå, det finns förbud mot mat och dryck och platsen 

är drogfri. Samtliga bibliotek hade minst ett helt tyst rum. Platsen som internationellt 

territorium gör att individer från andra världsdelar har lätt att anpassa sig till reglerna. Hur 

många fler internationella territorier finns i staden? Hur man beter sig på offentlig plats som 

helhet kanske också har internationella sociala regler? Det finns aktörer i Sverige som anser 

att nyanlända har svårt att anpassa sig till den svenska kulturen, värderingar och även sociala 

regler. Hur väl stämmer det? I många sammanhang, exempelvis hur man beter sig på en 

offentlig plats, kanske inte skiljer sig så mycket mellan olika kulturer. Och om det skiljer sig 

mycket kanske det är lätt för utomstående att se hur vi svenskar beter oss och lära sig av det. 

Folkbibliotek har i alla fall lättförståeliga sociala regler. 

 

 

Hur använder kommunala samhällsplanerare folkbibliotek som utställningsplats och 

vad anser de få för resultat? 

De kommunala samhällsplanerare som använder folkbiblioteket i sitt arbete använder de för 

att ställa ut planer av allmänt intresse för samråd. Mindre kommuner har en traditionell fysisk 

utställning bestående av en anslagstavla med utskrivna handlingar. Örebro kommun är har 

mer digitaliserade utställningar. De skriver inte ut planen utan den finns digitalt. De har dock 

haft kartor eller liknande fysiskt för att väcka intresse. Örebro kommun kommer i år 

komplettera sin Översiktsplan med en enklare film.  

 

Uppsatsen gav inga tydliga svar på vad samhällsplanerarna anser få för resultat. 

Samhällsbyggnad Bergslagen nämner att deras fysiska utställningar inte ger så mycket, min 

slutsats är att det en föråldrad metod som behöver ändras. I dagens digitaliserade samhälle 

kanske många samhällsplanerare har kunskap om hur man gör en enklare film? Därför borde 

mindre kommuner också kunna göra en enklare film för översiktsplaner. Sedan kan de ha en 

utställning i offentliga byggnader som påminner om Örebro stadsbyggnads senaste utställning 

som nämns i empirin. Faktum verkar dock vara att kommuner med fler invånare har mer 

resurser till dessa utställningar. Frågan är hur mer delaktiga Örebroare är i processen jämfört 

med invånare i mindre kommuner? Tas de synpunkter som kommer in i anspråk eller är 

utställningarna bara spel för gallerierna? 

 

 

Finns manligt och kvinnligt kodade rum och syns mönster på de studerade 

folkbiblioteken? 

Folkbiblioteket är både manligt och kvinnligt kodat men det kan finnas lokala skillnader. Det 

kan finnas manligt kodade rum genom att fler män, enligt en nyligen gjord observationsstudie, 
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använder biblioteksrummet mer än kvinnor. Men det är bara personer som ofta besöker 

biblioteket som märker det. För de som sällan eller aldrig besöker platsen kan se dem som 

kvinnligt kodad istället. Det för att den stereotypa bibliotekarien är kvinna, fler kvinnor lånar 

media och att läsning kan ses som ett mer kvinnligt intresse. Min slutsats är att folkbibliotek 

borde vara könsneutralt kodade men för att det ska hända behöver fler lära sig om vad ett 

folkbibliotek är som offentligt plats i samhället. Dess symbolvärde bör representeras av att de 

är för alla som är intresserade av att läsa eller lära sig nya saker. Även om bibliotekslagen 

prioriterar vissa grupper som barn och unga, behöver besökaren inte tillhöra en särskild grupp. 

Rummet ska vara kodat av andra ting som: Mötesplats, integration, kravlöst, läslust och 

bildning. 

 

 

Tack! 

Tack till alla som medverkat i denna kandidatuppsats och studie. Ett särskilt tack till 

inspirationen jag fick av Regionbiblioteket Örebro län och intervjupersonerna som tog sig tid 

och svara på mina frågor. 

 

 

Sofie Larsson 

Örebro 2018-06-07 

 

 

Förslag till vidare studier 

Sabotage av bibliotek eller offentliga rum ur ett internationellt perspektiv skulle vara 

intressant att studera vidare. Exempelvis länder i krig men också europeiska länder med en till 

synes fungerande demokrati. I en annan uppsats fanns en relativt ny artikel från Frankrike: 

”Why are people setting fire to libraries?”. År 2005 och 2007 saboterade ungdomar i franska 

förorter flera bibliotek genom eld, stenkastning eller stölder. Detta skedde i samband med 

andra våldsamma upplopp. En teori till varför dessa ungdomar bestämde sig för att sätta eld 

på bibliotek är att biblioteket och de som jobbar där har mer makt än dem. Dessutom 

definierar boken som objekt grupper i samhället, ett klassamhälle (Merklan & Murad 2013). 

 

Hur folkbibliotek på mindre orter, ej stads/huvudbibliotek, används som plats. 

 

Hur folkbibliotek används som uppehållsplats av unga och äldre människor. Hur skiljer sig dessa 

grupper åt? 

 

Vilka rum i staden har internationella sociala regler? Hur skiljer sig de sociala reglerna i offentliga 

rum internationellt mellan kulturer? 
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Intervju (- och kontakt) personer 

Karlskoga bibliotek – Astrid Lindén 

Örebro stadsbibliotek – Marianne Redman 

Lindesberg stadsbibliotek – Per Andersson 

Örebro Stadsbyggnad – Hanna Bäckgren och Christin Gimberger 

Karlskoga Samhällsbyggnad – Hans Bohlin 

Samhällsbyggnad Bergslagen – Angelica Sjölund (kontaktperson) & Isabella Lohse 

Sydnärkes Byggförvaltning – Jonas Kinell (kontaktperson)  



Kapitel 8—39 

Kapitel 8. Bilagor 
 

Intervjuguide – Bibliotekarier  

Syftet med intervjun är att få insiderperspektiv från insatt bibliotekarie om folkbibliotekets 

symbolvärde för biblioteksfolk och deras teori om outsiders/besökare/invånares syn. Jag 

kommer även ta upp bibliotekslagen, vem som vistas på biblioteket, vilka aktörer som 

använder biblioteket som plats, genusperspektiv, sociala regler och framtidens bibliotek. 

Efter intervjun kommer jag skriva ner den och skicka den till dig så att du kan justera 

eventuella missförstånd. 

 

1. Vad symboliserar folkbiblioteket för dig? Både inne och utifrån (Arkitekturen) 

2. Vad tror du folkbiblioteket har för symbolvärde för besökare? Både aktiva och icke 

aktiva. 

3. Tycker du folkbiblioteken stärker demokratin? Hur i praktiken?  

2 § ”…ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”  

Är det den fysiska platsen och det fysiska rummet man menar eller kunskapen som 

förmedlas? Hur kan besökaren ta del av aktuell politisk information, förutom genom 

att läsa fysiska dagstidningar?  

4. Vem sitter i de större ”mötesplats/läsrummen”? Är det olika typer av besökare olika 

tider på dagen/ i veckan? 

5. Vilka aktörer använder folkbiblioteket som plats förutom kommunens 

planeringskontor? Aktiviteter och händelser. Hur är ni delaktiga i planeringskontorens 

utställningar? 

6. Finns det sociala regler på biblioteken? Är de nedskrivna? Hur går diskussionerna, 

spontant på biblioteket eller samarbetar ni med andra bibliotek. 

Finns det något särskilt ni diskuterar mycket? Exempel, tystnad, vad är okej, när åker 

man ut, får man äta? 

7. Upplever du att det är fler kvinnliga eller manliga besökare?  

8. Vad tror du om framtidens folkbibliotek? Om 50 och 100 år. 

9. Hypotetiskt, vad tror du skulle bli konsekvensen av att den fysiska boken försvinner 

från samhället på kort tid? 

10. Vad vore staden utan folkbibliotek? 

11. HBTQ? 

 

  



Kapitel 8—40 

Intervjuguide – Samhällsplanerare 

Ungefärliga frågor. Frågorna har anpassat till varje förvaltning efter vad de svarat på första 

frågan och vad jag har observerat. 

o Kommer ni ha utställning på folkbibliotek under våren? 

o Hur använder ni folkbibliotek som utställningsplats? 

o Vad anser ni få för resultat av dessa utställningar? 

o Finns det idéer om att göra utställningarna mer lättillgängliga, ex. mer lättläst. 

 

 


