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SAMMANFATTNING 

Inom denna kandidatuppsats undersöks två integrerade folk- och skolbiblioteks arbete 

med att anpassa sina fysiska lokaler till verksamhetsformen, hur detta arbete 

återspeglas i hur biblioteksanvändare rör sig inom och använder sig av bibliotekens 

lokaler, samt hur bibliotekarier resonerar kring olika möjligheter och svårigheter i 

koppling till verksamhetsformen utifrån aspekter som lokal, lokalisering, och 

rörelsemönster. Studien genomfördes nov-dec 2016 genom intervjuer och 

observationer på två integrerade bibliotek inom Umeåregionen. Som resultat av denna 

undersökning kunde urskiljas hur de två biblioteken hade arbetat på skilda sätt med 

lokalanpassningar utifrån olika resurser, organisationer, och målgrupper. Det kunde 

också redogöras för hur bibliotekarierna hade en stor medvetenhet och kunskap kring 

hur deras låntagare rörde sig och använde sig av lokalen. En av de mest centrala 

möjligheterna som bibliotekarierna framhävde när det handlade om gemensamma 

lokaler var de gränsöverskridande mötena, och i synnerhet de som skedde mellan 

skolans värld och det omgivande samhället, medan den främsta problematiken tycktes 

handla om bibliotekens ljudnivå samt hur lokaliseringen till skolan ofta innebär en 

flytt från samhällets kärna. I studien urskiljs och redogörs det vidare för fem särskilt 

centrala områden när det handlar om att anpassa bibliotekslokaler till integrerad folk- 

och skolbiblioteksverksamhet; skapandet av fysiska och psykiska barriärer; att 

betrakta arbetet med lokalanpassningar som en fortlöpande process; att erbjuda 

möjligheter till generationsöverskridande möten men också möjligheter att undvika 

dessa; att fundera över hur folkbibliotekets lokalisering till skolan påverkar elevernas 

biblioteksanvändande utanför skoltiden; samt att ge bibliotekarierna inflytande när det 

handlar om utformandet och anpassandet av bibliotekets lokaler. 
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1. INLEDNING	

En betydande del av Sveriges skolbibliotek är så kallade integrerade folk- och skol- 

bibliotek. Detta innebär lite förenklat att biblioteket har ett uppdrag både i egenskap 

av folkbibliotek och i egenskap av skolbibliotek, och därmed syftar att fylla 

funktioner för både allmänheten, elever, och skolan. Mer konkret handlar alltså 

verksamheten oftast om skol- och folkbiblioteksverksamhet som bedrivs i gemensam 

lokal av gemensam personal med ett gemensamt bestånd. I rapporten I nöd och lust 

beskriver Statens kulturråd integrerade bibliotek att vidare handla om folkbibliotek 

som har blivit lokaliserade till en skola och som fungerar främst som ett skolbibliotek 

(Statens kulturråd 1991). Emellertid tycks integrationen mellan de två biblioteks-

formerna också kunna vara en gradfråga. Bland annat argumenterar biblioteks- och 

informationsvetaren Joacim Hansson för detta i artikeln Integrerade bibliotek – mer 

än bara samarbete? genom att återge den amerikanska forskaren Karen Dornseifs tre 

definierade typer av integration; minimal integration där traditionella roller i hög grad 

kvarstår, begränsad integration där lokalen är gemensam men påtagligt uppdelad 

genom olika avdelningar, samt full integration som kan beskrivas som en helt ny typ 

av biblioteksverksamhet (Hansson 2008). När det kommer till Sveriges integrerade 

bibliotek tycks många, om inte annat inom Umeåregionen, hamna inom definitionen 

för begränsad integration. Och i samband med att gemensamma, men avdelade, 

lokaler tycks vara centrala i frågan om integrerade bibliotek blir det just biblioteks-

formens lokaler som kommer att undersökas närmre inom denna studie, då dessa kan 

urskiljas som en viktig aspekt när det handlar om att förstå kärnan av vad som 

särskiljer integrerade folk- och skolbiblioteksverksamheter, och eftersom att jag jag 

uppfattar lokalen att vara en understuderad aspekt av integrerad biblioteksverksamhet. 

       Integrerade bibliotekslokaler tycks vidare ställas inför ett flertal utmaningar i och 

med dess dubbla uppdrag, vilket gör det intressant att undersöka vilka anpassningar 

som har utförts kopplat till dessa, samt hur bibliotekens anställda resonerar kring 

lokalen, lokalisering, och dess påverkan på hur biblioteksanvändare använder sig av 

och rör sig inom biblioteket. Exempel på dylika anpassningar kan handla om 

skapandet av olika avdelningar, placering av bokhyllor och annat möblemang, samt 

utsmyckning, skyltar, och andra typer av visuell inredning. Jag kommer också sträva 

efter att undersöka huruvida det kan urskiljas några områden av särskild betydelse när 

det handlar om att arbeta med att anpassa bibliotekslokalen utifrån den specifika 
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verksamhetsformen.  

       En central avgränsning för denna undersökning är att det i första hand kommer 

bli integrerade folk- och skolbibliotek inom Umeåregionen, snarare än integrerade 

bibliotek globalt eller nationellt, som kommer att bli mitt forskningsobjekt. Inom 

regionen finns det 18 integrerade folk- och skolbibliotek, och det är ett urval av dessa 

som jag kommer att undersöka genom intervju och observation. Min förhoppning 

med denna studie är att kunna resonera kring bibliotekens arbete med att anpassa sina 

lokaler till verksamhetsformen, och genom detta också i viss mån även diskutera mer 

generella för- och nackdelar med gemensamma bibliotekslokaler. 

 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två olika integrerade folk- och 

skolbibliotek i Umeåregionen har arbetat med att anpassa sina lokaler till 

verksamhetsformen och dess dubbla uppdrag, samt hur detta arbete återspeglas i 

biblioteksanvändarnas aktivitets- och rörelsemönster i biblioteket. 

Frågeställningar 

– Hur har lokalen anpassats till verksamhetsformen enligt bibliotekens anställda, och    

   vilka möjligheter och svårigheter ser dessa i att bedriva integrerad biblioteks- 

   verksamhet i koppling till lokal, lokalisering, och rörelsemönster? 

– I vilken mån återspeglas bibliotekariernas resonemang kring lokalanpassningar i hur   

   allmänheten och elever rör sig inom och använder sig av biblioteket? 

– Går det utifrån tidigare forskning och insamlade data att identifiera några särskilt  

   centrala områden gällande lokalanpassningar inom integrerad folk- och skol- 

   biblioteksverksamhet? 

 

Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till Umeåregionens integrerade folk- och skolbibliotek och 

syftar därmed till att framförallt undersöka den lokala situationen, och utifrån denna i 

viss mån göra teoretiska generaliseringar. Studien syftar inte att i någon högre 

utsträckning jämföra integrerad skol- och folkbiblioteksverksamhet med andra 

bibliotekstyper och samverkansmodeller, utan undersökningen utfördes helt inom 
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kontexten av integrerade skol- och folkbibliotek. Jag hade vidare inte tidsmässigt 

möjligheten att djupgående undersöka samtliga 18 integrerade bibliotek inom 

regionen, och gjorde därmed ett urval bestående av två bibliotek, ett relativt centralt 

bibliotek samt ett bibliotek längre från stadskärnan beläget i en mindre tätort.  

 

Centrala begrepp 

Inom denna studie kommer ett antal centrala termer och begrepp att vara 

återkommande under mina redogörelser och argumentationer på området. Nedan 

följer kortfattade definitioner för dessa; 

 

Integration/Integrerade folk- och skolbibliotek 

Begreppet integration, eller att integrera, benämner inom samhällsvetenskapen en 

process som strävar mot att skilda enheter förenas och även resultaten av en sådan 

process (Nationalencyklopedin 2016b). I koppling till det svenska biblioteksväsendet 

syftar termen integrerade folk- och skolbibliotek på de bibliotek där skolbiblioteks-

verksamhet och folkbiblioteksverksamhet bedrivs i samverkan med delade lokaler, 

bestånd, och/eller personal, samt står öppet för allmänheten likväl som för skolans 

elever och personal. Den motsvarande engelska termen för bibliotekstypen är 

Combined Libraries alternativt Joint Use Libraries. 

 

Bibliotekslokal 

Benämning på de fysiska lokaler där biblioteket bedriver sin verksamhet. Detta kan 

handla om ytor som är öppna för biblioteksanvändarna likväl som ytor som enbart 

används av personalen eller är sammankopplade med andra funktioner i biblioteks-

uppdraget. 

 

Lokalanpassningar 

Benämning på de olika, mer eller mindre omfattande, åtgärder som utförts inom 

strävandet att anpassa bibliotekslokalen till verksamhetens syften och målsättningar. 

 

Lokalisering 

Benämning på bibliotekets geografiska placering, exempelvis i förhållande till skolan 

eller det omgivande samhällets kärna. 
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Disposition 

Denna uppsats är disponerad på följande vis; inom det nästkommande kapitlet, 

Bakgrund, kommer jag att redogöra för central bakgrundsinformation i koppling till 

integrerad folk- och skolbiblioteksverksamhet i Sverige. Jag kommer att kort redogöra 

för biblioteksformens historia, hur situationen ser ut idag, samt vilka kopplingar som 

kan dras till rådande styrdokument och lagar. Därefter kommer jag att under titeln 

Tidigare forskning redogöra för tidigare nationell samt internationell forskning på 

området med relevans för denna studies syfte och frågeställningar. I kapitlet Metod 

kommer jag att redogöra för mitt teoretiska angreppsätt och hur jag har valt att samla 

in och bearbeta data inom denna studie. Jag kommer inom detta kapitel också att 

djupare beskriva det urval som har utförts, vilka implikationer som kan urskiljas 

kopplat till mitt val av metod, samt hur de två datainsamlingsmetoderna har förhållit 

sig till varandra. Studiens insamlade data kommer sedan att redogöras för under 

kapitlet Empiri; där de två fallstudierna behandlas först separat, vardera utifrån 

centrala teman som kunnat urskiljas vara relevanta för det specifika biblioteket, för att 

sedan kort jämföras. I studiens sjätte kapitel, Centrala områden vid lokalanpassning, 

kommer jag att redogöra för de områden som identifierats vara av särskild betydelse 

när det handlar om anpassning av intregrerade folk- och skolbibliotekslokaler. I 

samband med detta kommer även relationen mellan tidigare forskning och studiens 

insamlade data att diskuteras. I studiens avslutande kapitel som går under rubriken 

Sammanfattande avslutning kommer jag att kort sammanfatta mitt arbete och i vilken 

mån syfte och frågeställningar har kunnat besvaras. I koppling till detta kommer jag 

också att resonera kring behovet av vidare forskning på området. 
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2. BAKGRUND 

Denna inledande del av studien kommer att redogöra för den bakgrundsinformation 

som är central för att förstå fenomenet integrerad biblioteksverksamhet och som 

därmed även bildar utgångspunkten för denna studie. Jag kommer att klargöra den 

integrerade biblioteksverksamhetens historia samt nuvarande situation och syfte, samt 

koppla till de styrdokument och lagar som agerar riktlinjer och ramverk vid 

bedrivande av biblioteksformen. Den huvudsakliga avsikten med denna del av studien 

är att förmedla en övergripande bild av mitt valda ämne samt det generella område det 

befinner sig inom för att detta ska kunna agera bakgrund till de fördjupade 

resonemang som kommer att presenteras i denna studies senare delar. 

 

Integrerade folk- och skolbibliotek – en översikt 
Det svenska allmänna biblioteksväsendet kan delas in i tre huvudsakliga 

verksamhetstyper; folkbibliotek, forskningsbibliotek, och skolbibliotek. Den kanske 

mest bekanta av dessa, och också den enskilt största sett till antal besökare, är 

folkbiblioteken, då denna typ av bibliotek är öppen för allmänheten och syftar att 

uppfylla informationsbehov och erbjuda bibliotekstjänster för samtliga av samhällets 

användargrupper. Folkbibliotekens huvuduppgifter är att bedriva verksamhet som 

främjar och stimulerar läsning, utbildning, och kultur inom det svenska samhället, 

samt vidare att utföra ett uppsökande arbete för personer som inte på egen hand kan ta 

sig till bibliotekets fysiska lokaler. I enlighet med svensk bibliotekslag (SFS 

2013:801) ska det finnas folkbibliotek med kostnadsfri utlåning i varje kommun, 

vilket idag är uppfyllt. Forskningsbiblioteken har ett något mer specificerat syfte; att 

uppfylla behov och erbjuda tjänster för studenter och forskare vid det egna lärosätet. 

Skolbibliotekens huvudsakliga uppgift är att uppfylla behov för elever och skolan. 

Skolbiblioteken bär bland annat ansvar för att stimulera elevernas intresse för läsning 

och böcker, samt att tillgodose deras olika behov av material inom sin utbildning. I 

många av Sveriges kommuner är det idag folkbiblioteket som ansvarar för skol-

biblioteksverksamheten vilket vanligtvis sker antingen genom att ett närliggande 

folkbibliotek brukas av skolan eller genom integrerad folk- och biblioteksverksamhet. 

(Nationalencyklopedin 2016) 

       Samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek är emellertid inte något nytt 

påfund. I rapporten I nöd och lust beskriver Statens kulturråd hur det redan under 
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1800-talet bedrevs samarbete mellan biblioteksformerna. Under denna tid var det 

ovanligt att verksamhetsformerna särskiljdes trots deras olika inriktningar, vilket 

gjorde att samverkan kunde ske utan större förbehåll. Det var först under 1900-talets 

början som samhälleliga utvecklingar med inverkan på både folk- och skol-

biblioteken medförde att en diskussion kring hur en samverkan mellan de två 

biblioteksformerna skulle ske blev nödvändig. Denna diskussion fördes flitigt under 

1920-talet och i Stockholm beslutade bland annat stadsbiblioteket att inordna 

folkbibliotekens barnavdelningar inom skolbiblioteksverksamheter, vilket var en 

åtgärd som flertalet andra större svenska städer skulle komma att efterfölja. Under 

dagarna skulle det vara skolans lärare som skötte biblioteken, och under kvällarna 

folkbibliotekarier. Under 1940-talets slut kom folkbibliotekssakkunniga att formulera 

denna nya möjlighet till samverkan mellan skol- och barnbibliotek genom att påpeka 

hur kombinationen medförde flertalet tydliga fördelar, inte minst ekonomiska. Fler 

skolbibliotek skulle öppnas för andra barn och ungdomar än den specifika skolans 

egna elever, samt utöka sina öppettider även efter skoldagens slut. Under påverkan 

folkbibliotekssakkunnigas formulering kom flertalet kombinerade skol- och 

barnbibliotek att öppnas under de följande åren. I början av 60-talet kom en första 

rationaliseringsutredning (RU63) att granska av de kombinerade biblioteken. I 

slutsatserna av denna utredning klargörs att kvalitet är något som inte enkelt mäts; 

gällande exempelvis den kompetensutveckling som sker när yrkesutbildad 

bibliotekspersonal, snarare än lärare, arbetar på skolbiblioteken. Fördelar med god 

samordning betonas i utredningen, men samtidigt fanns det tveksamhet över att 

påtvinga åtgärder, vilket tycks finna sin grund i de svenska kommunernas olika 

villkor och förutsättningar. Utredningen rekommenderar slutligen att kommunerna, i 

den mån de lokala förhållandena möjliggör, bör sträva efter en längre gående 

samverkan mellan biblioteksformerna. Detta beskrevs kunna handla om gemensamma 

lokaler, gemensamt bestånd, och/eller gemensam personal. I ett särskilt yttrande till 

rationaliseringsutredningen ifrågasattes emellertid rekommendationen av Bengt 

Hjelmqvist, framstående folkbibliotekarie och författare på biblioteksområdet, med 

argumentet att biblioteksformernas i hög grad olika funktioner bör medföra viss 

restriktivitet i frågan om deras samgående och integrering i varandra (Statens 

kulturråd 1991). 

       Diskussionerna kring folk- och skolbibliotekens integration eller självständighet 

kom att fortsätta under 1970-talet, inte minst genom 1979 års rapport Skola och 
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folkbibliotek i samverkan. Inom denna argumenterades det för hur integration av skol- 

och folkbibliotek kunde innebära betydelsefulla fördelar både för skola och allmänhet. 

Dessa fördelar skulle uppstå genom ett flexibelt användande av både folkbibliotekets 

och skolan resurser. Rapporten klargjorde emellertid också hur integrationen, om den 

utfördes på ett felaktigt sätt, också kunde påverka verksamheten negativt. För att 

undvika detta förklarades hur en integration bör utförligt planeras av bägge parter, och 

att samverkan genomgående skulle vara ett nyckelord i integrationsprocessen. 

Rapportens slutsatser präglas av en viss tveksamhet gentemot de integrerade 

biblioteken, framförallt utifrån en oro att skolbiblioteksverksamheten kan bli allt för 

dominerande inom samarbetet medan folkbiblioteksverksamheten hamnar i 

bakgrunden (Statens kulturråd 1979).  

       Redan 1982 kom ytterligare en rapport på området. Denna gick under titeln 

Folkbibliotekets samverkan i skolan och konstaterade att de tidigare kombinerade 

biblioteken i första hand enbart handlat om en samlokalisering, men att det nu kunde 

urskiljas en strävan efter total integration mellan de två verksamhetstyperna. Denna 

rapport delgav vidare flera kriterier på hur integrerad biblioteksverksamhet på bästa 

sätt skulle anordnas och utnyttjas. Bland annat argumenterades det för betydelsen av 

att både lokal och bestånd skulle byggas upp och betraktas som gemensamma resurser 

som skulle utnyttjas av både skol- och folkbiblioteksverksamheten under lika villkor. 

Om möjligt skulle även personalen vara gemensam för bägge delar av verksamheten. 

Ifall personalen av olika skäl inte kunde vara gemensam förklarar rapporten hur det 

åtminstone skulle genomföras återkommande möten med möjlighet för de två 

parterna av träffas, diskutera, och komma överens om olika beslut i koppling till 

bedrivandet av verksamheten. Denna typ av samverkan skulle vidare ses som en 

ständigt pågående process där nya möjligheter för samarbetet fortlöpande beprövas 

(Folkbiblioteksutredningen 1982). Gemensamt för både 1979 och 1982 års rapport är 

bland annat beskrivningarna om hur skolbiblioteksfunktionen ofta blir den mer 

problematiska att uppfylla, samt att skolan många gånger kan beskyllas att i allt för 

hög grad använda sig av folkbiblioteken utan att ha särskilt mycket att erbjuda i 

gengäld. Vidare beskriver bägge rapporter hur det finns bestående problem och 

otydligheter i hur integreringen på bästa vis ska organiseras (Statens kulturråd 1979, 

Folkbiblioteksutredningen 1982). I 1991 års rapport klargör Statens kulturråd att inte 

mycket hunnit förändras under de nio åren sedan sin föregående rapport, utan att den 

problematik som kunde urskiljas under 1980-talets början fortfarande kvarstod. 
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Varken skol- eller folkbiblioteksdelarna av de integrerade verksamheterna hade under 

80-talet utvecklats i någon större bemärkelse, och en genomarbetad metod för 

samverkan på lika villkor ansågs fortfarande nödvändig men obefintlig (Statens 

kulturråd 1991). 

       Idag är ungefär en femtedel av Sveriges offentligt finansierade folkbibliotek, 

respektive en tredjedel av Sveriges skolbibliotek, integrerade folk- och skolbibliotek 

(Kungliga biblioteket 2016). Inom Umeåregionen, inkluderande Bjurholm, 

Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, och Vännäs kommuner, hamnar 18 av de 

totalt 25 folkbiblioteken i kategorin integrerade folk- och skolbibliotek (Mina 

bibliotek 2016). De senaste utvecklingarna i koppling till integrerade folk- och skol-

bibliotek i Sverige beskrivs av Kungliga biblioteket att handla om högre grader av 

integration samt ett något minskande antal renodlade folkbiblioteksfilialer runt om i 

landet (Kungliga biblioteket 2016, 2013). 

 

Styrdokument och lagar 

I Bibliotekslag (SFS 2013:801) klargörs att elever i samtliga skolformer; grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, och gymnasiesärskolan 

ska ha tillgång till skolbibliotek. Denna bestämmelse återfinns även i Skollagen (SFS 

2010:800). Bibliotekslagen tydliggör också att varje kommun ska ha folkbibliotek 

som är tillgängliga för allmänheten och anpassade till sina användargruppers olika 

behov, samt att dess medier och tjänster ska vara präglade av allsidighet och kvalitet. 

Gemensamt för samtliga bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet är ansvaret 

att arbeta särskilt med ett antal prioriterade grupper; personer med 

funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, samt personer med annat 

modersmål än svenska. Detta särskilda arbete beskrivs kunna handla om att, utifrån 

användarnas skilda förutsättningar, erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att ta 

del av information; samt att erbjuda litteratur på de nationella minoritets-språken, 

andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, samt på lättläst svenska. 

Därutöver ges folkbiblioteken en uppgift att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 

ungdomar i syftet att främja språkutveckling och intresset för läsning (Bibliotekslag 

2013:801). 

       Andra centrala riktlinjer för offentlig biblioteksverksamhet klargörs genom 

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, antagna av Unescos general-



	
13	

konferens 1994 respektive 1999. I Svenska Unescorådets skriftserie nr 1/2006 återges 

hur folkbiblioteksmanifestet uttrycker en tilltro till folkbiblioteket som en central 

drivkraft i främjandet av utbildning, kultur, och information i samhället. Vidare 

uttrycks ansvaret att göra kunskap och information enkelt tillgänglig för användarna 

oavsett ras, kön, ålder, religion, nationalitet, språk, eller klasstillhörighet. Unesco 

listar även skyldigheter som varje enskilt folkbibliotek bör uppfylla. Några exempel 

på dessa är att skapa och stärka barns läsvanor, att stödja studier och utbildning, att 

stimulera barn och ungdomars kreativitet och fantasi, samt att främja kunskap om 

kulturarvet och insikter kopplade till vetenskap och kulturella fenomen. Vidare 

uttrycker manifestet att folkbiblioteken bör vara centralt belägna i lokaler som är 

anpassade för läsning och studier.  

       Gällande skolbiblioteksmanifestet understryker Svenska Unescorådet att skol-

biblioteket innehar ansvaret att ge eleverna de färdigheter som krävs för ett livslångt 

lärande, samt stimulera den inlevelseförmåga som är en förutsättning för att bli en 

ansvarstagande medborgare. I koppling till integrerad folk- och skolbiblioteks-

verksamhet beskriver manifestet hur skolbibliotekets speciella behov måste beaktas 

och tillgodoses i de fall där lokal och/eller resurser delas med ett annat bibliotek. Som 

centrala mål för verksamheten listas bland annat skolbibliotekens arbete med att 

stödja skolans utbildningsmål; att främja elevernas läsning och lära dem att bli 

biblioteksanvändare; att ge eleverna olika möjligheter att både skapa och utnyttja 

information; samt att arbeta för att bibliotekets resurser blir tillgängliga både inom 

och utanför den egna skolan. Manifestet beskriver vidare hur den fackutbildade skol-

bibliotekarien har en viktig roll i att tillsammans med övrig personal bedriva 

samverkan med skola, folkbibliotek, och andra aktörer. Även kopplat till ledning och 

förvaltning klargörs det vara centralt för verksamhetens effektivitet och synlighet att 

skolbiblioteket är öppet för hela skolsamhället samt utgör en del av lokalsamhället; 

samarbete med skola, föräldrar, andra bibliotek, och det omgivande samhället bör 

främjas (Svenska Unescorådet 2006). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Denna del av studien redogör för tidigare forskning på området med relevans för 

denna studies syfte och frågeställningar. Forskningen bildar en teoretisk utgångspunkt 

för undersökningen. Jag kommer att inledningsvis att redogöra för övergripande 

studier på området för att sedan gå in mer specifikt på forskning som berör 

integrerade bibliotekslokaler och rörelsemönster i offentliga rum. 

 

Övergripande studier 
Gällande den svenska forskningen på fenomenet integrerade folk- och skolbibliotek är 

det i hög grad Statens kulturråd som har åtagit sig det huvudsakliga ansvaret för 

fortlöpande utvärderingar och utredningar om samverkan mellan olika biblioteks-

former. I 1991 års rapport beskrivs bland annat hur kompetent personal är en 

förutsättning för det integrerade skol- och folkbiblioteket eftersom att 

verksamhetsformen kräver att bibliotekarierna kvickt och flexibelt kan växla mellan 

olika arbetsuppgifter. Det klargörs vidare att det är viktigt att personalen stiftar en 

bekantskap med närområdet och dess befolkning, men också med kommunens 

kulturliv. Förmågan att kommunicera med och handleda barn likväl som vuxna 

biblioteksanvändare beskrivs som en central kompetens och utmaning för integrerad 

folk- och skolbibliotekspersonal. Mer generellt beskriver rapporten en problematik i 

att det verkar vara ytterst få folk- och skolbibliotek vars integration fullföljts genom 

gemensamma mål och resurser för biblioteksverksamheten. En anledning till detta 

beskrivs finna sin grund i skolbiblioteksfunktionerna då de integrerade biblioteken i 

huvudsak används som skolbibliotek, men samtidigt bekostas och utrustas på samma 

sätt som renodlade folkbibliotek. Rapporten argumenterar därmed att det integrerade 

folk- och skolbiblioteket många gånger kan bli något som skolan vinner på, men som 

samtidigt missgynnar samhället. Men samtidigt berörs tydliga möjligheter med 

integrationen; bland annat att skola och bibliotek kan bygga upp gemensamt bestånd 

och därmed undvika onödiga dubbelköp, samt att utrustning likväl som lokaler kan 

uttnyttjas mer och bättre (Statens kulturråd 1991). 

       Tillsammans med Skolverket har Statens kulturråd också agerat utgivare för 

idéboken Allas bibliotek (2002). I denna skriver Titti Hasselrot bland annat om hur en 

samlokalisering, även om den genomförs av ekonomiska skäl, också kan medföra en 
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starkare identitet för biblioteket som en mötesplats över generationsgränserna. 

Hasselrot argumenterar även för hur en lyckad integration måste föregås av ett 

gemensamt planeringsarbete där både personal från skola och bibliotek är aktivt 

deltagande, och vidare att det är en oerhörd skillnad mellan en påtvingad samman-

slagning och en välplanerad integreringsprocess (Hasselrot 2002).  

       En annan som har skrivit om möjligheter och svårigheter i koppling till integrerad 

folk- och skolbiblioteksverksamhet är barnbibliotekarien Irene Eriksson. I sin artikel 

med titeln Att flytta samman liknar Eriksson potentialen i samlokalisering med ett 

samboförhållande då bägge parter bör visa samma engagemang och arbetsvilja, samt 

sträva efter rättvisa fördelningar och ett gemensamt ansvar. Dessutom beskrivs 

behovet att parterna spenderar lika delar resurser och tid på det gemensamma 

projektet, men också att de bör visa förståelse och medvetenhet kring varandras 

olikheter och eventuella behov av enskilt utrymme. Senare gör Eriksson ytterligare en 

liknelse, men denna gång kopplad till hur folkbiblioteken ibland uppfattar relationen 

till skolan; som ett äktenskap där den ena parten tagit över det huvudsakliga ansvaret, 

bestämmer allt väsentligt, och tar på sig en ojämlik del av arbetet. Artikeln påpekar 

alltså svårigheter i relationen mellan folk- och skolbibliotek som uppstått när 

folkbibliotekarierna uppfattar att skolan tycks vara ute efter att bli servad, snarare än 

att vara en likvärdig part i ett omfattande och tidskrävande samarbete. Eriksson talar 

om folkbibliotek som flyttat in till skolan, ofta som ett alternativ till nedläggning, och 

sedan blir underordnade skolans beslut samtidigt som de blir tvungna att själv göra 

det mesta av arbetet i biblioteket. Men det beskrivs också hur det inte bara är skolan 

som kan beskyllas för brister vid integration, utan att även folkbiblioteken bör bli 

tydligare när det handlar om att ställa krav och framföra önskemål, samt i högre grad 

våga synas och ta plats i samarbetet med skolans beslutsfattare. Enligt Eriksson 

behöver lärare mer kunskap om biblioteket och dess roll som pedagogisk resurs, och 

bibliotekspersonal behöver utveckla sina kunskaper kopplade till skolan och dess 

undervisning (Eriksson 2000). 

       Även Louise Limberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, har 

flertalet gånger uttalat sig i frågan om de integrerade folk- och skolbiblioteken. Bland 

annat argumenterar Limberg för en motsättning mellan de två bibliotekstyperna som 

uppstår i mötet mellan folkbibliotekets prägling som individorienterad och fri och 

skolans ramverk som i högre grad handlar om styrning och att vara grupporienterad. 

Emellertid beskriver Limberg även likheter mellan de två parterna eftersom både 
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skola och kulturpolitik strävar mot att främja kultur, information, och kunskap. I 

grunden beskrivs dock ett behov av att ta hänsyn till parternas olika behov och krav 

då dessa kan förknippas med olika typer av service, attityder, och arbetsmetoder. 

Limberg beskriver det ideala förhållandet mellan skola och folkbiblioteket som ett där 

de ser varandra som varandra kompletterande, snarare än kompenserande för den 

andres brister; hon beskriver därmed även ett behov av en starkare profilering av 

skillnaderna mellan de två när det handlar om integrationssträvanden och 

samlokalisering (Limberg 2000). 

       För att kortfattat se till internationell forskning på området kan det vara lämpligt 

att återvända till denna studies inledande del, där jag redogjorde för Joacim Hanssons 

återgivelse av Karen Dornseifs tre typer av integration mellan biblioteksformer. Dessa 

presenterades av Dornseif i artikeln Joint-Use Libraries: Balancing Autonomy and 

Cooperation som beskriver ett amerikanskt biblioteks arbete med integration. Utöver 

att tala om olika grader av samverkan beskriver Dornseif även vad de olika parterna 

måste komma överens om inför en integrationsprocess för att denna ska nå goda 

resultat. Dornseif beskriver att en fortlöpande diskussion måste ske kring 

grundläggande aspekter som; vars biblioteket ska ligga; vem som ska äga det; hur det 

ska bekostas; samt hur det ska bedrivas och organiseras. Om detta sker på ett väl 

fungerande sätt beskrivs många positiva möjligheter kunna uppstå genom en 

samverkan; bland annat mer resurser till inköp, ett mer komplett bestånd, större och 

bättre lokaler, samt bibliotekspersonal med olika inriktningar som blir varandra 

kompletterande. Dornseif beskriver vidare ett behov av att kunna kompromissa. 

Bägge parter måste våga ge upp delar av kontrollen på vissa områden för att kunna nå 

fördelarna med samverkan och visionen av ett bibliotek där en mångfald av användare 

kan mötas och få sina biblioteksbehov uppfyllda (Dornseif 2001).  

       Vidare gällande den internationella forskningen skriver Sarah McNicol om 

situationen för integrerade biblioteksverksamheter i Storbritannien i sin artikel What 

Makes a Joint Use Library a Community Library?. I denna argumenterar McNicol för 

ett antal viktiga framgångsfaktorer för integrerad biblioteksverksamhet; bland annat 

det centrala i att involvera det omkringliggande samhället redan i den tidigaste 

planeringen av biblioteket. Samhällets stöd och delaktighet kan särskiljas som en 

absolut förutsättning för att det färdiga biblioteket ska kunna uppfylla sitt syfte som 

en plats för generationsöverskridande aktiviteter och främjande av ett livslångt 

lärande (McNicol 2006). 
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Den integrerade bibliotekslokalen 

Gällande lokalens betydelse i koppling till integrerad folk- och skolbiblioteks-

verksamhet bedriver bland annat Statens kulturråd (1991) i rapporten I nöd och lust 

ett antal resonemang kring att ha gemensamma lokaler. Bland annat beskrivs det att 

inga vedertagna normer existerar gällande hur stort eller litet ett integrerat folk- och 

skolbibliotek ska vara. Det finns däremot äldre rekommendationer gällande skol-

bibliotekets storlek, vilka Statens kulturråd beskriver som föråldrade och i underkant 

gällande beräkningar. Särskilt är det beräkningarna för grundskolans bibliotek som 

enligt kulturrådet är för små. Utifrån detta lyfts resonemang huruvida gymnasie-

skolorna verkligen har större behov av ytor än vad grundskolorna har. Där blir 

slutsatsen att gymnasiet och högstadiet på senare tid har fått en allt mer gemensam 

inriktning, som för bägge innebär stora behov av läs- och arbetsytor i biblioteket, 

vilket bör medföra att bägge utbildningsstadier kräver förhållandevis stora biblioteks-

ytor. Om arbetsytorna indelas i egna rum beskrivs vidare att de bör vara placerade i 

bibliotekslokalens omedelbara närområde. Dessutom beskrivs ett behov av tillräckliga 

personalutrymmen i det integrerade folk- och skolbiblioteket. Det bör även finnas 

gemensamma personalytor i skolan för att bibliotekspersonalen ska kunna träffa och 

samtala med övrig skolpersonal. Raster och pauser beskrivs som viktiga tillfällen för 

att bibliotekarierna ska bli en integrerad del av skolan och kollegiet, samt för att 

kontakter ska kunna knytas och informationsutbyte bedrivas mellan skola och 

bibliotek (Statens kulturråd 1991).  

       Gällande huvudentrén beskriver Kulturrådet hur denna, liksom eventuella 

skyltfönster, bör placeras i riktningen mot samhällets centrum. Huvudentrén ska 

vidare vara väl utformad och ha en välkomnande skylt med god synlighet, för ifall 

biblioteket är svårupptäckt blir det svårt att nå ut till biblioteksanvändarna. Rapporten 

beskriver också hur utsmyckningar och samarbeten med exempelvis skolans estetiska 

ämnen med fördel kan användas för att göra entrén välkomnande, lockande, och 

intressant. Utöver detta förklaras det även att det, förutom huvudentrén, bör finnas en 

separat ingång för skolans elever och personal (ibid). 

       I handboken Folkbibliotekslokaler preciserar Statens kulturråd vidare ett antal 

krav som gäller särskilt för integrerade bibliotek. Dessa handlar om att lokalen ska 

erbjuda utrymme som räcker till för både allmänhet och elever, ytor som rymmer 

många barn och ungdomar utan att dessa stör de vuxna biblioteksanvändarna, samt att 
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det bör finnas närliggande men avskilda rum för t.ex. studiecirklar och studerande. I 

handboken klargörs även att biblioteket inte borde vara den enda sociala mötesplatsen 

för skolans elever. Vidare beskrivs hur samverkan mellan biblioteksfunktionerna och 

dispositionen av lokaler bör vara under ständig prövning och omprövning för att finna 

de lösningar som visar sig fungera bra (Statens kulturråd 1981). I 1991 års rapport 

talar kulturrådet vidare om det centrala i att den integrerade bibliotekslokalen 

tillgodoser verksamhetens dubbla funktioner. Lokalen måste kunna tillåta 

verksamheten att tillhandahålla och låna ut medier för elever likväl som allmänhet, ge 

möjligheter till litteratursökning genom lämpligt fördelade datorer, erbjuda arbetsytor 

för åtminstone en halv skolklass i taget, samt dessutom kunna agera mötesplats och 

erbjuda fritidsaktiviteter och kulturupplevelser. Flertalet funktioner beskrivs 

emellertid kunna vara gemensamma för bägge användarkategorier, bland annat 

arbetsytor, datorer, skrivare och kopiatorer, samt utställningsytor. Rapporten 

beskriver även svårigheter i att bygga ut samlokaliserade verksamheter, vilket kan 

leda till begränsade möjligheter att inrymma nya funktioner i integrerade bibliotek i 

jämförelse med renodlade folk- eller skolbibliotek; det finns alltså en något förlorad 

flexibilitet i utformningen av gemensamma lokaler (Statens kulturråd 1991). 

       I Irene Erikssons artikel beskrivs lokalen vara en nyckelfråga när det handlar om 

integrerad biblioteksverksamhet. En gemensam planering av lokalen beskrivs vara 

central och väl tilltaget uttrymme ett krav för att bägge biblioteksfunktioner ska kunna 

växa och utvecklas. Utöver folkbiblioteksdelens beräkningar av den yta som deras 

verksamhetsdel behöver, måste ett extra tillägg ske från skolans sida för att 

möjliggöra pedagogiska aktiviteter i bibliotekslokalen. Eriksson argumenterar också 

för att bibliotekets placering i skolan måste vara på ett sådant vis att den tar hänsyn 

till skolans behov av ett centralt läge, likväl som allmänhetens behov av en 

lättillgänglig och synlig ingång (Eriksson 2000). Statens kulturråd lyfter liknande 

resonemang gällande placering, då de klargör hur biblioteket ska vara placerat på 

gatuplan för allmänhetens tillgänglighet, samt ett centralt läge för skolan med goda 

inomhusförbindelser (Statens kulturråd 1991). 

       Även Hasselrot väljer att lyfta frågan om lokaler och lokalisering i sin idébok. I 

kapitlet rörande detta nämns bland annat svårigheter i att utforma en bibliotekslokal 

som kan tillgodose samtliga kategorier av biblioteksanvändare och biblioteks-

användande sida vid sida; sagostunder för de minsta, studiemöjligheter för elever och 

studenter, yta för böcker och läsning för lustläsarna, datorer för släktforskarna, samt 
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lugn och ro för de äldre i tidskriftshörnan. Samtidigt som behovet av yta blir 

uppenbart klargör Hasselrot att stora lokaler inte är hela lösningen, utan att en balans 

mellan personalstyrka, bestånd, och lokaler måste finnas (Hasselrot 2002).  

       Hasselrot beskriver vidare de fall där skolan ligger långt utanför stadsdelens eller 

kommunens kärna som ett problem för integrerade bibliotek, då detta innebär att 

allmänheten inte lyckas ta sig ut till biblioteket. Bibliotekets öppettider beskrivs också 

som en central faktor i dess popularitet eller brist på densamma, men att det kan vara 

svårt att erbjuda generösa öppettider ifall lokalens yta, personalstyrkan, eller 

resurserna är snålt tilltagna (ibid). Även I nöd och lust lyfter frågan om öppethållande, 

och beskriver ett behov av öppettider anpassade till allmänhetens lokala behov, samt 

under hela skoldagen för skolans elever och personal. Är biblioteket öppet under hela 

dagen för både allmänhet och elever skapas därutöver möjligheten för både elever och 

lärare att möta människor utanför skolans värld, medan de mindre barnen i sin tur får 

möjligheten att bekanta sig med skolans värld (Statens kulturråd 1991). 

       Sett till de internationella studier jag fört fram inom området så tar både Karen 

Dornseif och Sarah McNicol upp betydelsen av lokal och lokalisering för det 

integrerade biblioteket. Dornseif förklarar hur vardera part i en stundande 

integrationsprocess kommer att ha sina egna önskningar om vart biblioteket ska vara 

lokaliserat utifrån sin egna användargrupps rörelsemönster, men att detta beslut 

många gånger kommer att bero på mer praktiska aspekter, som till exempel vars det 

finns lediga lokaler som inte är alltför dyra. Gällande planeringen av lokalen beskriver 

Dornseif att det finns möjligheter till större och bättre lokaler ifall parterna delar på 

kostnaderna och att oväntade fördelar kan dyka upp, bland annat när funktioner tänkta 

för ena av parternas målgrupp visar sig vara uppskattade även av den andra partens 

målgrupp (Dornseif 2001). McNicol argumenterar i sin artikel för både fördelar och 

nackdelar med integrerade bibliotekslokaler. Som fördelar beskrivs bland annat 

möjligheten till bättre lokaler, då integration av bibliotek kan leda till att ett bibliotek 

uppstår där det annars inte hade funnits något. I de fall helt nya lokaler byggs, öppnas 

det också möjligheter för ett nytt, modernt bibliotek anpassat för integrerad 

verksamhet. McNicol beskriver också att gemensam personal kan medföra betydligt 

längre öppettider än andra små filialbibliotek. Även bekvämlighet beskrivs vara en 

central, positiv faktor; då placering nära skolan medför möjligheter för människor att 

besöka biblioteket när de ändå skulle ha besökt skolan i andra syften, exempelvis för 

att delta i en kurs eller att lämna eller hämta sina barn. Som en tredje positiv aspekt av 
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integrerade bibliotekslokaler beskrivs möjligheten till möten och interaktioner över 

generationsgränserna, särskilt mellan vuxna biblioteksanvändare och skolans elever. 

Sett till nackdelar beskriver McNicol bland annat hur tillgängligheten för allmänheten 

kan påverkas när biblioteket lokaliseras till en skola utanför stadskärnan, samt att 

vissa biblioteksanvändare kan känna sig motvilliga att gå in i en skolbyggnad på 

grund av dåliga minnen från den egna skoltiden eller en generell ovilja över att 

behöva dela lokalen med ett stort antal barn och tonåringar. Även storleken på lokalen 

och beståndet beskrivs som ett potentiellt problemområde, då dessa vid integrerade 

bibliotek ofta kan vara alltför små för att täcka upp för samtliga biblioteksanvändares 

olika behov (McNicol 2006). 

 

Rörelsemönster och disciplinär arkitektur 

Kopplat till rörelse- och aktivitetsmönster, och mer generellt gällande hur offentliga 

miljöer kan utformas för att framkalla särskilda beteenden och reaktioner hos de 

människor som rör sig i dem, så används inom arkitekturen ibland begreppet 

disciplinär arkitektur för att benämna de medvetna designbeslut som tas i syftet att 

påverka människors rörelser och handlingar. Bland annat redogör Dan Lockton för 

begreppet på sin hemsida under ett inlägg med titeln What are Architectures of 

Control? Från detta inlägg framgår det hur begreppet rymmer två centrala under-

indelningar; fysisk kontroll respektive psykisk kontroll. Den fysiska kontrollen 

handlar om olika åtgärder, bland annat skapandet av fysiska barriärer, som begränsar 

människans möjligheter att röra sig och agera fritt rent kroppsligt; till exempel hur 

väggar och möblemang kan placeras i en lokal och begränsa framkomligheten. 

Psykisk kontroll handlar däremot om åtgärder som skapar olika typer av 

begränsningar som inte är fysiska men psykiska; till exempel genom att förmedla en 

känsla hos människan av var man ska vara och var man inte ska vara i en lokal. Detta 

beskrivs till exempel kunna handla om olika avdelningars, rums, byggnaders, eller 

möblers visuella karaktärer (Lockton 2016-12-09). 
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4. METOD 

Detta kapitel redogör för hur jag genomfört min undersökning av lokalanpassningar 

vid två integrerade folk- och skolbibliotek inom Umeåregionen. Följande delar 

redogör först generellt om studiens upplägg för att senare gå in något mer detaljerat 

på tänket kring urvalet, de olika datainsamlingsformerna och deras förhållande till 

varandra, samt implikationerna av mitt val av metod. 

 

Övergripande om studiens upplägg 

Kortfattat har denna studies tillvägagångssätt handlat om att först fastställa ett urval 

bestående av två integrerade folk- och skolbibliotek inom Umeåregionen, för att 

sedan genomföra parintervjuer med yrkesverksamma bibliotekarier, samt därefter 

utföra icke-deltagande observationer i lokalen för att se hur olika kategorier av 

biblioteksanvändare rör sig, beter sig, och använder biblioteket. När det kommer till 

bearbetning och analys av mina insamlade data så har den kvalitativa forsknings-

metoden grundad teori löst tillämpats genom kodning i programvaran OpenCode, 

både för tolkning av transkriberade intervjuer och mina fältanteckningar från 

observationstillfällen. Kortfattat kan angreppssättet beskrivas handla om att genom 

skapandet av koder sträva efter att finna olika mönster och strukturer inom datan som 

sedan vidareutvecklas till centrala teman kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. Den huvudsakliga metodbeskrivning som jag har utgått från i min 

tillämpning av grundad teori är Lars Dahlgrens m.fl. bok Qualitative methodology for 

international public health (Dahlgren m.fl. 2007). 

 

Urval       
Som jag nämnde i denna studies inledande del består mitt urval av två av de totalt 18 

integrerade folk- och skolbiblioteken inom Umeåregionen. Detta urval baserades 

framförallt på bibliotekens geografiska förhållande till stadskärnan. Det ena 

biblioteket, som i texten kommer att benämnas som stadsdelsbiblioteket, befinner sig 

förhållandevis nära stadskärnan, medan det andra biblioteket, i texten benämnt 

ortbiblioteket, befinner sig några mil utanför staden. Anledningen till att jag lät 

geografisk position i hög grad styra mitt urval handlade om att jag  ville undersöka 

integrerad biblioteksverksamhet i stadsmiljö, där renodlade folkbibliotek oftast finns 
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tillgängliga i närheten som alternativ för allmänheten, och i mindre ort, där liknande 

alternativ för allmänheten i högre grad saknas. Lokaliseringen av biblioteken finner 

vidare relevans inom den tidigare forskningen då bland annat Titti Hasselrot (2002) 

argumenterar för hur en flytt till skolan ofta innebär en flytt från samhället kärna; 

vilket kan vara ogynnsamt för allmänheten. Åldern på biblioteken i dess nuvarande 

lokaler skiljer sig förhållandevis lite, med drygt ett decennium, och har därmed inte 

betraktats som en central skillnad. Däremot är bibliotekens arkitektoniska samt 

inredningsmässiga utformning i hög grad olika, då stadsdelsbiblioteket har en 

modern, något mer okoventionell utformning medan ortbibliotekets utseende kan 

beskrivas som mer traditionellt. Detta är något som jag inför studien uppfattade som 

intressant i koppling till att undersöka hur de två olika biblioteken arbetat med att 

anpassa lokalen till verksamhetsformen. Vidare har jag även gjort ett urval när det 

handlar om vilka av mina insamlade data jag valt att redogöra för och dra slutsatser 

från inom denna studie. Snarare än att använda helheten av den data som insamlats 

har jag valt ut de delar som jag uppfattat inneha direkt relevans för undersökningens 

syfte och frågeställningar. Denna data kommer som tidigare nämnt att redogöras för i 

studiens empirikapitel indelat i centrala teman för vardera fall. 

 

Intervjuer 

Den första kontakten med biblioteken togs via e-post några veckor innan studiens 

tänkta datainsamlingsperiod för att hitta bibliotekarier som kunde tänka sig att 

intervjuas och för att hitta en lämplig tid för intervjuerna. I det inledande mailet 

beskrev jag vem jag var och vad jag studerade, samt att jag arbetade med en studie på 

området integrerade folk- och skolbibliotek. För att inte omedvetet råka influera 

bibliotekariernas svar och resonemang valde jag att vänta tills efter intervjuerna med 

ett klargöra för min inriktning på bibliotekslokalen och lokalanpassningar, om än jag 

kan tänka mig att detta framgick i intervjuernas senare delar. I mailet klargjordes även 

att jag inte syftade att använda varken bibliotekariernas eller bibliotekens verkliga 

namn, men att jag samtidigt inte kunde utlova att ingen skulle kunna lista ut vilka 

bibliotek som undersökts.  

       Inför intervjutillfällena utformade jag en intervjuguide (se bilaga) bestående av 

elva huvudfrågor, var och en med ett antal föreslagna följdfrågor. I den mån det var 

möjligt formulerades frågorna i den ordföljd som de var tänkta att muntligt ställas. 
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Intervjuguidens huvudsakliga upplägg handlade om en övergång från mer allmänna 

frågor rörande yrkesrollen, uppdraget, och verksamhetsformen till mer inriktade och 

specifika frågor i koppling till bibliotekslokalen och anpassningar mot att uppfylla de 

olika funktioner som krävs av integrerad biblioteksverksamhet. De inledande frågorna 

tog upp rent praktiskt viktig information som hur länge respondenterna arbetat på 

biblioteket, om de var skol- eller folkbibliotekarier, samt om de hade några särskilda 

ansvarsområden i koppling till verksamheten. Jag fann även det relevant att fråga om 

respondenterna arbetat på något annat bibliotek tidigare, och i så fall inom vilken eller 

vilka biblioteksformer. Därefter bad jag respondenterna att berätta lite om det aktuella 

biblioteket; till exempel gällande hur många anställda som arbetar på det, om det 

tidigare varit ett renodlat skol- eller folkbibliotek, samt om det finns några särskilt 

förekommande användargrupper som använder biblioteket.  

       Nästa grupp av frågor handlade mer specifikt om verksamhetsformen. Jag 

frågade bland annat om vad det inneburit för det specifika biblioteket att vara ett 

integrerat bibliotek, vilka för- och nackdelar som kan urskiljas med bibliotekstypen, 

samt hur biblioteket används av skolans elever respektive allmänheten. Intervjuns 

avslutande del berörde bibliotekslokalen och det arbete som genomförts för att 

anpassa denna till verksamhetsformen och yrkespraktiken. Bland annat frågade jag 

hur man resonerat kring uppställning, placering av hyllor och annat möblemang, samt 

om det utförts någon mer omfattande ombyggnation, flytt, eller renovering under 

tiden biblioteket varit ett integrerat folk- och skolbibliotek. Då denna del av intervjun 

var den mest centrala för studiens syfte och frågeställningar var jag särskilt noga med 

att ställa följdfrågor och sträva efter att få ordentligt uttömmande svar. Detta var 

vidare anledningen till att denna del kom allra sist i intervjun. Jag tänkte mig att 

svaren skulle bli allt mer detaljerade och resonerande allt eftersom intervjun pågick, 

och eftersom jag som intervjuare och respondenterna blev allt mer bekväma i att ställa 

och svara på frågor och diskutera dem oss emellan.  

       Under intervjuernas genomförande gjorde jag mitt bästa att hålla mig till 

intervjuguiden för att inte ta upp mer än nödvändigt av respondenternas tid, men 

samtidigt uppkom ibland sidospår som måhända inte var i direkt koppling till studiens 

fokus, men som jag ändå upplevde ofta fyllde funktioner för min förståelse av 

verksamheten och dess utmaningar och uppdrag. 
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Upptagning, bearbetning, och analys av intervjudata 

Intervjuerna spelades in i sin helhet, med respondenternas tillåtelse, och 

transkriberades därefter. För att bättre minnas vad som sas, eller kanske framför allt 

hur det sas, strävade jag efter att utföra transkriberingen så tätt inpå intervjutillfället 

som möjligt. Efter transkriberingen lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger, och 

importerades sedan till programvaran OpenCode där kodning utfördes i flera 

omgångar. Huvudsakligen var det intervjuernas senare delar som kodades, då det var 

dessa som i högre grad var kopplade till studiens frågeställningar. I kodningen 

urskiljdes först nyckelbegrepp som därefter inordnades i centrala kategorier/teman 

utifrån studiens målsättningar. I bearbetningen av intervuerna sökte jag också efter 

information som kunde agera vägledande inför observationerna vid respektive 

bibliotek. Bland annat lyckades jag utifrån intervjudatan urskilja vilka tider som 

kunde utgöra lämpliga tillfällen för observation, samt plocka ut vissa meningar och 

påståenden från intervjuerna som kunde utgöra riktlinjer för vad jag skulle fundera 

särskilt över, och i vissa fall utvärdera, i mitt iakttagande av biblioteksanvändarnas 

samspel med lokalen och varandra. 

 

Observationer 

Observationerna på de två olika biblioteken genomfördes i två omgångar omfattande 

två timmar vardera för respektive bibliotek. Den totala observationstiden för vardera 

bibliotek var alltså fyra timmar. De två omgångar placerades där det var möjligt på 

olika tider för att fånga in de olika användarkategoriernas förekomst. Dels utfördes 

observation under dagtid, då både elever, lärare, och allmänhet brukar biblioteket, och 

dels under kvällstid då skolan är stängd och den allmänhet som arbetar under dagarna 

besöker biblioteket. Innan jag började observera gick jag fram till de bibliotekarier 

som jag inte intervjuat och klargjorde att och kortfattat hur jag skulle utföra 

observation under de kommande timmarna. I den mån det var nödvändigt gick jag 

runt i bibliotekens olika delar och bekantade mig lite med planlösningen och 

placeringen av de olika avdelningarna innan jag satte igång med att observera 

biblioteksanvändarnas rörelsemönster och beteenden i lokalen. Under 

observationernas gång fördes fortlöpande fältanteckningar kring vad jag såg och 

upplevde. Jag skrev ner mina iakttagelser i ganska fri form, men indelade dessa i två 

huvudsakliga kategorier. Den ena berörde aspekter kring lokalens olika delar och 
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arbetsytor. Detta kunde exempelvis handla om ljudnivå, utsmyckning, bokhyllor och 

annat möblemang, samt hur och var olika avdelningar utformats. Inom denna typ av 

observationer gjorde jag många gånger mitt bästa att försätta mig i rollen av en 

biblioteksanvändare snarare än en observatör. Den andra kategorin handlade om 

biblioteksanvändarnas samspel med lokalen och varandra. I denna utgick jag mycket 

från de lokalanpassningar som respondenterna beskrev under intervjuerna för att 

kunna utvärdera hur väl dessa verkade ha uppnått sina tänkta mål. Jag var även noga 

med att iaktta hur olika kategorier användare rörde sig i lokalens olika avdelningar 

och vilka biblioteksbehov de fick uppfyllda under sitt besök.  

       Ett mål med observationerna var också se om bibliotekslokalen möjliggjorde 

något samspel mellan olika användargrupper och hur dessa möten i så fall såg ut. Jag 

försökte också observera hur användarna verkade uppleva sina besök. Upplevde de 

trivsel eller stress? Hittade de i biblioteket eller blev de tvungna att leta planlöst? Var 

de kvar i timmar eller färdiga efter blott minuter?  

       Under observationernas gång flyttade jag runt i bibliotekens olika delar för att 

kunna samla in observationsdata från hela lokalen. Gällande den period som 

observationerna skedde inom, sent på året, nära jul, så medförde denna utifrån 

bibliotekariernas beskrivelser att antalet besökare var betydligt lägre än andra tider på 

året. Dock fanns inte möjligheten senarelägga observationerna, och jag upplevde att 

det gick bra att insamla relevant data trots de relativt låga antalen biblioteksanvändare 

i lokalerna. 

 

Bearbetning och analys av observationsdata 

Efter avslutad observation renskrevs fältanteckningarna efter behov. I koppling till 

detta skedde även ett visst urval, då iakttagelser som var uppenbart irrelevanta för 

studiens syfte togs bort för att minska omfattningen av text. Därefter bearbetades 

fältanteckningarna i OpenCode utifrån samma modell som intervjudatan; genom 

formulerandet av nyckeltermer och därefter centrala kategorier/teman. Nyckel-

termerna kunde exempelvis handla om enskilda känslointryck som jag själv erfarde 

eller som jag uppfattade hos andra biblioteksanvändare, och kategorierna kom att 

handla mer om hur dessa känslointryck kunde kopplas till lokalens utformning eller 

andra faktorer relaterade till bibliotekslokalen, lokalisering, och anpassningar. 
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Sammanställning och jämförelser 

När samtliga intervjuer och observationer var utförda och individuellt bearbetade 

gjordes en sammanställning av studiens insamlade data. I koppling till detta 

undersökte jag bland annat i vilken grad bibliotekariernas påståenden och resonemang 

var samstämmiga med det jag observerat i respektive bibliotek, vilket jag kommer att 

kort redogöra för nedan. Jag undersökte även vilka teman som var återkommande 

både i kodningen av intervjudata och i observationsdata och vidareutvecklade dessa 

till de centrala kategorier som kan återfinnas för vardera bibliotek i den kommande 

empiriredovisningen. I ett senare skede valde jag även att jämföra de två bibliotekens 

lösningar med varandra, inte i syftet att stämpla något av biblioteken som bättre eller 

sämre, men för att se hur olika beslut, resurser, och praktiska aspekter i koppling till 

bibliotekslokalen kan få olika resultat och konsekvenser. Avslutningsvis valde jag 

också att förenat bearbeta och analysera den totala mängden av mina insamlade 

data för att undersöka gemensamma aspekter som kunde urskiljas som centrala 

områden i koppling till lokalanpassningar och den integrerade folk- och 

skolbibliotekslokalens möjligheter och svårigheter. Lite förenklat så har intervjudatan 

fått agera det främsta verktyget för att besvara studiens första frågeställning om 

bibliotekariernas resonemang kring lokalanpassningar samt möjligheter och 

svårigheter i att bedriva integrerad biblioteksverksamhet i koppling till lokal, 

lokalisering, och rörelsemönster, medan de två undersökningsformerna tillsammans 

utgjort grunden för att resonera kring de två senare frågeställningarna om i vilken 

utsträckning bibliotekariernas resonemang återspeglas i biblioteksanvändarnas 

beteenden, samt om det går att urskilja några särskilt centrala områden när det handlar 

om lokalanpassningar inom integrerad folk- och skolbiblioteksverksamhet.  

 

Överensstämmelse intervjuer/observationer 

Gällande hur väl bibliotekariernas uttalanden och resonemang under intervjuerna på 

de två biblioteken stämde överens med vad jag såg och uppfattade under mina 

observationer så tycks bibliotekarierna på bägge biblioteken varit väldigt medvetna 

och träffsäkra i sina återgivelser kring biblioteksanvändarnas beteenden och rörelser i 

lokalen. Det mesta som diskuterades under intervjuerna var sådant jag senare kunde få 

ytterligare bekräftat under observationerna. Detta var kanske särskilt tydligt på 

stadsdelsbiblioteket, där ett fortlöpande arbete med att förändra och anpassa lokalen 
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hade skett i högre mån än vad det hade på ortbiblioteket. I regel verkade de olika 

åtgärderna för att påverka biblioteksanvändarnas aktivitets- och rörelsemönster ha nått 

god måluppfyllelse då olika användargrupper tycktes röra sig inom biblioteket på det 

sätt som respondenterna beskrivit som önskvärt. Det enda jag upplevde med 

eventuellt negativ prägel var att bibliotekarierna ibland visade en tendens att beskriva 

bristerna i lokalen som mindre än vad de kanske egentligen var. Till exempel så var 

ljudnivån i ett av biblioteken som dess anställda beskrev som "inte helt ideal" enligt 

mig bitvis ganska problematisk. Emellertid tänker jag mig att denna typ av positivitet 

och kanske i viss mån lojalitet i koppling till den egna arbetsplatsen är något vanligt 

förekommande när det handlar om anställda som i helhet är mycket nöjda med den 

verksamhet som de bedriver och de lokaler som denna är lokaliserad till. 

 

Implikationer av studiens val av metod 

Genom att angripa studiens syfte och frågeställningar med kvalitativa metoder vinner 

jag möjligheten att djupgående kunna resonera kring situationen på de två bibliotek 

som jag valt att undersöka, samtidigt som jag i viss mån förlorar möjligheten att 

kunna dra bredare slutsatser kring integrerad folk- och skolbiblioteksverksamhet inom 

regionen, landet, eller internationellt. Ett kvantitativt angreppsätt hade till exempel 

kunnat innebära att skicka ut enkäter till en större andel av populationen eller att 

fördjupa mig inom den nationella biblioteksstatistiken i koppling till integrerade 

bibliotekslokaler. 
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5. EMPIRI 
Denna del av uppsatsen använder studiens empiriska data för att skapa en bild av 

undersökningens två integrerade folk- och skolbibliotek. De två fallen kommer att 

redogöras för separat, först genom kortare generella beskrivningar av biblioteket, 

respondenterna, samt lokalen, och sedan genom ett antal teman som visat sig vara 

centrala för det specifika biblioteket utifrån intervjun med dess bibliotekarier och 

observationerna av bibliotekets lokal och användargruppernas samspel med denna. 

 

Fallstudie 1: Stadsdelsbiblioteket 
 

Generell information om biblioteket 

Stadsdelsbiblioteket befinner sig i en växande stadsdel ett fåtal kilometer utanför 

Umeås kärna. Stadsdelens invånarantal närmar sig 10 000 och stora befolknings-

grupper är framför allt studenter, barnfamiljer, och personer med annat modersmål än 

svenska. Området är för närvarande ett av Umeås mest barnrika. Bibliotekets 

upptagningsområde omfattar vidare även ett antal andra, angränsande stadsdelar och 

det sammanlagda invånarantalet för området hamnar kring 18 000 personer. Tidigare 

var biblioteket ett renodlat folkbibliotek  och placerat i stadsdelens kärna men 

flyttades till en nybyggd lokal i anslutning till områdets grundskola under det sena  

00-talet och blev i samband med detta ett integrerat folk- och skolbibliotek. Genom 

flytten blev biblioteket något mindre centralt beläget i förhållande till stadsdelens 

kärna, om än skolan kan påstås vara placerad förhållandevis nära områdets centrum. I 

anslutning till skolan och biblioteket finns även en ungdomsgårdsverksamhet som är 

öppen under kvällstid. Ungefär 300 elever från olika kulturer går i stadsdelens 

grundskola och använder stadsdelsbiblioteket som ett skolbibliotek, och ålders-

grupperna sträcker sig från förskolebarn till niondeklassare. Biblioteket har fem 

anställda och både folk- och skolbibliotekarier arbetar på biblioteket.  

       På stadsdelsbiblioteket intervjuade jag två av dess folkbibliotekarier som hade 

arbetat på biblioteket sedan tio respektive två år tillbaka. Bägge respondenter hade 

arbetat på andra bibliotek och inom andra typer av biblioteksverksamheter tidigare 

under sin karriär. Den ena folkbibliotekarien hade särskilda ansvarsområden i 

koppling till bibliotekets program, utställningar, och läsfrämjande verksamheter 
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gentemot förskolebarn, medan den andra hade särskilt ansvar för integration och 

bibliotekets arbete med normbrytande litteratur. Som kompletterande datainsamling 

utfördes även observationstillfällen totalt omfattande fyra timmar i bibliotekets 

lokaler. Utifrån den data som insamlats kommer jag nedan, efter en kort beskrivning 

av lokalens utformning, att redogöra för de områden av stadsdelsbibliotekets 

verksamhet som framkommit vara särskilt centrala i koppling till studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Kort om lokalen 

När man anländer till biblioteket går man först genom skolans huvudingång och en 

större, öppen entréyta, benämnd torget, där en ungdomsgård är åt ena hållet, 

biblioteket åt det andra, och skolans lokaler och en kafeteria för dess elever rakt fram. 

Stolar och bord finns över hela torget, där eleverna bland annat äter sin lunch. Ytan 

används även som mötespunkt för skolan i olika sammanhang som större 

informationsmöten och elevråd. Trots sittplatserna tycks framkomsten genom torget i 

de flesta fall vara god om än jag under mina observationer märkte att stolar och bord 

flyttades runt på ett sätt som ibland kunde medföra att de hamnade lite i vägen för 

biblioteksbesökarnas passage.  

       Dörren till stadsdelsbiblioteket står välkomnande öppen under bibliotekets 

öppettider. När man kommer in i biblioteket möts man av en modern och ljus lokal 

som ger ett luftigt intryckt, kanske till stor del tack vara dess väl tilltagna takhöjd. I 

entrén finns direkt åtkomst till reservationshyllan åt ena hållet och utlånings- och 

återlämningsautomater åt det den andra hållet. I mitten av entréytan finns bibliotekets 

informationsdisk. Bibliotekslokalen består huvudsakligen av en stor, öppen yta som 

hela bibliotekets bestånd samsas om. Det som tillkommer utöver denna yta är en 

avskilt rum med SmartBoard där bland annat sagostund, bokcirklar, och möten hålls, 

samt rum tillägnade för personalens arbete. Den huvudsakliga biblioteksytan är i en 

avlång, bågad form där barn- och ungdomsavdelningen återfinns vid ena kortsidan 

och skönlitteratur, tidsskrifterna, och studieytor vid andra kortsidan. I mitten av 

biblioteket finns ett arbetsbord som är väl synligt från entrén, och längs bibliotekets 

inglasade långsida finns arbetsytor med en vy mot skolgården och parkeringen. Denna 

inglasning ger god insikt i biblioteket från utsidan vid ankomst eller bara 

förbipasserande.  

       Vid motsatt långsida finns glasfönster mot skolans lokaler, och ett antal vägg-
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utsmyckningar. Bokhyllorna är låga och på hjul, och möblemanget modernt i form 

och färg. Det finns gott om soffor, fåtöljer, bord, stolar, och sittkuddar i biblioteket 

anpassade mot olika åldersgrupper och typer av biblioteksanvändning. Bibliotekets 

toalett och skötbord återfinns i anslutning till barnavdelningen, och lika så dörren till 

det avskilda rummet för bokprat och sagostund. Vid arbetsytorna på den motsatta 

kortsidan återfinns en vägg för utställningar och möjligheter till att skriva ut och 

kopiera. Det finns ett antal konstverk och andra utsmyckningar i biblioteket, och 

förekomsten av dessa är i särklass störst i bibliotekets barnavdelning. Ett antal 

lånedatorer finns utspridda över bibliotekets olika delar, och utöver litteratur erbjuds 

även andra typer av medier av biblioteket som filmer, tv-spel, och ljudböcker. 

 

Samarbetet med arkitekten 

Då det under intervjun på stadsdelsbiblioteket framkom att en av mina respondenter 

varit med under bibliotekets flytt till sina nuvarande, förhållandevis nybyggda lokaler 

fann jag det relevant att fråga hur samarbetet med arkitekten som ansvarade för 

utformningen av byggnaden hade sett ut. Respondenten förklarade hur de vid tillfället 

anställda bibliotekarierna inte hade givits möjlighet att ha någon direkt kontakt med 

arkitekten, men däremot att de hade fått i uppdrag att göra ett väldigt noggrant 

underlag som gavs till bibliotekschefen som i sin tur vidarebefordade detta till 

arkitekten. Därefter beskrev respondenten att slutresultatet blev en kompromiss 

mellan bibliotekariernas och arkitektens önskemål och visioner; det fanns vissa saker 

som de anställda var väldigt nöjda med i de nya lokalerna, och andra saker som de 

kanske var lite mindre nöjda med. Respondenten beskrev vidare att det innan flytten 

hade funnits en viss oro kring visionen att få en enda, öppen lokal då de tidigare 

lokalerna hade tydliga avdelningar med separata rum för studier, barnavdelning, och 

tidskrifter. Flertalet av dessa rum hade också haft dörrar som gick att stänga, vilket, 

som den andre respondenten påpekade, hade inneburit att bibliotekarierna i högre mån 

var tvungna att "hålla vakt" i de olika rummen. Oron kopplad till den öppna lokalen 

släppte dock, enligt respondenterna, när biblioteket till slut flyttades och det visade 

sig att de nödvändiga behoven för de största grupperna av biblioteksanvändare, 

studenter, barn, och de som vill läsa i lugn och ro, i hög grad kunde uppfyllas i den 

nya lokalen trots den öppna planlösningen.  

       Gällande vissa av arkitektens visioner  protesterade bibliotekarierna emellertid 

högt och bestämd, bland annat när det handlade om förslaget att skapa en öppen så 
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kallad "sportbalkong" mot biblioteket på skolans övervåning. Det skulle alltså vara en 

öppen balkong med ett lågt staket där eleverna kunde stå och kolla ner mot 

bibliotekets lokaler. Respondenten berättade att bibliotekarierna vägrade att gå med 

på detta på grund av den höga ljudnivån som skulle uppstå. I koppling till detta 

beskrev respondenterna också hur ljudnivån i biblioteket, trots avsaknaden av 

sportbalkong, inte alltid är ideal på grund av det höga taket. De verkade dock se detta 

verkade ses som något i viss mån ofrånkomligt då användare mellan 0-100 skulle 

samsas om ett enda, öppet rum. Kopplat till möbleringen i biblioteket klargjordes att 

bibliotekarierna hade efterfrågat låga hyllor på hjul, dels utifrån tillgänglighets-

aspekten men också för att kunna få en överblick av stora delar av lokalen från 

informationsdisken, så att det går att se vad biblioteksanvändarna gör och om det är 

någon som behöver hjälp. Den ena respondenten berättade också hur lokalens 

utformning i hög grad var en återspegling av det rådande modet; öppet, ljust, och 

fräscht. Det klargjordes även hur nya biblioteksanvändarna ofta uttryckte positiva 

kommentarer angående bibliotekets utseende och utformning.   

       Under mina observationer kunde jag i viss mån bekräfta några av de eventuella 

motsättningarna mellan en lokal som är modern och luftig och en lokal som är 

funktionell som bibliotek. Som bibliotekarierna hade varit inne på var ljudnivån i 

biblioteket bitvis ganska hög; dels på grund av den öppna lokalen och den höga 

takhöjden, dels på grund av bibliotekets öppna dörr mot skolan och ungdomsgården. 

Vidare kunde jag genom observation urskilja hur visuellt effektiva arkitektoniska 

beslut kunde få funktionella konsekvenser; exempelvis upplevde jag att man kände 

sig väldigt synlig vid studieytorna längs bibliotekets inglasade långsida, då denna var 

riktad mot skolgården och förbipasserande. Detta hade emellertid i viss mån 

motverkats genom avskiljande skärmar på några av arbetsytorna. 

 

Att se och att anpassa 

En annan central aspekt i koppling till bibliotekslokalen som respondenterna berättade 

om var behovet att fortlöpande observera användarnas rörelsemönster och anpassa 

lokalen därefter. De klargjorde hur de hade testat olika lösningar och därefter 

utvärderat hur väl de fungerat. Exempelvis så hade tidningshörnan, som nu var 

placerad i bibliotekets inre, tystare del, tidigare stått öppet mitt emot bibliotekets 

ingång. Respondenterna förklarade att detta hade varit visuellt tilltalande och gjort 

tidskrifterna synliga för biblioteksbesökarna direkt vid ingång, men att det rent 
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praktiskt inte hade fungerat då ljudet från det så kallade "torget" utanför bibliotekets 

ingång hade studsat rakt in och förhindrat möjligheterna att få läsa i lugn och ro. 

Utifrån mina observationer var användarna till synes nöjda med tidsskriftsdelens 

nuvarande placering längre in i biblioteket, då denna i hög grad användes särskilt av 

de äldre målgrupperna.  

       Liknande anpassningar hade även skett för barnavdelningen, där ett tidigare 

problem hade varit barnens springande i biblioteket. Åtgärderna för detta problem var 

att göra den då väldigt öppna möbleringen lite mer sluten, bland annat genom arbete 

med placering av fysiska barriärer så som att lägga till och rikta om bokhyllor, samt 

psykiska barriärer som en matta och sittkuddar som inbjuder barn och föräldrar att 

sätta sig ner istället för att springa omkring. Respondenterna berättade även hur 

många av bibliotekets bokhyllor tidigare hade varit längsgående i den avlånga 

lokalen, och att detta hade medfört att barnen sprang runt och runt längs hyllorna 

vilket skapade irritation hos vuxna låntagare. Att flytta om några av bokhyllorna, som 

på stadsdelsbiblioteket är på hjul, till en hästskoform gjordes att springmöjligheterna 

minskade och barnen i högre grad höll sig på barnavdelningen.  

       Den ena respondenten talade kring arbetet med observation och anpassningar på 

följande vis; "vi har iakttagit [biblioteksanvändarnas] beteenden och sen har vi 

möblerat utifrån hur vi vill att de ska bete sig. Försöka lura dem, på ett sätt. Och det 

funkar". Bägge respondenter resonerade vidare kring möblemang och biblioteks-

lokalen som något som successivt växer fram, rörelsemönster som något oerhört svårt 

att förutse, samt det centrala i att nya lokalanpassningar alltid måste ges lite tid att 

"sätta sig" innan man kan börja upptäcka hur de påverkar användarnas rörelse- och 

handlingsmönster. Respondenterna berättade även hur små anpassningar och 

förändringar i bibliotekets möblemang och övriga utformning skedde nästan på 

veckobasis. En av mina respondenter sammanfattade detta genom att säga; "Det är ju 

inget bibliotek som är statiskt i och med att man köper in för att spegla användarna. 

Vi servar vårat närområde, och beroende på hur närområdet ser ut så måste vi anpassa 

verksamheten."  

 

Vuxna i skolan 

Möten över generationsgränserna, och kanske i synnerhet mötet mellan elever och 

allmänhet, var något som var återkommande i min intervju likväl som mina 

observationer på stadsdelsbiblioteket. En av respondenterna beskrev det som följande;  
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 En annan fördel med integrerat folk- och skolbibliotek är ju för skolan, att det blir många fler 

 vuxna i skolan. Det klagas ofta på att det är för lite vuxna i skolan som hinner se vad barnen 

 gör och lära dem hur samhället fungerar och hur man ska anpassa sitt språkbruk och beteende 

 och sådär. Här är det alltid vuxna. Och beter sig inte barnen önskvärt kan ju en vuxen 

 låntagare också säga till; "hörrudu, visa respekt för mig, vi ska kunna samsas här". Så skolan 

 har ju massor att vinna på att det är ett öppet bibliotek, för skolbiblioteken är ju slutna, där är 

 det bara skolans elever som får vara.  
 

Samma respondent klargjorde senare att det alltså handlar om vuxna som, till skillnad 

för skolans personal, inte behöver betalas för. Samtidigt bekrevs det att det kan finnas 

en oro kring främlingar i skolans lokaler, i koppling till detta sa en av respondenterna;  

 
 Sen är det ju det här som med skolskjutningen i Trollhättan, det har varit rektorer som är 

 oroliga att det är någon som ska komma in hit när det är så öppet. Rektorn har ju det juridiska 

 ansvaret för barnen under skoltid. Det är ju det omvända för oss också, det kan ju komma in 

 någon elev som skadar någon av våra låntagare, och rektorn är ju ansvarig då också. 
 

Några oroligheter av detta slag visade sig lyckligtvis inte under observations-

tillfällena. Däremot kunde jag observera hur eleverna ibland anpassade sitt beteende 

när en obekant vuxen var i närheten, genom att dämpa sina samtal och anpassa sitt 

språkbruk. Detta var kanske allra vanligast när det handlade om barn och föräldrar i 

ungdomarnas närhet, då ungdomsavdelningen angränsade till barnavdelningen. 

 

Eleverna kommer tillbaka 

En fråga värd att betänka gällande integrerad folk- och skolbiblioteketsverksamhet 

lokaliserad i en skolbyggnad tycks vara hur de elever som bor i upptagningsområdet 

återvänder eller inte återvänder som allmänhet under kvällar, helger, och lov. På 

stadsdelsbiblioteket beskrevs det vara ganska vanligt att skolans elever kom tillbaka 

till biblioteket för att studera eller använda datorerna. Särskilt vanligt beskrevs detta 

vara när det handlade om högstadieelever som studerade i grupp på biblioteket 

utanför skoltiden, och yngre barn som kom tillbaka tillsammans med sina föräldrar. 

Även före detta elever, som gått ut grundskolan, beskrevs vara återkommande för att 

använda bibliotekets studiemöjligheter. Vidare var det vanligt att barn som inte går på 

fritids kommer till biblioteket efter dagens slut. I koppling till detta talade 
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bibliotekarierna också om att det kunde finnas ekonomiska aspekter som spelade en 

central roll; inte alla familjer har råd med datorer hemma eller att åka på semester 

under loven och då kan biblioteket utgöra ett kostnadsfritt alternativ. En av 

respondenterna förklarade det på följande vis; 

 
 [Stadsdelen] är ju ett socioekonomiskt intressant område då det finns dem som är väldigt täta 

 och dem som är fruktansvärt fattiga. Och för dom som är fattiga så är ju detta en lokal som 

 man kan komma till, och man behöver inte låna böcker, men man kan sätta sig och läsa, eller 

 bara vara, eller låna dator och man kan bli sedd. 
 

Samma respondent valde att sammanfatta sina tankar om elevernas återkomst som 

allmänhet som följande; "Det är payback. Om man uppför sig väl som bibliotekarie så 

får man dem tillbaka.". Elevernas återvändande till biblioteket var något jag i viss 

mån kunde bekräfta under mina observationer, då jag särskilt under tidig kväll kunde 

se ett antal barn och ungdomar i grundskoleålder använda sig av bibliotekets tjänster 

och lokaler.  

 

Lokaliseringsfrågan och lokalens betydelse 

Bägge respondenterna verkade vara nöjda med bibliotekets läge i förhållande till 

skolan. De beskrev hur centralt det var att ha en egen ingång i anslutning till den 

inbjudande, öppna ytan i skolans huvudentré. Som skräckexempel nämndes andra 

integrerade folk- och skolbibliotek som respondenterna hade varit i kontakt med där 

lokalen fortfarande kändes som ett renodlat skolbibliotek och var placerad mitt i 

skolan, vilket tvingade allmänheten att virra runt i skolans korridorer för att hitta 

biblioteket. Synligheten utifrån var också en viktig aspekt för bibliotekarierna. De 

beskrev sig vara nöjda med denna, då byggnadens storlek kompenserade för det inte 

helt centrala läget, och då de stora glasfönstren medförde att förbipasserande tydligt 

kunde se att byggnaden inrymde ett bibliotek. I mina observationer kunde jag finna 

stöd för att de flesta biblioteksanvändare verkade bekväma med att gå igenom skolans 

huvudentré för att sedan komma till biblioteket. Undantaget var när skolan höll i 

någon form av möte vid entrén, och biblioteksanvändarna var tvungna att försöka 

passera utan att störa eller hamna i vägen.  

       Gällande lokalens betydelse i relation till samarbetet mellan bibliotek och skola 

verkade mina respondenters åsikter i viss mån skilja sig från varandra. Den ena 
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respondenten talade om lokalens utformning samt placering i skolan som något 

oerhört betydande för bibliotekets samverkan med skolan, medan den andra var noga 

med att påpeka att det också handlade mycket om hur verksamheten är organiserad. 

Bägge verkade emellertid hålla med om att en central placering i skolan, där elever 

och personal ofta passerade, är en faktor i hur väl ett integrerat bibliotek kommer att 

fungera som ett skolbibliotek. 
 

Fallstudie 2: Ortbiblioteket 
 

Generell information om biblioteket 

Ortbiblioteket ligger i en mindre tätort några mil utanför Umeå stad. Tätorten 

inrymmer ungefär 2500 invånare varav betydelsefulla grupper är i synnerhet 

pensionärer och barnfamiljer. Tätorten var kraftigt växande sett till invånarantal fram 

till mitten av 90-talet, men denna ökning har stagnerat något under 2000-talet. 

Biblioteket var tidigare ett renodlat folkbibliotek  inordnat i tätortens centralt belägna 

kommunkontor och flyttades till sina nuvarande lokaler i skolbyggnaden under tidigt 

90-tal. I samband med detta gick biblioteket från att vara ett renodlat folkbibliotek till 

att bli ett integrerat folk- och skolbibliotek. Skolan hade tidigare endast haft ett 

mycket litet, obemannat bibliotek. Flytten innebar också ett något längre avstånd till 

tätortens centrum men detta rör sig endast om några hundra meter från samhällets 

kärna. På skolan går det i nuläget ungefär 400 elever, men som mest har elevantalet 

varit över 600 elever mellan förskola och högstadium. Ortbiblioteket har tre anställda 

som alla arbetar heltid. Det saknas anställda med titeln skolbibliotekarie, men en av 

folkbibliotekarierna har särskilda ansvar gentemot skolan och dess elever. På 

ortbiblioteket fick jag möjligheten att träffa och intervjua två av bibliotekets 

anställda; en folkbibliotekarie och en biblioteksassistent. Dessa hade arbetat på 

biblioteket under sex respektive femton år, och bägge hade tidigare arbetat korta 

perioder på andra bibliotek inom kommunen. Som kompletterande datainsamling 

utfördes även ett sammanhängande observationstillfälle omfattande fyra timmar i 

biblioteketslokalen. Utifrån helheten av den data som insamlats kommer jag nedan att 

redogöra för de aspekter av ortbibliotekets verksamhet som framstod som särskilt 

relevanta i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

 



	
36	

Kort om lokalen 

För att nå biblioteket som ligger på skolans övervåning går man in i en av skolans 

ingångar och därefter upp för två trappor alternativt åker hiss. Parkering finns i direkt 

anslutning till ingången. Vid ingång går man igenom skolans lokaler, men ljud-

isolerande, stängda dörrar till korridorer och andra inre delar av skolan leder till att 

känslan av att vara i en skola blir mindre. När man anländer till bibliotekets entré 

möts man av ett avlångt rum med tidskrifter, aviserade medier, kopiator, och filmer på 

den ena långsidan, utlånings- och återlämningsautomater på den andra, samt en liten 

informationsdisk och passagen till bibliotekets inre delar på den motsatta kortsidan. 

Mitt i entrén finns ett avlångt bord med ett antal stolar för att läsa tidningar. Vid 

ingångens kortsida återfinns bibliotekets toalett, en informationstavla med poster från 

olika föreningar och evenemang, samt ytterligare en dörr mot skolans inre delar.  

       I anslutning till ena sidan av entréytan finns en ingång till vad som tidigare var ett 

rum för referenslitteratur, men som nu är ett rum med SmartBoard och ett större, 

avlångt bord med stolar som används för bibliotekets olika verksamheter och även 

kan bokas av olika föreningar. I detta rum återfinns en vägg med utställnings-

möjligheter. Bibliotekets tredje rum nås genom att gå rakt igenom entrén och förbi 

informationsdisken. I detta rum samsas majoriteten av bibliotekets bestånd. Det som 

kommer först i detta rum är en avdelning för barn- och ungdomsböcker. I denna 

avdelning finns det en liten bänk med bilderböcker för de minsta, barnfakta och ett 

arbetsbord för de lite större, samt ungdomslitteratur och två långa soffor för 

ungdomarna. Längre in i rummet finns skön- och facklitteraturen för de vuxna 

biblioteksanvändarna, och i ett av rummets hörn finns ett antal stolar och fåtöljer. I 

anslutning till rummet finns även ett mindre rum, som av bibliotekarierna kallas för 

"dataskrubben". I detta rum finns två sittplatser med två datorer varav en är dedikerad 

till släktforskning; rummet måste bokas för att användas och åldersgränsen för detta 

är 18 år.  

       Biblioteket är sparsamt inrett och många av möblerna är av något äldre modeller 

och stilar. Bokhyllorna är höga och tar upp i särklass störst andel yta i bibliotekets 

inre rum; sittmöjligheter och arbetsplatser finns tillgängliga, men är något begränsade 

i antal, och av fyra användardatorer är det två som kan användas av skolans elever. På 

hyllorna är många böcker frontade, särskilt på barn- och ungdomsavdelningen. 

Väggarna och biblioteket i övrigt saknar i hög mån utsmyckning utöver frontningen 

av böcker, bland annat på grund av ett stort antal fönster längs rummets väggar, men 
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det finns några tavlor på en pelare i bibliotekets barnavdelning, samt några 

utklippsfigurer av kända barnbokskaraktärer hängande från taken. Biblioteket är 

påtagligt väl upplyst både från taket och genom extra spotlights på vissa av hyllorna. 

 

Möten över generationsgränserna – möjligheter och svårigheter 

Även på ortbiblioteket var mötena återkommande centralt i samtalet med mina 

respondenter. En av dessa berättade följande i relation till möjligheterna i integrerad 

biblioteksverksamhet;  

 
 Också den här stora vinsten av alla möten som blir i och med att du har flera 

 användargrupper. Kommer det pensionärer under dagen får de ju träffa skolelever, det blir ju 

 ett annat möte än om det hade varit på ett renodlat [folk- eller skolbibliotek] då det är i vissa 

 åldrar barn inte är så mycket på biblioteket. Men nu blir det ju dom här mötena hela tiden, 

 det kommer en klass och sen så kommer det in barnvagnar. Alla möten är en fantastisk grej 

 och att man aldrig vet vad man ska hjälpa till med under dagen. Det är hela spannet. 
 

I relation till detta gjorde den andra respondenten följande tillägg;  

 
 Pedagogerna kan man ju också se, när det kommer dom större [eleverna] och 

 förskolepersonalen är här så kan dom utbrista; "hej där, vad stor du har blivit". Den där 

 biten, det följer med så långt upp i åldrarna att dom känner igen varandra också. Jag tror det 

 blir en trygghet det där.  
 

Respondenterna valde vidare att karaktärisera ortbiblioteket som en viktig träffpunkt i 

samhället, en plats där dess invånare kan mötas. I relation till möten över 

generationsgränserna beskrev bibliotekarierna entusiastiskt hur det funnits en 

bokcirkel på biblioteket där en pensionärsförening tillsammans med en skolklass läst 

samma böcker och därefter diskuterat dem. Vidare förmedlade respondenterna hur de 

tänkte att tätortens ringa storlek innebar större möjligheter till givande möten på 

biblioteket. De beskrev också att det fanns biblioteksanvändare som vände sig till 

biblioteket till synes i enkom för den sociala interaktionen som erbjuds. Gällande 

frågan huruvida vuxna låntagare ibland behöver säga till barnen förklarade 

bibliotekarierna att de gör sitt bästa att se till att det inte blir låntagare som får ta den 

konfrontationen, men också att det någon gång kan ha hänt att det ändå har blivit så. I 

helhet beskriver respondenterna att biblioteket på senare tid har blivit mycket lugnare 
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då elevantalet nästan minskat med en tredjedel. När eleverna var som flest hade både 

skolans och bibliotekets anställda ibland upplevt att det hade varit lite svårt att hinna 

hålla koll på eleverna. I relation till detta hade lärare blivit ombedda att sitta i 

biblioteket bara för att det skulle synas att det fanns en vuxen i biblioteket förutom 

bibliotekarierna, som ofta kunde vara för upptagna för att hinna se allting. Men i och 

med nedgången i elevantal och tillkomsten av en väl fungerande cafeteria beskrev 

respondenterna att det blivit betydligt lugnare på skolan och på biblioteket, och att 

eleverna i högre grad har ställen att sitta på i sina olika gruppkonstellationer.    

       Under observationstillfället på biblioteket blev förutsättningarna för möten på 

ortbiblioteket bekräftade, då det under dagens gång kom och gick biblioteksanvändare 

över hela spannet från 0 – 80 år. Samspelet mellan användargrupperna var för det 

mesta till synes ganska oproblematiskt, då majoriteten av de vuxna biblioteks-

besökarna befann sig förhållandevis kort tid i bibliotekets lokaler. I de fall vuxna och 

elever kände varandra hälsade de artigt, och eleverna anpassade i regel sina beteenden 

utifrån miljön och de personer som fann sig inom denna. Den enda incident som 

skedde gällande samspelet mellan elever och allmänhet var när en äldre man av 

misstag råkade avbryta en läsgrupp med lågstadieelever som hade placerat sig i ett 

hörn av bibliotekets vuxendel, men detta var ganska harmlöst och bibliotekarien var 

snabb med att vänligt men bestämt påpeka att barnen behövde få läsa ifred. 

 

Att låta barn vara barn, och att behöva säga till 

En annan central sak som jag var intresserad att få veta mer om var hur ortbiblioteket 

hade arbetat med sin barnavdelning samt huruvida denna var avskild från bibliotekets 

andra delar för att hindra barnens eventuella tendenser till springande bland hyllorna. 

Angående detta beskrev respondenterna hur de såg på barnens lekfullhet i biblioteket 

som något ofrånkomligt och ganska harmlöst. Vidare ansåg de att tillgänglighet för 

rullatorer och dubbelvagnar gick först och var viktig att behålla om än den kunde få 

konsekvenser i form av att det fanns rymliga gångar för barnen att springa i. Snarare 

beskrev respondenterna att det var de äldre barnen man ibland kunde säga åt, till 

exempel när de kommit till biblioteket i syftet att låna en bänkbok men att det istället 

blir spring och lek. När det kommer till de minsta barnen fanns det ett stort 

överseende. En av bibliotekarierna valde att förklara det på följande vis;  

 

 



	
39	

 Det är snarare om det är väldigt mycket småbarn i lokalen som vi kan säga till eleverna för 

 att dom inte ska råka springa över någon liten. Men dom är så fina ungdomarna här, så det 

 händer nästan aldrig något sådant. Det märks ju här att de är färre än det har varit tidigare. 

 Det har varit mycket högre tryck när elevantalet var som högst. Då fanns det så ont om plats 

 att vara på, så då kunde vi vara lite less på dem, men det upplever jag inte idag.  
 

Den uppfattning jag fick under mina observationer var att det, som bibliotekarierna 

hade antytt under intervjun, faktiskt var de lite äldre eleverna som mest bidrog till den 

stundtals höga ljudnivån i biblioteket. Detta var mest påtagligt under lunchtid, när det 

kom in ett stort antal elevgrupper som upptog nästan samtliga av bibliotekets 

sittplatser, samt i de fall när en helklass kom för att låna bänk- och fritidsböcker. 

 

Ovilja att återvända till skolan efter skoldagens slut 

Kopplat till hur lokaliseringen till skolan påverkar elevernas användande av tätortens 

bibliotek utanför skoltid, så upplevde bägge respondenter att det inte var särskilt 

vanligt med elever som kom tillbaka som allmänhet. Det beskrevs att biblioteket 

brukade ha lite lovaktiviteter, och att det då var elever från låg- och mellanstadiet som 

framförallt hade deltagit. Den ena bibliotekarien redogjorde vidare för situationen på 

följande sätt; "Vi har väl inte jättemånga [elever] som är här på kvällarna. Det kan 

man väl säga är en nackdel med att biblioteket ligger i skolan, det blir litegrann 

"skola" för eleverna att gå på biblioteket också." varefter den andra bibliotekarien 

tillade; "Ja, man vill inte tillbaka till skolan efter att man har slutat för dagen. Men 

yngre eleverna kommer ju, allra helst dem som har yngre syskon kommer ju med sina 

föräldrar. Men just det här med elever som är gamla nog att gå själv, då kanske det 

inte är här dom är mest.". 

 

Tillgänglighet och läsro för de äldre 

Då ortbiblioteket är ett lokalmässigt litet integrerat folk- och skolbibliotek var jag 

särskilt nyfiken på hur man hade arbetat med att skapa läsro för allmänheten under 

skoldagarna. Något som väckte mitt intresse var faktumet att bibliotekets tidskrifter, 

och yta för att läsa tidskrifter, var placerad i entrén just innanför de två separata 

ingångarna. Utifrån intervjun med bibliotekarierna samt observationen i lokalen 

tyckte jag mig kunna urskilja att anledningen till den något okonventiella placeringen 

dels handlade om tillgänglighet. Tidskriftsdelen, som främst användes av äldre 
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biblioteksanvändare, var den enklaste delen att nå i biblioteket samt den i närmast 

anslutning till informationsdisken, toaletten, och utlånings- och återlämnings-

automaterna. Men placeringen av tidskrifterna tycktes också handla om att det helt 

enkelt inte fanns utrymme i bibliotekets inre delar. Tidskriftsytan verkade vidare vara 

ett populärt tillhåll för många av bibliotekets användare. Mina egna upplevelser av att 

använda sittplatserna var dock att det kanske skulle vara ganska svårt att uppnå någon 

arbets- eller läsro, då ljudnivån var ganska hög i jämförelse med bibliotekets inre 

delar, och elever och biblioteksbesökare passerade kontinuerligt fram och tillbaka 

genom den ganska smala entrén. Samtidigt märkte jag att det var vanligt att elevernas 

samtal, som haft en viss typ av karaktär i korridoren utanför biblioteket, i många fall 

förändrades och i viss mån dämpades när de märkte att en vuxen, obekant person satt 

och läste en tidning i bibliotekets entré. Möjligtvis bidrog de vuxna besökarnas 

användande av det som bibliotekarierna kallade för "tidningshallen" alltså till att 

skapa någon form av lugnande, eller kanske rent av respektingivande, effekt i 

inledningen till elevernas biblioteksbesök, om än detta i viss mån tycktes ske på 

bekostnad av läsro. 

 

Jämförelse mellan de två biblioteken 

Lämpligheten av att jämföra undersökningens två fall är diskutabelt eftersom det 

handlar om två olika bibliotek med i hög mån skilda målgrupper, ramfaktorer, och 

organisation. Men samtidigt handlar det om två verksamheter som befinner sig ganska 

nära varandra, åtminstone geografiskt och åldersmässigt sett. Utifrån detta ser jag ett 

intresse av att resonera kring i vilken grad de två biblioteken har tänkt på likartade 

respektive olika sätt kring verksamhetsformen och de lokalanpassningar som utförts i 

relation till att fungera väl som ett integrerat folk- och skolbibliotek. Om vi börjar 

med att se till lokalens generella utformning och inredning så var skillnaden mellan 

stadsdelsbiblioteket och ortbiblioteket påtaglig. Detta var särskilt intressant i och med 

att åldern på bibliotekslokalerna endast skilde sig åt med drygt ett decennium, då 

ortbiblioteket flyttade in i sina nuvarande lokaler under 90-talet och stadsdels-

biblioteket under 00-talet. Trots detta var stadsdelsbibliotekets lokaler starkt präglade 

av den samtida arkitektoniska trenden med ljusa, öppna lokaler, medan ortbiblioteket 

var en mer traditionell bibliotekslokal med lägre takhöjd och högre bokhyllor. 

Grunderna till denna märkbara skillnad mellan bibliotekslokalerna kan vara många, 
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men en potentiell faktor kan ligga i faktumet att stadsdelsbiblioteket inordnades i en 

helt ny byggnad medan ortbiblioteket var en påbyggnad i tätortens befintliga, äldre 

grundskola. Vidare tycks det också i ganska hög grad ha kunnat vara en 

kostnadsfråga, eftersom ortbiblioteket byggdes ovanpå skolan i samband med en 

planerad takrenovering och detta sannolikt fastställde vissa gränser för bibliotekets 

storlek och planlösning, gränser som stadsdelsbibliotekets arkitekt till synes inte 

behövt förhålla sig till i samma utsträckning. Olika resurser kunde också urskiljas i 

hur biblioteken arbetade med möblemang och andra former av inredning, och kan i 

grunden sannolikt härledas till den vitt skilda storleken på bibliotekens upptagnings-

områden.  

       En annan intressant skillnad mellan biblioteken var hur mina respondenter talade 

kring hur lokaliseringen till skolan påverkat elevernas användande av biblioteken. 

Medan stadsdelsbibliotekets anställda tycktes se att bibliotekets plats i skolan 

medförde att eleverna i hög grad använde sig av det även utanför skoltid, så upplevde 

bibliotekarierna på ortbiblioteket att situationen var den motsatta: faktumet att 

biblioteket var en del av skolan kunde medföra en ovilja att återvända efter dagens 

slut. Bägge argument tycks inneha logik och trovärdighet. Men de olika upplevelserna 

om situationen är intressanta, då det öppnar upp för en till synes ganska komplex 

fråga som stora delar av forskningen på området har missat: huruvida elevernas 

benägenhet att vara "allmänna" biblioteksanvändare under sina skolår påverkas 

positivt eller negativt av att integrera filialbiblioteket med skolbiblioteket. Sett 

specifikt till denna jämförelse kan grunden till de olika situationerna, åtminstone till 

viss del, tänkas ligga i socioekonomiska och även sociokulturella aspekter i relation 

till hemsituationen. Har eleverna datorer hemma? Har eleverna möjligheten att avskilt 

få plugga i lugn och ro hemma? Känner sig eleverna trygga, förstådda, och sedda i 

hemmet? Är svaret ja på samtliga av dessa frågor kanske nödvändigheten och lusten 

till biblioteksbesök utanför skoltiden blir mindre än om något eller några av dessa 

behov inte tillfredställs i hemmet. Sedan kan det givetvis finnas ytligare faktorer, som 

bibliotekets lokalisering i förhållande till hemmet samt vilka tjänster och aktiviteter 

som biblioteket erbjuder.  

       Men det fanns också många likheter i hur respondenterna på respektive bibliotek 

tänkte kring integrerad folk- och skolbiblioteksverksamhet. Samtliga respondenter 

uppfattade de oväntade mötena mellan allmänhet och elever, och mellan 

generationerna, som den kanske mest centrala möjligheten i verksamhetsformen. 
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Andra identifierade möjligheter med integrerad biblioteksverksamhet i gemensam 

lokal som var återkommande vid bägge bibliotek var att kunna ha mer generösa 

öppettider, samt att kunna ha ett gemensamt bestånd som både skolans elever och 

allmänheten får nytta av. Eventuella nackdelar med integrerad biblioteksverksamhet 

som återkom vid intervjuerna på bägge bibliotek var i första hand att ljudnivån ibland 

var högre än önskvärt, och detta beskrevs som ett i viss mån ofrånkomligt problem 

med tanke på begränsad lokalstorlek och besökare från alla åldersgrupper. En annan 

nackdel som identifierades var hur flytten till skolan också hade inneburit en 

placering längre från samhällets centrum.  
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6. CENTRALA OMRÅDEN VID LOKALANPASSNING 

Denna avslutande del av uppsatsen kommer att utifrån insamlade data och tidigare 

forskning att redogöra för de fem områden som identifierats som särskilt centrala när 

det handlar om lokalanpassning av integrerade folk- och skolbibliotek. I samband 

med detta kommer även relationen mellan tidigare forskning på området och studiens 

resultat att diskuteras.  

       I stora delar av den tidigare forskning jag tagit del av på området integrerade 

folk- och skolbibliotek framställs en bild av verksamhetsformen och dess lokaler som 

något komplext och i ganska hög grad präglat av olika former av svårigheter. Bland 

annat skriver Statens kulturråd återkommande i sina utredningar och utvärderingar om 

hur de integrerade biblioteken ofta är något som är bra för skolan men samtidigt 

missgynnar samhället, något som finner stöd i Irene Erikssons (2000) resonemang i 

relation till bristfällig samordning mellan skola och bibliotek. Liknande argument 

framförs också av Louise Limberg (2000) när hon talar om motsättningarna mellan 

skol- respektive folkbibliotekens skilda uppdrag och profilering. De centrala 

svårigheterna med integrerade bibliotek tycks alltså i forskningen ofta beskrivas vara 

samordning och organisation mellan två tänkta parter; folkbiblioteket och skolan.  

       När jag frågade bibliotekarierna på ort- respektive stadsdelsbiblioteket kring 

eventuella svårigheter och negativa aspekter som upplevdes i relation till 

verksamhetsformen var det emellertid sällan som respondenterna hade särskilt mycket 

att säga. På bägge biblioteken verkade personalen trivas bra med att vara integrerade,  

och vidare uppleva att samordningen med skolan samt balansen mellan folk- och 

skolbiblioteksuppdraget fungerade genomgående väl. Om än positivitet och viljan att 

vara trogen den egna arbetsplatsen kan i någon mån vara förklaringar till 

bibliotekariernas uttryckta inställning till verksamhetsformen så kan också en 

godartad utveckling ha skett under de dryga tjugofem åren sedan Statens kulturråds 

senaste utredning av landets integrerade bibliotek. Men samtidigt som samordning 

och organisation fungerar till synes väl på de två integrerade folk- och skolbibliotek 

jag undersökt så finns inte belägg för att uttala sig om hur väl detta fungerar på andra 

integrerade bibliotek inom regionen, landet, eller världen. 

     Sett till andra aspekter som togs upp i den tidigare forskningen, fanns det en del 

som överensstämmer med den insamlade datan. På ortbiblioteket beskrevs bland 

annat möjligheten till ett delat bestånd, som både skola och allmänhet kan använda, 
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som en central fördel med verksamhetsformen, vilket är ett argument som uttrycks av 

både Statens kulturråd (1991), Louise Limberg (2000), samt Karen Dornseif (2001). 

På stadsdelsbiblioteket talades det mycket om betraktandet av biblioteksanvändarnas 

beteenden, och vidare användes begreppet "rörelsemönster" av bibliotekarierna i 

relation till att iaktta och förstå dessa. Stadsdelsbibliotekets anställda resonerade kring 

att skapa avgränsningar genom möbler och inredning som är fysiskt restriktiva, som 

till exempel bokhyllor, respektive psykiskt restriktiva, som till exempel mattor. Detta 

går att koppla till Dan Locktons (2016-12-09) redogörelse för begreppet disciplinär 

arkitektur. Bägge bibliotekens anställda identifierade även möjligheter till utökade 

öppettider och gränsöverskridanden möten som tydliga fördelar med verksamhets-

formen, vilket är återkommande argument i stora delar av den tidigare forskningen 

(Statens Kulturråd 1991, 1981; McNicol 2006; Hasselrot 2002). 

       Ett centralt mål med denna studie var att utifrån tidigare forskning och empiri 

identifiera områden av särskild relevans i relation till att anpassa en bibliotekslokal till 

integrerad folk- och skolbiblioteketsverksamhet. Resten av detta kapitel kommer att 

tillägnas en redogörelse av de fem faktorer som jag urskilt vara i synnerhet 

viktiga, samt även för att kort diskutera hur dessa skulle kunna tillämpas i ett bredare 

perspektiv. I den mån det är möjligt har jag prioriterat områden som inte uttömmande 

behandlats i tidigare studier på området.  

       De fem områden som har identifierats är: skapandet av barriärer; biblioteks-

lokalen i ständig förändring; möjligheter till generationsöverskridande möten – och 

möjligheter att undvika dem; lokaliseringen till skolan och dess effekt på elever som 

biblioteksanvändare; samt bibliotekariernas inflytande inför lokalanpassningar. 

 

Skapandet av barriärer 

Under min intervju på stadsdelsbiblioteket talade mina respondenter mycket om 

skapandet av olika typer av barriärer för att nå ett önskvärt beteende och rörelse-

mönster hos sina användare. När barnen hade sprungit för mycket i bibliotekets 

öppna, ganska lyhörda, lokaler valde bibliotekarierna att flytta runt bokhyllorna för att 

fysiskt begränsa möjligheterna till detta, samt lägga till mattor och sittmöjligheter för 

att inbjuda att sätta sig ner i barnavdelningen och hålla sig inom dess synliga och 

osynliga gränser. Jag tänker mig att behovet att skapa fysiska och psykiska barriärer 

är något som blir allt mer centralt för integrerade folk- och skolbibliotekslokaler, 

kanske särskilt utifrån trenden med öppna, gemensamma lokaler som vitt skilda 
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målgrupper måste samsas om. Om än detta kan tänkas gälla för alla bibliotek som ska 

serva en stor variation av målgrupper så tror jag att det kanske blir särskilt viktigt för 

integrerade bibliotek; då dessa, till skillnad från till exempel folkbibliotek och 

universitetsbibliotek, i högre grad används av barn och ungdomar i skolåldern. 

Kanske kan arkitektoniska teorier relaterade till rörelsemönster, som till exempel Dan 

Locktons (2016-12-09) användande av begreppet disciplinär arkitektur, komma till 

användning när det handlar om att förstå hur olika typer av barriärer kan uppföras och 

hur detta kan påverka de olika biblioteksanvändarnas beteenden. Att kunna skapa 

barriärer kräver dock resurser och vidare möblemang som förhållandevis enkelt kan 

förflyttas. Jag kan även tänka mig att denna typ av anpassningar kräver ett visst 

disponibelt utrymme i lokaler då det inte tycks vara helt enkelt att flytta om större 

hyllor eller andra typer av möblemang i de mest trångbodda av bibliotek. 

 

Bibliotekslokalen i ständig förändring 

En annan aspekt som visade sig vara centralt i mina fall var att betrakta biblioteket 

och dess lokaler som något i ständig förändring. Respondenterna talade om hur det är 

viktigt att fortlöpande betrakta användarnas beteenden och rörelsemönster i lokalerna 

och anpassa sig därefter, ett uttalande som i viss mån kan kopplas till Statens 

kulturråds (1981) mer generella beskrivningar kring ett anpassningsarbete som bör 

ske under prövning och omprövning. Bibliotekarierna talade även mycket om hur 

rörelsemönster är något oerhört svårt att förutse, och att iakttagelse därmed blir ett 

viktigt verktyg när det handlar om att förstå hur lokalerna används och i vilken mån 

utförda anpassningar når den tänkta måluppfyllelsen. Det tycks utifrån detta inte gå att 

tala om någon bestående utformning som är den enskilt bästa eller rätta, utan att 

lokalens utformning och möblering är något dynamiskt som bör anpassas efter 

rådande behov samt för att på ett väl fungerande sätt svara mot målgrupper som i sin 

tur också befinner sig i konstant förändring. Bland annat visade mina fall på hur en 

varierande andel barn i bibliotekens upptagningsområden innebar att barn- och 

ungdomsavdelningarna hade behövt utökas eller förminskas med tiden för att 

återspegla de aktuela behoven. Jag uppfattar vidare att den tidigare forskningen på 

området inte i tillräckligt hög grad resonerat kring de dynamiska aspekterna av 

bibliotekslokalens utformning, utan åtminstone delar av den ibland snarare råkat 

hamna i beskrivningar kring jakten på en perfekt, bestående lokalutformning. Sett till 

de förutsättningar som krävs för att tillåta en bibliotekslokal att befinna sig i ständig 
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omformning så hänger dessa i hög grad samman med vad som behövdes för att kunna 

skapa barriärer; det handlar om resurser, utrymme, och kanske främst möbler som 

tillåter sig att förflyttas, till exempel bokhyllor som står på hjul eller bord, stolar, och 

fåtöljer som inte väger allt för mycket eller är fästa i golvet. Vidare tänker jag mig att 

bibliotekarierna måste få tid att hinna iaktta användarbeteenden och 

rörelsemönster, samt en stor frihet att få göra anpassningar i lokalen vid behov. 

 

Möjligheter till generationsöverskridande möten – och möjligheter att undvika dem 

Sett till möjligheterna med integrerad biblioteksverksamhet var mötena kanske det 

enskilt mest förekommande både i mina intervjuer på biblioteken och i den tidigare 

forskningen på området som jag tagit del av. Biblioteket som institution beskrivs ofta 

som en plats för möten över gränserna då skilda målgrupper använder sig av samma 

lokal utifrån varierande behov och syften. Givetvis sker möten i stor utsträckning 

även på renodlade folk- och skolbibliotek, men när det kommer till integrerade folk- 

och skolbibliotek sker i högre grad ett möte mellan skolans värld och det omgivande 

samhället. Möjligheterna i denna typ av möten tycks vara många. På stadsdels-

biblioteket talades det om biblioteksanvändare från allmänheten som kunde säga till 

eleverna när de inte betedde sig önskvärt, samt om att skolan får fler vuxna i sina 

lokaler vilket det råder stora behov av. På ortbiblioteket talades det om hur man utfört 

samarbeten mellan eleverklasser och pensionärsföreningar där oväntade möten skett 

över generationsgränserna med goda resultat, och jag kunde även observera hur vuxna 

låntagares närvaro i lokalerna hade en till synes lugnande effekt på eleverna. Och 

enligt betydande delar av den tidigare forskningen, bland annat i Titti Hasselrots 

(2002) idébok, ges eleverna i det integrerade biblioteket en värdefull möjlighet att få 

möta samhället, och de yngre barnen att få möta skolvärlden. Sammanfattningsvis 

tycks mötena, och kanske i synnerhet de generationsöverskridande mötena mellan 

skolans elever och vuxna biblioteksanvändare, beskrivas som en väldigt positiv och 

meningsfull möjlighet i relation till integrerad folk- och skolbiblioteksverksamhet. 

Men om än jag tydligt ser fördelarna med dessa möten kan jag också urskilja ett 

behov att fundera huruvida de faktiskt kan sägas vara uteslutande positiva. Mina 

insamlade data indikerar att det är viktigt att skapa möjligheter till generations-

överskridande möten, men också möjligheter till att undvika dem. Mötet med skolans 

värld och elever bör av flertal anledningar inte vara obligatoriskt för den vuxna 

folkbiblioteksanvändaren. Bland annat kan en användare, av olika skäl, uppfatta mötet 
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som något påfrestande (e.g. McNicol 2006). Det kan finnas besökare som kommer till 

biblioteket för att få lugn och ro, och mötet med skolans barn och ungdomar kan visa 

sig vara ett problem i detta strävande i och med den höga ljudnivån som dessa kan 

medföra. På både ortbiblioteket och stadsdelsbiblioteket verkade man i viss mån ha 

tänkt över detta då det fanns tydliga områden där vuxna användare kunde söka sig för 

att få vara ifred. Stadsdelsbiblioteket hade väl avgränsade avdelningar för studie- och 

läsro beläget så långt bort som möjligt från barn- och ungdomsavdelningarna, och 

ortbiblioteket hade ett litet rum där endast biblioteksanvändare över 18 år kunde boka 

in sig. I mina observationer på biblioteket verkade mötena emellertid sällan vara 

något negativt, men jag kunde samtidigt se tillfällen där det inte var helt okomplicerat 

att samsas i lokalen. Exemplen inkluderar: när elever tog utrymme och förde 

högljudda samtal i bibliotekens studie- och läsavdelningar; när skolans 

informationsmöte hamnade ivägen för biblioteksanvändarnas passage genom 

ingången; samt när en vuxen låntagare råkade hamna ivägen för en pedagogisk 

biblioteksaktivitet. 

 

Lokaliseringen till skolan och dess effekt på elever som biblioteksanvändare 

Ett annat område som jag uppfattar att den tidigare forskningen på området beskrivit 

något för enkelriktat är frågan om hur folkbibliotekets lokalisering till skolan påverkar 

elevernas biblioteksanvändande utanför skoltiden. Utifrån mina två fall visade sig 

svaret på frågan vara något tudelat. Vid stadsdelsbiblioteket uppfattade man att 

bibliotekets placering i skolan hade goda effekter på elevernas biblioteksanvändande 

på kvällar, helger, och lov. Respondenterna resonerade kring hur eleverna bekantade 

sig med biblioteket och dess anställda under dagarna och kände sig därmed bekväma 

med att vara biblioteksanvändare även utanför skoltiden. Uppfattningen kring detta på 

ortbiblioteket visade på motsatsen, att lokaliseringen till skolan kunde tänkas ha i viss 

mån negativa effekter på elevernas användande av biblioteket efter skoldagens slut. 

Ortbibliotekets anställda resonerade kring hur det kanske fanns en ovilja hos eleverna 

att återvända till skolan efter dagens slut, och eftersom biblioteket var inplacerat i 

skolbyggnaden så var det ganska sällan eleverna, särskilt de lite äldre, återvände som 

allmänhet. Anledningarna till de olika upplevelserna kring samma fråga kan, som jag 

tidigare varit inne på, vara många, men båda är verkliga situationer som pekar på att 

det kanske inte är helt enkelt att förutse hur elevernas möjligheter att bli 

biblioteksanvändare utanför skoldagarna påverkas av bibliotekets lokalisering till 
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skolan. Jag kan emellertid inte dra några generella slutsatser kring hur situationen i 

relation till denna fråga ser ut på andra bibliotek i regionen eller i landet, men utifrån 

mina två fallstudier kan jag urskilja ett behov till djupare utredning av hur 

lokaliseringen av ett integrerat bibliotek till skolbyggnaden kommer att påverka dess 

elevers sannolikhet att bli biblioteksanvändare även utanför skoltiden. 

 

Bibliotekariernas inflytande inför lokalanpassningar 

Det avslutande området som jag har urskilt som centralt i relation till att anpassa en 

bibliotekslokal till integrerad folk- och skolbiblioteksverksamhet är ett som jag 

hoppas är nästintill en självklarhet, men är rädd för att det i verkligheten inte alltid är 

det. Detta handlar om att ge bibliotekarierna inflytande i processen att utforma och 

anpassa en lokal för integrerad biblioteksverksamhet. Detta kanske är allra mest 

centralt när en helt ny lokal ska byggas eller när biblioteket ska genomgå mer 

omfattande renovering eller ombyggnation, men också när det gäller mindre, 

fortlöpande anpassningar. Det som min empiri har pekat på är att arkitektoniska beslut 

och visioner inte alltid är helt samstämmiga med vad som krävs för en väl fungerande 

bibliotekslokal, och att det skulle finnas mycket att vinna på att i högre grad lyssna på 

bibliotekets anställda inför en flytt, sammanslagning, eller annan mer omfattande 

förändring. Bibliotekarier tycks ofta bära på mycket kunskap och resonemang dels om 

den egna verksamheten men också mycket om vad som krävs av bibliotekslokaler 

mer generellt, en expertis som kanske inte alltid finns hos en arkitekt ifall denna inte 

är specialiserad på att just bygga bibliotek. Genom att ta vara på denna kunskap som 

finns hos bibliotekets anställda skulle sannolikt många kostsamma, problematiska, 

och onödiga misstag kunna undvikas i processen att utforma en lokal för att bedriva 

ett väl fungerande integrerat folk- och skolbibliotek. 
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6. SAMMANFATTANDE AVSLUTNING 

Mitt mål med denna studie var att undersöka hur två integrerade folk- och skol-

bibliotek inom Umeåregionen anpassats till verksamhetsformen i relation till deras 

lokaler och hur detta kommit att återspeglas i hur biblioteksanvändarna rör sig inom 

och använder sig av biblioteket. De frågor som formulerades som vägledning för att 

uppnå detta mål rörde hur bibliotekens anställda resonerade kring anpassningar, 

möjligheter, och svårigheter, hur väl dessa resonemang återspeglades i biblioteks-

användarnas beteenden, samt huruvida det utifrån den tidigare forskningen och de två 

fallstudierna går att urskilja några särskilda områden eller riktlinjer av betydelse i 

relation till att anpassa en bibliotekslokal till integrerad folk- och skolbibliotekets-

verksamhet.  

       Gällande studiens första fråga fick jag under mina intervjuer på de två biblioteken 

ta del av bibliotekariernas resonemang kring hur lokalen anpassats samt vilka 

möjligheter och svårigheter som upplevts i relation till detta. Dessa resonemang 

visade sig vidare i viss mån skilja sig mellan de olika biblioteken då verksamheterna 

bedrivs utifrån olika organisationer, resurser, och strategier. Medan stadsdels-

biblioteket beskrev ett fortlöpande arbete där lokalen var i ständig förändring och 

anpassning gentemot dess målgrupper så var ortbiblioteket något mer passivt och 

tillfreds med lokalens utformning. Något som däremot var gemensamt och till synes 

väldigt centralt var resonemang kring hur integrerad biblioteksverksamhet i 

gemensamma lokaler möjliggör värdefulla möten mellan olika användargrupper, 

och kanske särskilt mellan skolans värld och det omgivande samhället. Även 

uppfattade svårigheter var till viss grad gemensamma för bägge bibliotek; åtminstone 

gällande problem med för höga ljudnivåer och hur lokalisering till skolan inneburit en 

flytt längre från samhällets kärna.  

       Gällande studiens andra frågeställning, om hur väl bibliotekariernas resonemang 

och återgivelser återspeglades i biblioteksanvändarnas beteenden, kunde jag genom 

att jämföra intervjuerna med observationerna urskilja att mina respondenter i hög grad 

var medvetna och iakttagande av sina låntagare och deras aktivitets- och rörelse-

mönster, samt att utförda åtgärder till synes oftast lett till önskvärda resultat. Det enda 

bristande i överensstämmelsen mellan intervjuer och observationer handlade om hur 

respondenterna i ett fåtal fall tenderade att förminska upplevda problem med lokalen.  

       Den tredje och sista frågeställningen handlade om att försöka urskilja centrala 
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områden i relation till lokalanpassningar för integrerad folk- och skolbiblioteks-

verksamhet. De områden som jag identifierade vara av särskild betydelse utifrån mina 

insamlade data och i viss mån även den tidigare forskningen på området var: 

skapandet av fysiska och psykiska barriärer i lokalen; att fortlöpande anpassa och 

förändra lokalens utformning; att skapa möjligheter för generationsöverskridande 

möten men också möjligheter att undvika dessa; att fundera hur lokaliseringen 

påverkar elevernas biblioteksanvändande på sin fritid; samt slutligen hur bibliotekets 

anställda bör ges inflytande i bibliotekslokalens planering och fortlöpande 

utformning.  

       Sett till mitt övergripande syfte med denna studie upplever jag att en bättre 

förståelse över hur studiens två bibliotek arbetat med att anpassa sina lokaler till 

verksamhetsformen har uppnåtts. I viss mån har jag även kunnat genom teoretisk 

generalisering resonera kring den fysiska lokalens betydelse för integrerad biblioteks-

verksamhet i bredare termer. Genom att ta del av den tidigare forskningen på området 

och jämföra denna med mina egna insamlade data från stadsdelsbiblioteket och 

ortbiblioteket har jag vidare kunnat resonera övergripande kring hur väl den 

tillgängliga, och i många fall något åldrade, forskningen gällande integrerade folk- 

och skolbibliotek stämmer ihop med den verkliga, samtida situationen på de två 

bibliotek som jag undersökt. Gällande detta kunde jag urskilja att mycket av den 

tidigare forskningen fortfarande var relevant, men att flera av de största problemen 

som beskrivits i tidigare utredningar av verksamhetsformen inte tycktes vara 

applicerbara på undersökningens två fall, vilket i viss mån pekar mot att det kan ha 

skett en positiv utveckling för verksamhetsformen under de senaste två decennierna. 

       Denna uppsats har undersökt hur två olika bibliotek har anpassat sina fysiska 

lokaler med målsättningen att fungera väl som integrerade folk- och skolbibliotek. 

Mitt val att fokusera på just lokalaspekter handlade till stor del om att jag uppfattade 

detta som en i viss mån åsidosatt faktor när det kommer till forskning om integrerad 

biblioteksverksamhet. Jag ser det därmed som väsentligt och önskvärt att 

lokalanpassningar i koppling till integrerade folk- och skolbibliotek är något som 

kommer att bli föremål för vidare forskning på området. Jag tror vidare att var och ett 

av de fem centrala områden som identifierats i studien skulle vara intressant och 

relevant att studera mer djupgående. För hur ska ett integrerat bibliotek fungera väl i 

sina dubbla uppdrag gentemot skolans elever respektive allmänheten om man inte 

lyckas inom strävandet att skapa ett rum för två? 
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BILAGA: INTERVJUGUIDE 
Inledning: Inom denna studie försöker jag djupare förstå vilka förutsättningar, 

utmaningar, och möjligheter som finns i att bedriva integrerad biblioteksverksamhet – 

och hur olika bibliotek har valt att arbeta inom och anpassa sig till verksamhets-

formen. De frågor som jag kommer att ställa handlar framförallt om hur ni jobbar på 

just ert bibliotek, om än jag också är intresserad av lite mer allmänna resonemang 

kring integration och samverkan i bibliotek. Jag kommer att börja med några 

inledande frågor om [biblioteket] och er yrkesroll, och sen fråga mer specifikt om hur 

ni uppfattar och tänker kring verksamhetsformen i koppling till olika faktorer som 

känns relevant för biblioteksverksamhet. Om ni under samtalets gång kommer på 

något annat ni gärna tar upp så är ni givetvis väldigt välkomna att göra det.  

1. Hur länge har du jobbat på biblioteket? 

(Vad är din befattning? Skol- eller folkbibliotekarie?) 

(Har du några särskilda ansvarsområden?) 

2. Har du jobbat på något annat bibliotek innan, i så fall vilket?  

(Vilken biblioteksform?) 

3. Kan du berätta lite om det bibliotek du jobbar på? 

(Hur många skol- respektive folkbibliotekarier jobbar på biblioteket?) 

(Har bibliotek varit ett renodlat skol- eller folkbibliotek tidigare?) 

(Huvudsakliga användargrupper? T.ex. pensionärer, personer med annat modersmål 

än svenska, ungdomar, barnfamiljer) 

5. Integrerade bibliotek handlar ju om att samma bibliotek ska agera som två 

eller fler biblioteksformer, t.ex. folk- och skolbibliotek, i gemensamma lokaler 

och med gemensamt bestånd och personal, men finns det något mer att säga om 

verksamhetsformen?  

(Vad innebär det för just ert bibliotek att vara ett integrerat bibliotek?) 
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6. Ganska många av de studier jag har tagit del av inför denna undersökning ger 

en bild av integrerad biblioteksverksamhet som något ganska svårt att bedriva. 

Bland annat beskrivs olika typer av krockar som kan uppstå när de två 

bibliotekstypernas normer, värderingar, och uppgifter ska mötas inom en och 

samma verksamhet –vilket ibland leder till att den ena bibliotekstypen 

prioriteras framför den andra (oftast skolbiblioteksfunktionen som väger tyngre 

är folkbiblioteksfunktionen. Upplever ni, eller har ni tidigare upplevt liknande 

svårigheter inom erat bibliotek?  

(Har något varit svårt eller funkat dåligt i mötet mellan biblioteksformerna?) 

7. Om vi ser till motsatsen då, är det något som ni upplever har funkat väldigt 

bra med att vara ett integrerat bibliotek? 

(Ser ni några möjligheter i integrerad biblioteksverksamhet som kanske inte finns på 

samma sätt för "vanliga" folk- eller skolbibliotek?) 

8. Hur används biblioteket av skolans elever? 

(Vad gör dom, använder de särskilt vissa delar av lokalen?) 

9. Hur används biblioteket av allmänheten? 

(Vad gör dom, använder de särskilt vissa delar av lokalen?) 

10. Varierar förekomsten av respektive användargrupp under dagen? I så fall, 

hur? 

(Finns det några tider där biblioteket används särskilt flitigt av elever och/eller 

allmänheten?) 

(Uppstår det någon problematik i mötet mellan de två användargrupperna?) 

11. Hur har lokalen anpassats till att vara ett integrerat bibliotek? 

(Har erat bibliotek någon typ av avdelningar kopplade till särskilda användargrupper 

eller handlingar (låna/läsa/studera/skriva ut m.m.)?) 
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(Hur har ni resonerat kring uppställning av böcker och andra resurser?) 

(Har ni tänkt något särskilt gällande placering av möblemang som bokhyllor, stolar, 

och bord?) 

(Har ni jobbat med någon typ av utsmyckning i biblioteket? Hur?) 

(Vad har ni velat uppnå med dessa anpassningar? Anser du att önskade resultat har 

uppfyllts?) 

(Vet du om det har utförts någon mer ombyggnation/renovering medan biblioteket har 

varit ett integrerat bibliotek?) 

(Har ni i så fall varit i kontakt med någon rådgivare, t.ex. interiörsdesigner 

/arkitekt/annat, inför och under denna? Hur har denna kontakt i så fall sett ut?) 

(Vilket inflytande har ni som jobbar på biblioteket haft i detta?) 

(Vilka skillnader har uppstått före/efter ev. ombyggnation/renovering?) 

 

 


