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1 Inledning 

Idag talas det mer om skolbibliotek, lärande, lärprocesser och livslångt lärande 
än någonsin tidigare. Trots detta är skolbiblioteken i Sverige väldigt olika, 
vilket också är det enda som egentligen förenar dem. Vissa skolor saknar helt 
bibliotek eller har några hyllor med böcker i ett förråd som en lärare ansvarar 
över, medan andra har fullt utrustade skolbibliotek med fackutbildade 
bibliotekarier. Vissa skolbibliotek är bemannade ett par timmar i veckan, 
medan andra är bemannade alla dagar. Vi lever i ett ojämlikt Bibliotekssverige 
där många vill satsa mer på skolbiblioteken, men ändå har skolan sällan 
öronmärkta pengar avsedda för just skolbiblioteken.1  

Innan jag hade min praktik var jag övertygad om att jag ville arbeta på ett 
stadsbibliotek, men efter att ha haft min praktik på ett stort stadsbibliotek och 
på små integrerade folk- och skolbibliotek, vet jag nu att jag med största 
sannolikhet vill arbeta på ett skolbibliotek. Det känns därför naturligt att 
studera de skolbibliotek som finns i min hemkommun, Växjö, för att se 
huruvida de skiljer sig åt beroende på vilken nämnd som bär det övergripande 
ansvaret.  

1.1 Disposition 
Först beskrivs syftet med undersökningen, samt den tidigare forskning som 
finns inom ämnet. Under rubriken Bakgrund definieras sedan de centrala 
begrepp som behandlas i denna uppsats. Vidare definieras skolbibliotek och 
dess organisation under rubriken Skolbibliotek, samt att läroplaner och 
styrdokument beskrivs. Därpå följer en beskrivning av den teori och den metod 
som använts i uppsatsen. Efter detta följer kapitlet Resultat och analys där 
resultaten av undersökningen redovisas och analyseras. Uppsatsen avslutas 
med en diskussion kring resultatet samt en sammanfattning.  

                                                 
1 Steinsaphir, Marianne & Stenkund, Annika (2002), ”Vem tar ansvar för skolbiblioteken?”, s. 3–4 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att beskriva egenskaperna hos 
skolbiblioteken i Växjö kommun och undersöka eventuella skillnader mellan 
dem.  

I Växjö är inte alla skolbibliotek ordnade under samma nämnd. Ungefär 
hälften av skolbiblioteken verkar enbart som skolbibliotek och hör till skol- 
och barnomsorgsnämnden. Organisationen som ansvarar för dessa 
skolbibliotek kallas Skolbiblioteksforum.2 Resterande skolbibliotek hör till 
kulturnämnden, och verkar som integrerade folk- och skolbibliotek. Därför blir 
Växjös skolbiblioteksverksamhet extra intressant att studera.  

Undersökningen utgår från grundad teori där man inte bör formulera 
frågeställningar innan undersökningens början. Formulerar man frågor innan 
man börjat samla in data blir följden att man tolkar data utifrån de redan 
bestämda begreppen formulerade i frågeställningen, och man missar det 
väsentliga.3 Därför har denna undersökning utgått från ovannämnt syfte, utan 
specifikt formulerade frågeställningar.  

1.3 Tidigare forskning 
Om skolbibliotek finns en hel del forskning. Forskningen koncentrerar sig ofta 
på specifika kommuner eller specifika bibliotek.4 Till exempel finns en rapport 
av Ingegerd Gunvik Grönbladh, ”Det bästa skolbiblioteket som tänkas kan…” 
Om informationsvanor och förändrade gränser i projekt lärcentra, som 
publicerades 2004 och beskriver en projektsatsning på två skolbibliotek i 
Uppsala kommun.5 En mer generell rapport som kartlägger större delar av 
landets skolbibliotek är den rapport som Statens kulturråd gav ut 1999 i syfte 
att belysa landets skolbiblioteks standard och funktion; Skolbiblioteken i 
Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering.6  

Om integrerade folk- och skolbibliotek finns en större genomgång av 
kulturrådet som gjordes i slutet på 80-talet, resultatet I nöd och lust: en 
metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek publicerades 1991. 
Allas bibliotek: en idébok om att integrera bibliotek blev uppföljningen som 

                                                 
2 Skolbiblioteksforum är ett centralt begrepp i denna uppsats som beskrivs under kapitel 2. 
3 Hartman, Jan (2001), Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund, s. 42 
4 Sökning efter tidigare forskning har gjorts i LIBRIS. 
5 Gunvik Grönblad, Ingegerd (2004), ”Det bästa skolbiblioteket som tänkas kan…”. Om 
informationsvanor och förändrade gränser i projekt lärcentra, s. 5 
6 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering (1999), s. 6 
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kulturrådet gav ut tillsammans med Skolverket 2001. Detta är en debatt- och 
idéskrift som belyser diskussionen om integrerade folk- och skolbibliotek, men 
den ersätter inte den tidigare rapporten.7 Även en magisteruppsats från 2002 av 
Marie Eriksson och Britt-Marie Jonth från Bibliotekshögskolan i Borås 
behandlar ämnet om integrerade bibliotek; Integrerade folk- och skolbibliotek. 
En studie av två tänkbara organisationer.8

En magisteruppsats, Funktioner och roller i skolbiblioteket. En studie av 
två F-6-skolor i Växjö, skriven av Christina Larm vid Bibliotekshögskolan i 
Borås 2006, jämför hur rektorer, pedagoger och bibliotekarier ser på 
skolbibliotekets funktion i lärprocessen. Dessa två undersökta skolbibliotek är 
ordnade under Skolbiblioteksforum.9

Om Skolbiblioteksforum i Växjö har jag, utöver ovanstående uppsats, inte 
funnit någon tidigare forskning. Skolbiblioteksforum kan dock jämställas med 
det mer vedertagna begreppet skolbibliotekscentral.10 En magisteruppsats som 
enligt titeln behandlar ämnet skolbibliotekscentral är Grundskolan och 
biblioteksböckerna: en undersökning rörande grundskolans förhållande till 
skolbibliotek, skolbibliotekscentral och folkbibliotek av Jenny Persson, 
Bibliotekshögskolan i Borås 1997.11  

Utöver dessa rapporter verkar ämnet vara tämligen outforskat. De studier 
som gjorts om skolbibliotek behandlar istället främst informationssökning och 
informationskompetens, vilket troligtvis beror på att undervisning i 
informationssökning är tätt sammanflätat med skolbibliotekens pedagogiska 
roll.12

                                                 
7 Eriksson, Irene (2000), ”Att flytta samman”, s. 124 
8 Eriksson, Marie & Jonth, Britt-Marie (2002), Integrerade folk- och skolbibliotek. En studie av två 
tänkbara organisationer  
9 Larm, Christina (2006), Funktioner och roller i skolbiblioteket. En studie av två F-6-skolor i Växjö 
10 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering, s. 54. Skolbibliotekscentral = 
en central som ansvarar för kommunens skolbibliotek. Uppgifterna kan bland annat vara inköp, 
katalogisering, gallring, läromedels- och bokutställningar, författarbesök, utbildning och fortbildning av 
bibliotekarier. 
11 Persson, Jenny (1997), Grundskolan och biblioteksböckerna: en undersökning rörande grundskolans 
förhållande till skolbibliotek, skolbibliotekscentral och folkbibliotek 
12 Limberg, Louise (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt, s. 19 
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2 Bakgrund 

I Växjö finns det 12 skolbibliotek som drivs av kulturnämnden, och 15 
skolbibliotek som drivs av skol- och barnomsorgsnämnden. De skolbibliotek 
som drivs av kulturnämnden är integrerade folk- och skolbibliotek. Dessa 
bibliotek drivs på dagen som ett skolbibliotek och på kvällen som ett 
folkbibliotek. Ibland fungerar dessa bibliotek även som folkbibliotek samtidigt 
som det pågår skolutlåning. De skolbibliotek som drivs av skol- och 
barnomsorgsnämnden tillhör en organisation som heter Skolbiblioteksforum, 
och dessa bibliotek verkar endast som skolbibliotek. År 2004 vann 
Skolbiblioteksforum utmärkelsen Årets bibliotek med följande motivering:  

Skolbiblioteksforum i Växjö representerar något nytt inom skolbiblioteksområdet. Med 
kraftfullt och inspirerande stöd av politiker och skolchefer och med en dynamisk ledning 
har ett nytänkande spritt sig på grundskolorna i staden. Skolbiblioteken verkar 
tillsammans i ett nätverk, med egen särskild budget och egen personal, för att uppnå bästa 
resultat med verksamheten. Detta medför stor flexibilitet, och en utomordentlig kvalitet i 
arbetet som är sällsynt i landet. Rektorerna har kunnat konstatera hur biblioteken 
utvecklats till naturliga samarbetspartners i undervisningen. 13

Med denna motivering i bakhuvudet blir en jämförelse mellan integrerade folk- 
och skolbibliotek och Skolbiblioteksforum intressant för att se hur markanta 
skillnaderna är i skolbiblioteksverksamheten beroende på vilken nämnd som 
bär det övergripande ansvaret. 

2.1 Integrerade folk- och skolbibliotek 
Det sker ofta ett samarbete mellan biblioteken i grundskolan och 
folkbiblioteken i landets kommuner. Det är naturligt att skolan vänder sig till 
ortens folkbibliotek då det är geografiskt nära och man verkar under samma 
huvudman; kommunen. Ofta har detta samarbete pågått i decennier, och oftast 

                                                 
13 Skolwebben, Skolbiblioteksforum/Verksamhet/Årets bibliotek 2004. Hämtat från 
http://www.skolweb.vaxjo.se/ 4/12 2006 
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fungerar samarbetet bra. Dock är ett samarbete mellan folk- och skolbibliotek 
inte komplikationsfritt.14   

Idag är ungefär 40 procent av landets folkbibliotek integrerade med ett 
skolbibliotek, och det blir allt vanligare. En av anledningarna till integrering är 
kravet på minskade utgifter, och om folkbiblioteket flyttar in i skolbibliotekets 
lokaler undviks en eventuell nedläggning av folkbiblioteket eftersom utgifterna 
minskar; ett bibliotek torde ju vara billigare än två. Båda parter brukar påpeka 
att resultatet kommer gynna barn och ungdomar, och förväntningarna brukar 
vara stora på att verksamheterna ska berika varandra.  

De integrerade biblioteken används huvudsakligen som skolbibliotek, men 
samtidigt så drivs de, utrustas och bekostas som om de vore folkbibliotek. Det 
tenderar att vara svårt att åstadkomma en integrering med ett gemensamt 
ansvarstagande. Främst handlar problemen om att man inte formulerat en 
gemensam målsättning, inte har samplanerat verksamheten, eller att man inte 
har gjort någon ansvars- eller kostnadsfördelning mellan nämnderna. 

Ett integrerat bibliotek skulle kunna mynna ut i en höjd kvalitet på 
undervisningen i skolan om man väljer att använda biblioteket som ett verktyg 
för elevernas kunskapssökande och läsutveckling. Detta förutsätter ett 
välutrustat bibliotek med ett brett mediebestånd, samt kunnig personal.15 På 
gymnasiebibliotek arbetar vanligen fackutbildade bibliotekarier, medan det 
inom grundskolan inte finns någon tradition av fackutbildad personal. De 
kommuner som strävar efter fackutbildade bibliotekarier på 
grundskolebiblioteken är ovanliga.16 I Växjö kommun finns dock fackutbildade 
bibliotekarier på alla skolbibliotek verksamma under skol- och 
barnomsorgsnämnden.  

Artikeln ”Att flytta samman” skriven av Irene Eriksson, barnbibliotekarie i 
Gävle, publicerades 2002 i Barn & Kulturs artikelsamling Skolbibliotek i 
fortsatt medvind. Fler idéer och modeller. I denna artikel tar Eriksson upp de 
möjligheter som en integrering för med sig, men även de problem ett samarbete 
medbringar.  

Det är vanligt att när ett folkbibliotek flyttar in i ett skolbiblioteks lokaler 
så förväntas folkbiblioteket stå för omhändertagandet, medan skolans elever 
och personal är de mest flitiga besökarna. Skolan tenderar också att satsa litet 
eget ansvar och arbete för att få verksamheten att fungera. Efter integreringen 

                                                 
14 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering (1999), s.28–29 
15 Eriksson, Irene (2000), s. 124–126 
16 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering (1999), s.26–27 
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är trenden bland folkbibliotek att de fortsätter sin verksamhet oförändrad, med 
den skillnaden att det nu är elever och lärare som främst brukar biblioteket.  

Det är viktigt att en förändring sker av verksamheten vid en integrering. 
Folkbiblioteken kan tycka att deras verksamhet fungerar bra som den gör, och 
varför ska de förändra det i samband med en flytt? Skolan i sin tur kan tycka 
att man inte behöver ta ansvar för skolbiblioteksverksamheten när man med 
folkbibliotekets flytt till skolan fått ett välfyllt bibliotek. Men eftersom 
folkbibliotek och skolbibliotek har skilda uppdrag måste den gemensamma 
verksamheten planeras utifrån båda verksamheternas behov och 
förutsättningar, samt deras olika målgrupper, mål och metoder. Ett 
folkbibliotek ska erbjuda allmänheten ett brett och varierat utbud av medier för 
alla åldrar, dels för deras studier och informationssökning, men också för deras 
fritidsintressen och avkoppling. Ett skolbibliotek ska istället använda 
pedagogiska metoder för att tillhandahålla skolans elever och personal med det 
pedagogiska material de behöver i undervisningen. 

Skolbiblioteket ska alltid vara skolans, rektorns och lärarnas ansvar. 
Folkbiblioteket ska inte ansvara för utvecklingen av skolbiblioteksfunktionen 
eftersom de inte har något uppdrag som utbildningsbibliotek.17 När 
skolbiblioteket delar lokal med ett folkbibliotek måste skolbibliotekets 
speciella behov tillgodoses och beaktas.18

2.2 Skolbiblioteksforum 
Skolbiblioteksforum är en verksamhet som, via fackutbildade bibliotekarier, 
utvecklar för- och grundskolors biblioteksverksamhet genom ytterligare 
pedagogiska resurser. Tanken är att skolbiblioteket ska ge en möjlighet till 
utveckling genom att fylla en funktion som mötesplats för kommunikation, 
informationssökning, upplevelser och betraktelse. Skolbiblioteksforum arbetar 
för att göra skolbiblioteket till en naturlig plats för eleven att träna sin förmåga 
att ställa frågor och söka information, vilket förutsätter ett gott samarbete 
mellan bibliotekspersonal och pedagoger.19

Syftet med skolbiblioteksforum är att de verksamma skolbibliotekarierna 
tillsammans med den pedagogiska personalen i förskolan och grundskolan ska; 
utveckla barns och elevers nyfikenhet, utveckla barns och elevers lust att läsa, 

                                                 
17 Eriksson, Irene (2000), s. 126–132 
18 Unescos Skolbiblioteksmanifest 1999 
19 Skolwebben, Skolbiblioteksforum/Verksamhet. Hämtat från http://www.skolweb.vaxjo.se/ 22/11 2006 
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utveckla barns och elevers lust till ett livslångt lärande, samt att utveckla barns 
och elevers förmåga att söka och kritiskt granska information. Tillsammans 
med barn och elever ska bibliotekarier och skolpersonal utveckla arbetssätt och 
arbetsformer som utvecklar nyfikenheten. Barns och elevers lust att läsa ska 
främjas genom bland annat läsprojekt, bokpresentation, inköpsförslag och 
bokutställningar. Att utveckla elevers och barns förmåga att kritiskt granska 
och söka information vill Skolbiblioteksforum nå genom välutrustade 
skolbibliotek, en god tillgång till olika medier, bibliotekskunskap och 
användarundervisning. Det livslånga lärandet ska främjas genom att 
bibliotekarier och skolpersonal arbetar tillsammans.20 Elevers förmåga att läsa, 
skriva, använda informationsteknik och lösa problem förbättras om 
skolbibliotekarier och pedagoger på skolan samarbetar.21  

2.2.1 Utveckling 
Under våren 1999 besökte bibliotekarier i Växjö de skolbibliotek i staden som 
inte är integrerade med folkbiblioteket. I uppföljningen konstaterade 
bibliotekarierna att; skolbiblioteken såg väldigt olika ut, det var stora skillnader 
i biblioteksanslag, facklitteraturen fick stå tillbaka, lärarbibliotekarierna hade 
svårt att hinna med arbetet i skolbiblioteken, samt att stöd för utveckling av 
skolbiblioteksverksamheten efterfrågades. Med detta underlag som grund 
lämnade skol- och barnomsorgsförvaltningen i december 1999 ett förslag till 
utveckling av skolbiblioteken. Detta med syfte att ge kommunens grundskolor 
möjlighet att utveckla skolbiblioteken enligt de lokala och nationella 
styrdokument som finns. Förslaget innebar att en skolbibliotekscentral skulle 
inrättas och ledas av en bibliotekarie. I januari 2001 var Skolbiblioteksforum 
under uppbyggnad.  

Utvecklingsplanen för Skolbiblioteksforum har varit att; samverka med 
Stadsbiblioteket i Växjö och dess filialer, samt utveckla modellbibliotek, 
förskoleverksamheten, och en lokal arbetsplan. Skolbiblioteksforum ville även se 
en kompetensutveckling inom skolbiblioteken, främja ett gott mediebestånd, 
öka antalet författarbesök, föreläsningar och utställningar, samt utveckla en 
gemensam skol-OPAC.22 För att nå dessa mål skulle arbetsmöten med 
bibliotekarier från Stadsbiblioteket och dess filialer, samt 

                                                 
20 Skolwebben, Skolbiblioteksforum/Verksamhet/Presentation. Hämtat från http://www.skolweb.vaxjo.se/ 
22/11 2006 
21 Unescos Skolbiblioteksmanifest 1999 
22 OPAC = On-line Public Access Catalogue 
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bibliotekspedagoger, 23 genomföras. Upprättandet av en gemensam katalog i 
Book-IT var ytterligare ett steg för att nå målen, och ett särskilt stöd till 
pedagoger samt barn och elever med litteraturval och inköpsförslag skulle 
realiseras. Man ville även, bland många andra mål, utöka antalet 
bokutställningar och bokpresentationer till pedagoger, barn, elever och 
föräldrar, främja muntligt berättande, samt förmedla kunskap om och ge 
tillgång till olika hjälpmedel.24   

2.2.2 Modellbibliotek 
Projektet startade med fyra medverkande F-6-skolor.25 Projekttiden skulle vara 
två år och därefter skulle den ansvariga rektorn på de medverkande skolorna 
utvärdera och redovisa.26  Dessa skolor blev så kallade modellbibliotek.27 
Skolbiblioteksforum utvecklade de aktuella skolbiblioteken, och gav extra 
ekonomiskt stöd i form av till exempel fackutbildad personal. Målet var att 
utveckla skolbiblioteken till ett naturligt verktyg i skolan för att nå läroplanens 
mål. Enligt Skolbiblioteksforums handlingsplan är detta mål uppnått då 
skolbibliotekarien på de aktuella skolbiblioteken medverkar i planering, 
genomförande och utvärdering av verksamheten. För att nå dessa mål ville 
Skolbiblioteksforum att skolbiblioteken skulle välutrustas, skolbiblioteken 
skulle vara bemannande av skolbibliotekarier en viss tid varje vecka, en 
arbetsplan för skolbiblioteken skulle upprättas, och skolbibliotekarierna skulle 
ingå i skolornas arbetslag.28

Man ville bland annat uppnå en förbättrad läs- och skrivförmåga hos 
eleverna, ge lärare och elever möjlighet att uppnå ett elevaktivt lärande, samt 
utveckla synen på skolbiblioteket som en pedagogisk resurs hos all personal 
och elever. Rektorerna på skolbiblioteken skulle bidra till projektet genom att 
bland annat formulera ett förslag till skolbiblioteksutveckling, utveckla ett 
biblioteksråd, utöka biblioteksanslaget, samt etablera läsprojekt.29   

                                                 
23 Bibliotekspedagog = en lärare som tillsammans med skolbibliotekarien planerar 
skolbiblioteksverksamheten, samt fungerar som medlare mellan skolbiblioteket och skolans pedagoger. 
24 Skolwebben, Skolbiblioteksforum/Verksamhet/Presentation. Hämtat från http://www.skolweb.vaxjo.se/ 
24/11 2006 
25 F-6-skola = skola med förskoleklass till år 6 
26 Skolwebben, Skolbiblioteksforum/Verksamhet/Presentation. Hämtat från http://www.skolweb.vaxjo.se/ 
24/11 2006 
27 För att en skola ska få ett modellbibliotek måste rektorn ansöka om att få ingå i projektet. I ansökan 
beskrivs till exempel mål och utvecklingsplaner för skolbiblioteket. 
28 Skolbiblioteksforum (2003), Handlingsplan för Skolbiblioteksforum LÅ 03/04-04/05 
29 Skolwebben, Skolbiblioteksforum/Verksamhet/Presentation. Hämtat från http://www.skolweb.vaxjo.se/ 
24/11 2006 
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3 Skolbibliotek 

Ett skolbibliotek är, enligt kulturrådet, en plats som innehar resurser i form av 
medier, teknik och kompetent personal, och som ligger i direkt anslutning till 
skolan. Skolbibliotekets uppgift är att ansvara för den biblioteksservice som 
behövs för utbildningens behov, samt att samverka med övriga landets 
biblioteksväsende och tillhandahålla biblioteksservice även i övriga avseenden.30  

3.1 Organisation  
En organisation innebär en systematisk samverkan mellan enskilda individer 
och grupper med gemensamma intressen. En organisation har en hierarkisk 
utformning med klart uttalade skiljelinjer mellan över- och underordnade 
nivåer. De olika nivåerna ansvarar i olika grad för beslutsfattande, 
ordergivning och kontroll.31  

Skolbiblioteken bildar tillsammans med folkbibliotek och högskolebibliotek 
ett nationellt biblioteksnätverk. För att nätverket ska fungera ligger ansvaret på 
respektive huvudman. För skolbibliotekens del innebär detta att beslut fattas på 
lokal politisk nivå.32 En politisk ledning för ett kommunalt verksamhetsområde 
kallas nämnd, området kan till exempel vara skola, miljö eller kultur. Under 
varje nämnd verkar en förvaltning som verkställer de beslut som nämnden 
fattat. Det är nämndernas skyldighet att ansvara för ett dagligt arbete inom 
kommunen, förbereda de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, 
samt genomföra beslut som fattats i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige, 
som består av folkvalda politiker, är det högsta beslutande organet i 
kommunen. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas 
samt väljer ledamöter till dessa.33  

                                                 
30 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering (1999), s.10 
31 Nationalencyklopedin. Sökord: Organisation. Hämtat från 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=276787&i_word=organisation 20/12 2006 
32 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering (1999), s.10–11  
33 Växjö kommuns hemsida, Nämnd och förvaltning, Hämtat från 
http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=324 30/11 2006 

 11

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=276787&i_word=organisation
http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=324


Det är kulturnämnden som ansvarar för biblioteksverksamheten i Växjö 
kommun, och kultur- och fritidsförvaltningen som utför nämndens uppgifter. 
Under denna nämnd verkar de integrerade folk- och skolbiblioteken.34 
Skol- och barnomsorgsnämndens verksamhet omfattar bland annat förskola, 
förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnomsorg. Det är skol- och 
barnomsorgsförvaltningen som utför nämndens uppgifter. Under denna nämnd 
verkar Skolbiblioteksforum.35  

3.1.1 Läroplaner och styrdokument 
I  Lpo 94, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, står att läsa att skolans uppdrag bland annat är att ”…främja 
lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper”. Vidare ska eleverna 
kunna ”…orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde…”. I målen som skolan ska sträva mot kan man i Lpo 94 
läsa att varje elev ska ”utveckla ett rikt och nyanserat språk…”, samt ”lära sig 
lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 
formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter 
och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden”. Bland de mål 
som eleverna i grundskolan ska uppnå kan man bland annat läsa att de ska ha 
”kunskaper om medier och dess roll”, samt kunna ”använda informationsteknik 
som ett verktyg för kunskapssökande och lärande…” Ordet bibliotek nämns på 
ett ställe i Lpo 94, vilket är under rubriken om rektorns ansvar. Rektorn har ett 
särskilt ansvar för att ”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång 
till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna 
söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel”.36

Ett politiskt styrdokument på kommunal nivå kallas skolplan. Skolplanen 
antas av kommunfullmäktige och i den ska kommunen beskriva hur skolväsendet 
ska gestaltas och utvecklas. Den viktigaste uppgiften skolplanen har är att 
beskriva hur man lokalt planerar att uppnå de nationella mål som satts upp av 
riksdag och regering. Många skolplaner är nästan en direkt avspegling av 
läroplanstexterna.  

Skolan utarbetar sedan en lokal arbetsplan där man beskriver hur man 
planerar att genomföra de mål som beskrivs i läroplanen och skolplanen. 

                                                 
34 Växjö kommuns hemsida, Kultur, Hämtat från http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=329 
30/11 2006 
35 Växjö kommuns hemsida, Skola och barnomsorg, Hämtat från 
http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=332 30/11 2006 
36 ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94)”, s. 11–21 
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Arbetsplanen, skolplanen och läroplanen uttrycker således samma mål, men de 
bör återges med olika grad av konkretion och precisering.37  

I en lokal arbetsplan finns alltså möjligheten att formulera skolbibliotekets 
roll och dess funktion, ansvar, uppgifter i skolan, samt dess koppling till hela 
skolverksamheten.38

                                                 
37 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering, s. 41–42 
38 Limberg, Louise (2003), s. 47 
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4 Teori och metod 

Den valda teorin för undersökningen är grundad teori, vilket är en 
forskningsmetod med syftet att generera nya teorier. Grundad teori lämpar sig 
därför väl vid relativt outforskade områden.39  

Den valda metoden för insamling av data är kvalitativ metod, en metod 
som har som mål att beskriva en viss företeelses olika kvaliteter. Syftet är att 
finna kvaliteter utifrån studerade fall som väl kan karaktärisera företeelsen, för 
att slutligen bilda ett generellt begrepp om denna.40

4.1 Grundad teori 
Grundad teori utvecklades i början på 1960-talet av Barney Glaser och Anselm 
Strauss i samband med att de genomförde en undersökning om döende 
människor som vårdades på sjukhus. Efter undersökningens publicering 
väcktes ett stort intresse hos läsarna vad gällde metoden de använt. Glaser och 
Strauss gav ut boken The Discovery of Grounded Theory: Strategies for 
Qualitative Research 1967 som en beskrivning av den metod de utvecklat.41

I sin undersökning analyserade Glaser data samtidigt som Strauss gjorde 
fältarbete för att jämföra resultaten. Denna konstant jämförande metod blev 
basen för grundad teori.42  

Det finns en hel del brister med de traditionellt deduktiva och induktiva 
metoderna enligt Glaser och Strauss, och de ser grundad teori som en gyllene 
mittenväg mellan dessa metoder.43 Ett av problemen med en deduktiv metod är 
att den betonar rättfärdigandet av hypoteser, men den ger ingen vägledning 
överhuvudtaget i hur dessa hypoteser ska genereras. Detta innebär att de 
hypoteser man tror sig upptäcka, oftast har genererats ur en redan befintlig 
                                                 
39 Hartman, Jan (2001), s. 9 
40 Eneroth, Bo (1984), Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod, s. 49 
41 Hartman, Jan (2001), s. 28 
42 Hartman, Jan (2001), s. 33 
43 Hartman, Jan (2001), s. 35. Glaser och Strauss använder begreppet gyllene mittenväg i stället för 
gyllene medelväg som man vanligen uttrycker, då teorin enligt Glaser och Strauss inte blir en kraftlös 
medelväg mellan induktion och deduktion.  
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teoribildning, och kommer därför i huvudsak att komplettera den utan att 
någonting nytt framkommit. 

Den induktiva metoden ligger närmare grundad teori än den deduktiva 
metoden gör, men det finns nackdelar även med induktion. Om man utgår från 
en redan bildad teoretisk ram leder detta till att datainsamlandet kan bli 
intetsägande och skevt eftersom man styrs av förutfattade uppfattningar om 
vad som borde vara viktigt, istället för det som faktiskt är viktigt. Resultatet 
riskerar således att bli irrelevant. Även analysen av det insamlade materialet 
görs utifrån en befintlig teoretisk ram, vilket försvårar bildandet av en ny teori 
eftersom man ofta inte kan upptäcka det väsentliga i datamaterialet.  

Grundad teori är en induktiv metod med deduktiva inslag, och därför blir 
det ingen kraftlös medelväg mellan induktion och deduktion.44 När man arbetar 
renodlat induktivt samlar man först in data med en frågeställning som grund, 
och i analysen av det insamlade materialet kommer man fram till den teori som 
besvarar den frågeställning man utgick från. I en renodlad deduktiv metod 
formulerar man först en hypotes som besvarar den frågeställning man utgår 
ifrån, sedan samlar man in relevant data, och gör slutligen en analys för att se 
om hypotesen stämmer. Grundad teori blandar induktion och deduktion genom 
att göra urval, datainsamling och analys kontinuerligt. Först samlar man in data 
från ett urval, sedan analyserar man dessa induktivt, därefter gör man ett nytt 
urval men nu deduktivt baserat på analysen. Utifrån det nya urvalet samlar man 
in mer data, gör ytterligare analyser, och sedan ett nytt urval. Detta är ett 
förlopp som fortskrider till en teori har genererats. Genom att kontinuerligt 
jämföra data ser man vad som är viktigt i det insamlade materialet. Teorin 
växer således fram ur data, medan den samtidigt är grundad i data.45 Detta 
medför att man som forskare kan vara relativt säker på att teorin som genereras 
blir relevant och funktionsduglig.46

4.1.1 Glaser eller Strauss? 
Såsom nämnts ovan skrev Glaser och Strauss den första boken om grundad 
teori tillsammans. Men Glaser hävdade att han själv skrivit 90 procent av 
boken, och att Strauss senare skrev de sista 10 procenten. Efter denna bok gav 
Strauss ut två böcker till om grundad teori. En av dessa skrev Strauss på egen 

                                                 
44 Hartman, Jan (2001), s. 35 
45 Hartman, Jan (2001), s. 36 
46 Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for 
Qualitative Research, s. 3 
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hand, och en tillsammans med Juliet Corbin.47 Glaser i sin tur har skrivit 
ytterligare tre böcker om grundad teori, varav en är en kritik av Strauss’ och 
Corbins bok. Glaser hävdar i kritiken att Strauss inte alls utgår ifrån grundad 
teori.48 Glaser och Strauss beskriver grundad teori olika, och presenterar 
således två olika varianter av den grundade teorins forskningsprocess, därför 
bör man välja vem av Glaser och Strauss man ska följa. Den första boken om 
grundad teori, The Discovery of Grounded Theory, är viktig i detta 
sammanhang då den tar upp de främsta idéerna till vad grundad teori är. Glaser 
skrev merparten av denna. I boken som Strauss och Corbin skrev efterföljs inte 
alltid de riktlinjer som beskrivs i The Discovery of Grounded Theory. Strauss 
och Corbin menar bland annat att den frågeställning man vill besvara kan 
formuleras redan innan datainsamlandet har börjat. Detta får till följd att det 
material man samlar in redan från början kommer att tolkas utifrån bestämda 
begrepp. Strauss och Corbin vill även finna relationer mellan olika studerade 
fall på ett tidigare stadium än Glaser, vilket inte Glaser vill då detta kommer 
förhindra att teorin växer fram av egen kraft. Strauss och Corbin vill också 
verifiera den teori som vuxit fram, vilket inte Glaser anser relevant. Enligt 
Glaser ska teorin genereras ur data tills den är mättad,49 därför är en verifiering 
av teorin inte nödvändig. Teorin kan givetvis testas eller verifieras av andra 
forskare vid ett senare tillfälle, men då använder de sig inte av grundad teori.50

I denna undersökning har därför Barney Glasers synsätt efterföljts, 
eftersom hans tankar verkar mest rimliga med avseende på grundad teori.  

4.1.2 Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen ska inledas med så lite förutfattade meningar som 
möjligt. Man ska inte under forskningsprocessens gång försöka besvara frågor 
man tror är viktiga, utan låta den data man upptäcker styra undersökningen.  

Forskningsprocessen består av tre olika faser. I fas ett, den öppna fasen, 
försöker man finna kategorier. Med kategorier menas ett fenomen som har en 
speciell mening för individer i en specifik grupp. Det är dessa kategorier man 
vill beskriva begreppsligt. Fasen kallas öppen eftersom det inte finns några 
begränsningar, man låter det vara öppet för de relevanta kategorierna att visa 
                                                 
47 Hartman, Jan (2001), s. 28–30. Juliet Corbin = Adjunct Professor at the International Institute for 
Qualitative Research, University of Alberta, Canada.  
48 Hartman, Jan (2001), s. 33–34 
49 Hartman, Jan (2001), s. 71–72. Med teoretisk mättnad menas att det inte längre finns någon plats i 
teorin för insamlad data. Med andra ord, de data man samlar in har redan en bestämd plats i teorin, och 
tillför ingenting nytt. 
50 Hartman, Jan (2001), s. 41–43 
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sig. Kategorierna finner man efter en analys av datamaterialet. Vid analysen 
finner man också vilken kategori som beskriver det centrala hos gruppen man 
undersöker, det vill säga kärnkategorin.  

Den öppna fasen övergår så småningom till den selektiva fasen, där man 
väljer bort vissa kategorier och väljer att koncentrera sig ytterligare på vissa. 
De kategorier man väljer måste vara relaterade till kärnkategorin, därför kan 
inte selektionen börja förrän en kärnkategori är funnen. Den selektiva fasen är 
ett sorteringsarbete där man genom ytterligare datainsamlande försöker 
bestämma de relevanta kategorierna.51 Kategorierna besitter i sin tur olika 
egenskaper. Medan en kategori står som ett begrepp i den färdiga teorin, är 
egenskaperna begreppsliga aspekter av kategorin. Både kategorierna och dess 
egenskaper är begrepp eller begreppsliga aspekter som utvunnits av data, de är 
inte data.52

Slutligen avslutas forskningsprocessen med den teoretiska fasen, vilken 
inträffar när man i den selektiva fasen uppnått en mättnad i datamaterialet. Här 
ska man finna hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra. Man 
formulerar hypoteser och utifrån dem samlar man in ytterligare data. Efter 
detta moment har teorin genererats och resultatet kan skrivas samman.53  

Det är viktigt i grundad teori att man i ett inledande stadium inte läser 
litteratur inom det område, eller närliggande områden, man ämnar studera. 
Först när teorin nästan är färdigbildad ska litteratur sökas och vävas in i teorin 
som jämförande data, eftersom man som forskare ska hålla sinnet så pass öppet 
som möjligt. Detta är ett problem för många då det traditionella vid en 
forskningsundersökning är att man läser litteratur om området som ska studeras 
redan innan man startar undersökningen.54

Jag är medveten om problematiken i denna undersökning då jag ovan 
redogjort för integrerade folk- och skolbibliotek samt Skolbiblioteksforum. En 
redogörelse för vad ett skolbibliotek är har också gjorts. Dock bör inte detta 
hindra den grundade teorin från att genereras då det intressanta inte är 
definitionerna i sig, utan vad som skiljer verksamheterna åt i praktiken.  

                                                 
51 Hartman, Jan (2001), s. 40–41  
52 Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. (1967), s. 36 
53 Hartman, Jan (2001), s. 41 
54 Glaser, Barney G. (1998), Doing Grounded Theory: Issues and Discussions, s. 67 
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4.1.3 Teoribildandet 
Man brukar skilja mellan tre abstraktionsnivåer vad gäller teorier; stora teorier, 
mellanteorier, och arbetshypoteser. Marxismen är ett exempel på en stor teori; 
då denna vill förklara hela samhället och dess utveckling. Stora teorier är 
allmänna och begreppsliga scheman som man tillämpar för att försöka förklara 
data, utan att vara grundade i data.  

En arbetshypotes beskriver samband mellan olika egenskaper, till exempel 
kan en sådan teori beskriva relationen mellan rökning och cancer.  

Mellan dessa teorier finns så kallade mellanteorier, de ger inte allmänna 
förklaringar till hela samhället, och de beskriver inte sambandet mellan ett fåtal 
egenskaper. Dessa mellanteorier beskriver istället en domän bestående av olika 
fenomen gemensamma för en grupp individer. Grundad teori lämpar sig bäst 
att generera mellanteorier eftersom den slutgiltiga teorin ska vara grundad i 
data, men samtidigt vara kraftig nog att beskriva mänskligt beteende. En 
arbetshypotes kan aldrig uppnå den förklarande kraft en mellanteori besitter.55  

En teori innehåller således olika kategorier, de egenskaper en kategori har, 
och hypoteser som uttrycker kategoriernas relationer. Teorin är färdig när man 
specificerat dessa, och när man är mättad av datamaterialet.56 Det är dock 
viktigt att hålla i minnet att man som forskare inte bör undersöka det aktuella 
området för länge i hopp om att finna ännu mer relevant data. Ofta förlängs 
datainsamlingen onödigt länge på grund av forskarens iver att vilja veta allt om 
studieobjektet. Det är dock inte nödvändigt att veta allt för att man ska nå en 
teoretisk mättnad och kunna generera en teori. Det viktiga är att finna de 
relevanta kategorierna för det aktuella området.57  

4.2 Kvalitativ metod 
Grundad teori är som ovannämnt främst en kvalitativ arbetsmetod, och således 
beskrivs den kvalitativa metoden och dess syften nedan.  

En kvalitativ metod ska bilda ett begrepp om en specifik och verklig 
företeelse. De observationer man gjort och gör i verkligheten blir 
utgångspunkten för den kvalitativa metoden. Målet med metoden är således att 
skaffa sig ett begrepp om företeelsen man studerar genom att samla och ordna 
observationerna till något begripligt, det vill säga ett fastställande av 

                                                 
55 Hartman, Jan (2001), s. 46 
56 Hartman, Jan (2001), s. 49–50 
57 Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. (1967), s. 73 
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företeelsens kvalitet.58 Med kvalitet menas de olika egenskaper som företeelsen 
innehar.59 Då terminologin inom beskrivningen av grundad teori och den 
kvalitativa metoden skiljer sig åt vill jag förtydliga de olika begreppen. Det 
som inom den kvalitativa metoden benämns som kvalitet är vad grundad teori 
benämner som egenskap. Dessa kvaliteter ska kunna hänföras till ett begrepp, 
vilket jag tolkar är samma sak som vad grundad teori beskriver som 
kärnkategorin. Slutligen ska dessa kvaliteter tillsammans bilda ett övergripande 
begrepp om företeelsen man studerat. Detta övergripande begrepp beskrivs inte 
inom arbetsmetoden grundad teori. Inom grundad teori ska man istället finna 
en mängd olika begrepp, med andra ord de kategorier som hjälper till att bilda 
den färdiga teorin. Den grundade teorins terminologi efterföljs vid 
genererandet av teorin, men med ett nödvändigt kvalitativt tänkande i 
bakhuvudet.  

Den kvalitativa metoden utgår ifrån en bestämd verklighetsuppfattning 
som förutsätter en begreppsligt-induktiv kunskapsmodell. Denna bygger på 
minst två antaganden om verkligheten. Det första antagandet är att man har ett 
helhetsperspektiv på världen och dess företeelser, det andra att man har ett 
bestämt perspektiv mellan sig själv som forskare och den studerade företeelsen. 

Man tar för givet i en kvalitativ metod att man kan skaffa sig ett 
allmängiltigt begrepp om en studerad företeelse, utifrån ett litet antal studerade 
fall. Man låter de kvaliteter man finner hos de studerade fallen ingå i generella 
begrepp. Detta kallas för induktion.60  

4.2.1 Den kvalitativa metodens problem 
Den kvalitativa metoden utgår ifrån att alla företeelser är kvalitativt olika, och 
därför blir den kvalitativa metodens problem att finna de specifika kvaliteter 
som tillsammans bildar det unika hos företeelsen, det vill säga företeelsens 
begrepp.61 När man utgår från den begreppsligt-induktiva modellen blir det 
första problemet, redan i urvalet, att maximera de studerade fallens olikheter. 
Även de ovidkommande variablernas inflytande blir ett problem, det vill säga 
att man måste finna så naturliga situationer för fallen som möjligt.62 Om man 
till exempel vill studera vilka kvaliteter som är gemensamma för en viss 

                                                 
58 Eneroth, Bo (1984), s. 51 
59 Nationalencyklopedin. Sökord: Kvalitet. Hämtat från 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234210&i_word=kvalitet 20/12 2006 
60 Eneroth, Bo (1984), s. 82–83 
61 Eneroth, Bo (1984), s. 52 
62 Eneroth, Bo (1984), s. 69 

 19

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234210&i_word=kvalitet


företeelse så gäller det att välja fall som vid första anblicken ser ut att inte alls 
ha någonting gemensamt, för att sedan lyckas finna de kvaliteter de trots allt 
har gemensamt. Man bör inte heller avgränsa urvalet från början, utan göra 
urval fortlöpande under undersökningens framskridning. När några fall har 
studerats vet man oftast vilka ytterligare fall man bör studera för att maximera 
olikheterna. Så när många kvaliteter upptäcks och ett begrepp börjar växa fram, 
kan man fortfarande göra urval, trots att undersökningen är klar för merparten 
av de studerade fallen.63  

Vid datainsamlingen finns tre problem; dels att maximalt utnyttja 
metodens mångtydighet, dels att samspelet mellan användaren och metoden 
utnyttjas maximalt. Syftet med metoden är här att få in så mycket data som 
möjligt. Det tredje problemet vid datainsamlingen är att garantera ett samband 
mellan metodanvändningen och resultaten, det vill säga att garantera en 
intersubjektivitet.64 Intersubjektivitet är med andra ord ett begrepp för 
sambandet mellan resultatet och metoden, och undersökningen uttrycker 
intersubjektiv giltig kunskap när resultaten blivit accepterade.65 Syftet med 
detta är att man ska kunna förstå upptäckandet och urskiljandet av 
insamlingsdata. Detta blir även ett problem för de data som tydliggjorts i 
insamlingsmaterialet. Vid datainsamlingen är även förståelsen ett problem, 
man måste vara medveten om vilken nivå varje data ligger på, och uppnå en så 
stor förståelse för varje data som möjligt.66 Det gäller här att utnyttja metodens 
mångtydighet, till exempel så kan frågor man ställer uppfattas olika av 
individerna som ingår i studien. Det gäller alltså att man är medveten om 
mångtydigheten på det sätt att man till exempel lägger på minnet hur de olika 
frågorna uppfattades när man ställde dem. Vid nya insamlingar av data från ett 
fortlöpande urval kan man således utnyttja dessa missuppfattningar, genom att 
till exempel omformulera och tydliggöra frågorna. Man kan även återgå till de 
redan studerade fallen och ställa om frågorna om så behövs.67

När man sammanfattar data till kvaliteter uppstår problemet med att 
uppvisa den inre relation som eventuellt kan råda mellan två kvaliteter, det vill 
säga att upptäcka det kvalitativa sambandet mellan dem utifrån deras 
respektive aspekter. Relationen kan ha omvandlats av den bakgrund som alla 

                                                 
63 Eneroth, Bo (1984), s. 71–72 
64 Eneroth, Bo (1984), s. 69–70 
65 Nationalencyklopedin. Sökord: Intersubjektivitet. Hämtat från 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212673&i_word=intersubjektivitet 20/12 2006 
66 Eneroth, Bo (1984), s. 70 
67 Eneroth, Bo (1984), s. 72–73 
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företeelsens kvaliteter bildar i sammanhanget, vilket man bör vara 
uppmärksam på. Intersubjektiviteten blir alltså ett problem även i 
datasammanfattningsmetoden. Slutligen uppstår problemet med det fastställda 
begreppet; om det är giltigt och täcker insamlad data.68 För att undkomma 
problemet med intersubjektiviteten bör man när man granskar fallen vara 
uppmärksam på hur de till synes olika kvaliteterna kan ha en relation till 
varandra ändå. Det kan förekomma liknande aspekter av två olika kvaliteter, 
det vill säga deras inre relation. Aspekten kan alltså komma till uttryck genom 
dessa två kvaliteter. Så även om sambandet till synes inte finns, kan det mycket 
väl visa sig genom dessa bakomliggande aspekter. Ett kvalitativt samband kan 
även innebära att en kvalitet är en aspekt av en annan kvalitet. Eller till och 
med att kvalitet A är en aspekt av kvalitet B, samtidigt som kvalitet B är en 
aspekt av kvalitet A. Oftast är relationen mellan kvalitet A och kvalitet B ett 
skensamband och beror egentligen på en tredje bakomliggande kvalitet C. Man 
bör därför noggrant undersöka varje gemensam aspekt hos kvaliteterna för att 
finna den eventuellt bakomliggande innebörden.69

Ytterligare ett problem är giltighetsproblemet, vilket handlar om huruvida 
de data som framkommit i studien kan sammanfattas till ett begrepp så det 
täcker alla kvaliteter och fångar företeelsen med hjälp av de data man fått fram. 
I den kvalitativa metoden är giltigheten inbyggd eftersom man har grundat det 
slutgiltiga begreppet på insamlad data från företeelsen. Med ett kvalitativt 
arbetssätt tror man inte på en slutgiltig kunskap eller sanning. Man anser varje 
undersökning och begrepp vara en fas som ständigt utvecklas där nyfunna 
begrepp ställs mot nya data, nya kvaliteter, samt nya aspekter, och kan därmed 
efter ett tag begränsas i sin giltighet eller till och med upphävas. Detta betyder 
inte att ett funnet begrepp ska tvivlas på, med metodens inbyggda giltighet 
betyder det istället att det slutgiltiga begreppet i studien alltid är giltigt i 
förhållande till de tydliggjorda data i undersökningen, och därmed är begreppet 
även giltigt i förhållande till företeelsen. Är man osäker på huruvida begreppet 
är giltigt kan man till exempel omsätta begreppet i praktiken eller göra en 
intuitiv bedömning.70   

Den kvalitativa metodens problem kan dock oftast lösas med det sunda 
förnuftet under undersökningens framskridning.71

                                                 
68 Eneroth, Bo (1984), s. 70 
69 Eneroth, Bo (1984), s. 75–78 
70 Eneroth, Bo (1984), s. 78–82 
71 Eneroth, Bo (1984), s. 70 
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4.3 Urval och avgränsning 
Urvalet i undersökningen har gjorts enligt grundad teori, och kvalitativ metod, 
fortlöpande under forskningens gång, vilket beskrivits ovan. Tre bibliotekarier 
från integrerade folk- och skolbibliotek, samt tre bibliotekarier från 
Skolbiblioteksforum har intervjuats. En bibliotekarie från varje verksamhet 
handplockades efter idéer som genererades under skrivandet av uppsatsens 
inledningsdel. Vidare har kontinuerligt urval skett allt eftersom data samlats in 
och analyserats i den öppna fasen av forskningsprocessen. 

Efter intervjuerna av de sex bibliotekarierna, då undersökningen övergått 
till den selektiva fasen, skickades en enkät ut till resterande skolbibliotekarier i 
Växjö kommun.  

4.3.1 Intervjuer 
En kvalitativ intervju ska fastställa, förstå, upptäcka, samt lista ut den 
beskaffenhet eller egenskap någonting besitter. Den kvalitativa intervjun kan 
variera; i denna undersökning var intervjun icke-standardiserad och 
utgångspunkten var ett antal teman strukturerade i förväg som ledde 
konversationen. Intervjun ses som ett medel vilken ska identifiera eller 
upptäcka kända eller okända företeelser, egenskaper och innebörder. 
Intervjuaren ses som medskapare i den kvalitativa intervjun då han eller hon 
blir delaktig i intervjuresultatet genom sin interaktion med informanten. En bra 
intervju kännetecknas bland annat av att informanten lyckas bygga upp ett 
resonemang som är sammanhängande och begripligt.72

Med en icke-standardiserad intervju menas att man inte kan veta vilka 
frågor som är viktiga och betydelsefulla i förväg. Intervjuaren måste utveckla, 
anpassa och följa upp det som kan verka intressant för situationen och det 
grundläggande syftet för undersökningen. Frågor och svar utvecklas till viss 
del utifrån tidigare ställda frågor och svar, vilket gör att intervjun blir som en 
vägledd konversation. Dessa intervjuer är oförutsägbara och de kräver att 
intervjuaren är uppmärksam, vaken och fantasirik. 

Förutom svaren på frågorna bör man som intervjuare även uppmärksamma 
till exempel pauser och avbrott i samtalet, samt ansiktsuttryck och 
kroppsrörelser.73  

Som Glaser förespråkar spelades inte intervjuerna in. De anteckningar man 
för efter intervjuerna och sedan använder vid en konstant jämförelse hela 
                                                 
72 Starrin, Bengt & Renck, Barbro (1996), Den kvalitativa intervjun, s. 53–54 
73 Starrin, Bengt & Renck, Barbro (1996), s. 56–58 
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undersökningen igenom, är tillräcklig för den teoretiska fullständigheten.74 
Glaser menar till och med att man inte ska anteckna under intervjuns gång, 
utan först när man kommer hem. Detta för att inte hindra intervjuns 
framskridning.75 I mina intervjuer har jag dock fört anteckningar både under 
intervjuernas gång och efteråt. Detta eftersom jag som nybörjare inom grundad 
teori inte än litar på min förmåga att minnas det viktigaste, och missad relevant 
data skulle ha lett till en försämring av undersökningen.  

Glaser menar dock att det man inte antecknar, som sedan visar sig vara 
relevant, minns man senare när man jämför data. Man ska därför enligt Glaser 
inte vara orolig för att viktig information går förlorad med denna metod 
eftersom människans minne är som en svamp som suger upp allt.  

Glaser menar vidare att en inspelning av intervjuerna leder till att forskaren 
får alldeles för mycket data för att snabbt kunna begränsa undersökningen. De 
inspelade intervjuerna innehåller mängder av onödig data som drar ner 
undersökningens hastighet. Eftersom en analys av ett inspelat material tar 
väldigt lång tid hinner forskaren inte analysera materialet samma dag. En 
inspelad intervju måste först transkriberas och sedan läsas och analyseras. 
Detta är bortkastad tid, materialet bör analyseras omgående för att sedan leda 
till ett nytt teoretiskt urval och ytterligare analyser, enligt grundad teori.76  

Denna undersöknings intervjuer har, precis som ovannämnt, velat 
fastställa, förstå, upptäcka, samt lista ut de egenskaper skolbiblioteken i Växjö 
besitter. Ett antal teman har varit utgångspunkten för intervjuerna, men under 
intervjuernas gång utvecklades samtalen och anpassades efter de svar som 
uppkom.  

Innan varje intervju fick informanterna skriva på ett kontrakt som 
garanterade deras anonymitet samt beskrev undersökningens syfte kortfattat. 
För att sedan öka sannolikheten att finna den studerade företeelsens alla olika 
aspekter valdes så olika informanter som möjligt ut för intervjuerna. Både 
bibliotek på högstadieskolor och F-6-skolor besöktes, samt geografiskt centrala 
bibliotek och bibliotek belägna i glesbygden. Några bibliotek är mycket små, 
medan ett par andra är större. Även antalet personal på skolbiblioteken 
varierar.  

                                                 
74 Glaser, Barney G. (1998), s. 107 
75 Glaser, Barney G. (1998), s. 113 
76 Glaser, Barney G. (1998), s. 108–111 
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4.3.2 Enkäter 
En enkät består av ett frågeformulär där frågorna har övervägande fasta 
svarsalternativ. Informanten fyller själv i enkäten. 

Fördelarna med en enkät är bland annat att undersökningen kan göras på 
ett förhållandevis stort urval, undersökningen kan ske inom ett stort geografiskt 
område, informanten kan överväga sina svarsalternativ i lugn och ro, och 
resultaten blir förhållandevis lättolkade då alla informanter får samma frågor. 
Vid en enkät påverkas inte heller informanten av en intervjuares sätt att ställa 
frågor och följdfrågor. Nackdelar med en enkät är bland annat ett ofta 
betydande bortfall, antalet frågor måste begränsas så det högst tar en 
halvtimme att fylla i svaren, informanten har ingen möjlighet att ställa 
kompletterande frågor om sådant som kan vara svårtolkat i enkäten, samt att 
informantens identitet aldrig helt kan garanteras.  

Det finns flera olika distributionsformer för en enkät, bland annat; 
postenkät, gruppenkät, enkät till besökare, datorenkät, samt enkät för den 
intresserade.77 I denna undersökning har en datorenkät använts. En länk till 
enkäten distribuerades via e-post till de skolbibliotekarier som inte 
intervjuades.  

Ett av de integrerade folk- och skolbiblioteken i Växjö kommun är aldrig 
bemannat; man beställer de böcker man vill låna från ett närliggande bibliotek 
och kan sedan hämta böckerna på en särskild hylla i skolan under bestämda 
tider tre dagar i veckan. Detta bibliotek och ytterligare tre bibliotek, som vid 
utskicket inte hade någon e-postadress, fick därför inte någon enkät 
distribuerad. Enkäten skickades således ut till fem stycken integrerade folk- 
och skolbibliotek, och svarsfrekvensen blev 100 procent.  

Två bibliotek från skolbiblioteksforum hade vid tidpunkten för utskicket 
heller ingen fungerande e-postadress och fick således ingen enkät. Enkäten 
skickades därför ut till tio stycken skolbibliotek, och då sju skolbibliotekarier 
fullföljde enkäten blev svarsfrekvensen 70 procent.  

Enkäten i denna undersökning utformades efter att intervjuerna ägt rum 
eftersom syftet med enkäten var att få stöd i antaganden och generaliseringar 
som gjorts utifrån intervjuerna. De kategorier som framkom under analysen av 
intervjuerna fick således ligga till grund för utformandet av enkäten.  

 

                                                 
77 Ejlertsson, Göran (2005), Enkäten i praktiken, s. 7–13 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen med de funna 
kategorierna som överskrifter. Vid analysen av datamaterialet framkom en 
kärnkategori för de renodlade skolbiblioteken, medan en annan kärnkategori 
framkom för de integrerade folk- och skolbiblioteken. En mängd kategorier 
visade sig vara gemensamma för de båda verksamheterna, men relevanta för 
biblioteken på olika sätt.  

Kapitlet inleds med modellen över den genererade teorin, samt en kort 
beskrivning av kategorierna och dess samband. 

Vidare redovisas kärnkategorin för de skolbibliotek som enbart verkar som 
skolbibliotek, samt de två kategorier som är specifika för denna verksamhet. 
Efter detta redovisas kärnkategorin för de integrerade folk- och 
skolbiblioteken, samt de två kategorier som är specifika för denna verksamhet. 
Slutligen redovisas de sex gemensamma kategorierna. Under varje kategori 
berörs även adekvat litteratur som ger stöd åt undersökningen. Denna litteratur 
har sökts och vävts in i teorin som jämförande data i den teoretiska fasen, då 
teorin nästan var färdigbildad.  

Citat från intervjuerna redovisas fortlöpande, samt att bibliotekariernas 
åsikter stundom beskrivs. Detta sker dock utan noter till de specifika 
intervjuerna. Informanterna har garanterats anonymitet, och ett flertal 
referenser till samma intervju skulle kunna leda till ett igenkännande av 
bibliotekarierna.  

Fortsättningsvis kommer de integrerade folk- och skolbiblioteken 
benämnas som integrerade bibliotek, och de renodlade skolbiblioteken som 
skolbibliotek. Vidare kommer personalen på de integrerade biblioteken 
benämnas som bibliotekarier, och personalen på skolbiblioteken som 
skolbibliotekarier.  
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5.1 Verksamhetsmodell över skolbiblioteken i Växjö 
kommun 

Nedanstående modell är en generalisering av skolbiblioteksverksamheten i 
Växjö kommun. Modellen är skapad i den teoretiska fasen, efter att 
datamaterialet uppnått en mättnad i den selektiva fasen, och den visar hur 
kategorierna förhåller sig till varandra. Modellen beskrivs kortfattat nedan och 
mer utförligt i nästföljande avsnitt.  

 
 

 
 
Skolbiblioteken i Växjö kommun känner en stark samhörighet med skolan, 

vilket är dess kärnkategori. Denna kärnkategori präglar på ett eller annat sätt de 
sex kategorier som är gemensamma både för skolbiblioteken och för de 
integrerade biblioteken. Även kategorierna Skolbiblioteksforum och tidsbrist 
påverkar dessa sex kategorier, vilka i sin tur samtidigt påverkar både 
kärnkategorin och de två kategorierna specifika för skolbiblioteken.  

De integrerade biblioteken känner istället en stark samhörighet med 
biblioteket. Denna kärnkategori påverkar de sex gemensamma kategorierna, 
vilka i sin tur samtidigt påverkar kärnkategorin, samt de två kategorierna 
specifika för de integrerade biblioteken; Stadsbiblioteket och arbetskamrater. 
Dessa två kategorier påverkar samtidigt de sex gemensamma kategorierna på 
olika sätt.  
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5.2 Skolbibliotek verksamma under 
skol- och barnomsorgsnämnden 

Nedan beskrivs kärnkategorin samhörighet med skolan, samt de två kategorier 
som är specifika för skolbiblioteken ordnade under skol- och 
barnomsorgsnämnden; Skolbiblioteksforum och tidsbrist.  

5.2.1 Samhörighet med skolan 
Kärnkategorin hör på ett eller annat sätt ihop med alla kategorierna i teorin, 
förutom de kategorier som är specifika för de integrerade biblioteken.  

Vilket visade sig under den öppna fasen vid intervjuerna av 
skolbibliotekarierna, och som sedan förstärktes under den selektiva fasen vid 
analysen av enkäterna, är att skolbibliotekarierna tenderar att känna en stark 
samhörighet med skolan och dess personal. Alla skolbibliotekarier får vara 
med på skolans konferenser och möten samt fester och andra aktiviteter. Alla 
skolbibliotekarier vill dessutom vara med på dessa aktiviteter. På de 
integrerade biblioteken är det fler bibliotekarier som inte blir inbjudna till 
skolans konferenser etc., än de som faktiskt blir inbjudna. Men till skillnad från 
skolbibliotekarierna, så vill bibliotekarierna på de integrerade biblioteken 
oftast inte vara med på skolans konferenser och möten samt fester och andra 
aktiviteter.  

Alla skolbibliotekarierna har hjälp av en bibliotekspedagog i sitt arbete, 
och de allra flesta känner att de har stor nytta av bibliotekspedagogen. 
Bibliotekspedagogen, vilken är en av skolans lärare, är delaktig i 
skolbiblioteket genom att bland annat lämna inköpsförslag, diskutera olika 
aktiviteter, informera skolpersonalen om skolbiblioteket, sätta upp böcker, 
samt fungera som en samtalspartner. Dessutom är det oftast 
bibliotekspedagogen som ansvarar för skolbiblioteket när den ordinarie 
skolbibliotekarien blir sjuk eller är borta från arbetet av annan orsak. Alla 
skolbibliotekarierna ingår i ett arbetslag på skolan och de känner att de är en 
del av skolpersonalen, vilket bibliotekarierna på de integrerade biblioteken inte 
känner. Endast en bibliotekarie av de tillfrågade kände att hon var en del av 
skolpersonalen. Värt att nämna är att bibliotekarierna på de integrerade 
biblioteken inte ingår i arbetslag på skolorna. 

Eftersom skolbibliotekarierna enbart jobbar på ett skolbibliotek 
koncentrerar de sig också enbart på eleverna, vilket gör att deras verksamhet 
ser annorlunda ut än den som de integrerade biblioteken bedriver. 
Skolbibliotekarierna undervisar eleverna i bland annat bibliotekskunskap och 

 27



informationssökning, samt bedriver OPAC-undervisning. Antalet datorer på 
skolbiblioteken varierar, men antalet ligger mellan tre och elva stycken, där 
mellan sex och sju stycken datorer är det vanligaste. Teknisk utrustning är en 
förutsättning för att kunna bedriva undervisning av ovanstående slag. Detta är 
ett hinder för de integrerade biblioteken där de allra flesta bara har två datorer. 
Endast ett par av bibliotekarierna på de integrerade biblioteken uppgav att de 
bedriver undervisning i informationskunskap för eleverna på skolan. 
Bibliotekarierna på de integrerade biblioteken tenderar också att vara nöjda 
med antalet datorer i biblioteket och vill inte ha fler. De som dock vill ha fler 
datorer vill ha en extra utlåningsdator, så det inte blir kö när klasserna lånar 
böcker. De skolbibliotekarier som inte vill ha fler datorer i skolbiblioteket, vill 
inte ha det på grund av platsbrist.  

Varje skola har också en biblioteksgrupp där elever, skolbibliotekarie och 
pedagoger ingår. Vid mötena diskuteras bland annat skolbiblioteket och dess 
olika aktiviteter, samt att eleverna ibland lämnar inköpsförslag. En diskussion 
förs också kring vad eleverna tycker om skolbiblioteket.  

Skolbibliotekarierna på skolorna känner alltså en stark samhörighet med 
skolans verksamhet; de är del av skolpersonalen, de är en naturlig del i skolans 
undervisning, och de medverkar på skolans konferenser och möten samt fester 
och andra aktiviteter. 

5.2.1.1 Bibliotekariens roll i skolan 
I Allas bibliotek: en idébok om att integrera bibliotek kan man läsa om en 
rektor som inte anser att skolbibliotekets personal behöver vara med på 
arbetslagsträffar. Rektorn anser att det räcker med att en lärare i varje arbetslag 
är biblioteksansvarig och håller en kontakt med skolbiblioteket. Däremot säger 
rektorn om skolbibliotekarierna att ”…det är klart att vi måste ta med dem på 
avslutningar och fester och så”.  

Vidare kan man läsa hur det kan uppstå konflikter mellan lärare och 
skolbibliotekarier då lärarna känner ett ansvar för, och ibland en äganderätt, till 
undervisningen. Ofta anser också rektorn att det inte finns någon ekonomisk 
möjlighet att anställa en fackutbildad bibliotekarie, utan ser gärna att en lärare 
får fortbildning i biblioteksteknik. Det tenderar dock att vara svårt att få 
resurserna att gå ihop på detta vis, och en fackutbildad bibliotekarie kan avlasta 
lärarna genom att till exempel ansvara för den viktiga utbildningen i 
informationssökning.78 Eftersom det stora arbetet för eleverna ligger på att 
                                                 
78 Hasselrot, Titti (2001), Allas bibliotek: en idébok om att integrera bibliotek s. 41–43 
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bearbeta och sammanställa den information de finner, vilket så småningom ska 
leda till kunskap, är det oerhört viktigt att informationssökningen blir en 
framgång. Därför är undervisning i informationssökning viktigt.79 Skolan måste 
släppa in skolbibliotekarierna i den pedagogiska gemenskapen.80

Ofta får eleverna uppgifter att lösa av lärarna, där uppgifterna kan 
upplevas som lösryckta, och eleverna vet inte hur de sedan kan använda de 
nyfunna kunskaperna i framtida skolarbeten.81 En skolbibliotekarie på en av 
Växjös högstadieskolor berättade att hon under tre lektioner på hösten och tre 
lektioner på våren gick igenom skolbiblioteket med eleverna i år 7. De får 
bland annat undervisning i klassifikation, lära sig slå i uppslagsverk, samt lära 
sig källkritik. Skolbibliotekarien menar att detta fungerar bra, men att hon nu 
ska integrera deras ämnen i genomgången. ”Jobbar de med andra världskriget 
ska de få slå i uppslagsverk och faktaböcker om andra världskriget.”  

5.2.2 Skolbiblioteksforum 
Skolbiblioteksforum är en av de kategorier som är specifik för skolbiblioteken, 
och påverkar således verksamheten märkbart. 

Att skolbiblioteken verksamma under skol- och barnomsorgsförvaltningen 
tillhör organisationen Skolbiblioteksforum var känt redan innan den öppna 
fasen i undersökningen. Vid intervjuerna beskrev dock skolbibliotekarierna hur 
de arbetar på Skolbiblioteksforum.  

Varje fredag träffas alla skolbibliotekarier på Skolbiblioteksforums kontor 
och planerar bland annat större evenemang, diskuterar fortbildning, lånar 
böcker av varandra, samt arbetar mot förskolan och de skolor som ännu inte 
har skolbibliotek. Det sker ett stort samarbete mellan skolbibliotekarierna. En 
skolbibliotekarie berättade att ”e-posten går varm” och hon visste inte hur de 
skulle klara sig utan den. I e-posten ger skolbibliotekarierna bland annat 
varandra tips på böcker och tips på hur man kan utforma olika lektioner. Vill 
de låna böcker av varandra tar de oftast med dessa på fredagarna eftersom de 
inte har någon som transporterar böcker mellan skolbiblioteken, vilket de 
integrerade biblioteken har. En skolbibliotekarie uttryckte att ”Det blir ett 
himla bärande på böcker”. Om skolbibliotekarierna känner sig osäkra över 
någonting, eller behöver hjälp och tips angående verksamheten frågar de allra 

                                                 
79 Ögland, Malin (2002), Skolans bibliotek: om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och 
arbetslag, s. 18–19 
80 Hasselrot, Titti (2001), s. 43 
81 Ögland, Malin (2002), s. 23 
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flesta en skolbibliotekarie på ett annat skolbibliotek i första hand. Ett par av 
skolbibliotekarierna frågar dock bibliotekspedagogen i första hand.  

Även om skolbibliotekarierna känner en stark samhörighet med skolan, 
känner de också att alla skolbibliotekarier på Skolbiblioteksforum är deras 
arbetskamrater. Endast ett par skolbibliotekarier uttryckte att de kände sig 
ensamma på arbetet, trots att alla skolbibliotekarier arbetar själva i 
skolbiblioteket. Skolbibliotekarierna anser med andra ord att de har en mängd 
arbetskamrater, trots att de är den enda anställda skolbibliotekarien på skolan.  

5.2.2.1 Skolbiblioteksforum som arbetskamrater 
Det arbete som Skolbiblioteksforum bedriver ska stödja skolbiblioteken med 
en genomtänkt satsning på skolbiblioteksverksamheten, med hjälp av ett 
administrativt arbete, pengar och tjänster. En verksamhet som med 
utgångspunkt i utvecklingsplan och handlingsplan gör vardagsverksamheten i 
skolbiblioteken till ett rum för lärande. Förra bibliotekschefen för 
Skolbiblioteksforum, Suzanne Hammargren, uttryckte i början av projektet att 
”vi [bibliotekarier] måste samarbeta med varandra […] Man behöver stödja 
varandra”.82 Alla skolbibliotekarier anställda under Skolbiblioteksforum har 
heltidstjänster. 75 procent av tiden spenderas på skolbiblioteket och 25 procent 
på Skolbiblioteksforum. Tillsammans fortbildar skolbibliotekarierna sig och 
stödjer varandra i arbetet. Arbetet är alltså förlagt både till skolans värld, samt 
till Skolbiblioteksforums kontor. En skolbibliotekarie uttryckte att ”Både 
lärarna och de på Skolbiblioteksforum är mina arbetskamrater, fast på olika 
sätt. Skolbiblioteksforum är de närmaste. I skolan är man lite utanpå, fast ändå 
med”. En annan skolbibliotekarie uttryckte också att både lärarna och 
personalen på Skolbiblioteksforum var hennes arbetskamrater, men att hon 
”…känner de på Skolbiblioteksforum bäst”. Skolbibliotekarierna ska stödja 
pedagoger och elever på skolan i olika frågor, men tenderar också att stödja 
varandra i hög utsträckning bland personalen på Skolbiblioteksforum. Ett 
viktigt samarbete enligt Suzanne Hammargren.  

5.2.3 Tidsbrist  
Den andra kategorin som är specifik för skolbiblioteken är tidsbrist, och även 
denna kategori påverkar verksamheten. 

                                                 
82 Hasselrot, Titti & Sundin Beck, Ulla (2002), Viljan att lära. Om lärandets drivkrafter och 
skolbibliotekets möjligheter, s. 104–108 
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Vid den öppna fasen visade det sig att skolbibliotekarierna upplever en stor 
tidsbrist. Detta visade sig under den selektiva fasen vara utbrett hos alla 
skolbibliotekarierna, då ingen skolbibliotekarie ansåg vid 
undersökningstillfället att arbetsuppgifterna alltid hanns med, istället svarade 
de allra flesta på enkäten att de ibland hann med sina arbetsuppgifter.  

Skolbibliotekarierna bedriver en hel del undervisning för eleverna, samt 
ordnar en mängd andra aktiviteter,83 vilket ofta tar mycket tid i både planering 
och genomförande. En skolbibliotekarie på en högstadieskola, där eleverna inte 
kommer på utsatta tider utan hela dagarna, berättade att eftersom 
skolbiblioteket alltid är öppet och fullt med elever blir ofta biblioteksarbetet 
lidande. Hon har till exempel aldrig bokprat för eleverna eftersom hon aldrig 
kan lämna skolbiblioteket, eftersom det då skulle vara obemannat. Istället får 
eleverna tips på böcker då de befinner sig i skolbiblioteket.  

En annan skolbibliotekarie på en invandrartät skola berättade att halva 
lektionen ibland kan gå till disciplin, och endast andra halvan till undervisning. 
Dessutom upplevde hon att eftersom elevernas omvärldskunskap är liten blir 
undervisningen ofta svår. ”Säger jag att de ska ta reda på när nästa tåg går från 
Malmö så vet de inte vart de ska börja leta. De vet inte att det heter SJ.” 
Skolbibliotekarien menar vidare att det blir svårt att lära eleverna 
informationssökning eftersom hon då måste börja berätta om den allmänna 
kunskapen. Hon känner aldrig att hon hinner med sina arbetsuppgifter.  

I princip alla skolbibliotekarier anser att de skulle hinna med sina 
arbetsuppgifter lättare om ytterligare en eller flera skolbibliotekarier anställdes 
på skolbiblioteket. Dessutom tycker de att det skulle vara socialt trevligt med 
ytterligare personal.  

På de integrerade biblioteken anser i princip alla att de oftast hinner med 
sina arbetsuppgifter. De flesta tycker inte att ytterligare personal behöver 
anställas, och de anser heller inte att det skulle vara socialt trevligt med 
ytterligare personal i biblioteket. Bibliotekarierna på de integrerade biblioteken 
arbetar dock ofta tillsammans med en annan bibliotekarie, och i vissa fall med 
flera andra bibliotekarier.84  

5.2.3.1 Möjligheten till flexibilitet 
I Skolans bibliotek: om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och 
arbetslag beskrivs hur en skola i Håbo bedrev ett projekt under två läsår; 
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1999–2000 och 2000–2001, med syftet att finna bättre metoder för ett 
fungerande samarbete mellan skolbiblioteket och arbetslagen. Statens kulturråd 
gav ekonomiskt bidrag till skolan under projekttiden, och rektorn använde 
dessa pengar till att projektanställa ytterligare en bibliotekarie. Skolbiblioteket 
hade alltså under denna period två heltidsanställda, och fackutbildade, 
bibliotekarier. 

Boken beskriver hur bibliotekarierna under denna period arbetade på 
skolbiblioteket med att försöka utforma ett skolbibliotek som kunde leva upp 
till läroplanens mål och fungera som ett stöd för elevernas lärande. Boken tar 
upp mängder med exempel på hur de utformade verksamheten.85  

I boken kan man bland annat läsa om hur bibliotekarierna försökte finna 
olika sätt för att stimulera eleverna till läsning, och hur de kunde arbeta 
ingående med detta eftersom de var två bibliotekarier. I boken beskrivs hur sex 
stycken 8-åriga pojkar aldrig kunde sitta stilla när klassen besökte 
skolbiblioteket, och hur den ena bibliotekarien bland annat provade att läsa 
högt bara för dem, lät dem rita, och ibland lät dem lyssna på band istället för att 
läsa. Men ingenting fungerade och varje gång klassen besökte skolbiblioteket 
förstörde pojkarna stunden för hela klassen. Den andra bibliotekarien tog då 
hand om pojkarna, byggde en koja i skolbiblioteket och kröp in där 
tillsammans med pojkarna för att intervjua dem om böcker och vad de tyckte 
om att läsa. Pojkarna ville dock inte bli intervjuade utan hade en viktigare fråga 
till bibliotekarien: 

– Är det sant att det finns en drake här under biblioteket?  
Det hade jag glömt! För två år sedan hade vi något fel på värmesystemet under 

biblioteket. Reparatörerna hade öppnat en lucka i golvet […] Jag uppfann i hastigheten att 
det susande ljudet var en drake som bodde under golvet och som vaktade alla sagorna i 
biblioteket. […] Ja, det var två år sedan men det hade killarna inte glömt! Såklart höll jag 
fast vid min historia och trots att grabbarna hade sina tvivel var de gärna med på att vi 
började läsa om drakar. Vi läste allt jag kunde hitta och det var inget fel på vare sig 
koncentrationen eller lugnet. Tvärtom blev dessa stunder lite av guldtillfällen för mig där 
vi satt tätt, tätt i mörkret och läste och pratade.86  

Exemplet visar hur möjligheten till flexibilitet kan öka läslusten. Och eftersom 
de var två bibliotekarier hade de möjligheten att ändra på miljö, gruppindelning 
och metod för att öka läslusten för just dessa elever.87  

                                                 
85 Ögland, Malin (2002), s. 5–6 
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87 Ögland, Malin (2002), s. 26–29 
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Detta är endast ett exempel på hur man kan förbättra verksamheten genom 
att två bibliotekarier arbetar tillsammans. Hade enbart en bibliotekarie varit 
anställd hade troligtvis pojkarna fortsatt att förstöra för hela klassen. Genom att 
vara två bibliotekarier kan man dela på arbetsuppgifterna, och därmed hinna 
med sina arbetsuppgifter i högre utsträckning, och således öka kvaliteten på 
skolbiblioteksverksamheten.  

5.3 Integrerade folk- och skolbibliotek verksamma under 
kulturnämnden 

Ovan har kärnkategorin och kategorierna specifika för skolbiblioteken i Växjö 
kommun presenterats. Nedan beskrivs vidare de integrerade bibliotekens 
kärnkategori samhörighet med biblioteket, samt de två kategorier som är 
specifika för de integrerade biblioteken; Stadsbiblioteket och arbetskamrater.  

5.3.1 Samhörighet med biblioteket 
Kärnkategorin, samhörighet med biblioteket, hör på ett eller annat sätt ihop 
med alla kategorierna i teorin, förutom de kategorier som är specifika för 
skolbiblioteken. 

Med kärnkategorin menas att bibliotekarierna på de integrerade biblioteken 
inte verkar känna en samhörighet med skolan. Detta innebär inte nödvändigtvis 
att de uttalat känner en större samhörighet med folkbiblioteket, utan snarare att 
bibliotekarierna definierar biblioteket som integrerat, men ofta glömmer skolan 
i den praktiska verksamheten. Vid intervjuerna under den öppna fasen märktes 
ett tydligt folkbibliotekstänkande hos alla bibliotekarier. När frågorna ställdes 
svarade bibliotekarierna som folkbibliotekarier. En bibliotekarie som vid 
intervjun uppmanades att berätta om verksamheten, svarade spontant att ”På 
filial får man göra allt”. Hon definierade biblioteket som en filial till 
Stadsbiblioteket, vilket det också är, men verkade glömma bort 
skolbiblioteksfunktionen som biblioteket också besitter. Bibliotekarien svarade 
ofta utifrån ett folkbibliotekstänkande, och fick därför flera gånger följdfrågan 
”Men hur gör ni i skolan då?”.  

Vid analysen av enkäten visade det sig att bibliotekarierna ofta arbetar 
tillsammans med en annan bibliotekarie, i enstaka fall med flera. På frågan om 
vilka som ansågs vara deras arbetskamrater menade endast en bibliotekarie att 
skolans personal var hennes arbetskamrater, och då utöver hennes 
bibliotekariekollega. Även om bibliotekarierna inte tenderar att känna sig 
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utanför skolans verksamhet, så ser de alltså inte skolans pedagoger som 
arbetskamrater.88

Bibliotekarierna informerar lärarna om hur de kan använda biblioteket som 
en pedagogisk resurs, men uttrycker att de skulle kunna informera ytterligare 
eftersom de anser att lärarna inte använder biblioteket till fullo. De informerar 
oftast lärarna vid informella samtal. Även skolbibliotekarierna anser att lärarna 
skulle kunna använda skolbiblioteket ytterligare. De informerar lärarna vid 
informella samtal, och i högre grad än bibliotekarierna på de integrerade 
biblioteken även på möten och konferenser. En del skolbibliotekarier anordnar 
även utställningar som visar på hur skolans pedagoger kan använda 
skolbiblioteket, något som ingen bibliotekarie på de integrerade biblioteken 
gör. En skolbibliotekarie berättade vid intervjun hur hon inför skolloven gör 
utställningar i personalrummet med böcker av olika slag för att locka 
personalen till skolbiblioteket. Hon menar att de då kan se vad som finns och 
uppmana eleverna att låna hem lite böcker över lovet. En skolbibliotekarie 
berättade vid intervjun att hon informerar lärarna om skolbibliotekets olika 
resurser på arbetslagets möten; ”…men man informerar aldrig tillräckligt”. 
Bibliotekarierna på de integrerade biblioteken anser med andra ord att lärarna 
skulle kunna nyttja biblioteket ytterligare, men informerar oftast lärarna om 
bibliotekets möjligheter då lärarna befinner sig i biblioteket. Bibliotekarierna 
stannar alltså i biblioteket, istället för att informera lärarna om biblioteket i 
lärarnas egen miljö.  

Bibliotekarierna på de integrerade biblioteken verkar även i hög 
utsträckning vilja hjälpa eleverna att hitta rätt bok och få dem intresserade av 
litteratur, vilket framkom under intervjuerna. Möjligen är det svårare för elever 
på ett integrerat bibliotek att finna litteratur som passar åldersmässigt då 
bokbeståndet är stort och varierande. En bibliotekarie uttryckte att ”Man får ha 
lite koll på vad de lånar, så de inte tar vad som helst”.  

Bibliotekarierna på de integrerade biblioteken tenderar dock inte att lägga 
stor energi på den övriga skolbiblioteksverksamheten. Vid en intervju med en 
bibliotekarie på ett integrerat bibliotek beläget på en högstadieskola 
diskuterades verksamheten i biblioteket. Då i princip all verksamhet på detta 
bibliotek riktas mot allmänheten, och inte skolan, blev följdfrågorna mer 
riktade på vad de egentligen erbjöd skolans elever. Bibliotekarien berättade att 
”När skolan efterfrågar så har vi aktiviteter med dem. Vi var och bokpratade i 
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en svenska 2-klass för ett tag sedan eftersom läraren ville det. […] 
Skolbiblioteksforum är ju bara skolbibliotek och kan rikta in sig mer på skolan 
än vi, de vann ju till och med ett pris”.  

5.3.1.1 Skolbiblioteksfunktionen 
Skolbiblioteksfunktionen är ofta svår att uppfylla vid ett integrerat bibliotek, 
och det är skolstyrelsen som bör ansvara för skolbiblioteken, inte 
folkbiblioteken.89  

I skriften I nöd och lust kan man läsa att vanliga skolbibliotek oftast har 
sämre medieresurser än de integrerade biblioteken, och därför vinner de 
integrerade biblioteken oftast vid en jämförelse.90 I Växjö kommun stämmer 
inte detta påstående fullt ut. Såsom beskrivits ovan har skolbiblioteken fler 
datorer än de integrerade biblioteken. De integrerade bibliotekens bokbestånd 
varierar mellan 9000 och 20 000 böcker, beroende på bibliotekets storlek, 
medan skolbiblioteken har ett mera likvärdigt bokbestånd som varierar mellan 
4000 och 8000 böcker. De allra flesta skolbibliotekarierna uppgav att de har ett 
bokbestånd på ungefär 7000 böcker. De integrerade biblioteken har med andra 
ord fler böcker, men de böcker som finns i skolbiblioteken är endast avsedda 
för elever, medan böckerna på de integrerade biblioteken också är avsedda för 
allmänheten.  

Enligt Allas bibliotek har eleverna nytta av ett brett mediebestånd som 
speglar hela samhället.91 Dock finns det ingenting som visar på att mer resurser 
och ett större mediebestånd leder till mer kvalitet i elevers lärande.92 Vanligen 
har dessutom de integrerade biblioteken samma bestånd som ett vanligt 
folkbibliotek och därför finns oftast inte facklitteratur och uppslagsverk i den 
omfattning som är önskvärt på ett skolbibliotek.93  

De integrerade bibliotekens problem är med andra ord skolbiblioteksfunktionen. 
De bekostas, sköts och utrustas som folkbibliotek, men används främst som 
skolbibliotek. Detta leder till att de integrerade biblioteken inte kan fungera 
fullt ut som skolbibliotek.94 Med detta i åtanke är det föga förvånande att 
bibliotekarierna på Växjös integrerade bibliotek främst tänker som 
folkbibliotekarier, och ibland tenderar att förbise skolbiblioteksverksamheten.  

                                                 
89 I nöd och lust: en metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek (1991), s. 13 
90 I nöd och lust: en metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek (1991), s. 72 
91 Hasselrot, Titti (2001), s.11 
92 Hasselrot, Titti & Sundin Beck, Ulla (2002), s. 31–32 
93 I nöd och lust: en metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek (1991), s. 72 
94 I nöd och lust: en metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek (1991), s. 77 
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Vidare kan man läsa i skriften I nöd och lust att skolan blir vinnare i de 
integrerade biblioteken, medan allmänheten blir förlorare.95 Att allmänheten 
blir förlorare beror bland annat på att de integrerade biblioteken oftast ligger i 
skolan, och då vanligen inte centralt i samhället.96 Det tenderar vara en allmän 
uppfattning att skolan blir vinnare vid en integrering av biblioteken. På en av 
studiens F-6-skolors hemsida står att läsa att de har ett ”riktigt” bibliotek. Men 
frågan är om skolan kan ses som vinnare över allmänheten endast på grund av 
att de använder biblioteket i högre utsträckning, då bibliotekets bestånd och 
personal inte är anpassat för skolans elever. 

För att uppfylla undervisningens behov bör skolbibliotekets tyngdpunkt 
ligga på den litteratur som behövs i elevernas skolarbeten. Detta innebär dels 
ett stort bestånd av uppslagsverk och facklitteratur, dels ett rikt skönlitterärt 
bestånd.97 Uppslagsverk och facklitteratur ska utgöra grunden i ett 
skolbibliotek, och enligt Kulturrådet bör en skola på 500 elever ha 8–10 
exemplar av samma lexikon.98 Som ovannämnt finns oftast inte den mängd 
uppslagsverk och facklitteratur på ett integrerat bibliotek. Man bör dock hålla i 
åtanke att det inte ges ut facklitteratur för mellanstadiebarn i tillräckligt stor 
omfattning,99 vilket försvårar för F-6-skolorna att utöka det facklitterära 
beståndet.  

Folkbiblioteken och skolbiblioteken ska fylla olika funktioner, och det 
faktum att det ofta är en folkbibliotekarie på de integrerade biblioteken som går 
in i rollen som skolbibliotekarie, bidrar till att skolbiblioteksfunktionen oftast 
inte fungerar fullt ut.100

5.3.2 Stadsbiblioteket 
En kategori som är specifik för de integrerade biblioteken är Stadsbiblioteket, 
vilken starkt påverkar verksamheten.  

Eftersom de integrerade biblioteken i Växjö kommun är verksamma under 
kulturnämnden, och därmed fungerar som filialer, har de en stark koppling till 
Stadsbiblioteket. Flera av bibliotekarierna på de integrerade biblioteken har 
även en viss del av sin tjänst förlagd till Stadsbiblioteket. Detta var känt redan 

                                                 
95 I nöd och lust: en metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek (1991), s. 77 
96 Hasselrot, Titti (2001), s. 21 
97 Limberg, Louise (1990), Skolbibliotek för kunskap och skapande: ett idé- och servicematerial för 
lärare och bibliotekarier om biblioteket i undervisningen, s. 71 
98 I nöd och lust: en metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek (1991), s. 70 
99 Limberg, Louise (1990), s. 34.  
100 I nöd och lust: en metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek (1991), s. 44. Hasselrot, Titti 
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innan den öppna fasen i undersökningen. Intervjuerna och enkäten visade 
sedan att Stadsbiblioteket är en stark kategori för de integrerade biblioteken, 
eftersom när bibliotekarierna på de integrerade biblioteken känner sig osäkra 
eller behöver hjälp och tips angående verksamheten, rådfrågar de allra flesta 
personal på Stadsbiblioteket. Endast ett par bibliotekarier uppgav att de 
rådfrågade personal på ett annat integrerat bibliotek. Varför bibliotekarierna 
främst rådfrågar personal på Stadsbiblioteket beror troligen på att 
verksamheten främst är inriktad på folkbiblioteksverksamhet. Det verkar 
annars aningen besynnerligt att rådfråga personal på ett folkbibliotek om frågor 
gällande skolbiblioteksverksamheten.  

En bibliotekarie berättade att de arbetar mycket på att marknadsföra 
biblioteket för allmänheten eftersom de anser att biblioteket ligger lokalmässigt 
fel som folkbibliotek. Vidare berättade bibliotekarien om sina önskningar att 
göra biblioteket mer tillgängligt för allmänheten; ”Egentligen skulle man flytta 
biblioteket närmare vägen”.101 Samhörigheten med Stadsbiblioteket är 
uppenbar. 

5.3.2.1 Folkbibliotekens status 
Det faktum att de integrerade biblioteken känner en stark samhörighet med 
Stadsbiblioteket är föga förvånande då bibliotekarierna är anställda av 
Stadsbiblioteket. Men trots detta borde inte skolbiblioteksfunktionen bli 
lidande.  

I Allas bibliotek kan man läsa om folkbibliotekets funktion i samhället, och 
om hur viktigt folkbiblioteket är för oss människor: 

– Å, biblioteket! Det är ju hela samhällets… hjärta? 
        – Jaa! Och hjärna – också!  

Nervsystem, navel, nav. Bildspråket blommar, inte minst när man ska försvara 
kommunala nedskärningar […] Om folkbiblioteket blir korat till demokratins mest 
folkkära plats […] kan det bero på att man där […] tillhandahåller information, kunskap 
och kultur utan kostnad för användarna. […] Vilken annan institution har en sådan 
ställning i samhället?102  

Vidare kan man läsa att biblioteket ofta är ett andra hem för många 
människor.103 I Unescos Folkbiblioteksmanifest står att läsa att ”Frihet, välfärd, 
samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. […] 

                                                 
101 Se 5.4.2 
102 Hasselrot, Titti (2001), s. 19 
103 Hasselrot, Titti (2001), s. 19–20 
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Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett 
livslångt lärande […]”.104 Unescos Skolbiblioteksmanifest är formulerat med 
mer försiktighet: ”Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är 
grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger 
eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande.”105

Folkbiblioteken verkar ha en högre status, och möjligen bidrar detta till att 
skolbiblioteksverksamheten på de integrerade biblioteken i Växjö kommun 
ibland blir lidande.  

5.3.3 Arbetskamrater 
Den andra kategorin som är specifik för de integrerade biblioteken är 
arbetskamrater, och även denna kategori påverkar verksamheten.  

Även om många av bibliotekarierna på de integrerade biblioteken i Växjö 
kommun arbetar ensamma på biblioteket, har ett flertal bibliotekarier dock en 
kollega, och i enstaka fall arbetar flera bibliotekarier tillsammans. 
Bibliotekarierna på de integrerade biblioteken upplever oftast inte att de är 
arbetskamrater med skolans personal, utan i de fall som de arbetar minst två 
bibliotekarier tillsammans ser de varandra som arbetskamrater. Ett par 
bibliotekarier ansåg dessutom att personalen på Stadsbiblioteket var deras 
arbetskamrater. 

En bibliotekarie på en integrerad F-6-skola berättade under intervjun hur 
hon ofta kände sig ensam i biblioteket innan hon fick arbetskamrater. 
Arbetskamraterna är en bibliotekarie som sköter biblioteket en kväll i veckan, 
samt en skolbibliotekarie anställd av Skolbiblioteksforum som ansvarar för 
stora delar av skolbiblioteksverksamheten två dagar i veckan. ”Helt plötsligt 
har jag någon att fika med på onsdagen.” Bibliotekarien menade dock att 
lärarna på skolan också var hennes arbetskamrater, men eftersom lärarna alltid 
har funnits på skolan och hon upplevde att hon fick arbetskamrater först när två 
andra bibliotekarier anställdes, kan knappast lärarna ses som tydliga 
arbetskamrater. Dock tenderar bibliotekarierna på de integrerade biblioteken 
att känna en gemenskap med skolans personal. Samma bibliotekarie berättade 
hur hon alltid har fått vara med på fester på skolan. Men under två år anställdes 
en annan rektor på skolan som bestämde att bibliotekarien inte skulle få vara 
med på skolans fester längre eftersom hon inte tillhörde samma förvaltning. 
Detta gjorde bibliotekarien väldigt ledsen.  
                                                 
104 Unescos Folkbiblioteksmanifest 1994 
105 Unescos Skolbiblioteksmanifest 1999 
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En annan bibliotekarie på en integrerad F-6-skola berättade under intervjun 
hur lärarna kan komma till biblioteket på rasterna för att prata med henne, eller 
så går hon till dem för att prata. Hon fikar med lärarna och känner sig inte 
utanför. Så även om bibliotekarierna i hög utsträckning inte anser att skolans 
personal är deras arbetskamrater, så känner de ändå en gemenskap med dem.  

Växjös största filial är ett integrerat bibliotek beläget på en högstadieskola. 
Där arbetar tre bibliotekarier och en biblioteksassistent tillsammans. En av 
dessa bibliotekarier berättade vid intervjun att de är noga med att minst två i 
personalen alltid ska kunna göra samma arbetsuppgifter, så om någon blir sjuk 
ska verksamheten kunna fungera som vanligt. Bibliotekarien berättade att de 
har ett bra samarbete inom gruppen, och de känner sig aldrig ensamma. 

Då det i den öppna fasen visade sig vara viktigt med arbetskamrater, 
formulerades frågor kring detta i enkäten. Det visade sig att ingen av 
bibliotekarierna på de integrerade biblioteken upplevde att de var ensamma, 
vilket ett par av skolbibliotekarierna uttryckte att de var. Så trots att 
skolbibliotekarierna har en mängd arbetskamrater, i form av skolpersonal och 
personal på Skolbiblioteksforum, kan de ändå känna en viss ensamhet. Medan 
bibliotekarierna på de integrerade biblioteken, som oftast endast har en 
arbetskamrat i form av en bibliotekariekollega, aldrig känner sig ensamma.  

5.3.3.1 Personal  
Det behövs kompetent personal på biblioteken, såväl på integrerade som 
renodlade skolbibliotek. Men personalen på ett integrerat bibliotek måste 
snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter. Dels måste de känna till 
befolkningen i området, dels kommunens kulturliv. Bibliotekarierna måste 
samarbeta med olika institutioner och grupper, kunna lyssna på och tala med 
såväl barn som vuxna, förstå förskolans och skolans pedagogiska mål, samt 
vara serviceinriktad, fungera som handledare, och ha omfattande kunskaper om 
verksamheten. Enligt I nöd och lust blir det på integrerade bibliotek ont om 
planering och utåtriktad verksamhet till allmänheten, och man anser sig vara 
underbemannad på många bibliotek.106 I Växjö kommun anser sig dock inte 
personalen på de integrerade biblioteken vara underbemannade, och de allra 
flesta bibliotekarierna anser att de hinner med sina arbetsuppgifter. Det 
tenderar heller inte bli ont om planering och verksamhet riktad mot 
allmänheten, då skolbiblioteksverksamheten oftast är den som blir åsidosatt.  

                                                 
106 I nöd och lust: en metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek, s. 49 
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Ovanstående krav på bibliotekariernas arbetsuppgifter är troligen lättare att 
uppfylla om minst två bibliotekarier arbetar tillsammans på varje bibliotek. 
Med fler personal kan bibliotekarierna dela upp arbetsuppgifterna, och lättare 
koncentrera sig på mindre delar av verksamheten. Men som en bibliotekarie 
berättade; ”…samtidigt se till att det aldrig bara är en som till exempel kan 
ankomstregistera”.  

Det kan vara problematiskt att få tiden att räcka till både skolan och 
allmänheten i ett integrerat bibliotek. I Skolbibliotek för kunskap och skapande 
ställer man sig bland annat följande frågor; ”Vad händer med bibliotekets alla 
andra låntagare, när skolan får ta så mycket tid? Vem ägnar sig åt 
förskolebarnen? Finns det någonting för vuxna att hämta på detta bibliotek?”. 
Vidare beskrivs hur två bibliotekarier på ett integrerat bibliotek beläget på en 
låg- och mellanstadieskola delat upp arbetsuppgifterna så att en ansvarar för 
skolans och förskolans verksamhet, medan den andra bibliotekarien ansvarar 
för folkbibliotekets verksamhet. Bibliotekarien som ansvarar för skolans och 
förskolans verksamhet är anställd av skolan för att kunna ägna hela sin tid åt 
denna verksamhet. Den andra bibliotekarien är i sin tur anställd av 
folkbiblioteket.107 I Allas bibliotek kan man läsa att det i lyckliga fall finns 
”personal som räcker till för både skolbibliotekets och folkbibliotekets 
uppgifter”.108  

Eftersom de integrerade biblioteken i Växjö kommun ofta har två anställda 
bibliotekarier torde det vara lättare för dessa bibliotekarier att dela upp 
arbetsuppgifterna mellan sig och koncentrera sig både på skolan och på 
allmänheten.  

Skolbibliotekens roll i elevers lärande är en utveckling som måste ske i 
flera steg. Man måste tydliggöra verksamhetens problem, och placera in denna 
medvetenhet i skolans utbildningar. Man måste även tillhandahålla 
fortbildningar för bibliotekarierna. Slutligen kan en anställning av ytterligare 
en bibliotekarie vara lösningen.109  

Eftersom bibliotekarierna på de integrerade biblioteken i Växjö kommun är 
anställda av Stadsbiblioteket känner de möjligen störst ansvar för 
folkbiblioteksverksamheten. Och trots att de ofta är två bibliotekarier som 
arbetar tillsammans, tenderar ändå skolbiblioteksverksamheten ibland bli 
åsidosatt. Kanske borde skolorna komplettera biblioteket med att anställa en 

                                                 
107 Limberg, Louise (1990), s. 65 
108 Hasselrot, Titti (2001), s. 22 
109 Hasselrot, Titti & Sundin Beck, Ulla (2002), s. 32 
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skolbibliotekarie som kan koncentrera sig enbart på 
skolbiblioteksverksamheten. Detta skulle vara till fördel för eleverna som då 
skulle få tillgång till bibliotekets resurser ytterligare.  

5.4 Gemensamma kategorier 
Ovan har kärnkategorin redogjorts för dels skolbiblioteken, dels de integrerade 
biblioteken, samt de kategorier som är specifika för de båda verksamheterna. 
De sex nedanstående kategorierna är istället gemensamma för skolbiblioteken 
och de integrerade biblioteken i Växjö kommun på ett eller annat sätt. 
Sambanden skiljer sig dock åt, och kategorierna har olika innebörd för 
bibliotekarierna, biblioteken och verksamheterna beroende på vilken nämnd 
biblioteket är ordnat under. Kategorierna är inköp, bibliotekslokal, 
tillgänglighet, stress, trivsel, samt aktiviteter.  

5.4.1 Inköp 
Den första kategorin är inköp. Vid intervjuerna framkom att de mindre 
integrerade biblioteken inte köper in sin egen litteratur, utan lämnar istället ett 
inköpsförslag till ett större integrerat bibliotek på vad de önskar köpa in. Då 
inköpsförslag inte behöver vara likställt med att man kan köpa all den litteratur 
man önskar, formulerades frågor kring detta på enkäten. Alla bibliotekarier 
uppgav att de alltid kan köpa den litteratur de vill. En bibliotekarie berättade 
vid intervjun att det ”bara är skönt att slippa ha hand om ekonomin”. Ofta 
köper det inköpsansvariga biblioteket in ett exemplar av en bok och låter sedan 
detta exemplar cirkulera mellan tre eller fyra stycken av de integrerade 
biblioteken, istället för att köpa ett exemplar till varje bibliotek. 
Bibliotekarierna på de integrerade biblioteken upplever alltså en lättnad över 
att inte ansvara över ekonomin, samtidigt som de alltid kan köpa den litteratur 
de önskar.  

Skolbibliotekarierna uppgav att de oftast kan köpa den litteratur de önskar. 
En skolbibliotekarie uppgav sig dock alltid kunna köpa den litteratur som 
önskades, medan en skolbibliotekarie uppgav att det oftast inte alls fanns 
möjlighet att köpa den litteratur som önskades.  

De integrerade biblioteken prioriterar skönlitteratur, samt all barn- och 
ungdomslitteratur vid inköp. Skolbiblioteken prioriterar skönlitteratur, men 
även facklitteratur i viss utsträckning. Vid intervjuerna uppgav bibliotekarierna 
på de integrerade biblioteken att de försökte prioritera all barn- och 
ungdomslitteratur eftersom de ska verka som ett skolbibliotek utöver 
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folkbiblioteksverksamheten, och då att skönlitteraturen var det primära. 
Skolbibliotekarierna uppgav att de köper mycket skönlitteratur, men försöker 
prioritera facklitteratur också.  

5.4.1.1 Inköp av facklitteratur 
I uppföljningen av de icke integrerade skolbiblioteken som bibliotekarier i 
Växjö gjorde våren 1999, vilket blev grunden till Skolbiblioteksforums 
utveckling, såg man att facklitteraturen på skolbiblioteken ofta fick stå 
tillbaka.110 De mål som Skolbiblioteksforum har i sin handlingsplan ska enligt 
dem själva nås genom bland annat välutrustade skolbibliotek.111 Eftersom 
skolbiblioteken bekostas av skol- och barnomsorgsnämnden är det aningen 
besynnerligt att många av dessa skolbibliotek inte prioriterar facklitteratur i 
högre utsträckning än de gör. Till skillnad från de integrerade biblioteken kan 
ju skolbiblioteken lägga hela anslaget på den litteratur som behövs av eleverna. 

En skolbibliotekarie berättade dock hur hon förra hösten hade dubbelt så 
mycket skönlitteratur som facklitteratur, och gallrade då det skönlitterära 
beståndet kraftigt. Hon uppgav vidare att hon behöver mycket mer 
facklitteratur, och försöker köpa in så mycket som möjligt, men då det ges ut 
skönlitteratur i mycket högre utsträckning än facklitteratur är det ibland svårt. 
Skolbibliotekarien har mycket stor hjälp av bibliotekspedagogen när hon köper 
in facklitteratur, och berättade att ”En fackbok som jag tycker ser bra ut kan 
bibliotekspedagogen säga ’ja, den ser bra ut, men den funkar inte i 
utbildningssyfte’. Hon ser ju med lärarögon, det lär jag mig mycket på”.  

Förra året satsade alla rektorer, verksamma på de skolorna med ett renodlat 
skolbibliotek, en extra summa pengar på skolbiblioteket. För dessa pengar 
uppgav ett par av skolbibliotekarierna att de prioriterade facklitteratur och 
uppslagsverk, medan de allra flesta prioriterade skönlitteratur och litteratur på 
utländska språk. Såsom beskrivits ovan är facklitteratur och uppslagsverk en 
grundsten i skolbiblioteket, och således mycket viktigt för eleverna. 

En skolbibliotekarie som dock prioriterade facklitteratur vid det extra 
anslaget hade redan ett mycket välfyllt facklitterärt bestånd i skolbiblioteket, 
men valde ändå att utöka detta. Det finns alltså skillnader i inköpsprioritering 
mellan skolbiblioteken. Man kan dock fundera på varför skolbiblioteken inte 
prioriterar facklitteratur i högre utsträckning än de gör.  

                                                 
110 Se 2.2.1 
111 Skolwebben, Skolbiblioteksforum/Handlingsplan. Hämtat från http://www.skolweb.vaxjo.se/ 26/2 2007 
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Man måste emellertid hålla i åtanke att varje skolbibliotek måste prioritera 
litteratur efter de elever som finns på skolan. En skolbibliotekarie verksam på 
en invandrartät skola uppgav till exempel att hon hade ett mycket stort behov 
av lättlästa böcker. 

Inte heller de integrerade biblioteken i Växjö kommun prioriterar 
facklitteratur. Visserligen uppgav bibliotekarierna att de prioriterar all 
barn- och ungdomslitteratur, men tonvikten ligger på skönlitteraturen. 
Eftersom det är kulturnämnden som bekostar de integrerade bibliotekens 
bestånd, känns det säkerligen besynnerligt för bibliotekarierna att köpa 8 
exemplar av ett lexikon för skolans elever, men enbart ett exemplar av en 
skönlitterär bok för vuxna som sedan ska cirkulera mellan de integrerade 
biblioteken.  

De integrerade biblioteken används främst av skolan, men skolans ansvar 
för biblioteken är obefintligt. De integrerade biblioteken skulle dock troligen 
gynnas om skolan och kulturnämnden tillsammans ansvarade för biblioteket, 
både verksamhetsmässigt och budgetmässigt.112 Mycket av de integrerade 
bibliotekens problem handlar om olösta ansvarsfrågor. Ansvar och kostnader 
ligger hos kulturnämnden, och det kan vara svårt att i efterhand argumentera 
för att skolan ska betala. Vid en ny integrering bör därför bland annat 
ekonomiska ansvarsfrågor redas ut innan en integrering av biblioteken sker.113  

Skulle skolan bidra ekonomiskt till biblioteken, skulle kanske 
bibliotekarierna köpa mer facklitteratur och uppslagsverk. Dock måste nämnas 
att två av de tre intervjuade bibliotekarierna uppgav att de hade ett bra 
facklitterärt bestånd. Dock är beståndet i stor utsträckning även riktat mot 
allmänheten, och köper de sällan in ny facklitteratur kan beståndet knappast 
hållas uppdaterat. En bibliotekarie berättade att det fanns ”bra med 
facklitteratur, något inom varje ämne”, medan en annan uttryckte att 
biblioteket hade väldigt lite facklitteratur. Två bibliotekarier berättade även att 
de var i stort behov av att gallra.  

Det facklitterära beståndet varierar med andra ord mellan biblioteken, 
vilket är ett fenomen som inte är ovanligt bland integrerade bibliotek.114  

                                                 
112 Hasselrot, Titti (2001), s. 35–36 
113 I nöd och lust: en metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek (1991), s. 34 
114 Hasselrot, Titti (2001), s. 13 
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5.4.2 Bibliotekslokal 
Den andra gemensamma kategorin är bibliotekslokal. De skolbibliotekarier 
som intervjuades var alla nöjda med skolbibliotekets lokal, även om alla hade 
synpunkter på hur den skulle kunna göras bättre. En skolbibliotekarie berättade 
att lokalen var byggd för att bli skolbibliotek och ligger således centralt i 
skolan, dit alla elever kan gå utan att ta på sig ytterkläder. Hon berättade vidare 
att lokalen är helt otroligt vacker och att de får alla studiebesök dit eftersom 
skolbiblioteket är så arkitektoniskt fint. Dock är skolbiblioteket byggt precis 
bakom fritidsgården. Skolbibliotekarien berättade att hon ”…funderar på att 
hänga upp något tyg som dämpar ljuden”.  

En annan skolbibliotekarie berättade att skolbiblioteket har fått den största 
och finaste lokalen. Lokalen såg ut så från början och är således inte byggd för 
att bli skolbibliotek. Skolbiblioteket ligger i slutet av en lång huvudbyggnad, 
och skolbibliotekarien hade gärna haft skolbiblioteket i mitten av samma 
byggnad istället för att öka tillgängligheten för alla elever.  

Den tredje intervjuade skolbibliotekarien berättade att hon gärna skulle 
utöka skolbibliotekets yta genom att slå ut en vägg till rummet bredvid. 
Skolbiblioteket är litet och hon anser att eleverna behöver fler sittplatser samt 
tillgång till tysta läsplatser. Hon skulle även vilja ha plats för fler datorer. 
Skolbiblioteket är beläget i samma byggnad som matsalen, och alla elever 
måste således klä på sig ytterkläderna för att ta sig till skolbiblioteket. Dock 
berättar skolbibliotekarien att det är omöjligt på den aktuella skolan att bygga 
en skolbibliotekslokal som kan nås av alla elever utan att de ska behöva gå ut, 
eftersom skolan består av fem olika byggnader. Att skolbiblioteket ligger i 
samma byggnad som matsalen anser skolbibliotekarien är det mest centrala då 
alla elever är i den lokalen varje dag.  

Eftersom det under intervjuerna med skolbibliotekarierna visade sig att 
bibliotekslokalerna tenderade att ligga centralt, och att skolbibliotekarierna var 
nöjda med detta, formulerades frågor kring bibliotekslokalens läge och yta i 
enkäten. I de skolor som har ett skolbibliotek verksamt under skol- och 
barnomsorgsnämnden visade det sig att lokalen oftast låg centralt, endast en 
skolbibliotekarie uppgav att lokalen låg i utkanten av skolan. De allra flesta är 
nöjda med skolbibliotekets placering, även om en del skolbibliotekarier på ett 
eller annat sätt skulle vilja förbättra skolbibliotekets geografiska läge. Dock är 
i princip ingen av skolbibliotekarierna nöjda med skolbibliotekets yta, då alla 
utom en vill göra skolbiblioteket större. En skolbibliotekarie beskrev skolans 
bibliotek med orden; litet, slitet och invant. En annan menade att 
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skolbiblioteket var alldeles för litet. Många av skolbiblioteken tenderar att 
ligga i omgjorda klassrum, vilket leder till ett litet utrymme. En annan 
skolbibliotekarie beskrev skolans bibliotek med orden; centralt, bullrigt och 
stort. Och en av de intervjuade skolbibliotekarierna arbetade som sagt på ett 
mycket vackert och stort skolbibliotek. Den allmänna uppfattningen bland 
skolbibliotekarierna är dock att skolbiblioteket ligger centralt, men att lokalen 
är för liten.  

De integrerade biblioteken tenderar att ligga mer avsides från skolan, och 
är därför mer tillgängliga för allmänheten. En av de intervjuade 
bibliotekarierna på ett integrerat bibliotek berättade att hon tyckte det var bra 
att lokalen låg avsides, eftersom hon trodde det skulle bli stökigt om lokalen 
låg i mitten av skolan. En annan bibliotekarie på ett av de integrerade 
biblioteken berättade att hon tyckte lokalen var helt okej, ”…men den ligger 
helt fel i förhållande till skolan, alla barnen får gå långt och utomhus”. 
Bibliotekarien berättade vidare att eleverna sällan kommer till biblioteket 
spontant på rasterna, eftersom de inte hinner på grund av det långa avståndet. 
”Om barnen har en längre rast kan de ibland komma en stund och bläddra i 
någon tidning.” På den aktuella skolan ska dock en ny bibliotekslokal byggas, 
och då centralt i skolan.  

En skola i undersökningen har sitt integrerade bibliotek relativt centralt i 
skolan, vilket av bibliotekarien upplevs som bra för skolan men sämre för 
allmänheten. Under intervjun berättade bibliotekarien hur de skyltar mycket för 
att allmänheten ska hitta, och hon har svårt att förklara för allmänheten vart 
biblioteket ligger. Bibliotekarien skulle gärna flytta biblioteket närmare vägen, 
eftersom biblioteket då skulle synas lättare för allmänheten. Vidare berättade 
bibliotekarien att biblioteket nyligen renoverats, och att det då byggdes två 
klassrum i biblioteket. Biblioteket fick alltså mindre yta än innan.  

Under intervjuerna visade det sig att skolbibliotekarierna vill att biblioteket 
ska ligga centralt, medan bibliotekarierna vill att biblioteket ska ligga avsides. 
Detta påstående förstärktes under den selektiva fasen vid analysen av 
enkäterna.  Av de bibliotekarier som svarade på enkäten uppgav alla att de är 
nöjda med bibliotekets placering och storlek. Att bibliotekslokalen ofta ligger i 
utkanten av skolan upplevs av bibliotekarierna som någonting positivt. Viktigt 
att nämna är dock att några av Växjös integrerade bibliotek ligger centralt i 
skolan, vilket också upplevs som positivt utav vissa bibliotekarier.  

En bibliotekarie verksam på ett bibliotek beläget i utkanten av skolan 
menade att ”Avskildheten gör att de som kommer från skolan har ett 
biblioteksärende och då slipper biblioteket fungera som ett uppehållsrum”.  
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En bibliotekarie beskrev biblioteket med orden; gammalt, slitet och icke 
konsekvent. En annan beskrev biblioteket med orden; omysigt, gammalt och 
stökigt. Många av de integrerade biblioteken är gamla, och har inte blivit 
renoverade på länge. Dock har ett par bibliotek nyligen renoverats. En 
bibliotekarie beskrev biblioteket som stort och fint med rymd, medan en annan 
beskrev biblioteket som nybyggt, mysigt och välbesökt.  

De integrerade biblioteken ligger alltså oftast i utkanten av skolan, även 
om vissa bibliotek är belägna mer centralt. Lokalerna är ofta gamla och slitna, 
men en renovering av biblioteken verkar pågå. Alla bibliotekarier är nöjda med 
bibliotekets storlek och geografiska läge. 

5.4.2.1 Geografiskt läge och yta 
En central placering av skolbiblioteket i skolan är viktigt, medan 
folkbiblioteket bör placeras i gatuplan och ha en entré ut mot gatan. För att ett 
integrerat bibliotek ska få så bra läge som möjligt bör det finnas en ingång för 
eleverna via skolans korridorer, och en entré ut mot gatan för allmänheten. 
Något som generellt präglar integrerade bibliotek är att det geografiska läget är 
ocentralt, dels i skolan men också i det samhälle biblioteket är beläget då 
skolorna oftast inte är placerade mitt inne i samhället. 115

Det är med andra ord inte lätt att placera ett integrerat bibliotek så att det 
geografiska läget passar alla. Av de tre intervjuade bibliotekarierna på 
integrerade bibliotek är det två stycken som arbetar på ett bibliotek där 
eleverna är tvungna att ta på sig ytterkläder för att komma till biblioteket. På 
dessa bibliotek är entrén till biblioteket snarare riktat mot allmänheten. Det 
tredje biblioteket ligger bättre för eleverna då de kan gå dit genom skolans 
korridorer, samt att det geografiska läget är någorlunda centralt. Dock är det 
geografiska läget sämre för allmänheten, och bibliotekarien uttryckte att hon 
ville flytta lokalen. Det verkar vara svårt för de integrerade biblioteken i Växjö 
kommun att tillgodose skolans behov av en lättillgänglig entré. Och eftersom i 
princip alla bibliotekarier verksamma på ocentralt belägna bibliotek var nöjda 
med detta, verkar tendensen vara att hellre tillgodose folkbibliotekets besökare, 
än eleverna på skolan.  

Skolbibliotekets lokal bör enligt Louise Limberg, professor vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, uppfylla tre olika huvudfunktioner; den 
pedagogiska, den kulturella, och den sociala funktionen. Den pedagogiska 
funktionen syftar till att biblioteket ska fungera som ett redskap i 
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undervisningen, och vara en arbetsplats för elevers studier och 
informationssökning. Den kulturella funktionen syftar till att stimulera elevers 
kulturella skapande med hjälp av bland annat litteraturen i biblioteket. Med den 
sociala funktionen menas att biblioteket ska fylla en funktion för eleverna även 
på raster. Det ska vara en trivsam plats där eleverna kan läsa när de vill.  

För att dessa tre funktioner inte ska inkräkta på varandra krävs rymliga 
lokaler. Det bör finnas rum för tyst läsning, rum för stora grupper, flera 
arbetsrum, och ett flertal olika klasser bör kunna vistas i lokalen samtidigt.116

För de integrerade biblioteken finns inga normer om hur stor 
bibliotekslokalen bör vara, men lokalen ska vara funktionell både som 
skolbibliotek och som folkbibliotek. Aspekter som mediebeståndets storlek, 
planerad verksamhet, antalet anställda och skolans elevantal kan dock ge en 
uppfattning om hur stor bibliotekslokalen bör vara. I biblioteket ska bland 
annat finnas arbetsrum och personalutrymmen, ytor där många barn får plats 
utan att störa vuxna låntagare, läs- och skrivplatser för minst en halv klass åt 
gången, läs- och skrivplatser för allmänheten, plats för datorer, samt 
utställningsytor.117

Bland biblioteken i Växjö kommun är den geografiska placeringen de 
integrerade bibliotekens problem, medan skolbibliotekens problem snarare är 
deras yta. Dock tenderar bibliotekarierna på de integrerade biblioteken att vara 
nöjda med placeringen av biblioteken, trots att det geografiska läget ofta 
gynnar allmänheten mer än skolan. 

5.4.3 Tillgänglighet 
Den tredje gemensamma kategorin, tillgänglighet, behandlar bibliotekens 
öppettider och därmed elevernas tillgänglighet till biblioteken. 

Det visade sig vid intervjuerna att skolbibliotekarierna alltid håller 
skolbiblioteket öppet när de vistas i lokalen, medan detta inte var en 
självklarhet för bibliotekarierna på de integrerade biblioteken. För att se om 
detta var något som generellt präglade verksamheten formulerades frågor kring 
tillgängligheten i enkäten.  

När bibliotekarierna befinner sig i de integrerade biblioteken är biblioteket 
oftast öppet, medan skolbiblioteken alltid är öppna när skolbibliotekarierna 
befinner sig i lokalen. En bibliotekarie på ett integrerat bibliotek berättade att 
”…vi låser på eftermiddagarna när vi har inre arbete”.  
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Om en bibliotekarie på ett integrerat bibliotek blir sjuk eller är borta från 
arbetet av någon annan orsak, är biblioteket öppet som vanligt vid de bibliotek 
där flera bibliotekarier är anställda, och i annat fall ansvarar en vikarie för 
biblioteket. På enkäten uppgav en bibliotekarie att det endast ordnas vikarie för 
allmänheten om den ordinarie bibliotekarien skulle bli sjuk. Ingen svarade att 
biblioteket inte är tillgängligt vid ovanstående situation.  

Vid ovanstående situation ansvarar oftast bibliotekspedagogen för 
skolbiblioteken verksamma under skol- och barnomsorgsnämnden. I enstaka 
fall ansvarar olika lärare för skolbiblioteket. En skolbibliotekarie uppgav att 
skolbiblioteket inte var tillgängligt vid ovanstående situation, medan en annan 
uppgav att skolbiblioteket var öppet men obemannat.  

Skillnaden mellan de integrerade biblioteken och skolbiblioteken är att 
bibliotekarierna på de integrerade biblioteken oftast har biblioteket öppet när 
de vistas i lokalen, medan skolbibliotekarierna alltid har skolbiblioteken 
öppna. Elevernas tillgänglighet till bibliotekslokalen är alltså något begränsad 
på de integrerade biblioteken. Dock hotas sällan öppettiderna för varken de 
integrerade biblioteken eller skolbiblioteken. De integrerade biblioteken har 
dock mer begränsade öppettider än vad skolbiblioteken har. Medan de 
integrerade biblioteken ofta är öppna vissa tider på dagen några dagar i veckan, 
är de renodlade skolbiblioteken öppna hela skoldagen mellan måndag och 
torsdag. På fredagen ansvarar, som ovannämnt, bibliotekspedagogen eller en 
lärare för skolbiblioteket. 

5.4.3.1 Bibliotekets öppettider 
Enligt Lpo 94 ska skolbiblioteket vara tillgängligt hela skoldagen. Detta 
innebär inte nödvändigtvis att en bibliotekarie ska finnas tillgänglig. Lärare på 
skolan ska kunna använda skolbiblioteket i undervisningen, och kan 
exempelvis med egen nyckel till skolbiblioteket använda resurserna när 
bibliotekarien inte är tillgänglig.118  

På skolbiblioteken i Växjö finns dock en fackutbildad skolbibliotekarie 
tillgänglig hela skoldagen varje vecka mellan måndag och torsdag. På de 
integrerade biblioteken har eleverna endast tillgång till fackutbildad personal 
vissa tider på dagen några dagar i veckan.  
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Fackutbildad personal kan bland mycket annat utbilda eleverna på ett 
adekvat sätt och dessutom avlasta lärarna genom att ansvara för en stor del av 
viktig undervisning, såsom till exempel informationssökning.119  

Bibliotekarierna på de integrerade biblioteken tenderar att stänga 
biblioteket för att hinna med det inre arbetet som krävs. Skolbiblioteken är 
istället öppet hela dagen, men skolbibliotekarierna uttrycker också att de endast 
ibland hinner med sina arbetsuppgifter. En skolbibliotekarie berättade vid 
intervjutillfället att den inre tjänsten ofta blev lidande av skolbibliotekets 
öppettider, och hon skulle gärna se att en skolbibliotekarie till anställdes på 
skolbiblioteket.  

5.4.4 Stress 
Det visade sig vid den öppna fasen att alla bibliotekarier, oberoende av nämnd, 
känner sig stressade. Därav kategorin stress. Vid analysen av enkäterna visade 
det sig dock att skolbibliotekarierna tenderar att känna sig stressade i högre 
utsträckning än bibliotekarierna på de integrerade biblioteken. 
Skolbibliotekarierna känner sig även behövda, överhopade av arbetsuppgifter, 
och glada. Bibliotekarierna på de integrerade biblioteken känner sig inte 
stressade lika ofta, och de tenderar att känna sig glada på sin arbetsplats.  

Att bibliotekarierna på de integrerade biblioteken inte känner sig stressade 
i lika hög utsträckning som skolbibliotekarierna kan bero på att de ofta arbetar 
två bibliotekarier tillsammans. Dessutom låser de ofta biblioteket för att hinna 
med det inre arbetet. En intervjuad bibliotekarie på ett integrerat bibliotek med 
fyra personer i personalen uttryckte dock att hon var väldigt stressad.  

Att skolbibliotekarierna känner sig stressade är inte svårt att förstå när 
skolbiblioteken är öppna hela dagen samtidigt som de ska planera 
verksamheten, bedriva undervisning, samt ha bokprat med mera. De upplever 
dessutom att de är överhopade av arbetsuppgifter. En skolbibliotekarie på en 
F-6-skola berättade dock vid intervjun att hon precis hade varit hemma för vård 
av sjukt barn, och då inte kunnat förbereda sexornas bibliotekskunskap; ”…jag 
får vänta lite då, jag stressar inte upp mig”.  

Generellt sett så känner sig dock skolbibliotekarierna mer stressade än 
bibliotekarierna på de integrerade biblioteken. De tenderar emellertid att känna 
sig glada på sin arbetsplats i ungefär samma utsträckning. Bibliotekarierna på 
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de integrerade biblioteken upplever sällan att de är behövda i sitt arbete, vilket 
kan jämföras med skolbibliotekarierna som i princip alla känner att de är behövda.  

5.4.4.1 Glädjande och smärtsamt stressigt 
Mellan 1983 och 1986 genomförde Charles Bunge, professor och före detta 
chef för School of Library and Information Studies, University of Wisconsin-
Madison, en studie om bibliotekariers stressvanor och deras hantering av den 
stress de upplevde. Anledningen till studien var en annan studie gjord i 
England som visade på att bibliotekarier knappt kände sig stressade alls i sitt 
arbete, medan till exempel gruvarbetares och byggarbetares stressnivå var 
betydligt högre. Bunge menade att de bibliotekarier som läste detta måste ha 
tänkt: ”Varför känner jag mig så stressad då? Är jag bara konstig?” Bunge 
genomförde ett antal workshops där bibliotekarier delades in i grupper där 
vissa fick berätta om vad som gjorde att de kände sig stressade, medan andra 
grupper fick berätta om vad som gjorde dem nöjda. Resultaten visade att 
bibliotekarier känner en glädje över variationen på arbetsuppgifter. Ibland 
känner bibliotekarier också att ju mer de kan desto mer måste de lära sig, och 
ibland kan utmaningen kännas överväldigande. En viktig anledning till stress 
är arbetsbördan, och bibliotekarier tenderar att bli frustrerade över den enorma 
mängd projekt som ska anordnas medan det ”vanliga” biblioteksarbetet aldrig 
minskar.  

Den stress som bibliotekarier känner är dock väldigt individuell, beroende 
på hur de är som människor och i vilken specifik situation de befinner sig i. 
Det finns dock mönster på hur bibliotekarier känner sig stressade. Resultatet av 
Bunges undersökning visade nämligen att bibliotekarier ofta känner sig 
stressade över samma uppgifter som de känner glädje över. Bunge menar att en 
uppgift kan ses som utmanande (glädjande stressig), eller frustrerande 
(smärtsamt stressig).  

Bibliotekarierna i studien upplevde bland annat att mängden arbete gjorde 
dem stressade, att det inte fanns tillräckligt med personal på biblioteket, och att 
alla uppgifter var en prioritet. De kände sig också stressade över; att det fanns 
för många olika uppgifter, skolklasser som kom oanmälda, att de inte kunde 
förutse olika frågor, och att de inte kunde välja vilken uppgift som skulle 
prioriteras högre än en annan.120  
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Stress uppstår också när bibliotekarierna känner att de inte hinner med det 
inre arbetet i biblioteket, en stresskänsla som enligt många är värre än den 
stress de kan känna ute i biblioteket.121

Både bibliotekarierna och skolbibliotekarierna i Växjö kommun känner sig 
stressade, men glada, på sitt arbete. Dock känner sig skolbibliotekarierna även 
överhopade av arbetsuppgifter. Man skulle alltså kunna säga att 
bibliotekarierna på de integrerade biblioteken känner, om man ska använda 
Bunges terminologi, en glädjande stress. Skolbibliotekarierna känner dock en 
blandning mellan en glädjande och smärtsam stress. Trots att de känner sig 
glada och behövda på jobbet, vilket borde ses som glädjande stressigt, känner 
skolbibliotekarierna att de överhopas av arbetsuppgifter, vilket förmodligen är 
frustrerande och därmed smärtsamt stressigt.  

Bunges lista över glädjande kategorier i bibliotekariers yrkesliv toppas av 
mötet med människor, och på andra plats kommer kollegor.122 Bibliotekarierna 
på de integrerade biblioteken i Växjö kommun upplevde, vilket nämnts 
tidigare, att det inte skulle öka den sociala trivseln om en eller flera 
bibliotekarier anställdes. Bibliotekarierna känner sig glada på arbetet, och det 
faktum att många har en arbetskamrat bidrar troligen till glädjen.  

5.4.5 Trivsel 
Då det under intervjuerna framkom att bibliotekarierna på de integrerade 
biblioteken samt skolbibliotekarierna generellt sett trivs bra på sin arbetsplats, 
formulerades frågor kring trivsel på enkäten. Det visade sig att ingen 
bibliotekarie eller skolbibliotekarie upplevde att de inte trivdes på arbetet, och 
några stycken, från båda verksamheterna, uppgav att de trivdes jättebra.  

Vad som skiljer verksamheterna åt är det faktum att skolbibliotekarierna 
oftast vill att ytterligare en skolbibliotekarie anställs på skolbiblioteket; dels för 
att lätta på arbetsbördan, men också för att öka den sociala trivseln. För trots att 
skolbibliotekarierna känner en stark samhörighet med skolpersonalen och 
personalen på Skolbiblioteksforum, är de fortfarande endast en personal i 
skolbiblioteket.  

Bibliotekarierna på de integrerade biblioteken arbetar ofta två 
bibliotekarier tillsammans, och ser då varandra som arbetskamrater. Detta 
bidrar till att bibliotekarierna anser att en anställning av ytterligare personal 
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varken skulle bidra till en minskning av arbetsbördan, eller en ökad social 
trivsel.  

Vid en intervju av en skolbibliotekarie berättade hon att ”Personalen trivs 
jättebra ihop, det är ett mycket bra samarbete personalen emellan”. En annan 
berättade att ”Det är en otroligt bra skola. Eleverna är himla mysiga och artiga. 
Det finns få kämpiga elever och personalen är bra”. Alla intervjuade 
skolbibliotekarier upplevde att de arbetade på den bästa skolan i Växjö. 

Av de intervjuade bibliotekarierna på de integrerade biblioteken berättade 
en att ”Alla är trevliga, jag brukar fika med lärarna. Jag känner mig inte 
utanför, de skickar veckoblad till mig så jag ska veta vad som händer”. En 
annan bibliotekarie berättade att ”Rektorn är helt suverän och det är bra lärare. 
Och så får jag får vara med på fester och julkaffe”. Ingen av de intervjuade 
bibliotekarierna uttryckte spontant att de arbetade på den bästa skolan, vilket 
alla skolbibliotekarierna gjorde. Återigen kan man se hur skolbibliotekarierna 
känner en samhörighet med skolan, vilket inte bibliotekarierna på de 
integrerade biblioteken tenderar att göra.  

5.4.5.1 Bidragande faktorer till trivsel 
Arbetskamrater bidrar till en stor del av den trivsel som bibliotekarier känner, 
samt att få arbeta med ett yrke man verkligen trivs med, och att få bestämma 
arbetsuppgifter själv. En känsla av inflytande kan också bidra till en ökad 
trivsel; meningsfulla uppgifter, och möjligheten att påverka verksamheten. Vad 
som dock kan bidra till en minskad trivsel är bland annat stress.123  

Alla bibliotekarier, oberoende av nämnd, trivs på sina arbetsplatser. 
Skolbibliotekarierna uttryckte dock konkret vid intervjuerna att de verkligen 
trivdes och ansåg sig ha den bästa arbetsplatsen tänkbart.  

Såsom nämnts ovan trivs bibliotekarier med sin yrkesroll när de får 
bestämma arbetsuppgifter själva. Och som en bibliotekarie uttryckte vid 
intervjun; ”På filial får man göra allt”. De bibliotekarier som arbetar ensamma 
på de integrerade biblioteken måste bestämma själva i mycket hög 
utsträckning, medan de som arbetar minst två bibliotekarier tillsammans får 
bestämma mer ihop. Skolbibliotekarierna som alltid arbetar själva måste 
bestämma alla arbetsuppgifter i skolbiblioteket själva, dock med utgångspunkt 
i Skolbiblioteksforums handlingsplan och skolans lokala arbetsplaner.  

Bidragande faktorer till bibliotekariernas och skolbibliotekariernas trivsel 
på sina arbetsplatser i Växjö kommun bör alltså bero på, bland mycket annat, 
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att de får bestämma så mycket själva, och i bibliotekariernas fall också att de 
har bibliotekariekollegor.  

Att de allra flesta informanter uppgav att de oftast trivdes bra på sin 
arbetsplats, och inte att de trivdes jättebra, beror troligtvis på den stress de 
känner. Stress är ju som ovannämnt en bidragande faktor till en minskad trivsel.  

5.4.6 Aktiviteter 
Kategorin aktiviteter syftar till de olika aktiviteter och projekt som anordnas på 
biblioteken. Vid intervjuerna beskrevs en mängd olika aktiviteter som 
skolbiblioteken anordnar, och de aktiviteter som de integrerade biblioteken 
anordnar. För att kunna dra generella slutsatser kring aktiviteterna på 
skolbiblioteken och de integrerade biblioteken, formulerades frågor kring detta 
på enkäten. Det visade sig att de aktiviteter som skolbibliotekarierna anordnar 
enbart är riktade mot skolan, medan de aktiviteter som de integrerade 
biblioteken ordnar ser ut på annat vis.  

Exempel på aktiviteter som skolbiblioteken anordnar är; utställningar, 
bokcirklar, bokprat, författarbesök, undervisning i informationssökning och 
bibliotekskunskap, läs- och skrivtävlingar, samt boklån. En skolbibliotekarie 
berättade vid intervjun om skolans sagovecka som anordnas varje höst, vilken 
organiseras av biblioteksgruppen på skolan. Veckan präglas av 
utomhusaktiviteter, och de spelar till exempel teater där elever och personal går 
i skogen och får möta olika sagofigurer. En annan skolbibliotekarie berättade 
att hon nu i vår ska anordna en novelltävling för år 4–6 på skolan, där de bästa 
novellerna ska läsas upp anonymt i klassrummen och sedan ska eleverna få 
rösta på vilken de tyckte var bäst. Vinnaren får sedan ett pris av 
skolbiblioteket. Samma skolbibliotekarie berättade vidare att de yngre barnen 
ska ha en bokmärkestävling i vår, där de får göra bokmärken på fritids som 
skolbibliotekarien sedan hänger upp i en monter, och så får eleverna rösta på 
vilket de tycker är finast. Eleverna ska såklart inte veta vem som gjort vilket 
bokmärke. Även i denna tävling kommer vinnaren att få ett pris.  

De integrerade biblioteken anordnar också aktiviteter, men främst som 
folkbibliotek. Aktiviteterna för skolan är generellt sett endast klassbesök och 
bokprat. Eleverna på vissa skolor anordnar även utställningar i biblioteket, och 
ett fåtal bibliotekarier uppgav att de har undervisning i informationssökning. 
Bibliotekarien som intervjuades där biblioteket är beläget på en högstadieskola, 
berättade dock att de endast har aktiviteter för skolan när lärarna ber om det. 
Eleverna kommer till biblioteket och lånar böcker när de behöver och vill. För 
allmänheten anordnar samma bibliotek aktiviteter som till exempel; bokcirklar, 
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babysagostund, samt olika aktiviteter för barnavårdcentralen. Bibliotekarien 
uttryckte också att hon ville anordna fler aktiviteter för allmänheten. 

En annan bibliotekarie på ett integrerat bibliotek beläget i glesbygden 
berättade att hon har bokprat för eleverna innan de lånar sina böcker. Hon 
berättade vidare att ”Det finns en liten monter där man får ställa ut saker om 
man vill. Det är oftast en som bor i byn som gör det. Nu har vi en utställning 
om Skolios”.124  

En bibliotekarie berättade vid intervjun att hon aldrig har haft bokprat med 
eleverna, snarare boktips. Hon berättade också att det brukar vara utställningar 
i biblioteket med saker som eleverna har gjort; ”Inget stort, men jag försöker 
ha lite utställningar”.  

Många av bibliotekarierna på de integrerade biblioteken uppgav att de 
anordnar sagostunder, dessa tenderar dock att rikta sig till yngre barn än 
skolans elever.  

Bibliotekarierna verkar lägga större vikt på aktiviteter för allmänheten än 
aktiviteter för skolan. En bibliotekarie berättade vid intervjun att den förra 
bibliotekarien ”…gjorde ett försök till samarbete med serviceboendet, men det 
funkade inte så bra”, och biblioteket anordnade även sagostunder tidigare. Nu 
präglas skolbiblioteksverksamheten av bokprat och klassbesök. Klasserna 
kommer alltså till biblioteket, bibliotekarien bokpratar, och sedan lånar 
eleverna sina böcker.  

5.4.6.1 Biblioteket i arbetsplaner och kvalitetsredovisningar 
Rektorn på skolan är den viktigaste personen när det gäller skolbibliotekens 
ställning. Rektorns intresse, eller ointresse, präglar skolbiblioteksverksamheten 
i hög utsträckning.125 Av skolorna i Växjö kommun som har ett renodlat 
skolbibliotek nämns biblioteket, mer eller mindre utförligt, antingen i 
arbetsplanen eller i kvalitetsredovisningen, eller i både arbetsplan och 
kvalitetsredovisning. Skolbiblioteken tenderar också att ha en egen 
handlingsplan, samt gjorda kvalitetsredovisningar.  

På de skolor som har integrerade bibliotek nämner endast ett fåtal av 
skolorna biblioteket i arbetsplanen eller i kvalitetsredovisningen, dock nämns 
varken mål eller verksamhet, utan bara att det finns ett bibliotek.126 Ett fåtal 

                                                 
124 Skolios är en sjukdom som innebär att man har en krokig ryggrad. 
125 Hasselrot, Titti & Sundin Beck, Ulla (2002), s. 106 
126 Skolwebben. Hämtat från http://www.skolweb.vaxjo.se/ 1/3 2007 
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skolors arbetsplaner och kvalitetsredovisningar var dock inte tillgängliga via 
webben. 

För att de integrerade biblioteken ska fungera som skolbibliotek måste det 
finnas tydliga mål med verksamheten.127 Generellt sett nämns sällan integrerade 
bibliotek i skolornas arbetsplaner, vilket kan bero på att integreringen av 
bibliotek inte ses som ett mål, utan snarare en utväg att sänka kostnaderna för 
biblioteksverksamheten. Det finns dock erfarenheter som visar att när det finns 
mål för biblioteksverksamheten nedskrivna, ökas förutsättningarna för goda 
resultat och en utveckling av de integrerade bibliotekens verksamhet.128

I Växjö beskrivs de integrerade bibliotekens roll som skolbibliotek sällan, 
eller aldrig, i skolornas arbetsplaner och kvalitetsredovisningar. Och eftersom 
det inte finns några tydliga mål för hur de integrerade biblioteken ska verka 
som skolbibliotek, tenderar de istället att verka som folkbibliotek som bedriver 
bokutlåning för skolan. De bibliotekarier i Växjö kommun som till exempel 
bedriver undervisning i informationssökning för eleverna måste alltså ha tagit 
detta beslut själva. Det egna ansvaret som bibliotekarierna har när de arbetar 
själva, eller två och två, måste alltså riktas mot skolan av egen vilja. 
Bibliotekarierna måste alltså vilja ha aktiviteter för skolan om det ska bli 
några, eftersom det inte finns några tydliga mål för skolbiblioteket i skolornas 
arbetsplaner.  

                                                 
127 I nöd och lust: en metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek, s. 77 
128 I nöd och lust: en metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek, s. 37 
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6 Slutdiskussion 

Enligt grundad teori skriver man inte någon slutsats eftersom uppsatsen är en 
slutsats i sig.129 Därför för jag istället slutligen en diskussion kring 
undersökningens resultat, där jag med hjälp av mina egna tankar belyser 
intressanta aspekter i förhållande till uppsatsens syfte; att beskriva 
egenskaperna hos skolbiblioteken i Växjö kommun och undersöka eventuella 
skillnader dem sinsemellan.  
 

6.1 Integrerade folk- och skolbibliotek 
Såsom har visats i undersökningen är att det är svårt att tillgodose både skolans 
elever och allmänheten vad gäller de integrerade bibliotekens geografiska 
placering. Vad som dock är intressant är att bibliotekarierna hellre tillgodoser 
allmänhetens behov, snarare än elevernas. Även de aktiviteter som anordnas på 
biblioteken riktar sig till allmänheten. Folkbibliotekens status har diskuterats 
ovan, men detta kan knappast vara det enda skälet till att 
skolbiblioteksverksamheten förbises. Bibliotekarierna berättade till exempel att 
de låser bibliotekslokalen när de har inre arbete, vilket leder till att eleverna 
inte har tillgång till biblioteket hela skoldagen. Jag kan knappast tänka mig att 
bibliotekarierna låser lokalen när biblioteket är öppet för allmänheten. Tolv 
skolor i Växjö kommun har ett integrerat bibliotek, och detta bibliotek ska fylla 
en mängd olika funktioner. Om eleverna endast associerar biblioteket med att 
låna böcker kan de inte heller se de möjligheter som skolbibliotekarien och 
skolbiblioteken besitter. Eleverna måste få samma uppmärksamhet som 
allmänheten i de integrerade biblioteken, och därför måste skolorna ta ett större 
ansvar. Biblioteken måste användas, för utan adekvat personal och hög 
standard på verksamheten, är biblioteken endast ett rum med böcker. Det är 
först när bibliotekets resurser och bibliotekariens kompetens nyttjas som 

                                                 
129 Glaser, Barney G. (1998), s. 132 
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skolbiblioteket blir en naturlig del i elevernas skola och vardag. Tolv skolor i 
Växjö har inte ett folkbibliotek på sin skola, de har ett integrerat bibliotek, 
och det måste synas både i verksamheten och i skolornas arbetsplaner. Ett 
viktigt första steg för att förbättra skolbiblioteksverksamheten borde således 
vara att ge biblioteken en uttalad roll i arbetsplanerna.  

Vilket också beskrivits i undersökningen så är förväntningarna på en 
integrering stora från båda parter då resultatet förväntas gynna barn och 
ungdomar. Frågan är dock om detta verkligen är fallet bland Växjös 
integrerade bibliotek. Det tenderar snarare vara så att det är allmänheten som 
nyttjar folkbiblioteket som är de verkliga vinnarna. Ett flertal integrerade 
bibliotek erbjöd sagostund på biblioteket, vilket är en verksamhet riktad mot 
barn som ännu inte börjat skolan. Det är alltså inte barnen på skolan som får 
tillgång till denna verksamhet, utan barnen som använder folkbiblioteket. Att 
biblioteket geografiskt är placerat i skolan innebär alltså inte per automatik att 
skolan blir vinnare, vilket har framkommit i undersökningen. En större 
koncentration bör därför läggas på skolans elever och deras utbildning.  

Skolbiblioteksforum har gjort skolbiblioteken till en naturlig del i skolan, 
vilket kännetecknas av dess kärnkategori samhörighet med skolan. De 
integrerade biblioteken känner inte samma samhörighet med skolan. Alla 
elever bör ha samma rätt till ett väl fungerande skolbibliotek, men 
undersökningen visar att de renodlade skolbiblioteken håller en högre standard 
i sin verksamhet. Med det inte sagt att de integrerade biblioteken håller en låg 
standard i sin skolbiblioteksverksamhet, utan endast att 
skolbiblioteksverksamheten ibland förbises i förhållande till 
folkbiblioteksverksamheten. Eftersom bibliotekarierna på de integrerade 
biblioteken ofta har arbetskamrater, och skolbiblioteksverksamheten ändå blir 
lidande, skulle knappast en anställning av ytterligare en folkbibliotekarie 
förbättra skolbiblioteksverksamheten. Vad som istället skulle kunna bidra till 
en ökad standard är en anställning av en skolbibliotekarie som enbart fokuserar 
på skolbiblioteket. Såsom nämnts i undersökningen så har inte skolbiblioteken 
och folkbiblioteken samma uppgift, det bör vara skolan som ansvarar för 
skolbiblioteket, och i lyckliga fall finns flera bibliotekarier anställda på de 
integrerade biblioteken som kan fokusera dels på skolbiblioteksfunktionen, och 
dels på folkbiblioteksfunktionen. Om skolorna i Växjö kommun skulle lägga 
mer intresse och pengar på de integrerade biblioteken, och samtidigt anställa en 
skolbibliotekarie, skulle säkerligen skolbiblioteksverksamheten utvecklas till 
det bättre. Skulle dessutom bibliotekarierna ingå i skolornas arbetslag skulle 
troligen samhörigheten med skolan öka markant.  
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Det faktum att bibliotekarierna ofta har arbetskamrater bidrar troligen till 
att de känner en större samhörighet med biblioteket än med skolan. Eftersom 
de arbetar tillsammans kan de också tillsammans diskutera verksamheten och 
dela arbetsuppgifterna. Bibliotekarierna arbetar därför tätt ihop utan att 
egentligen ingå i skolpersonalen. Att de är anställda av Stadsbiblioteket ökar 
sedan klyftan ytterligare. Möjligen leder detta till att biblioteket blir en 
verksamhet utöver skolan, snarare än en verksamhet integrerad i skolan.  

6.2 Skolbiblioteksforum 
Den uppföljning som bibliotekarierna i Växjö gjorde av skolbiblioteken under 
våren 1999 visade bland annat att det fanns stora skillnader i biblioteksanslag, 
facklitteraturen fick stå tillbaka, samt att lärarbibliotekarierna hade svårt att 
hinna med arbetet i biblioteket. Idag får alla skolbiblioteken i Växjö mellan 
100 och 125 kronor per elev och läsår, vilket framkom i intervjuerna, och 
skillnaderna är med det inte särskilt stora. Dock framgår inte av uppföljningen 
hur stora skillnaderna var innan Skolbiblioteksforum bildades, och därför blir 
en jämförelse omöjlig. Facklitteraturen tenderar fortfarande att stå tillbaka på 
bekostnad av skönlitteraturen, även om ett flertal skolbibliotekarier nu 
uppmärksammar problemet och försöker prioritera facklitteratur i högre 
utsträckning än tidigare. Vidare finns idag inga lärarbibliotekarier på 
skolbiblioteken, utan alla skolbibliotek under Skolbiblioteksforum har 
fackutbildade bibliotekarier som tillsammans med en bibliotekspedagog arbetar 
med bibliotekets uppgifter. Men istället för att lärarbibliotekarierna har svårt 
att hinna med arbetet i biblioteket, har nu istället skolbibliotekarierna svårt att 
hinna med sitt arbete.  

Skolbiblioteksforum lever dock upp till sina mål, men på bekostnad av 
stressade bibliotekarier. För att öka kvaliteten på verksamheten ytterligare bör 
kanske flera skolbibliotekarier anställas på skolbiblioteken, vilket också skulle 
förhindra att skolbibliotekarierna bränner ut sig. Ekonomin är dock alltid en 
känslig fråga, och en enda skolbibliotekarie är trots allt bättre än ingen alls. 
Men om Skolbiblioteksforum till exempel skulle projektanställa en 
skolbibliotekarie på ett av skolbiblioteken för att se hur verksamheten kan 
utvecklas, skulle möjligen ekonomin slutligen finnas att anställa åtminstone 
ytterligare skolbibliotekarier på de skolor med ett stort antal elever. För som 
går att läsa i Skolans bibliotek: om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek 
och arbetslag så kan skolbiblioteksverksamheten utvecklas markant med två 
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heltidsanställda skolbibliotekarier. Skolbibliotekarierna i Växjö skulle då 
troligtvis inte heller känna den tidsbrist de nu gör.  

Av undersökningen har även framkommit att de renodlade skolbiblioteken 
ofta är mycket små, och ett starkt intresse finns bland skolbibliotekarierna att 
utöka den geografiska ytan. Skolbiblioteket, som är en naturlig del i elevernas 
utbildning, används flitigt och bör därför också få ta mycket plats. Skulle ytan 
vidgas kan till exempel flera datorer få rum. Ett flertal skolbibliotekarier 
nämnde som bekant att de ville ha fler datorer, men att platsbristen i biblioteket 
förhindrade detta. Skolbiblioteksforums verksamhet är mycket välplanerad, 
och för att skolbiblioteken ska kunna fortsätta driva verksamheten med samma 
kvalitet som nu bör de mindre skolbiblioteken få större yta. Detta för att öka 
tillängligheten för eleverna och samtidigt erbjuda fler datorer och läsplatser 
med mera. Ett skolbibliotek i undersökningen, där skolbibliotekarien uttryckte 
att hon behövde mer plats, var så litet att skolbibliotekarien endast kunde ta 
emot en halv skolklass i taget, och detta skolbibliotek är ändå inte det minsta i 
Växjö kommun. 
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7 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva egenskaperna hos skolbiblioteken i 
Växjö kommun och undersöka eventuella skillnader mellan dem, och detta 
genom att undersöka skolbiblioteksverksamheten i Växjö kommun. Då 12 
skolbibliotek i Växjö tillhör kulturnämnden, medan 15 tillhör skol- och 
barnomsorgsnämnden, har dessa två verksamheter jämförts.  

De bibliotek som verkar under kulturnämnden är integrerade folk- och 
skolbibliotek, medan skolbiblioteken som verkar under skol- och 
barnomsorgsnämnden är renodlade skolbibliotek. De renodlade skolbiblioteken 
drivs av Skolbiblioteksforum, vilket är en verksamhet som år 2004 vann 
utmärkelsen Årets bibliotek.  

I uppsatsen har grundad teori använts, vilket är en forskningsmetod med 
syftet att generera nya teorier, och som lämpar sig väl vid relativt outforskade 
områden. Enligt grundad teori ska man finna de kategorier som är specifika för 
det undersökta området, och se hur dessa kategorier förhåller sig till varandra. 

Grundad teori är en kvalitativ metod, och den kvalitativa metoden vill med 
hjälp av observation av verkligheten fastställa en mängd begrepp den 
undersökta företeelsen besitter, och slutligen bilda generella begrepp om dessa.  

I undersökningen har tre bibliotekarier från integrerade folk- och 
skolbibliotek, samt tre skolbibliotekarier från Skolbiblioteksforum intervjuats. 
Vidare distribuerades en enkät till övriga bibliotekarier verksamma på 
skolbiblioteken i Växjö kommun för att underbygga de antaganden som 
gjordes vid analysen av intervjuerna.  

Kärnkategorin för Skolbiblioteksforum är samhörighet med skolan, och 
specifika kategorier för denna verksamhet är tidsbrist, och Skolbiblioteksforum. 
Kärnkategorin för de integrerade folk- och skolbiblioteken är samhörighet med 
biblioteket, och specifika kategorier för denna verksamhet är arbetskamrater, 
och Stadsbiblioteket. Gemensamma kategorier för de båda verksamheterna är; 
inköp, bibliotekslokal, tillgänglighet, stress, trivsel och aktiviteter.  

Analysen av Skolbiblioteksforums verksamhet visade att; skolbibliotekarierna 
ingår i arbetslag, de samarbetar med en bibliotekspedagog, och de bedriver 
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undervisning för skolans elever. De är en del av skolpersonalen, medverkar på 
skolans möten, fester och aktiviteter, samt bedriver en biblioteksgrupp med 
representanter från skolan. Skolbibliotekarierna arbetar tillsammans med övrig 
personal på Skolbiblioteksforum en dag i veckan, men samarbetet mellan 
skolbibliotekarierna pågår hela veckorna. Skolbibliotekarierna hinner ibland 
med sina arbetsuppgifter och önskar ytterligare personal.  

Analysen av de integrerade bibliotekens verksamhet visade att; biblioteken 
främst fungerar som folkbibliotek, bibliotekarierna har kollegor, och 
verksamheten är främst riktad mot allmänheten. Bibliotekarierna frågar främst 
personal på Stadsbiblioteket vid oklarheter kring verksamheten, de har ofta en 
kollega, de känner sig inte ensamma, och de fördelar arbetsuppgifterna mellan sig. 

Analysen av de gemensamma kategorierna som framkom i undersökningen 
visade att bibliotekarierna på de integrerade biblioteken alltid kan köpa den 
litteratur de vill, och de prioriterar skönlitteratur samt all barn- och 
ungdomslitteratur. Skolbibliotekarierna kan oftast köpa den litteratur de vill, 
och de prioriterar både skön- och facklitteratur.  

Vidare visade analysen att de renodlade skolbiblioteken ligger centralt i 
skolorna, och skolbibliotekarierna är nöjda med placeringen men missnöjda 
med skolbibliotekens storlek. De integrerade biblioteken ligger istället avsides, 
och bibliotekarierna är nöjda med bibliotekens storlek och geografiska läge.  

De integrerade biblioteken är oftast öppna, medan skolbiblioteken alltid är 
öppna när bibliotekarierna vistas i lokalen. Elevernas tillgång till biblioteken, 
oberoende av nämnd, hotas dock sällan.  

Alla bibliotekarier, oberoende av nämnd, känner sig stressade, dock 
upplevs stressen i högre utsträckning av skolbibliotekarierna. Vidare trivs alla 
bibliotekarier, oberoende av nämnd, på sina arbetsplatser. Skolbibliotekarierna 
vill dock öka den sociala trivseln med ytterligare personal. Bibliotekarierna på 
de integrerade biblioteken anser dock inte att trivseln behöver utökas. Slutligen 
är aktiviteterna som anordnas av skolbiblioteken riktade helt till eleverna, 
medan aktiviteterna på de integrerade biblioteken riktas till folkbibliotekets 
besökare. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjuguide 
Vid intervjuerna utgick jag från nedanstående teman och stödord. Frågorna 
längst ner hjälpte mig att föra intervjuerna framåt. 

 
PERSONAL: bibliotekarien, arbetskamrater (antal, utbildning/kompetens, 
ansvarsområden) 
SAMARBETE: med andra bibliotek, andra verksamheter 
BESTÅND: skön-/facklitteratur, talböcker, utländsk litteratur, bilderböcker etc. 
(datorer, daisyspelare etc.) 
AKTIVITETER: bokprat, utställningar, författarbesök etc.  
EKONOMI: inköp av böcker, tidskrifter, datorer, aktiviteter etc. 
SOCIAL TRIVSEL: personal/personal, personal/elever, elever/elever 
FYSISK MILJÖ: bibliotekslokal (tillgänglighet, utseende etc.) 
ELEVER: antal, grupper, besöker biblioteket hur ofta, lånefrekvens, 
läskunnighet etc.  
 
Kan du berätta mer om det? 
Kan du utveckla det? 
Har du fler exempel på det? 
Vad tänkte du då? 
Hur menar du då? 
Du menar alltså att…? 
(Upprepa betydelsefulla ord) 
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Bilaga 2 – Kontrakt 
Innan intervjuerna fick informanterna skriva på ett kontrakt som garanterade 
deras anonymitet, samt beskrev undersökningens syfte. 
 
 
Växjö 2007  

 
Jag, Madelene Hartwig, skriver min magisteruppsats inom biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Uppsatsen syftar till att få en 
djupare inblick i skolbiblioteken inom Växjö kommun.  

 
Jag som informant är medveten om att inga data som identifierar mig kommer 
att redovisas. Skulle det bli aktuellt att publicera information om mig som 
informant som potentiellt kan kännas igen av andra, kommer jag att bli 
kontaktad för ett godkännande innan eventuell publicering. Mitt namn och 
identifierande drag kommer att förändras vid en redovisning av intervjun. Jag 
är också medveten om att eventuella citat från intervjun kan komma att återges 
i det aktuella arbetet.  

 
 

_____________________________                   _________________________ 
Underskrift                Skolbibliotek 
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Bilaga 3 – Enkät 
Två enkäter utformades och distribuerades till de undersökta verksamheterna. 
Då de allra flesta frågor var utformade på exakt samma vis, har de två 
enkäterna här sammanförts. Vid de frågor som specifikt gällde den ena eller 
den andra verksamheten har detta tydliggjorts under frågan.  
 

Välkommen till undersökningen!

Denna enkät behandlar frågor kring yrket skolbibliotekarie. Enkäten skickas ut till 
ett antal skolbibliotekarier i Växjö kommun, och resultatet sammanställs sedan i en 

magisteruppsats. 

Du är givetvis anonym. 

Tack för att du hjälper till! Ditt svar betyder mycket för undersökningens 
kvalitet! 

 

Min utbildning är 
  

  

 magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller 

liknande 

 

  

  
 ingen utbildning 

 
  

  
 annan utbildning, nämligen: 

   
 

 

 
 

Såhär många procent är min tjänst på 
  

(Frågan besvarades endast av bibliotekarierna på de integrerade biblioteken.) 
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På biblioteket är jag 
  

  
 den enda bibliotekarien 

 
  

  
 jobbar jag tillsammans med en eller flera bibliotekarier 

 
  

  
 finns fler bibliotekarier, men vi jobbar inte samtidigt 

 
  

  
 annat, nämligen: 

   
 

 

 
 

Så här många böcker finns i biblioteket 
  

 
 

Beståndet 
  

  
 behöver gallras 

 
  

  
 gallras hela tiden 

 
  

  
 behöver inte gallras 

 
  

  
 annat, nämligen: 
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På min arbetsplats trivs jag 
  

  
 jättebra 

 
  

  
 oftast bra 

 
  

  
 varken bra eller dåligt 

 
  

  
 ganska dåligt 

 
  

  
 mycket dåligt 

 
  

  
 annat, nämligen: 

  
 

 

 
 

När jag är i biblioteket är biblioteket 
  

  
 alltid öppet 

 
  

  
 oftast öppet 

 
  

  
 öppet när klasser är inbokade 

 
  

  
 annat, nämligen: 
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På min arbetsplats känner jag mig (du kan här välja flera olika alternativ) 
  

   stressad 
 

     sysslolös 
 

  

  
 lugn 

     
 annat, nämligen: 

   
 

  

   ensam 
 

       

   glad 
 

       

   behövd 
 

       

  
 som en del av 

skolpersonalen 
 

    
 

  

   utanför 
 

       

  
 överhopad av 

arbetsuppgifter 
 

    

 
 

Jag får vara med på skolans 
  

    Ja  Nej    

  konferenser och möten       

  fester       

  andra evenemang och aktiviteter      
 

 
 

Jag vill vara med på skolans 
  

    Ja  Nej    

  konferenser och möten       

  fester       

  andra evenemang och aktiviteter       
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I biblioteket finns 
  

  

 så här många datorer för skolan 

   

 

  

  

 så här många datorer för allmänheten 

   

 

  

  

 så här många datorer som används av både skolan och 

allmänheten 

   
 

 

(Frågan besvarades endast av bibliotekarierna på de integrerade biblioteken.) 
 
 

I biblioteket finns 
  

  

 så här många datorer 

   

 

  

  
 av dessa används så här många av eleverna 

   
 

 

(Frågan besvarades endast av skolbibliotekarierna.) 
 
 

Jag skulle vilja ha 
  

    Ja  Nej  Utveckla gärna:    

  
fler datorer i 

biblioteket   
       

  
färre datorer i 

biblioteket   
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Dessa olika aktiviteter anordnas på biblioteket: 
  

  

 
 

   
 

  

   
Inga speciella aktiviteter anordnas 

 
  

 
 

Vid inköp prioriteras mest 
  

  

 skönlitteratur för 

vuxna 

 

    

 annat, nämligen: 

   

 

  

  

 facklitteratur för 

vuxna 

 

    

 

  

  

 skönlitteratur för 

barn- och ungdom 

 

    

 

  

  

 facklitteratur för 

barn- och ungdom 

 

    

 

  

  
 all skönlitteratur 

 
    

 
  

  
 all facklitteratur 

 
    

 
  

  
 all vuxenlitteratur 

 
    

 
  

  
 all barn- och 

ungdomslitteratur 
 

  

(Frågan besvarades endast av bibliotekarierna på de integrerade biblioteken.) 
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Vid inköp prioriteras mest 
  

  
 skönlitteratur 

 
  

  
 facklitteratur 

 
  

  
 både skön- och facklitteratur 

 
  

  
 annat, nämligen: 

  
 

 

(Frågan besvarades endast av skolbibliotekarierna.) 
 
 

När jag lämnar inköpsförslag får jag köpa den litteratur jag önskar 
  

  
 ja, alltid 

 
  

  
 ja, oftast 

 
  

  
 ibland 

 
  

  
 nej, oftast inte 

 
  

  
 nej, aldrig 

 
  

  
 jag lämnar inte inköpsförslag eftersom jag ansvarar för 

inköpen 
 

 

(Frågan besvarades endast av bibliotekarierna på de integrerade biblioteken.) 
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Jag kan köpa den litteratur jag önskar 
  

  
 ja, alltid 

 
  

  
 ja, oftast 

 
  

  
 ibland 

 
  

  
 nej, oftast inte 

 
  

   nej, aldrig 
 

 

(Frågan besvarades endast av skolbibliotekarierna.) 
 
 

Förra året satsade rektorn på skolan extra pengar på biblioteket 
  

  

 Så här mycket extrapengar fick biblioteket 

   

 

  

   Rektorn på skolan satsade inga extra pengar på biblioteket 
 

 

(Frågan besvarades endast av skolbibliotekarierna.) 
 
 

För dessa pengar prioriterades inköp av: 
  

  

  

   

 

(Frågan besvarades endast av skolbibliotekarierna.) 
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Bibliotekets lokal 
  

  
 ligger centralt i skolan 

 
  

  
 ligger i utkanten av skolan 

 
  

  
 ligger på annat ställe, nämligen: 

   
 

 

 
 

Beskriv bibliotekets lokal med ungefär tre ord 
  

 
 

Jag är nöjd med bibliotekets 
  

    Ja  Nej  Utveckla gärna    

  placering          

  storlek          
 

 
 

Lärarna använder biblioteket som en pedagogisk resurs 
  

  
 ja, till fullo 

 
  

  
 ja, men de skulle kunna använda biblioteket ytterligare 

 
  

  
 ja, men väldigt sällan 

 
  

   nej, aldrig 
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Jag informerar lärarna om hur de kan använda biblioteket 
  

  
 ofta 

 
  

  
 ibland 

 
  

  
 sällan 

 
  

   aldrig 
 

 

 
 

När jag informerar lärarna om biblioteket, gör jag det 
  

  
 på konferenser eller möten 

 
  

  
 vid informella samtal 

 
  

  
 via utställningar 

 
  

  

 på annat vis, nämligen: 

   

 

  

   jag informerar aldrig lärarna 
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När jag känner mig osäker eller behöver hjälp och tips angående 

verksamheten frågar jag i första hand   

  
 personal på stadsbiblioteket 

 
  

  
 personal på ett annat integrerat folk- och skolbibliotek 

 
  

  
 någon annan, nämligen: 

  
 

 

(Frågan besvarades endast av bibliotekarierna på de integrerade biblioteken.) 
 
 

När jag känner mig osäker eller behöver hjälp och tips angående 

verksamheten frågar jag i första hand   

  
 personal på ett annat skolbibliotek inom skolbiblioteksforum 

 
  

  
 personal på ett integrerat folk- och skolbibliotek 

 
  

  
 personal på stadsbiblioteket 

 
  

  
 bibliotekspedagogen 

 
  

  
 någon annan, nämligen: 

 
 

 

(Frågan besvarades endast av skolbibliotekarierna.) 
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Mina arbetskamrater är: 
  

  

  

   

 

  

   jag känner inte att jag har några arbetskamrater 
 

 

 
 

När jag blir sjuk eller är borta från biblioteket av annan orsak 
  

  
 ansvarar en vikarie för biblioteket 

 
  

  
 ansvarar en eller flera lärare för biblioteket 

 
  

  
 är biblioteket inte tillgängligt 

 
  

  
 är biblioteket öppet som vanligt eftersom vi är flera personal 

 
  

  
 annat, nämligen: 

  
 

 

(Frågan besvarades endast av bibliotekarierna på de integrerade biblioteken.) 
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När jag blir sjuk eller är borta från biblioteket av annan orsak 
  

  
 ansvarar en vikarie för biblioteket 

 
  

  
 ansvarar en eller flera lärare för biblioteket 

 
  

  
 ansvarar bibliotekspedagogen för biblioteket 

 
  

  
 är biblioteket inte tillgängligt 

 
  

  
 är biblioteket öppet som vanligt eftersom vi är flera personal 

 
  

  
 ansvarar någon annan för biblioteket, nämligen: 

   
 

 

(Frågan besvarades endast av skolbibliotekarierna.) 
 
 

Bibliotekspedagogen hjälper mig med: 
  

 

(Frågan besvarades endast av skolbibliotekarierna.) 
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Jag känner att 
  

  
 jag skulle kunna klara mig utan bibliotekspedagogen 

 
  

  
 jag har en del nytta av bibliotekspedagogen 

 
  

  
 jag har stor nytta av bibliotekspedagogen 

 
  

  
 jag aldrig skulle kunna klara mig utan bibliotekspedagogen 

 
  

  
 annat, nämligen: 

 
 

 

(Frågan besvarades endast av skolbibliotekarierna.) 
 
 

Om en elev vill låna en bok som är för svår eller för lätt 
  

  
 låter jag henne/honom låna den ändå 

 
  

  

 låter jag henne/honom låna den ändå eftersom jag inte 

känner till läskunnigheten hos eleverna 

 

  

  
 rekommenderar jag en annan bok 

 
  

  
 jag agerar på annat vis, nämligen: 
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Jag hinner med mina arbetsuppgifter 
  

  
 nej, aldrig 

 
  

  
 nej, sällan 

 
  

  
 ja, ibland 

 
  

  
 ja, oftast 

 
  

   ja, alltid 
 

 

 
 

Jag 
  

    Ja  Nej    

  

skulle hinna med mina arbetsuppgifter lättare 

om ytterligare en eller flera bibliotekarier 

anställdes på biblioteket   

    

  

tycker att det skulle vara socialt trevligt om 

ytterligare en eller flera bibliotekarier anställdes 

på biblioteket   

   

 

 
 

Tryck på knappen "skicka" så är du klar! 

 

Tack för din medverkan! 
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