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Inledning 

Det svenska biblioteksväsendet har under 1900-talet varit uppdelat i två delar, en 

forskningsbiblioteks- och en folkbiblioteksdel. Dessa har under de senaste åren börjat att 

närma sig varandra. Förändringarna är beroende av flera olika faktorer, såväl ekonomiska som 

sociala. En viktig faktor är det förändrade utbildningsväsendet. I och med den kraftiga 

utbyggnaden av högskolor och högskoleplatser har andelen av befolkningen som bedriver 

högre utbildning ökat markant. Utlokaliseringen av högskolor har gjort att många nya 

högskolebibliotek utvecklats, men det har även satt press på de lokala folkbiblioteken. 

Samarbetsformer mellan de olika delarna av biblioteksväsendet har utvecklats. I både Visby 

och Härnösand har samarbetet nått så långt att kommunpolitikerna och 

högskoleadministratörerna beslutat sig för att bygga integrerade folk- och forskningsbibliotek. 

Syftet med min uppsats är att studera, analysera och förklara processen kring en 

sammanslagning av två bibliotek från de olika bibliotekssfärerna. Jag har valt att närmare 

studera utvecklingen av Bibliotekscentrum i Visby.1 Anledningen till att jag valt att studera 

just Visby är att integreringen där går mycket längre än i Härnösand. I Härnösand kommer 

den endast att innebära att biblioteken hamnar under samma tak, medan man i Visby försöker 

att göra ett bibliotek av två.  

I Visby har kommunfullmäktige med viss majoritet beslutat att tacka ja till ett 

sammangående med Gotlands högskolebibliotek. Processen dit har hela tiden varit kantad av 

livliga diskussioner om nyttan av sammanslagningen och dess hot mot folkbibliotekets 

verksamhet. Den övergripande frågeställningen i min uppsats blir att försöka förklara varför 

det från folkbibliotekets brukare blivit så starka reaktioner mot sammanslagningen samt att 

undersöka det professionella fältets attityder till Bibliotekscentrum.  

I uppsatsen kommer det även att drivas en tes om att kritiken mot projektet förmodligen 

inte enbart är en reaktion som helt baseras på lokala förhållanden utan att den även kan 

förklaras ur ett vidare perspektiv. Folkbiblioteksväsendet i Sverige har historiskt sett en 

mycket stark ideologisk grund. Denna ideologiska grund ligger fortfarande fast förankrad i 

folkbiblioteksväsendet och de senaste tidernas förändringar kan kännas som ett hot mot den 

ideologiska grundsynen. För att nå en djupare förståelse av folkbibliotekets ideologiska 

                                                 
1 Efter att beslutet om det nya biblioteket tagits, byttes namn på det planerade biblioteket till 

Almedalsbiblioteket. Genom hela uppsatsen kommer dock biblioteket kallas för Bibliotekscentrum eftersom det 
har varit namnet under hela den tidsperiod uppsatsen undersöker. 
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identitet och hur den påverkat debatten i Visby kommer institutionell teoribildning användas 

som grund till uppsatsen. 

Forskningsöversikt 

Forskningen kring samarbete mellan folk- och forskningsbibliotek är nästan obefintlig. En 

indikation på att den är ny företeelse märker man när man går till SAB för att finna en 

klassificeringskod för samarbete mellan folk- och forskningsbibliotek - det finns ingen. De 

klassificeringar man får nöja sig med är Abg-c.05 och Abg-c.01, vilka i klartext blir 

Bibliotekssamarbete Sverige Folkbibliotek respektive Bibliotekssamarbete Sverige 

Vetenskapliga bibliotek. Vid en sökning i Libris på dessa två klassificeringskoder återkommer 

en post: Två åtskilda världar eller ett samordnat biblioteksväsen. Om samverkan mellan folk- 

och forskningsbibliotek. Camilla Steén undersöker de samarbetsformer som finns mellan de 

olika bibliotekssfärerna. Hennes slutsats blir att ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan 

biblioteksvärldarna kommer att bli en nödvändighet. Hon förutspår dock inte att 

samarbetsformerna kan nå så långt som till en integrering mellan bibliotek från de olika 

sfärerna.2  

Försök att integrera folk- och forskningsbibliotek är både i Sverige och resten av världen 

en ny företeelse. I Sverige finns det visserligen vissa specialbibliotek, till exempel Statens 

musikbibliotek, med denna funktion. I Europa finns även exempel på äldre bibliotek i Köln 

och Genève som fungerar som en kombination av folk- och forskningsbibliotek, men inget av 

dessa bibliotek är resultat av några sammanslagningar utan de har alltid haft denna dubbla 

funktion. Det finns inom biblioteksfältet ett stort intresse för hur man skall kunna samordna 

de olika biblioteksresurserna. Ett intressant projekt med denna inriktning pågår i Östfolds 

fylke i Norge, där de har som mål att ena alla bibliotek i fylket under samlingsbegreppet 

"Biblioteket Östfold". Tanken är att de skall samarbeta som en enhet tvärs över 

förvaltningsgränserna. På detta sätt skall bibliotekens resurser i form av fysiska och digitala 

samlingar, personal och kompetens utnyttjas effektivare. Grundtanken bakom projektet är att 

fylkets innevånare är intresserade av bibliotekstjänster och detta oberoende av vilken 

bibliotekstyp dessa kommer ifrån eller vilken förvaltningsnivå biblioteket tillhör. De enskilda 

                                                 
2 Steén, Camilla, (1998) Två åtskilda världar eller ett samordnat biblioteksväsen?: om samverkan mellan 

folk- och forskningsbibliotek. Examensarbete i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Inst. för 
kultur- och biblioteksstudier vid Uppsala universitet, nr 1998:24. 
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biblioteken kommer dock vara självständiga enheter och driva sin egen verksamhet som 

tidigare.3  

I San José i USA finns det ett pågående projekt av en sammanslagning av folk- och 

forskningsbiblioteket. Detta försök är i likhet med Bibliotekscentrum i sitt 

begynnelsestadium, så det har ännu inte publicerats någon forskning kring projektet.4  

Trots att Bibliotekscentrum har blivit så omdebatterat på Gotland har inte diskussionen 

nämnvärt spritt sig till de nationella bibliotekstidskrifterna. Det finns endast ett fåtal artiklar 

som diskuterar sammanslagningen. Inom biblioteksfältet finns det dock en begynnande 

diskussion om vikten av ett samordnat biblioteksväsen. 

Det finns inte speciellt många undersökningar som har applicerat ett institutionellt 

perspektiv på biblioteksorganisationer. Ett viktigt arbete för den institutionella teorin i 

uppsatsen är Ragnar Audunsons Change processes in public libraries. A comparative project 

within an institutionalist perspective . (sic.) Audunson har undersökt tre olika folkbibliotek i 

Norge, Sverige och Ungern och deras reaktioner på organisatoriska förändringar. Hans syfte 

är att undersöka fältet folkbibliotek som en institution. Han finner att de tre olika biblioteken 

inom dess olika kultursfärer reagerar på samma sätt mot organisatoriska förändringar. 

Förklaringen till detta är att folkbiblioteksfältet med dess normer och värderingar inte har 

några skarpa nationella gränser utan det har många likheter i hela västvärlden. Audunson ger 

en bra beskrivning av hur folkbiblioteksinstitutionen vuxit fram genom historien och pekar på 

de normer och värderingar som för närvarande styr inom fältet.5 

Peter Enström har utgått från ett institutionellt perspektiv i en studie av förändringar inom 

folkbibliotekssektorn, "Folkbibliotek i förändring: nödvändighet, möjlighet eller bara 

tillfällighet." Han gör ett utkast till hur institutionell teori kan användas vid studiet av 

förändringsprocesser inom folkbiblioteken. Medan Audunson främst diskuterar 

bibliotekspersonalens reaktion på förändringar för Enström även in brukarnas och 

huvudmännens syn på förändring i sin studie.6 

I och med att jag applicerar den institutionella teorin som teoretisk modell för min uppsats 

tangerar jag även ett annat forskningsfält inom biblioteksvetenskapen - folkbibliotekens 

ideologiska grund och dess utveckling. Även inom detta fält är Audunson användbar då han 

                                                 
3 Biblioteksplan Östfold, http://www.of.fylkesbibl.no/biblioteknett/bibplan.html. 
4 Information om planerna på det nya biblioteket fins på URL: http://library.sjsu.edu/jointlibrary/mou.htm  
5 Audunson, Ragnar, (1996) Change processes in public libraries: a comparative project within an 

institutionalist perspective. Hio-rapport , 1996 nr 1. Oslo. 
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gör en utförlig beskrivning av folkbiblioteksideologins framväxt i USA och Europa. Exempel 

på annan litteratur inom detta forskningsfält som mera lägger tyngdpunkten på folkbiblioteken 

i Sverige och deras ideologiska utveckling är Magnus Torstenssons Att analysera 

genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna (1996). Även Joacim Hanssons 

licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet (1995) behandlar utförligt 

framväxten av det svenska folkbiblioteksväsendet ur ett ideologiskt perspektiv.  

När folkbibliotek och ideologi diskuteras är det ofrånkomligt att begreppet folkbildning 

involveras. För detta ändamål finns det en intressant skrift från Bibliotekshögskolan i Borås, 

Folkbildning och Bibliotek? På spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande i 

biblioteksvärlden (1997). I skriften diskuteras begreppen folkbildning, folkbibliotek och 

livslångt lärande. En genomgående frågeställning i skriften är varför begreppet folkbildning 

kommit i skymundan. De diskuterar om denna förändring ligger i att bibliotekarierna i dag 

snarare identifierar sig som kultur- och informationsförmedlare än med uppgiften som 

folkbildare.7 Folkbildningens roll inom folkbiblioteket är inte längre så självklar som den varit 

i dess historia. Biblioteksforskaren Angela Zetterlund diskuterar i en artikel vilken roll och 

betydelse folkbildningen har inom folkbiblioteksvärlden idag. Hon har gått igenom några 

svenska bibliotekstidskrifter under år 1996 och studerat vad som skrivits om folkbildning och 

bibliotek. Hon kommer fram till att folkbildningen bland annat nämns i samband med 

diskussioner om folkbibliotekariernas identitet. Ett ideal som tidigare har förenat de flesta 

folkbibliotekarier har varit biblioteket som en institution som har ett visst samhälls- och 

kvalitetsansvar att försvara. I artiklarna finner hon att det går en generationsklyfta mellan 

fyrtiotalister som har agerat utifrån ett entydigt folkbildningsperspektiv och de senare 

generationerna för vilka helt andra värderingar dominerar. Zetterlund menar att många i den 

yngre generationen ser folkbildningen som något förlegat och dåligt anpassat till dagens 

samhälle, medan de äldre kämpar för att modifiera traditionella folkbildningsideal. 

Folkbildningen är ett begrepp som gärna tas till "när man vill ge diskussionen en 

biblioteksideologisk prägel".8 I texterna finner Zetterlund en polaritet, folkbildningen står för 

vänsterfolkets, gamlingarnas eller teknikfiendernas bibliotekssyn och detta ställs i opposition 

                                                                                                                                                         
6 Enström, Peter, (1995) "Folkbibliotek i förändring: nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet". 

Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen: aktuell forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Red. Lars höglund, Borås/Göteborg, s. 205 - 217. 

7 Folkbildning och bibliotek? På spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande i 
biblioteksvärlden, Skrifter från Valfrid, nr 13, (1997) Borås. 

8 Zetterlund, Angela, (1997) "Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag", Folkbildning och 
bibliotek?: på spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden, Skrifter från Valfrid, 
13, Borås, s. 38. 
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till idéer som förespråkas av ungdomen "som siktar mot framtiden". Vissa menar att 

folkbildningen idag kan ha en svag ställning beroende på att den kan uppfattas stå i 

motsättning till övrig samhällsutvecklings utgångspunkt i individbaserade mål och ökat 

marknadstänkande.9  

Folkbiblioteken som institution påverkas givetvis även av dagens samhälleliga 

förändringar. För att få en bild av hur folkbibliotekspolitiken har utvecklats och utvecklas är 

Geir Vestheims avhandling inom biblioteksvetenskap Fornuft, kultur og velferd (1997) 

intressant. Vestheim har även skrivit en bok som beskriver vissa av de förändringar som 

folkbiblioteken är utsatta för i dagens samhälle, Folkebibliotek i forvandling (1992). 

Syfte, frågeställningar och teoretisk utgångspunkt 

I Sverige pågår för närvarande två projekt som skall utmynna i en integrering av folk- och 

högskolebibliotek. Dessa kan ses som pilotprojekt och det troliga är att vi i framtiden kommer 

att se ytterligare projekt med samma innehåll. Ett syfte med ett pilotprojekt är att lära för 

framtiden. Vid en studie av de olika projekten kan man vinna förståelse för de problem som 

kan uppstå vid en sammanslagning av bibliotek från de olika bibliotekssfärerna. Syftet med 

min uppsats är att studera, analysera och förklara processen och de problem som kan uppstå 

vid en sammanslagning av bibliotek från de olika bibliotekssfärerna. Objekt för 

undersökningen är Bibliotekscentrum i Visby. 

En grund för undersökningen blir att studera hur det nya biblioteket i teorin är tänkt att 

organiseras och fungera. Huvuddelen av undersökningen kommer att vara ett studium av de 

attityder de olika agenterna har i frågan om Bibliotekscentrum, det vill säga huvudmännen, 

brukarna och det professionella fältet. Jag kommer även att undersöka argumenten i debatten 

för och emot det nya biblioteket. En följdfråga i undersökningen blir om man kan finna någon 

gemensam ideologisk bakgrund till argumenten. Min tes är att argumenten mot 

Bibliotekscentrum står att finna i folkbibliotekens ideologiska identitet.  

Ett fruktbart sätt för att förstå kritiken och argumentationen mot Bibliotekscentrum är att 

studera sammanslagningen ur ett institutionellt perspektiv. Peter Enström menar att eftersom 

folkbiblioteket primärt är ett idealistiskt projekt är det speciellt lämpat att studeras inom denna 

teoribildning.10 I den institutionella skolan betonas att man inte skall uppfatta organisationer 

endast som rationella enheter. Forskaren måste även förstå en organisation ur ett socialt och 

                                                 
9 Zetterlund, (1997) s. 38-39. 
10 Enström, s. 207. 
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kulturellt sammanhang där styrande, normerande och kognitiva strukturer främjar respektive 

begränsar organisationers verksamhet.11 Inom den institutionella teorin lyfter man fram dessa 

idealistiska faktorer och studerar deras verkan på organisationers utformning. Vid en 

organisationsomdaning ändrar man de formella reglerna, men det är inte självklart att de 

informella reglerna kommer att förändras i samma takt. Det blir en spänning mellan de 

förändrade formella reglerna och de kvardröjande informella restriktionerna.12 För att kunna 

förstå denna spänning måste man se institutionen i dess historiska kontext. Det är förmodligen 

i detta spänningsfält man kan finna förklaringen till flera av de argument som riktas mot 

Bibliotekscentrum.  

Folkbiblioteket som en offentlig institution ingår i det politiska systemet och förändras 

genom att både dess materiella förutsättningar och de värderingar som omger det förändras. 

Utveckling i offentliga institutioner är ofta beroende av förskjutningar i institutionens 

värdemässiga bas. Ytterst är det basen som utgör dess identitet och genom att överge gamla 

identitetsuppfattningar och skapa nya sker en institutionell utveckling.13  

I uppsatsen kommer jag att skilja mellan begreppen organisation och institution, 

skillnaden är att det första syftar till en medvetet skapad social enhet som strävar efter att 

förverkliga ett eller flera mål, medan det andra är de normer, värderingar och sanktioner som 

byggs upp för att vidmakthålla organisationen. Begreppet institution kommer i uppsatsen att 

användas som ett samlingsbegrepp för normer, värderingar och sanktioner som byggts upp 

inom en organisation.  

Metod och källmaterial 

Undersökningen kommer att vara en fallstudie. Jag kommer att undersöka ett typfall av 

bibliotekssammanslagning mellan folk- och forskningsbibliotek - Bibliotekscentrum i Visby. 

En fördel med fallstudien är att jag kan inrikta min undersökning på ett typfall och göra en 

djupare analys av det. Nackdelen med fallstudier är att möjligheten att generalisera utifrån 

resultaten blir låg, detta hindrar dock inte att jag kan föra en diskussion om resultatens troliga 

generalitet. Man kan senare komplettera denna studie med en fallstudie av Sambiblioteket i 

Härnösand och jämföra resultaten. Då ökar möjligheten till generella resonemang betydligt. 

                                                 
11 Orban , Pal, (1996) "Demokratiskt ledarskap: en institutionell analys". Sociologisk forskning, 1996:4,  

s. 36. 
12 North, Douglas C., (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet, Stockholm s. 77. 
13 Hansson, Joacim & Zetterlund, Angela, (1997) "Folkbibliotekens förändring", Svensk biblioteksforskning, 

1997:1-2, s. 34. 
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För att kunna genomföra fallstudien kommer jag att använda flera olika slags empiriska 

data samt olika metoder för insamlingen av dessa: 

1. Ett slags empiriskt data är de olika dokument som ligger till grund för sammanslagningen. 

Genom dessa dokument kan jag nå en förståelse av hur omorganisationen i teorin är tänkt 

att se ut och fungera. Ur dokumenten kan jag även utvinna de två organisationernas 

officiella syn på sammanslagningen. 

2. För att få en förståelse för hur det professionella fältet reagerar på planerna till 

omorganisationen kommer jag att genomföra en enkätundersökning. Undersökningen 

kommer att rikta sig till alla bibliotekarier och biblioteksassistenter vid stadsbibliotekets 

huvudavdelning och högskolebiblioteket. Den sammanlagda personalstyrkan på 

biblioteken är cirka trettiofem personer. En fördelen med en enkätundersökning är att 

man kan få en heltäckande bild av de attityder som finns inom det professionella fältet till 

Bibliotekscentrum. En annan fördel är att undersökningen går att genomföra utan att vara 

på plats i Visby.14 Ett problem med enkätundersökningen kan vara svårigheten med att få 

en bra svarsfrekvens eftersom det rör sig om en känslig fråga. Tekniskt sett kommer 

enkäten att ske i elektronisk form via Form-mail.15 Informanterna kommer via e-post bli 

tillsända en URL genom vilken de finner enkätformuläret. Informanterna besvarar 

frågorna direkt i webb-formuläret och sänder det vidare genom en enkel knapptryckning. 

Anonymitet kan garanteras informanten eftersom svaret sänds via e-post och avsändaren 

kommer att betecknas som "unknown". Fördelen med webb-enkäten är att den är 

kostnadsfri, går snabbt och svaren blir lätta att behandla. Nackdelen är att man inte kan ha 

någon kontroll över vilka som inte svarat utan påminnelse om enkäten måste gå ut till alla 

informanter. Eftersom inte hela personalstyrkan på stadsbiblioteket har e-postadresser 

kommer ett antal personer få enkäten genom vanlig post och därmed svara manuellt. För 

att få en så bra svarsfrekvens som möjligt kommer informanterna att få två påminnelser 

innan undersökningen slutförs. Ett alternativ till enkäten skulle vara att göra ett antal 

djupintervjuer med olika personer från de båda biblioteken. Jag har valt bort denna 

möjlighet eftersom det skulle vara problem att få fram ett lämpligt urval personer att 

intervjua. Att intervjua hela personalstyrkan skulle vara alltför tidskrävande. 

                                                 
14 Jag sökte projektbidrag från Bibsam för att kunna besöka Visby för några intervjuer men fick avslag med 

motiveringen att problemen i Visby endast har en lokal prägel. Att så inte är fallet kommer att visas senare i 
uppsatsen. 

15 Information om hur Form-mail fungerar finns på URL: 
http://www.worldwidemart.com/scripts/formmail.shtml 
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3. För att få fram brukarnas attityder till Bibliotekscentrum har jag valt att studera den 

omfattande tidningsdebatt som varit i dagspressen på Gotland. Detta källmaterial rör sig 

om cirka femhundra artiklar. I artiklarna finner man såväl förespråkarnas som 

motståndarnas argumentation kring biblioteksfrågan. En fördel med att studera 

tidningsmaterialet är att jag även här får fram den officiella synen på Bibliotekscentrum. 

Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att jag får svårt att mäta vissa variabler, till 

exempel ålder och utbildning, som kan påverka attityderna till Bibliotekscentrum. Denna 

nackdel uppvägs dock av att källmaterialet redan finns tillgängligt. Alternativet till studiet 

av debattartiklar vore att göra en enkät eller intervjuundersökning bland brukarna. Jag 

finner att detta alternativ skulle vara mycket tidskrävande samt att det skulle vara svårt att 

få en bra svarsfrekvens eftersom frågan redan är avgjord samt sedan tidigare livligt 

debatterad. 

Uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt är att betrakta som hermeneutiskt. Tonvikten i 

det vetenskapliga arbetssättet ligger på tolkning av de olika texter som källmaterialet utgör. 

Tolkningen syftar ytterst till en förståelse och förklaring av argumentationen kring 

Bibliotekscentrum. 
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 Institutionen folkbibliotek 

För att kunna göra den institutionella undersökningen är det nödvändigt att beskriva 

folkbiblioteket som institution. En institution är något som växer fram och förändras beroende 

av det omgivande samhället. En förklaring till hur folkbiblioteket fungerar idag finner man i 

dess historiska kontext. Organisationsforskaren Arent Greve menar att tidpunkten för när en 

institution etableras kommer att prägla dess struktur för resten av dess livstid. Tröghet är 

enligt honom en viktig egenskap hos organisationer, de förändrar sig sällan radikalt.16 Detta 

innebär att en viktig faktor för att kunna förstå hur folkbiblioteket som institution reagerar på 

förändring är förståelse för dess historia.  

Att beskriva folkbibliotekets framväxt i Sverige skulle innebära en uppsats i sig själv, 

men några kortare inblickar i dess historia blir nödvändigt som förklaringsgrund till dagens 

situation. För att få en djupare analys av folkbibliotekets historiska framväxt hänvisas till 

Joacim Hanssons lic. avhandling: Om folkbibliotekens ideologiska identitet (1995) och 

Magnus Torstenssons bok: Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna 

(1996).  

Folkbiblioteket som institution började att växa fram under 1800-talets slut. Det svenska 

samhället var under denna tid, på grund av industrialismens genombrott, statt i en kraftig 

förändring. Folkbiblioteket bars bland annat fram av de tidiga folkrörelsernas sociala 

strävanden och blev på så vis format inom en djupgående politisk förändring av samhället. På 

grund av detta har folkbiblioteket fått en given plats inom en speciell politisk kontext. 

Eftersom statsmakten tidigt började ge bidrag till folkbiblioteksverksamheten, och på så vis 

även kontrollerade dess utveckling, har folkbiblioteket blivit en institution inom ramen för 

den offentliga förvaltningen. Folkbiblioteket blev på detta vis ett politiskt instrument som 

verkade för att nå politiska mål inom kultur, utbildning och information.17  

Eftersom folkbiblioteket fungerar som en politisk institution är även dess ideologi 

intressant att undersöka. Begreppet ideologi är svårt att särskilja från begreppet institution. 

Den definition som används av begreppet institution är att den är de normer, värderingar och 

sanktioner som byggs upp för att vidmakthålla en organisation. En användbar definition av 

begreppet ideologi finns hos Sven- Erik Liedman. Han hävdar att ideologi är ett idésystem 

som består av tre delar: försanthållanden, värderingar och normer. Ideologin är den form vari 

                                                 
16 Greve, Arent, (1995) Organisationsteori - nya perspektiv, Stockholm, s. 73. 
17 Audunson, (1996) s. 11. 
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människor utkämpar de konflikter som råder i samhället.18 Definitionerna av begreppen 

ideologi och institution tangerar varandra eftersom båda inkluderar normer och värderingar. 

Ideologin inom institutionen är det idésystem som institutionen har till grund för att uppnå 

vissa mål i samhället. Joacim Hansson påpekar att en politisk institution har en dubbel roll, en 

kontrollerande och en legitimerande. Institutionen kontrollerar de värdesystem som ligger till 

grund för hela samhällsorganisationen och bidrar till att ge legitimitet åt den arbets- och 

maktdelning som finns. Institutionen kontrollerar även de professionella koder som denna 

organisation implicerar. Han menar att det är detta som utgör själva kärnan i en institutions 

karaktär som politisk eller ideologisk. Hansson menar dock att institutionens roll inte bara är 

att kontrollera och legitimera en bestående samhällsordning utan den kan även vara direkt 

bidragande till förändring och skapandet av nya sociala strukturer.19  

Det övergripande målet för folkbibliotekets ideologi var att befolkningen i den 

framväxande demokratin skulle danas till att bli upplysta och kompetenta 

samhällsmedborgare. De värderingar som dagens folkbibliotek bygger på går tillbaka till dess 

ungdom och folkbibliotekets främsta mål har alltid varit att ge dem som har sämre resurser ett 

instrument att höja sin status och förändra sin sociala situation. Enligt Audunson har på 

motsvarande sätt ideologin hos bibliotekarierna ofta haft starka filantropiska element. Detta 

har bland annat kommit till uttryck genom omtanken om de svagare grupperna i samhället: 

barn, handikappade, äldre och invandrare.20 Folkbiblioteket har genom sin historia setts som 

ett instrument att nå social jämlikhet.  

Folkbiblioteksinstitutionen i förändring  

De senaste tjugo åren har folkbiblioteken blivit utsatta för kraftiga förändringar. Den tidigare 

goda offentliga ekonomin, som under efterkrigsåren innebar ett expanderande 

folkbiblioteksväsende, har på senare tid bytts ut mot ekonomiska besparingar. I samband med 

detta har de kommunala organisationerna förändrats. Detta har ofta inneburit att 

folkbiblioteken hamnat i skymundan, dolts bakom fritids- och kulturnämnden i 

förvaltningsorganisationen. En annan förändring är att studerande från olika stadier blivit en 

stor användargrupp på folkbiblioteken. Detta kan vara ett bekymmer eftersom studenter ofta 

                                                 
18 Liedman, Sven-Erik, (1988) "Inledning", Ideologi och institution, red. Sven-Erik Liedman, Lennart 

Olausson, Stockholm, s. 9. 
19 Hansson, Joacim, (1995) Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie. Licentiatavhandling 

vid Avdelningen för Biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen för tvärvetenskapliga studier av 
människans villkor, Göteborgs universitet. s. 36. 

20 Audunson, (1996) s. 29. 



 11 

inte är en av målgrupperna folkbiblioteken traditionellt riktar sin verksamhet till. Även den 

nya informationstekniken är en faktor som bidrar till förändrade arbetssätt och möjligheter för 

folkbiblioteken. 

För att få en grund till diskussionen om folkbiblioteksinstitutionen i förändring redovisas 

nedan hur två norska biblioteksforskare har behandlat ämnet. Ragnar Audunson jämför i sin 

avhandling Change processes in public libraries hur tre olika bibliotek i Sverige, Norge och 

Ungern reagerar på förändringar. I avhandlingen beskriver Audunson utförligt den 

ideologiska bas som han finner gemensam för hela folkbiblioteksväsendet. Audunson fastslår 

att folkbiblioteket är att betrakta som en politisk institution, men han menar att det har vissa 

betingelser som särskiljer det från andra politiska institutioner. Dessa faktorer är särskilt 

viktiga att ha i minnet när man skall undersöka hur folkbiblioteket reagerar på förändring. 

Faktorerna är:  

• Folkbiblioteket är helt dominerat av en professionell grupp - bibliotekarierna. 

• Folkbiblioteket levererar inga konkreta produkter, tjänster eller lösningar. Det som 

biblioteket förmedlar är i stället mening och denna produkt bygger på en ideologisk bas.21 

Audunson menar att hela folkbiblioteksväsendet i Västeuropa och USA bygger på samma 

ideologiska bas och denna bas befästs och formuleras i organisationer som IFLA och 

UNESCO.22 Joacim Hansson har gjort en sammanfattning av hur denna ideologiska bas ser 

ut: 

Folkbiblioteken ska 

• möjliggöra fri och jämlik tillgång till kultur och information för alla medborgare, 

• möjliggöra deltagande i samhälleliga beslutsprocesser,  

• möjliggöra tillgång till det gemensamma kulturarvet oberoende av sociala och ekonomiska 
förutsättningar, 

• värna demokratiska ideal. 

Detta ska ske genom att 

• kvalitet och inte efterfrågan skall vara ledstjärna i biblioteket beståndsutveckling, 

• ett försvar av gratisprincipen. Det ska inte kosta att nyttja folkbiblioteket. 

• Pluralism ska vara det grundläggande urvalskriteriet. 

                                                 
21 Audunson, (1996) s. 11-12. 
22 Audunson, (1996) s. 36. 
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• Alla åsiktsriktningar ska kunna komma till tals i folkbiblioteket.23 

Audunson finner ett antal faktorer ur denna ideologiska bas som skiljer folkbiblioteken från 

fack- och forskningsbiblioteken:  

• Folkbiblioteken är mer orienterade mot politiska och humana värden medan de andra 

biblioteken syftar till en instrumentell användbarhet. 

• Folkbiblioteken har varit mer inriktade mot kollektiva mål och sociala behov medan de 

andra biblioteken varit mer inriktade på individuella behov. Folkbiblioteken har 

legitimerat sin existens med att man förbättrar situationen för grupper och klasser mer än 

att de ger bidrag till individuell problemlösning. 

• Folkbiblioteken har till skillnad från de andra biblioteken varit orienterade mot att stärka 

dem med svaga informations- och kulturresurser i samhället.24 

De samhälleliga förändringarna som håller på att ske i hela västvärlden utsätter även 

folkbibliotekens ideologiska bas för förändring. Audunson menar att under de senaste tjugo 

åren har flera av de ideologiska grundpelarna hos folkbiblioteket diskuterats. De 

förändringsfaktorer som enligt Auduson påverkar folkbibliotekets ideologiska bas är: 

• ny teknik, 

• krympande ekonomi, 

• politiska förändringar i samhället och med dessa kommer ideologiska förändringar. Ett 

exempel på detta är att tjänster som produceras inom den offentliga sektorn har förlorat i 

prestige, medan marknadslösningar har fått en ökad prestige. 

• Det förändrade politiska klimatet har medfört att de fria lånen har satts under debatt.  

• En annan fråga som diskuteras är det kvalitetskrav som biblioteket har haft, samt om det 

är bibliotekarien som skall bestämma vad som är kvalitet. 

• Informationens roll och användningsområde är under förändring. Instrumentell, 

målinriktad och därmed högt specificerad informationsanvändning ökar i förhållande till 

generell och danande informationsanvändning. Folkbiblioteken har tidigare stått för den 

senare sortens information. 25 

Audunson driver även tesen att institutioner som legitimerar sin existens med att de 

producerar värden och är dominerade av en yrkeskategori kommer att ha det svårare att 

acceptera förändringar än institutioner som har en mer instrumentell legitimitet. Det blir en 

                                                 
23 Hansson, (1995) s. 29. 
24 Audunson, (1996) s. 35. 
25 Audunson, (1996) s. 14. 
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skillnad mellan folkbiblioteken som har en politisk och värdebaserad legitimitet och 

forskningsbiblioteken som har en mera instrumentell legitimitet baserad på 

moderinstitutionens krav. Folkbiblioteket kommer förmodligen ha svårare att acceptera stora 

förändringar.26 

Audunson menar att folkbiblioteken i framtiden kommer att ställas inför ett antal frågor 

om hur de skall förhålla sig till sin verksamhet: 

• Skall folkbiblioteken behålla sin traditionella politiska legitimitet baserad på att ge 

upplysning, fri och jämlik tillgång till kultur kunskap och information eller skall de basera 

sin legitimitet på att förmedla tjänster enligt marknadens krav? 

• Till vilken gräns kan folkbiblioteken gå med på förändrade normer i sin omgivning och 

fortsätta att vara folkbibliotek?27 

Den andra biblioteksforskaren som formulerat ett antal teorier om 

folkbiblioteksinstitutionens förändring är Geir Vestheim. I sin avhandling Fornuft, kultur og 

velferd har Vestheim undersökt hur de politiska förändringarna i Norge under 1900-talet 

påverkat bibliotekspolitiken. I hela västvärlden pågår stora samhälleliga förändringar. Vi sägs 

vara på väg att lämna industrisamhället och förflytta oss in i ett informationssamhälle. I tider 

av starka samhälleliga förändringar blir samhällets institutioner satta under press. Denna press 

kan både skapa ovisshet såväl som förvirring. Vestheim påpekar att förändringen inte bara 

behöver leda till något negativt utan att en förändringsprocess även kan leda till en situation 

med möjlighet till förnyelse, kreativitet och vitalisering såväl på det institutionella, 

organisatoriska som det individuella planet.28 I sin avhandling påtalar Vestheim i likhet med 

Audunson att de politiska förändringarna i samhället har lett till att folkbiblioteken fått 

problem med att legitimera sin verksamhet utifrån sina ideologiska grunder. Vestheim gör en 

historisk exposé och beskriver folkbibliotekets förändringar utifrån de politiska 

förändringarna i samhället. 

Vestheim påpekar att folkbildningsstanken som den varit utformad för folkbiblioteken 

från 1930- fram till 1960-talet både gav legitimitet till och var formad av välfärdspolitiken. 

Folkbibliotekspolitiken blev därför en del av det kulturpolitiska välfärdsprojektet. 

Folkbildningslinjen var främst förankrad i tanken på en medborgarbildning som skulle göra 

samhällsmedlemmarna till upplysta och kompetenta medborgare. Detta föll samman med den 

allmänna kulturpolitiska optimismen i tiden. Bibliotekspolitiken var fram till mitten av 1960-

                                                 
26 Audunson, (1996) s. 12. 
27 Audunson, (1996) s. 52 - 53. 
28 Vestheim, (1992) Folkebibliotek i forvandling, Oslo, s. 12. 
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talet inte någon omstridd ideologisk fråga i den offentliga debatten. Folkbildningstanken var 

istället en integrerad del av den dominerande ideologin i samhället. Vestheim påpekar att den 

delen av folkbildningen som folkbiblioteket skötte på detta vis var starkt integrerad med 

statsmakten.29 

Under 1970- och 1980- talen förändrade sig den politiska bilden radikalt. De politiska 

förändringarna hängde tätt samman med de strukturförändringar som skett i samhället. 

Utbildningsexplosionen och en betydande tillväxt inom medelklassyrkena är viktiga aspekter. 

Det blev en växande kritik mot den starka statsmakten och byråkratin inom stat och kommun. 

Detta medförde krav på förändringar i den offentliga förvaltningen. Vestheim påpekar att 

dessa förändringar ofta skedde utifrån organisationsteoretiska mönster som byggde på 

amerikanska erfarenheter. Staten och kommunerna genomgick en mängd förvaltningsreformer 

utifrån nyliberalistiska grunder.30 

Vestheim framhåller att den välfärdspolitik som socialdemokraterna byggt upp började att 

rämna i kanterna. Detta gällde i de flesta västeuropeiska industrisamhällen, men det märktes 

extra mycket i de skandinaviska länderna eftersom den socialdemokratiska välfärdspolitiken 

länge var så framträdande, även under de borgerliga regeringarna. 

En sak som utbildningsexplosionen enligt Vestheim paradoxalt medförde var att den 

underminerade folkbildningsargumentet i bibliotekspolitiken. När större delar av 

befolkningen fick formell utbildning kunde det på goda grunder hävdas att det inte längre 

fanns behov av folkbildning i traditionell form. Folkbildning som förut varit en alternativ väg 

till kunskap, för de grupper som icke fick tillgång till formell utbildning utöver folkskolan, 

kunde inte motiveras på samma sätt. Vuxenutbildningen tog gradvis över stora delar av det 

tidigare folkbildningsarbetet och studieorganisationerna blev mera nyttoorienterade.31  

Under de senaste tjugo åren har folkbiblioteken fått en ökad arbetsbörda eftersom många 

från den högre utbildningen nyttjar dem. Vestheim menar att folkbiblioteken på detta sätt har 

fått en ny rationell biblioteksbrukare som ställer krav på individuellt anpassade tjänster. 

Folkbiblioteken måste på grund av förändringarna se över sin verksamhet och se till hur de 

motiverar den. Vestheim påpekar att det normalt tar lång tid att ändra grundhållningen bland 

aktörerna på ett socialt fält, och biblioteksfältet är inget undantag.32 

                                                 
29 Vestheim, Geir, (1997) Fornuft, kultur og velferd: ein historisk-sosiologisk studie av norsk 

folkebibliotekspolitikk. Doktorsavhandling vid Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap, 
Göteborgs universitet, s. 433. 

30 Vestheim, (1997) s. 436. 
31 Vestheim, (1997) s. 440. 
32 Vestheim, (1997) s. 444. 
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Folkbiblioteken har enligt Vestheim de senaste tio åren stått inför ett dilemma om hur de 

skall legitimera sin verksamhet. Han skriver att valet står mellan om de primärt "skal vera 

institusjonar for kritisk offentligheit, for meiningsdannande diskurs i det sivila samfunnet, for 

demokrati, for personlig danning og for samfunnsborgardanning - eller om dei skal vera 

reiskapar for statlig eller kommunal policy på kulturområdet og tene instrumentelle 

særintresser, f. eks. for næringspolitikk og kulturturisme."33 Han menar att folkbiblioteken 

även måste fundera på om de som institution skall stå för enhet och totalitet eller 

specialisering och differentiering.  

Vestheim menar att den normativa bakgrundskonsensus som tidigare burit fram 

folkbiblioteket inte längre är självklar. Det ser ut som om folkbibliotekspolitiken utvecklat sig 

i riktning mot en instrumentell kunskapssyn, att den i stigande grad har blivit bunden till 

systemintressen, att den har medverkat till differentiering och specialisering och att den söker 

legitimering genom att tillfredsställa individuella specialbehov framför kollektiva 

samhällsbehov. 

Efter 1970-talet har enligt Vestheim systemperspektivet blivit betydligt mer styrande för 

folkbibliotekspolitiken. Övergången till utbildningssamhället med expansion såväl i 

grundskolan, gymnasiet som i den högre utbildningen vid universitet och högskolor, samt att 

folkbildningsarbetet har omformats till kompetensgivande vuxenutbildning, har gjort att 

systemintressen på ett helt annat sätt kommit in mellan brukarna och biblioteket.34 

Enligt Vestheim har politikerna fått det allt svårare att försvara sin bibliotekspolitik 

utifrån de ideella grundpelarna. Med press från den krympande offentliga ekonomin och 

under påverkan från marknadsinriktat tänkande försvarar kommunpolitikerna sina bibliotek 

utifrån nytto- och instrumentella argument. I ett sådant politiskt klimat finner argument som 

upplysning och kunskap inte något egenvärde vid diskussionen om biblioteksbudgetar.35 

Vestheims teorier bygger visserligen på den norska folkbibliotekspolitiken. Han skriver 

dock att det finns en stark strukturell likhet mellan de skandinaviska länderna och deras 

utveckling. Bosse Jonsson har studerat dagens svenska folkbiblioteksverksamhet och kommit 

fram till att även i Sverige står folkbibliotekens nytta högt på de kommunalpolitiska 

dagsordningarna. Han menar att vi även i Sverige har nått en utveckling där folkbildningen 

                                                 
33 Vestheim, (1997) s. 444. 
34 Vestheim, (1997) s. 446. 
35 Vestheim, (1997) s. 446. 
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fått en karaktär av behörighetsgivande vuxenutbildning.36 Det går inte utan förbehåll att ta 

Vestheims teorier och säga att de stämmer med svenska förhållanden. Men teorierna är 

mycket intressanta att ha som diskussionsunderlag. 

Både Audunsons och Vestheims teorier kommer att vara intressanta att applicera på 

diskussionen om Bibliotekscentrum i Visby. Båda forskarna menar att folkbiblioteket som 

institution står inför en brytpunkt där det måste fundera på sin framtida legitimering. 

Forskarna visar att det håller på att ske en förskjutning från en ideell legitimering av 

folkbiblioteket till en mer instrumentell legitimering. Denna förändring av 

folkbiblioteksinstitutionen kommer förmodligen inte att ske helt utan diskussion. 

Hittills i uppsatsen har främst teorier om folkbiblioteket och dess förändring redovisats. 

För att få en bild av hur hela biblioteksfältet i dagens Sverige håller på att förändras, kommer 

jag i det följande kapitlet redovisa hur synen på förhållandet mellan folk- och 

forskningsbibliotek uttrycks i den offentliga debatten. 

Förändringar i biblioteksfältet 

För femton år sedan skrev Greta Renborg en artikel i Biblioteksbladet med titeln "Folk- och 

forskningsbibliotek så nära, ändå så fjärran". I artikeln påpekar hon att folk- och 

forskningsbibliotek har gemensamma målgrupper, metoder och problem. Trots dessa likheter 

verkar de olika biblioteken inom två skilda världar. Renborg menar att det är kortsiktigt 

tänkande att låta biblioteksfältet vara indelat i skilda världar.37  

Under tiden som gått sedan Renborgs artikel har gränserna mellan dessa två världar börjat 

rämna. En bidragande faktor till detta är utbildningsexplosionen med sin början på 1970-talet. 

I samband med detta har forskningsbiblioteken förändrats från att främst vara 

serviceinrättningar för forskare till att även vara studenternas bibliotek. Universiteten och 

högskolorna och därmed deras bibliotek blev den 1 januari 1997 ålagda den "tredje 

uppgiften". Denna uppgift syftar till att utveckla samarbetet med det omgivande samhället. 

Universiteten och högskolorna skall aktivt samverka med näringsliv, offentlig förvaltning och 

kulturliv. Forskningen skall komma ut i samhället och kunna bidraga till den fortsatta 

samhällsutvecklingen. Forskningsbiblioteken har även enligt lag blivit ålagda att avgiftsfritt 

                                                 
36 Jonsson, Bosse, (1998) Folkbibliotekens tidlöshet: lokala beslutfattares synsätt på folkbibliotekets 

uppgifter i nio kommuner, i relation till centrala synsätt. Centrum för Välfärdsforskning, Mälardalens högskola, 
Eskilstuna, s. 22. 

37 Renborg, Greta, (1984) "Folk- och forskningsbibliotek så nära, ändå så fjärran", Biblioteksbladet, 1984:3, 
s. 47. 
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ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka 

med dem.  

 Folkbiblioteken har i samband med utbildningsexplosionen utvecklats till en nödvändig 

resurs för att högskolestudier på vissa orter skall kunna genomföras. I och med att 

distansstudier har blivit en allt vanligare studieform söker många av dessa studerande sin 

litteratur i det lokala folkbiblioteket. Detta har ställt nya krav på folkbiblioteken, men det har 

även bidragit till att utveckla ett samarbete med forskningsbiblioteken. 

Att en samverkan mellan de olika bibliotekssfärerna har blivit ett önskemål från såväl 

statsmakten som ledande biblioteksadministratörer syns både i statliga utredningar och i 

debattartiklar. Nedan följer ett antal exempel på hur detta synsätt framträder. 

I en utredning om bokens och kulturtidskrifternas roll i samhället, gjord 1997 av Statens 

Kulturråd, framkommer rådets syn på bibliotekssamarbete: 

Utvecklingen med den nya tekniken, kommunernas minskade resurser och decentraliseringen har 
lett till att kulturrådet väckt frågan om hur samarbetet inom biblioteksväsendet kan förbättras. Mot 
bakgrund av den senaste tidens utveckling framstår det som alltmer nödvändigt att utveckla en 
gemensam samordnad strategi, där det allmänna biblioteksväsendet ses som en gemensam 
samhällelig resurs och de grundläggande uppgifterna definieras utifrån kulturpolitiska, 
utbildningspolitiska och informationspolitiska utgångspunkter.38 

Kulturrådet vill att biblioteksväsendet skall ses som en gemensam samhällelig resurs. Det 

finns andra utredningar som uttalar sig än skarpare. Barbro Thomas, avdelningschef på 

Kulturrådets biblioteksenhet beskriver, i ett förord till en rapport från Kulturrådet gjord 1995 

om de högskolestuderande och folkbiblioteken, sin syn på bibliotekspolitiken: 

Genom att en allt större del av befolkningen tar del av högre utbildning har gränserna mellan de 
högskolestuderande och dem som deltar i det fria folkbildningsarbetet blivit mindre tydliga. Den 
decentraliserade högskolan har medfört ökade krav på folkbibliotekens låneförmedling. Därmed 
har det också blivit alltmer angeläget att betrakta det allmänna biblioteksväsendet som en 
gemensam samhällelig resurs och att definiera folk- och forskningsbibliotekens uppgifter utifrån 
utbildningspolitiska och kulturpolitiska utgångspunkter.39 

Hon säger även i en intervju att en sammanslagning av de båda bibliotekskulturerna med 

nödvändighet måste komma, även om det inte sker i vår livstid.40 Även Kungliga Bibliotekets 

chef, riksbibliotekarien Tomas Lidman, anser att de två bibliotekskulturerna successivt 

kommer att närma sig varandra. Som exempel på detta närmande nämner han 

Bibliotekscentrum i Visby. Integrationen av biblioteken ser han inte enbart som summan av 

                                                 
38 Boken i tiden, (SOU 1997:141) s. 154. 
39 Thomas, Barbro, (1995) "Förord" Ett bildat folk: de högskolestuderande och folkbiblioteken: Rapport 

från Statens Kulturråd, s. 6.  
40 Brodin, Arne och Tarschys, Rebecka, (1999) Bibliotekscentrum: opinionsbildningen kring förslaget att 

slå ihop folkbiblioteket och högskolebiblioteket i Visby. s. 3. 
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ett folk- och högskolebibliotek utan ett nytt slags bibliotek som bygger på föreställningen att 

"skillnaden mellan ’allmänhet’ och ’studenter’ i många avseenden kommer att suddas ut".41  

I en regeringsproposition från 1996, "Forskning och Samhälle" markeras regeringens syn 

på den framtida bibliotekspolitiken: 

Regeringen ser biblioteksväsendet, där de statliga, kommunala och landstingskommunala 
biblioteken ingår som en enhetlig och samverkande resurs. […] Gränserna mellan vad som är 
skola, högskoleutbildning, fortbildning och vidareutbildning samt forskning kan bli mer otydliga. 
Forsknings- och folkbiblioteken kommer då sannolikt att närma sig i arbetsmetoder och 
serviceutbud.42 

Även Bibliotekslagen från 1996 indikerar ett närmande mellan de två bibliotekssfärerna. 

Syftet med lagen var att "garantera avgiftsfria boklån och ett väl fungerande nationellt nätverk 

som knyter ihop de olika biblioteken."43 I lagens tionde paragraf fastslås det att de statligt 

finansierade biblioteken skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till 

folkbibliotekens förfogande. I paragrafen fastslås det även att de statligt finansierade 

biblioteken i övrigt skall "samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras 

strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice."44 

Den före detta stadsbibliotekarien i Malmö, Sven Nilsson, beskriver, i en uppföljande 

analys från 1999 av en fjärrlåneutredning från Bibsam och Statens kulturråd, sin syn på det 

framtida biblioteksväsendet: 

Min slutsats är att det behöver skapas en ny grund för biblioteksutvecklingen. Den måste bygga på 
samverkan mellan folkbibliotek och högskolebibliotek. Basen måste vara bredare än enbart 
fjärrlånesamarbetet som snarare är en indikator på hur väl bibliotekssystemen fungerar än en 
avgränsad service.45 

Detta är exempel på hur man i biblioteksdebatten behandlar ett närmande mellan 

biblioteksfältets olika sfärer. Att bibliotekssfärerna håller på att närma sig varandra syns även 

i andra organisationer inom biblioteksfältet. Det finns för närvarande tre stora 

intresseorganisationer för människor inom biblioteksfältet: Sveriges Allmänna 

Biblioteksförening (SAB), Tekniska Litteratursällskapet (TLS) och Svenska 

Bibliotekariesamfundet (SBS). År 1998 anordnade dessa biblioteksföreningar för första 

gången en gemensam konferens och diskuterade de olika gränser som finns mellan 

biblioteken. Efter konferensen har SAB, som främst har folkbibliotekarier som medlemmar, 

och SBS, som främst har vänt sig till forskningsbibliotekarier, framarbetat långt framskridna 

                                                 
41 Lidman, Tomas, Jansson, Hans, (1998) "Alla vinner på ett gemensamt bibliotek", Gotlands Tidningar, 

980325. 
42 "Forskning och samhälle", Regeringsproposition 1996/97:5 kap 3.10. 
43 Boken i tiden, s. 133. 
44 "Bibliotekslagen", Svensk författningssamling, 1996:1596. 
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planer på ett samgående. TLS ställer sig utanför samgåendet men är positivt till ett fortsatt 

samarbete. 46 Att föreningarna har utökat sitt samarbete och två av dem till och med diskuterar 

att gå samman är ytterligare ett tecken på närmandet mellan bibliotekssfärerna. Att bilda en 

biblioteksförening som rymmer såväl folk- som forskningsbibliotekarierna gör att den 

starkare kan driva gemensamma frågor inom bibliotekspolitiken på nationell och 

internationell nivå. Även om arbetet med att minska skillnaderna mellan bibliotekssfärerna tar 

lång tid på det praktiska planet, så har förändringarna börjat att ske i teorin. I och med att det 

ofta i debatter och statliga utredningar förs fram tankar om nyttan av ett nationellt 

samordnande av biblioteksväsendet kommer dessa tankar så sakteliga att vävas in som en 

gemensam tanke inom biblioteksvärlden, men denna idémässiga förändring kan ta tid.  

SAB har som sin verksamhetsinriktning för 1999 fokuserat på frågorna: Folkbildning - 

Utbildning - Forskning. I förslaget till verksamhetsinriktning menar intresseorganisationen att 

en förskjutning i utbildningssystemet har gjort att de båda bibliotekstyperna har närmat sig 

varandra. SAB menar att dessa fakta kräver en genomlysning samt ett agerande från den 

samlade biblioteksvärlden för att skapa förutsättningar för en resursstark, högkvalitativ och 

effektiv biblioteksverksamhet.47  

En annan tydlig faktor som påverkar hela biblioteksfältet är de förändringar som skett 

inom utbildningsväsendet för bibliotekarier. Fram till 1977 var utbildningarna av folk- och 

forskningsbibliotekarier helt skilda åt. Folkbibliotekarier gick en kortare kurs i Solna och 

forskningsbibliotekarierna utbildades främst av det bibliotek de skulle arbeta på. 

Utbildningsmässigt var det en stor skillnad beroende på vilket bibliotek man arbetade åt. År 

1972 startades en gemensam bibliotekarieutbildning i Borås. Det första året var gemensamt, 

men inför årskurs två fick man välja inriktning om man ville bli folk- eller 

forskningsbibliotekarie. När regeringen 1993 gjorde förändringar i utbildningssystemet och 

högskolans mer yrkesinriktade linjer skulle ombildas för att få en starkare teoretisk grund, 

förändrades även bibliotekshögskolan. Borås förlorade sin ensamrätt att examinera 

bibliotekarier och därmed startades nya utbildningar på de större universitetsorterna: Uppsala, 

Lund och Umeå. På dessa universitet utbildas bibliotekarier via ett magisterprogram på 80 

poäng. Bibliotekshögskolan i Borås har en något annorlunda uppläggning. Där går man först 

en grundutbildning på 40 poäng på vilken man därefter kan bygga vidare till en kandidat- eller 

                                                                                                                                                         
45 Nilsson, Sven, (1999) En ny ordning? Bibliotekens fjärrlån. Oktober 1999. URL: 

http://www.kb.se/BIBSAM/utredn/fjarrlan/nyordn.doc, s. 16. 
46 Steinsaphir, Marianne, (1998) "Hybridbiblioteket - framtidens bibliotek", Biblioteksbladet, 1998:10,       

s. 6-7. 
47 Förslag på verksamhetsinriktning för 1999, http://www.sab.se/verksam98/forsl.till.verk.99.html  
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magisterexamen. Samtliga universitet och högskolor som utbildar bibliotekarier har även en 

forskarutbildning inom informations- och biblioteksvetenskap. Detta kommer leda till en mer 

utarbetad teoretisk grund för utbildningarna. Det gamla systemet med att välja inriktning till 

folk- eller forskningsbibliotekarie har helt upphört och alla bibliotekarier har numera en 

gemensam utbildningsgrund.  

Införandet av en gemensam utbildning för folk- och forskningsbibliotekarierna beror 

givetvis på närmandet mellan de olika bibliotekssfärerna. Det är inte längre så stor skillnad 

mellan uppgifterna på ett folk- och forskningsbibliotek. Förändringen kommer förmodligen 

även på sikt att leda till en attitydförändring hos de utbildade bibliotekarierna - skillnaden 

mellan folk- och forskningsbibliotekarierna som tidigare präglades redan på utbildningsstadiet 

kommer att försvinna. Det finns möjlighet att bibliotekarier i framtiden snarare kommer att 

identifiera sig som bibliotekarier, före folk- eller forskningsbibliotekarier. Det finns 

förmodligen redan nu en skillnad mellan hur de äldre bibliotekarierna och de som är utbildade 

de senaste åren betraktar sin roll som bibliotekarie. Förändringen av bibliotekarieutbildningen 

kommer förmodligen på sikt leda till att flera värderingar inom det professionella fältet 

förändras, denna process kan dock ta lång tid. 

En bidragande orsak till att de två bibliotekssfärerna håller sina gränser mot varandra är 

att de har sina bestånd i olika databaser. Folkbiblioteken använder Burk och 

forskningsbiblioteken Libris. På senare år har det skett en viss förändring i och med att några 

folkbibliotek har flyttat sina bestånd till Libris, men fortfarande kan man inte göra någon 

samsökning i de båda systemen. Det finns dock ett undantag, Gotlands Elektroniska Bibliotek, 

där man kan göra samsökningar mellan Visby stadsbiblioteks bestånd i Burk och Visby 

högskolas bibliotek i Libris. Det bör dock påpekas att det nyöppnade Sambiblioteket i 

Härnösand ännu inte har löst frågan om en gemensam katalog inom biblioteket. 

Problemet med de skilda databaserna som de olika bibliotekssfärerna nyttjar verkar efter 

en segdragen process ha nått sin lösning. Den tolfte januari år 2000 undertecknades ett 

samarbetsavtal mellan Kungliga Biblioteket som administrerar Libris och Bibliotekstjänst AB 

som administrerar Burk. Avtalet skall ge tillgång till fri och samtidig sökning i de båda 

databaserna. Tanken bakom avtalet är att möjliggöra ett samutnyttjande av 

informationsinnehållet i de båda databaserna. Detta avtal leder till ökade möjligheter för ett 

samarbete mellan statliga, landstingskommunala och kommunala bibliotek. Tjänsten är tänkt 

att utvecklas under år 2000 och kommer att utnyttja modern Internetteknik.48 Att frågan om en 

                                                 
48 Rabe, Annina, (2000) "Frågan om BURK eller LIBRIS äntligen löst", Biblioteksbladet, 2000:1, s. 25. 



 21 

gemensam avgiftsfri katalog för de olika bibliotekssfärerna har kommit mycket närmare en 

lösning, kommer även det i längden att påverka närmandet mellan folk- och 

forskningsbiblioteken.  

De tydligaste exemplen på att bibliotekssfärerna i praktiken håller på att närma sig 

varandra är Bibliotekscentrum i Visby och Sambiblioteket i Härnösand. Dessa två 

försöksbibliotek kommer förmodligen att bli förebilder för biblioteksintegreringar i framtiden. 

I denna uppsats kommer processen som ledde fram till Bibliotekscentrum i Visby att 

undersökas. Det följande kapitlet redovisar förutsättningarna och planerna för 

Bibliotekscentrum.  
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Bakgrund till Bibliotekscentrum 

Bakgrunden till idén om Bibliotekscentrum står att finna i flera olika faktorer. En viktig faktor 

är att såväl stadsbiblioteket som högskolebiblioteket är i behov av nya, större och bättre 

anpassade lokaler. Stadsbibliotekets lokaler har under många år varit både 

underdimensionerade och svåra att planera för biblioteksverksamhet. Stadsbiblioteket i Visby 

finns inrymt i Visbys borgerliga svar på Folkets hus - Föreningshuset Borgen. Lokalerna var 

inte från början byggda för att inhysa bibliotek. Bibliotekets 1400 m² är utspridda på flera 

våningsplan som förbinds med många trappor. Biblioteket är svårarbetat eftersom det ligger i 

åtta plan och har två separata magasin. Lokalerna är inte handikappanpassade. I en artikel från 

1987 utropar personalen biblioteket i Visby som landets sämsta länsbibliotek. I artikeln 

utmålas biblioteket som en av landets i särklass sämsta arbetsmiljöer och helt otjänligt som 

bibliotek. Kulturchefen i Visby kallar till och med Gotland för ett biblioteksmässigt u-land.49 

Stadsbiblioteket fick år 1989 en efterlängtad renovering. Trots denna renovering är lokalerna 

inte speciellt bra. Lokalerna är fortfarande små, trånga och splittrade på olika våningsplan. 

Andra problem är att vissa arbetsrum ligger mycket isolerade från andra och detta försvårar 

kontakt mellan avdelningar och befattningshavare.50 Biblioteket saknar även nästan helt 

utrymme för läsplatser. Behovet av en ny biblioteksbyggnad ritad för sitt ändamål går inte att 

ifrågasätta. 

Från och med första juli 1998 har högskolan på Gotland fått status som en självständig 

enhet. Detta har inneburit att högskolan räknar med en kraftig expansion. För att kunna ge 

service åt den växande högskolan måste ett nytt högskolebibliotek byggas. 

Två utredningar om biblioteksförsörjningen i Visby 

Att bibliotekssituationen i Visby under en längre tid varit ett problem syns i de utredningar 

som gjorts kring biblioteksförsörjningen. Redan 1995 tog Länsstyrelsen på Gotland kontakt 

med representanter för de lokala biblioteken för att diskutera hur man kunde samordna sina 

verksamheter för att skapa ett bärkraftigt bibliotek.51 Länsstyrelsen beställde en undersökning 

av Carin Olausson på Högskoleverket. I undersökningen skulle hon studera vilka möjligheter 

                                                 
49 Carlswärd, Margaretha, (1987) "Desperat personal om sin arbetsplats: Landets sämsta länsbibliotek!", 

Kommunaktuellt, 1987:9, s. 16-17. 
50 Holmqvist, Hans, (1994) Kampenprojektet: en studie av fem bibliotek på uppdrag av Statens Kulturråd, 

Rapporter och publikationer från högskolan i Borås, 1994:1, s. 13.  
51 Johansson, Yngve, (1998) "Gotlands Elektroniska Bibliotek - GEB." Bibliotekariesamfundet meddelar, 

1998:3, s. 4. 
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till samarbete som kunde utvecklas mellan högskolan och Gotlands läns bibliotek för att ge 

allmänhet och studenter en mer utvecklad biblioteksservice. Hennes utredning utmynnade i 

förslaget att flera av de gotländska bibliotekens samlingar skulle integreras i ett fackbibliotek 

som skulle kallas Kunskapens Hus. 

Carin Olaussons förslag är det första som bär på en idé om en integration mellan de olika 

biblioteken. Denna idé kan sägas ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av 

Bibliotekscentrum. Förslaget bär dock på ett antal problem som förs vidare in i den fortsatta 

diskussionen om Bibliotekscentrum. Uppdraget som Olausson fått av Länsstyrelsen hade sin 

utgångspunkt i att göra en utredning om vetenskaplig informationsförsörjning för högskolan 

och annan forskningsverksamhet på Gotland.52 I utredningen konstaterar Olausson att 

uppdraget "tar sin utgångspunkt i högskolans behov av vision och förverkligande av ett 

vetenskapligt bibliotek. Ansatsen i denna utredning anlägger därför ett högskoleperspektiv."53  

 I utredningen påpekar Olausson att utbildningsväsendet i Visby, såväl inom högskolan 

som vuxenutbildningen är under expansion. Det bibliotek som finns på högskolan är kraftigt 

underdimensionerat och om högskoleverksamhetens företrädare vill kunna genomföra sina 

planer för högskolan måste betydande resurser satsas på biblioteket. Visionen om Kunskapens 

Hus bygger på ett antal antaganden:  

• Samhällsutvecklingen går obevekligen mot ett kunskapssamhälle. 

• Livslångt lärande och forskning är den hävstång med vars hjälp vårt land skall ta sig från det 
traditionella industrisamhället till kunskapssamhället. 

• Små och medelstora kunskapsintensiva företagsetableringar ökar (måste öka) i såväl storstäder 
som glesbyggd för att bl a bidra till att minska arbetslösheten. 

• Gränserna mellan postgymnasial utbildning och människors livslånga lärande suddas ut. 

• Förutsättning för utbildning och forskning är goda lärare och bra pedagogik, stimulerande 
studiemiljö och rika informationsresurser, samt nyfikenhet, läslust och motivation hos de 
studerande.54  

Dessa antaganden kommer att spela en viktig roll i den debatt som senare blossar upp kring 

Bibliotekscentrum. Antagandena bygger på ett perspektiv om en samhällelig förvandling från 

ett industrisamhället till ett stundande kunskapssamhälle. Olausson menar att de vetenskapliga 

biblioteken måste förändras i samklang med samhällsutvecklingen. Hon ser 

forskningsbiblioteket som navet i kunskapssamhället. 

                                                 
52 Olausson, Carin, (1996) Kunskapens Hus - förslag till ett samlat vetenskapligt bibliotek i Visby, s. 1. 
53 Olausson, (1996) s. 12. 
54 Olausson, Carin, (1997) "Kunskapens Hus - Förslag till ett samlat vetenskapligt bibliotek i Visby", 

Tidskrift för dokumentation, 1997: 3/4. s. 89. 
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I sin utredning visar hon att även stadsbiblioteket och länsmuseets bibliotek har lokal- och 

resursproblem. Eftersom det finns flera institutioner på Gotland med lokal- och personalbrist 

finner Olausson en närmare samverkan mellan institutionerna som självklar. Denna 

samverkan skall bygga på "renodling av service och målgrupper för en gemensam 

framtidssatsning mot kunskapssamhället. "55 I utredningen går hon igenom de olika 

biblioteken och menar att man utifrån en målgrupps- och serviceanalys skulle kunna lyfta ut 

vissa delar av stadsbibliotekets media och personal till en samlokalisering med Kunskapens 

Hus.56 I Olaussons språkliga formuleringar gör hon en åtskillnad mellan studenterna och de 

vanliga biblioteksbesökarna när hon skriver: "Många studenter anlitar det kommunala 

biblioteket när det egna inte räcker till, samtidigt som de trängs med andra viktiga 

biblioteksbesökare och verksamheter."57 Förslaget utmynnar i att studenterna och "de andra 

viktiga biblioteksbesökarna" skall skiljas åt. Stadsbibliotekets samlingar av facklitteratur skall 

integreras med högskolans- och länsmuseets boksamlingar i Kunskapens Hus. I förslaget till 

Kunskapens Hus skriver hon att verksamheten skall styras och utvecklas utifrån den växande 

högskolans behov. Utredningen utmynnar i att Olausson föreslår att de i Visby gör en 

gemensam framtidssatsning på ett Kunskapens Hus, centralt beläget i Visby men samtidigt 

nära högskolan. Olausson påpekar att de främsta intressenterna är: högskolan och Gotlands 

Läns Bibliotek, det vill säga staten och kommunen. Olausson avslutar sitt förslag med att 

skriva: 

Det framtidsinriktade huvudförslaget med ett gemensamt Kunskapens Hus kommer givetvis att bli 
en stor investering. I ett framtidsperspektiv kommer det att visa sig bli en riktig satsning och, rätt 
skött, kostnadseffektiv jämfört med att man inom respektive verksamheter småsatsar, var och en 
för sig. För avnämarna, dvs kunskapssamhällets ungdomar och vuxna i livslångt lärande blir det ett 
utomordentligt hjälpmedel för deras kompetensutveckling och ambitioner. Och därmed rätt 
satsning för Gotland som helhet.58 

Olausson ville att förslaget skulle genomföras inom tre år. Förmodligen är förslaget inte bra 

för hela Gotland. Förslaget löser högskolans problem med ett nytt bibliotek, men det löser 

sannerligen inte stadsbibliotekets problem. Stadsbiblioteket hade förlorat stora delar av sin 

facklitteratur, delar av sin personal samt möjliga framtida investeringar. Förmodligen skulle 

stadsbiblioteket, i sina undermåliga lokaler, marginaliserats till ett otidsenligt bokmagasin. 

Som tur är, för stadsbiblioteket, realiserades aldrig detta förslag utan det omarbetades till att 

även inbegripa hela stadsbiblioteket. Men samtidigt har förslaget efterlämnat tankemönster 

                                                 
55 Olausson, (1996) s. 12. 
56 Olausson, (1996) s. 14. 
57 Olausson, (1997) s. 90. 
58 Olausson, (1996) s. 16. 
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som återkommer i det nya förslaget och som kan kännas främmande för dem med rötter i 

folkbibliotekstraditionen. 

I samband med diskussionerna om Kunskapens Hus föddes idén om att biblioteken på 

Gotland skulle skapa ett gemensamt virtuellt bibliotek. Via stöd från Statens Kulturråd 

beställde länsbiblioteket en undersökning av Nancy Fjällbrant på Chalmers bibliotek, i vilken 

hon skulle analysera möjligheterna och lämna konkreta förslag för hur en elektronisk 

samverkan kunde utformas. Undersökningens resultat presenterades i mars 1996 i rapporten 

IT-förutsättningar för samordning av bibliotek på Gotland. Även upprinnelsen till Gotlands 

Elektroniska Bibliotek står att finna i en satsning för att underlätta den vetenskapliga 

informationsförsörjningen på Gotland. I utredningen påpekar Fjällbrant att Gotland vore ett 

idealiskt ställe att bygga upp ett samarbete beträffande IT-utveckling mellan högskolan och 

länsbiblioteket. Detta skulle oavsett eventuella förändringar av lokaler leda till bättre 

utnyttjande av resurser och kompetens.59 I början av 1997 inleddes det praktiska 

genomförandet av projektet. Den tidigare ledaren för projektet, Yngve Johnsson, påpekar att 

Gotlands Elektroniska Bibliotek är "medvetet eller omedvetet, ett led i en förändringsprocess 

där institutioner med närbesläktade mål gemensamt söker nya samarbets- och 

organisationsformer."60 Det elektroniska sammanförandet av bibliotekens samlingar, som 

Gotlands Elektroniska Bibliotek utgör, kan nog ses som en viktig grund för det fortsatta 

utvecklandet av ett lokalmässigt sammanförande av biblioteken. Trots att även Gotlands 

Elektroniska Bibliotek främst hade sin utgångspunkt i den vetenskapliga 

informationsförsörjningen har det blivit en satsning där även stadsbiblioteket inbegripits. 

Bibliotekscentrum har blivit en naturlig fortsättning på detta projekt. 

 

Projektet Bibliotekscentrum 

Det finns två officiella beskrivningar av projektet Bibliotekscentrum. Först utarbetades 

Program för Bibliotekscentrum där bakgrund, vision och verksamhetsplan presenterades. 

Efter denna kom Bibliotekscentrum - förslag till genomförande . I denna presenteras åter 

bakgrund och verksamhetsidé men det finns även en utförligare beskrivning av hur 

organisations- och ekonomifrågor skall lösas. Som projektledare för Bibliotekscentrum har 

länsbibliotekarien på Gotland, Barbro Ejendal, fungerat. Cheferna för Visby stadsbibliotek 

och högskolans bibliotek har varit hennes närmaste rådgivare och som ordförande i 
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beredningsgruppen har riksbibliotekarie Tomas Lidman fungerat.61  

I de officiella programmen för Bibliotekscentrum radas de förväntade fördelarna med 

projektet upp. Det övergripande verksamhetsmålet är att Bibliotekscentrum skall erbjuda 

högre kvalitet på servicen än vad Visby stadsbibliotek och högskolebiblioteket var för sig kan 

erbjuda. Nedan följer de konkreta exemplen på fördelar som omskrivs i programmen: 

Genom att slå samman 

• personalresurserna får Bibliotekscentrum möjlighet att utveckla olika kompetens och ett rikt 
öppethållande 

• medieanslag och mediesamlingar från flera bibliotek kan Bibliotekscentrum erbjuda 
mångfald, aktualitet och fyllighet i samlingarna 

• resurser för informationsteknisk utveckling når Bibliotekscentrum bra resultat till rimlig 
kostnad 

Med nya och ändamålsenliga lokaler 

• kan Bibliotekscentrum fungera som mötesplats 

• kan Bibliotekscentrum exponera olika typer av media. Det blir lätt för besökare att hitta och 
även att inspireras till nya upptäckter 

• kan Bibliotekscentrum erbjuda rikligt med läs- och arbetsplatser 

Vackra lokaler i den stimulerande miljön nära hamnen, havet och Almedalen ger möjlighet till 
estetiska upplevelser.62 

Utöver de konkreta fördelarna skriver de även att Bibliotekscentrum kommer att ha flera 

pluseffekter: 

• ökade öppettider med olika grad av servicenivå olika tider på dygnet. 

• alla sorters biblioteksservice på ett och samma ställe 

• möjlighet till konsultation av bibliotekarier och informatörer med stor specialkompetens. 

• mångfald av medier och fylliga facksamlingar. 

• lokal för undervisning i sökning och värdering av information, tillgänglig för både allmänhet 
och studenter 

• större ytor och därmed sammanhängande möjligheter att exponera olika typer av media, vilket 
i sin tur kan inspirera besökare och även göra det lättare att hitta det man söker 

• rikligt med läsplatser och grupprum, så att man kan studera, arbeta och läsa på biblioteket. 

• gemensam teknisk utveckling 

                                                 
61 Program för Bibliotekscentrum, april 1998. URL: http://www2.hgo.se/Bibliotek/gebben.nsf, under 

rubriken "Inledning". 
62Program för Bibliotekscentrum, under rubriken "Sammanfattning". 
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• närhet till kafé och ev restaurang63 

I programmen kan man även finna exempel på mindre konkreta effekter som 

Bibliotekscentrum förväntas medföra. Exempel på dessa är att det integrerade biblioteket 

kommer innebära att stadsbiblioteket hamnar i en samhällssektor som befinner sig i stark 

utveckling samt att det för regionen kommer bidra till att det gotländska samhället och 

högskolan knyts samman.64 

I visionen om det nya biblioteket skrivs det att Bibliotekscentrum skall bli "ett bibliotek 

med sikte på framtiden. Ett bibliotek vars tjänster tas i bruk av människor som befinner sig i 

olika lärandeprocesser, i olika skeden i livet och i olika sociala sammanhang."65 Det 

poängteras flera gånger att biblioteket kommer att bli en arbetsplats för såväl studenter som 

allmänheten. Det skall fungera som en offentlig mötesplats för människor med olika 

informationsbehov. Biblioteket skall upplevas som allmänhetens bibliotek men samtidigt ha 

en central placering inom högskolan och vara ett vetenskapligt allrum för högskolans 

studenter lärare och forskare.66 

Eftersom besökarna kommer att ha olika bakgrund kommer biblioteket ha en mångfald 

miljöer. Det kommer att finnas en genomtänkt placering av barnavdelning och 

informationsdisk för att minimera risken för en orolig studiemiljö. I programmet framkommer 

vilka målgrupper som skall prioriteras och dessa är: studenter, forskare, barn, ungdom och de 

med läshandikapp.67 

I verksamhetsplanen påpekas det att bibliotekens funktioner och mediasamlingar måste 

integreras så långt som möjligt. Integrationen av funktioner som vaktmästeri, katalog, 

internetpublicering, katalogisering, inköp av medier, fjärrlån, informationsarbete samt in- och 

utlån bör bli total. Boksamlingarna kommer att integreras med undantag för vissa samlingar, 

som till exempel ren kurslitteratur och böcker för barn samt uppsökande verksamhet.68 

 

Bibliotekscentrums organisation 

 

I förslaget till genomförande presenterades fyra olika sätt för hur bibliotekets 

huvudorganisation kan byggas upp: 

                                                 
63Program för Bibliotekscentrum, under rubriken "Ett bibliotekscentrum". 
64 Program för Bibliotekscentrum, under rubriken "Det integrerade bibliotekets möjligheter". 
65Program för Bibliotekscentrum, under rubriken "Ett bibliotekscentrum". 
66Program för Bibliotekscentrum, under rubriken "Ett bibliotekscentrum". 
67 Program för Bibliotekscentrum, under rubriken "Användarna och deras behov".  
68 Program för Bibliotekscentrum, under rubriken "Personal och interna funktioner". 
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1. Kommunen handhar, utöver sitt folk- och länsbiblioteksansvar, även driften av 
högskolebiblioteket på entreprenad åt högskolan. All personal anställs av kommunen. 

2. Högskolan handhar, utöver sitt högskolebiblioteks ansvar, även driften av folk- och 
länsbiblioteket på entreprenad åt kommunen. All personal anställs av högskolan. 

3. Kommunen och högskolan bildar en juridisk person, förslagsvis ett aktiebolag, som handhar 
driften av folk-, högskole-, och länsbiblioteket på entreprenad åt kommunen och högskolan. All 
personal anställs i bolaget. 

4. Kommunen och högskolan träffar ett avtal om gemensam verksamhet i Bibliotekscentrum.69 

Ledningsgruppen rekommenderade förslag nummer fyra och det är utifrån detta förslag som 

arbetet med det nya biblioteket fortsatt. Ledningsgruppen rekommenderade även att det i 

organisationen skall finnas en bibliotekskommitté med representanter från kommun och 

högskola. Kommittén skall ha en rådgivande funktion. För att klyftan mellan 

bibliotekskulturerna skall överbyggas föreslår utredningen att det skall finnas en 

verksamhetsledare, som även är ekonomiskt ansvarig för hela biblioteket. De förväntar sig att 

budgeten trots skilda huvudmän kan läggas upp så att olika intressen försäkras de resurser de 

har rätt till. Bibliotekscentrum skall ledas av en verksamhetschef som blir anställd både av 

kommunen och högskolan på 50 %. Denna person blir arbetsledare för både de kommunalt 

och statligt anställda. 

I förslaget står det att avtalet skall bygga på ett sambruk av kommunens och högskolans 

resurser. Det påpekas att lösningen ur administrativ synpunkt kommer att vara relativt 

krävande, men ur användarsynpunkt bör avtalet inte påverka verksamheten. 70 

I förslaget redovisas även hur de olika biblioteken skall bidraga till det nya bibliotekets 

ekonomi.71 

I maj 1999 undertecknades ett avtal om Bibliotekscentrum av Gotlands kommun och 

högskolan på Gotland.72 Avtalet följer de riktlinjer som dragits upp i förslaget om utförande. 

På hösten 1997 offentliggjordes planerna till Bibliotekscentrum. Dessa väckte genast en 

stark proteststorm från allmänheten. I det följande kapitlet kommer tidningsdebatten kring det 

nya biblioteket att analyseras. 

                                                 
69 Bibliotekscentrum - förslag till genomförande, oktober 1998. URL: 

http://www2.hgo.se/Bibliotek/gebben.nsf, under rubriken "Organisation". 
70Bibliotekscentrum - förslag till genomförande, under rubriken "Organisation". 
71 Bibliotekscentrum - förslag till genomförande, under rubriken "Ekonomi". 
72Avtal om Bibliotekscentrum, maj 1999. URL: http://www2.hgo.se/Bibliotek/gebben.nsf 
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Tidningsdebatten om Bibliotekscentrum 

På Gotland finns två stora dagstidningar, Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar, utöver 

dessa finns även en mindre tidning Gotlands Folkblad. I dessa tidningar har det, sedan 

planerna på en samlokaliseringen av folk- och högskolebiblioteket presenterats, rått en livlig 

debatt om det nya bibliotekets för- och nackdelar. Debattmaterialet rör sig om cirka 

femhundra artiklar, det skall dock nämnas att samma artiklar dyker upp i de större tidningarna 

vid flera tillfällen men med olika rubriksättningar och layout. Debattinnehållet har varit 

sakligt men även innehållit anklagelser och sarkasmer från olika håll. I materialet överväger 

markant de inlägg som är negativa till biblioteksplanerna. 

Debatten började i september 1997 då tidningarna avslöjade att det från högskolan hade 

kommit ett förslag till kommunen om att dessa två huvudmän skulle utreda om det fanns en 

möjlighet att göra ett gemensamt bibliotek när högskolan byggde ett nytt. Samtidigt som det i 

tidningarna berättas om högskolans förslag framkommer det att högskolan kungjort en 

arkitekttävling för hur den nya högskolan och det nya högskolebiblioteket skall se ut.  

Jag har undersökt tidningsdebatten från september 1997 då de första artiklarna utkom, till 

maj 1999 då debatten i princip hade ebbat ut. Debatten har gått i vågor och den var som 

kraftigast i samband med att kommunfullmäktige i februari 1999 skulle ta sitt slutgiltiga 

beslut om samordningsplanerna. Efter att beslutet att samlokalisera biblioteken tagits klingade 

debatten sakteliga ut. Ur debatten kan man både utläsa brukarnas och politikernas syn på 

planerna på det nya biblioteket. I debattmaterialet finns det vissa inlagor från det 

professionella fältet samt artiklar som beskriver huvudmännens syn på Bibliotekscentrum. Det 

skall påpekas att de flesta bibliotekarier som deltagit i tidningsdebatten inte har 

stadsbiblioteket som sin arbetsplats, utan är bibliotekarier på filialbibliotek eller 

högskolebiblioteket.  

I debattens inledning fanns det mest sakliga artiklar, som berättade hur planerna på 

biblioteket framskrider. Efter ett tag kom flera kritiska artiklar till planerna på 

Bibliotekscentrum. Flera reagerade mot att det var så bråttom med planeringen och att det 

redan i november 1997 utlystes en arkitekttävling för hur det nya högskoleområdet inklusive 

det samordnade biblioteket skulle komma att se ut. Från början var planen att hela 

högskolebyggnationen skulle stå klar till år 2000.73  

                                                 
73Schill, Lars, (1997) "Arkitekturtävling om högskolans utbyggnad och Visbys nya bibliotek", Gotlands 

Allehanda, 971025. 
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Vid en läsning av debattmaterialet utkristalliseras omgående ett antal återkommande 

teman som de flesta debattörerna tar fasta på. Det största debattämnet, under hela den 

undersökta perioden, har varit det nya bibliotekets placering. Det är många som reagerar på 

att folkbiblioteket skall flyttas från centrala Visby. Folkbiblioteket är för närvarande placerat i 

stadens kommersiella centrum, dit folk med lätthet kan nå. Kritikerna mot Bibliotekscentrum 

menar att det nya bibliotekets placering kommer att innebära att biblioteket flyttas från den 

plats där människorna rör sig. Det är visserligen bara femhundra till tusen meter, uppgifterna 

går isär, mellan den nuvarande placeringen och den tänkta placeringen i Almedalen. Det är 

dock en betydande nivåskillnad mellan de två platserna. För att ta sig mellan det kommersiella 

centrumet och biblioteket måste man gå upp och ned för backar. Flera insändare hävdar att 

förflyttningen av folkbiblioteket från stadens centrum strider helt och hållet mot den 

grundläggande folkbibliotekstanken.74 Detta är en typisk fråga som man kan hänföra till de 

värderingar som i västvärlden har byggts upp kring hur folkbibliotek skall se ut och fungera. I 

en utredning från 1960 om organisation och arbetsmetoder vid folkbibliotek i Sverige är 

rekommendationerna gällande ett folkbiblioteks läge klart utformade: 

En central belägenhet är en nödvändig förutsättning för att bibliotekets alla resurser skall komma 
till avsett gagn. För biblioteket spelar läget i själva verket samma roll som för butiken eller 
biografen. I valet mellan en mindre tomt eller en inte helt förstklassig lokal i centrum och en större 
tomt eller en förstklassig lokal i ett mindre centralt område är det centrala läget i regel att 
föredraga.75 

I alla rekommendationer står det att folkbiblioteket bör ha en central placering. 

Folkbiblioteket i Visby har i dag en central placering men det har lokaler som överhuvudtaget 

inte är ämnade för att vara bibliotekslokaler. Projektledaren för bibliotekscentrum, 

länsbibliotekarie Barbro Ejendal, påpekar i en artikel att så länge som hon har arbetat inom 

Gotlands läns bibliotek har låntagare, personal och besökare klagat över de trånga och 

opraktiska lokalerna som stadsbiblioteket är inhysta i.76  

Även bibliotekslokalernas utformning och funktonalitet är något som finns inom 

folkbiblioteksidén. I den tidigare omnämnda utredningen finns utförliga beskrivningar om hur 

ett folkbiblioteks lokaler bör vara utformade. Där påtalas bland annat vikten av att de publika 

utrymmena i ett bibliotek bör vara förlagda till en våning, att det bör finnas utrymme för 

öppna hyllor och att inte så många böcker bör stå i magasin. Det fastställs uttryckligen att 

                                                 
74Se till exempel: Svensson, Wera, (1998) "Låt oss få en diskussion om hur vi vill ha vårt länsbibliotek", 

Gotlands Allehanda 980130. 
75Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek: betänkande angivet av särskilt kommiterade , 

(1960) Stockholm, s. 130. 
76Ejendal, Barbro, (1998a) "Biblioteket i hamnen länk till högskolan", Gotlands Tidningar 980120. 
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rationella bibliotekslokaler sällan kan åstadkommas i äldre hus.77 Såväl motståndarna som 

förespråkarna till Bibliotekscentrum hänvisar till folkbibliotekstanken i sin argumentation, 

men de lägger olika vikt på centrala idéer inom traditionen - bibliotekets placering och 

bibliotekets utformning. 

 Debatten om förslaget kring det nya bibliotekets placering har tagit mycket utrymme, 

trots att förslaget egentligen aldrig har varit möjligt att förändra. Förslaget från högskolan till 

kommunen bygger helt och hållet på att det nya biblioteket skall vara beläget inom 

högskoleområdet. Vore inte kommunen intresserad av att vara med om ett samlokaliserat 

bibliotek på högskoleområdet bygger högskolan ett eget bibliotek på området. Ejendal 

förklarar tidigt att det i nuläget inte finns några förutsättningar för att kommunen skall kunna 

bygga ett nytt eget stadsbibliotek.78 Bibliotekets placering har varit motståndarnas starkaste 

argument mot att samlokalisera de båda biblioteken. Varför kan en förflyttning av ett 

bibliotek på cirka femhundra meter väcka en sådan debatt? Synar man motståndarnas 

argumentation i frågan framkommer det att diskussionen om placeringen blivit en 

symbolfråga, vilken rymmer mer än bara en diskussion om bibliotekets placering. Reaktionen 

på förflyttningen av biblioteket kan även ses som en reaktion på den pågående 

samhällsutvecklingen. En av samhällets tryggaste och mest självklara institutioner, 

folkbiblioteket, skall slås samman med högskolebiblioteket, en institution som tidigare 

nyttjats av endast ett fåtal av befolkningen. Vid en studie av tidningsdebatten finner man att 

många av argumenten mot Bibliotekscentrum står att finna i de faktorer som Audunson räknar 

upp som grundpelare i folkbibliotekens ideologi. Inom den institutionella teorin betraktar man 

organisationsstrukturer som meningsbärande symboler. Detta innebär att 

organisationsstrukturer kan säga något för omvärlden om avsikten med verksamheten, vad 

man värdesätter och prioriterar, och hur organisationen arbetar för att nå målen.79 

Institutionen kan ses som ett formellt eller informellt regelsystem som påverkar individer och 

grupper i deras handlande. De innebär ett ramverk för regler, rutiner och normer i vårt 

samhälle. Sociala institutioner är relativt varaktiga uppsättningar av normer och resurser som 

har ett värde för individen, gruppen, organisationen och samhället. När det som i Visby sker 

en förändring av en samhällelig institution är det naturligt att det väcker debatt. För att förstå 

kollisionen mellan institutionerna måste man se till de bägge institutionernas historia.  

                                                 
77Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek, s. 131. 
78Ejendal, (1998a). 
79Jacobsen, Dag Ingvar, Thorsvik, Jan, (1998) Hur moderna organisationer fungerar: introduktion i 

organisation och ledarskap. Lund, s. 31. 
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 Folkbiblioteket och forskningsbiblioteket har historiskt sett haft en total skillnad i sitt sätt 

att legitimera sig. Folkbibliotekets legitimitet har stått att finna i att det främjar den 

demokratiska utvecklingen genom att stödja de svaga grupperna i samhället. Det har varit 

ideologiska mål som styrt verksamheten. Forskningsbibliotekens verksamhet bygger inte 

främst på några ideologiska grundpelare utan har haft en rent praktisk funktion i att lagra 

litteratur för forskning och att vara ett serviceorgan åt högre utbildning. 

Med de olika institutionernas historiska kontext i bakgrunden är det lättare att förstå de 

olika dikotomierna som radas upp i debatten kring Bibliotekscentrum. Exempel på 

motsatsförhållanden som nämns i debatten är: vi mot dem, folket mot eliten, arbetare mot 

studenter, hög- mot lågutbildade, hög- mot lågavlönade och ungdomar mot barn/gamla.80 

Folkbiblioteket med dess ideologiska bas har setts som en institution för att nå ett jämlikare 

samhälle. Via den fria folkbildningen skulle människor kunna förändra sin sociala situation. 

Att folkbiblioteket slås samman med en institution som tidigare endast varit förunnat ett fåtal 

kan kännas skrämmande. Man kan dock undra hur dessa motsatsförhållanden fortfarande kan 

kännas så starka i slutet av 1900-talet. Utbildningsexplosion har trots allt pågått i närmare 30 

år. Den högre utbildningen är inte längre något som endast är förunnat ett fåtal. Enligt flera 

forskare tar det mycket lång tid att förändra synen på en institution. Stabilitet och 

oförändlighet är en egenskap som tillhör det mest centrala hos en institution.81 Folkbiblioteket 

har varit en stark symbol för de svagare grupperna i samhället att kunna nå en social 

förändring. Många av dem som skriver debattartiklarna har på grund av sin ålder inte själva 

haft möjlighet att delta i de nya utbildningsmöjligheterna. För dem står fortfarande 

folkbiblioteket som en fri motpol till den formella utbildningen. När det föreslås att 

folkbiblioteket skall gå samman med högskolebiblioteket kan det för dem kännas som ett hot 

mot den fria bildningen. Att folkbiblioteket fortfarande för många människor i samhället är en 

så pass stark symbol med ideologiska konnotationer är något politikerna och ansvariga 

utredare för Bibliotekscentrum förmodligen inte tänkt på.  

Ett annat exempel på hur man argumenterar för Bibliotekscentrum är argumentet att det 

skall utgöra en brygga mellan högskolan och det Gotländska samhället. Ledarskribenten för 

den socialdemokratiska tidningen Gotlands Folkblad vänder på motståndarnas retorik och 

skriver att: 

 

                                                 
80Se till exempel: Vistrand, Ingrid, (1997) "För vem byggs biblioteket i hamnen?", Gotlands Allehanda, 

971230. eller "Flytta inte ner biblioteket i hamnen" Gotlands Tidningar, 980304. 
81North, Douglas, (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet, Stockholm, s. 10. 
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Helt klart finns en elit på Gotland liksom att klyftorna på senare år sannolikt ökat mellan 
lågutbildade och arbetslösa och de med hög utbildning som så gott som alltid har bra betalda jobb. 
För att motverka denna skillnad mellan eliten och folket är det viktigt med en mötesplats för alla. 
Det är viktigt att folket får se att högskolestudier inte är något hokus pokus med konstigt klädda 
elitmänniskor. Ett bibliotek i samverkan skulle bidra till att göra Gotlands högskola till folkets 
högskola.82 

Håkan Ericsson vänder på motståndarnas retorik men med sin tankegång lyckas han inte nå 

folkbibliotekstankens kärna. Ericsson menar att en av det nya bibliotekets roller skall bli att 

avmystifiera de akademiska studierna och studenterna. Han försvarar inte folkbiblioteket 

utifrån de värderingar som motståndarna vill att folkbibliotekstanken skall inbegripa. 

Ericssons sätt att argumentera för sammanslagningen kan stärka misstanken att 

folkbibliotekets syfte i och med sammanslagningen kommer att förändras.  

Audunson påpekar att en av grundpelarna i folkbiblioteksideologin är att hjälpa de 

svagare grupperna i samhället och detta kommer till uttryck i omtanken om de svagaste bland 

svaga: barn, handikappade, äldre och invandrare.83 Det är även dessa grupper, förutom 

invandrare, som pekas ut som förlorare vid en sammanslagning av biblioteken. I flera artiklar 

påpekas att det är dessa grupper som inte kommer kunna ta sig till biblioteket, eller i värsta 

fall inte våga gå till högskolan för att nå biblioteket. Samtidigt som artikelförfattarna värnar 

om de svagaste i samhället lyfts bibliotekets roll för den demokratiska utvecklingen fram. 

Argumentationsgrunden står att finna i de värderingar som folkbiblioteket vuxit upp med. 

Britta Calamnius, en av ledarna bakom den organiserade rörelsen mot flyttningen av 

folkbiblioteket, har skrivit ett flertal artiklar där hon argumenterar för folkbiblioteket utifrån 

dess ideologiska grund. Även Calamnius menar att flyttningen inte endast är frågan om några 

hundra meter hit eller dit, utan problemet ligger mycket djupare än så. Problemet rör enligt 

henne "rättvisan, demokratin och kulturen på Gotland".84  

En viktig uppgift för folkbiblioteken är och har varit folkbildningen. Detta är en fråga 

som är fast knuten till folkbibliotekets ideologiska grund. I dagens läge finns det dock ingen 

enhetlig syn på vad folkbildningen som begrepp innebär. Folkbildningens hotade status vid 

bibliotekssammangåendet är något som flera artikelförfattare tar upp i tidningsdebatten. 

Folkbildningstraditionen försvaras med emotionella och historiska argument. Bibliotekarie 

Wera Svensson frågar retoriskt om det är allmänt vedertaget att högskolestudier är det samma 

som folkbildning. Hon fortsätter artikeln med att referera till studieförbundens barndom:  

                                                 
82Ericsson, Håkan, (1998) "Inte elitens utan folkets", Gotlands Folkblad, 980320. 
83 Audunson, (1996) s. 29. 
84 Calamnius, Britta, (1998) "Många skäl för att ha biblioteket kvar på Öster", Gotlands Tidningar, 980512. 
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De gamla tiders ABF-Jesus som satte många timmars ideellt arbete på att föra bildning och kultur 
till folket, de torde vända sig i sina gravar. Nu anser en sentida socialdemokrat att man river ner 
klassgränser genom att göra folkbiblioteket näst intill otillgängligt för de flesta.85  

Håkan Ericsson kommenterar Svenssons artikel med att skriva att de folkbildande inom ABF 

förmodligen sitter i himlen och applåderar planerna på Bibliotekscentrum, som skall bli den 

mötesplats för studenter och medborgare som de kämpade för.86  

Författaren Sven Löfveberg anklagar makthavare och andra ansvariga för 

biblioteksplanerna att vara historielösa. Han menar att de har missat väsentliga värden som 

finns hos folkbiblioteket och att de endast kalkylerar i kronor och ören. De värden för 

demokratin som folkbiblioteket har stått för i generationer är enligt Löfveberg bortglömda. 

För att illustrera sina åsikter skriver han om sockenbibliotekens kamp mot analfabetismen. 

Folkbildning var på den tiden ett hedersord med ett reellt innehåll. I artikeln menar han att 

sammanslagningen av biblioteken i Visby endast är ett nytt sätt att med vackra ord fortsätta att 

nedrusta folkbildningens hjärta - biblioteken. Politikerna glömmer människorna och följer 

endast det moderna samhällets nya profeter - ekonomerna. Han avslutar sin artikel med att 

fastställa att de som arbetar inom Författarförbundet med biblioteksfrågor "ser i 

sammanslagningar en icke framkomlig väg för bevarande och stärkande av 

folkbildningstanken."87  

Angela Zetterlunds analys av synen på folkbildning som tidigare presenterats i uppsatsen 

kan användas som en förklaringsgrund till diskussionerna om bibliotekssammanslagningen i 

Visby. Folkbildaridén med sina starka politiska och ideologiska konnotationer har varit en 

självklar grundpelare till institutionen folkbibliotek. Motståndarna till Bibliotekscentrum ser 

sammanslagningen av biblioteken som ett hot mot folkbildningstanken. Det fria 

kunskapssökandet som syftar till kulturell eller social förändring och som ofta har en 

kollektivistisk inriktning ställs mot den formella utbildningen bunden till olika 

systemintressen med individbaserade mål. 88  

Förmodligen har Bibliotekscentrum fungerat som en katalysator för debatten om 

förändringarna inom folkbiblioteksinstitutionen. De förändringar inom folkbiblioteksväsendet 

som motståndarna är rädda för att Bibliotekscentrum kommer medföra har redan börjat ske. 

Även utan en sammanslagning av folk- och högskolebiblioteket är folkbiblioteksinstitutionen 

stadd i förändring. Som Vestheim påpekar är argument om folkbildning som bygger på 

                                                 
85 Svensson, Wera, (1998) "Inga spontana biblioteksbesök", Gotlands Tidningar, 981103. 
86 Ericsson, Håkan, (1998) "Ny större mötesplats", Gotlands Tidningar, 981103. 
87 Löfveberg, Sven, (1999) "Farligt att blanda de olika typerna", Gotlands Tidningar, 990202. 
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ideologiska grunder inte speciellt gångbara i dagens politiska klimat. I tider av omfattande 

ekonomiska nedskärningar i de kommunala budgetarna är det svårt för politiker att 

argumentera för folkbiblioteket med ideologiska motiv, det är lättare att äska pengar med 

hjälp av nyttoargument. 

Att Bibliotekscentrum försvaras utifrån nyttoargument syns inte minst i projektledaren 

Barbro Ejendals argumentation. Med jämna mellanrum har hon gått in i tidningsdebatten och 

redovisat sin syn på det nya biblioteket. I Ejendals första artikel skriver hon att 

stadsbiblioteket är i behov av nya lokaler. Hon fortsätter artikeln med att beskriva 

samhällsutvecklingens påverkan på biblioteken och menar att den kan sammanfattas i termer 

av "livslångt lärande, IT-utveckling och nedskärningar i ekonomin."89 Dessa faktorer har 

medfört att folkbibliotekens verksamhet ställts inför nya krav. Denna förändring har enligt 

Ejendal lett till att biblioteken fått en klarare roll som kunskapscentrum. Exempel på detta är 

att fackbiblioteksutlånen på stadsbiblioteket har fördubblats under 1990-talet samt att andelen 

studerande som utnyttjar biblioteket ständigt ökar. 

I fortsättningen av artikeln beskriver hon även högskolebibliotekens utveckling och 

menar att de nya undervisningsformerna har placerat biblioteket i centrum. På högskolorna 

och universiteten är biblioteken en viktig del av studiemiljön och används även som en 

konkurrensfaktor i kampen om nya studenter. På grund av detta är det enligt Ejendal av 

största vikt att det nya biblioteket förläggs på högskoleområdet. Hon påpekar att det är staten 

som bjudit in kommunen att vara med och planera för ett nytt integrerat bibliotek. I artikelns 

avslutning skriver hon att Gotland har fått chansen att "skapa ett nytt, vackert och modernt 

bibliotek där sammanslagna resurser kan skapa helt nya möjligheter när det gäller service, 

information och upplevelser för alla grupper i samhället."90 

Ejendals första presentation av projektet verkar till stora delar bygga på Carin Olaussons 

utredning om Kunskapens Hus. Hon skriver visserligen att stadsbiblioteket får bättre lokaler 

samt att alla grupper kommer att få bättre service. Men utöver detta presenteras det nya 

biblioteket främst som ett kunskapscentrum som skall ge service åt det livslånga lärandet. Den 

enda målgrupp hon fokuserar på i artikeln är studenter på olika nivåer. Ejendal sitter i en 

besvärlig sits då hon i sin artikel skall försöka övertyga brukarna, politikerna och det 

professionella fältet om projektets förträfflighet. Trots detta ser det ut som om 

                                                                                                                                                         
88 Definitionen av folkbildning är hämtad från: Arvidson, Lars, (1987) Folkbildning som forskningsområde: 

avgränsningar och forskningsbehov, Linköping, s. 10. 
89Ejendal, (1998a).  
90Ejendal, (1998a). 
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argumentationen i artikeln främst har politikerna som målgrupp. Det är förståeligt om de 

"vanliga" biblioteksbrukarna inte känner sig tilltalade av artikeln. Hade Ejendal varit mer 

förutseende angående kritiken mot projektet borde hon starkare betonat de fördelar som även 

stadsbiblioteket har att vinna med integrationen.  

I sin andra artikel skriver Ejendal att de farhågor som uttrycks på tidningarnas 

insändarsidor kan bero på bristande kunskap och information om Bibliotekscentrums 

förutsättningar och möjligheter. Hon understryker vidare att om kommunen tackar nej 

kommer högskolan projektera för ett eget bibliotek och "stadsbiblioteket blir kvar i sina 

trånga, opraktiska och tungarbetade lokaler i borgen."91 I denna artikel kommer sedan 

konkreta exempel på de fördelar som bibliotekscentrum innebär. Dessa är samma fördelar 

som tagits upp i den officiella projektförklaringen. En av fördelarna som Ejendal presenterar 

är att stadsbiblioteket kommer att ingå i en samhällssektor i stark utveckling. Ejendal 

återknyter sedan till samhällsutvecklingen och påpekar att den påverkar biblioteken så att 

kraven på biblioteksservice och resurserna förändras. I artikeln har hon även tankar om de 

skilda bibliotekens målgrupper: 

Då utbildningen mer och mer övergår i ett livslångt lärande utplånas gränserna mellan högskolans 
och folkbibliotekens målgrupper. Folkbiblioteken har redan en viktig och ökande roll för 
utbildning och information. För att dessa uppgifter inte skall urholka övrig verksamhet riktad till 
barn, till lässvaga och nöjesläsare måste tillgängliga och krympande resurser användas på nya sätt, 
till exempel genom att slå ihop dem för att få mer för pengarna.92 

Hon avslutar sedan hela artikeln med att påpeka: "Det är nu chansen finns!"93  

Ejendal påpekar att argumenten mot Bibliotekscentrum kan bero på bristande kunskap 

och information. Trots detta bemöter hon inga av motståndarnas argument. Hennes sätt att 

argumentera bygger på att Bibliotekscentrum är ett oundvikligt faktum om folkbiblioteket 

skall överleva som bärkraftig institution. Ett av Ejendals argument är att folkbiblioteket flyttas 

till en samhällssektor i stark utveckling. Att hon påpekar detta kan av vissa tolkas som att hon 

redan ser folkbibliotekssektorn som något som håller på att stagnera. Hennes vidare 

argumentation bygger på att de olika bibliotekens målgrupper via det livslånga lärandet håller 

på att smälta samman. Ejendal menar att stadsbibliotekets målgrupper som inte smälter 

samman med högskolans målgrupper, barn, lässvaga och nöjesläsare på grund av 

utvecklingen, kan få urholkade resurser. Hennes recept för att detta inte skall ske är att ta till 

vara de ekonomiska stordriftsfördelar som Bibliotekscentrum innebär. Hon nämner ingenting 

om de farhågor som flera har vädrat att sammanslagningen just kommer att påverka arbetet 

                                                 
91 Ejendal, Barbro, (1998b) "Samverkan med högskolan ger många fördelar", Gotlands Tidningar, 980314. 
92 Ejendal, (1998b).  
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med dessa målgrupper negativt. Hon lägger sedan fram ett antal odiskutabla konkreta fördelar 

som integrationen kommer att medföra, men hon verkar inte vara beredd ge sig in i någon 

ideologisk diskussion. Även den andra artikeln verkar främst vara avsedd att övertyga 

politikerna om de ekonomiska fördelar som Bibliotekscentrum innebär. Har kommunen råd 

att inte gå med på högskolans förslag? är det sammanfattande syftet med artikeln. 

Ejendals sista artikel i frågan kom en vecka innan den slutgiltiga omröstningen i 

kommunalfullmäktige skulle ske. I denna artikel inleder hon med att vända sig direkt till 

folkbibliotekarierna: 

Och som gammal folkbibliotekarie är jag väl medveten om att vi betonat närheten till biblioteket, 
men även vi måste vara professionella och inse att samhället förändras och därmed möjligheterna 
att ge bra bibliotekstjänster.94 

Sedan vänder hon sig till politikerna och säger att hon inser att de har ett svårt val framför sig. 

Efter detta beskriver hon återigen samhällsutvecklingen. Den snabba utvecklingen av 

informationstekniken har gjort att folk- och högskolebibliotekens arbetssätt har närmat sig 

varandra. Hon menar att det är omöjligt för biblioteken att stå utanför utvecklingen och 

samtidigt förbli intressanta för användarna. Denna utveckling kostar tid och pengar. 

Verksamhetsidén för Bibliotekscentrum är att de båda biblioteken kan erbjuda en bättre 

biblioteksservice än om biblioteken förblir separata organisationer. Hon avslutar sin sista 

artikel med att skriva: "Att vara för bibliotekscentrum är att se framåt och att satsa på 

bibliotekens utveckling."95 

Ejendal gör sig till ett med folkbibliotekarierna och påpekar att vi folkbibliotekarier måste 

vara professionella och släppa på de gamla värderingarna eftersom samhället håller på att 

förändras. Hon vänder sig sedan direkt till politikerna och ger dem förståelse för att de har ett 

svårt val. Resten av artikeln går ut på att visa att det endast finns en möjlig väg om biblioteken 

skall utvecklas.  

Det är olyckligt att Ejendal aldrig ger sig in den ideologiska debatten gällande 

folkbibliotekets framtid utan istället håller sig till en ren ekonomisk argumentation. Hennes 

artiklar verkar främst ha varit ett medel för att övertyga politikerna och i viss mån 

bibliotekarierna, men det finns få argument som är riktade till den grupp som är mest orolig 

för biblioteksutvecklingen – folkbibliotekets brukare. Förmodligen hade projektet 

Bibliotekscentrum vunnit i trovärdighet om Ejendal givit sig in i den ideologiska debatten. 
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Gentemot brukarna hade det varit bättre att försvara sammanslagningen utifrån en ideologisk 

argumentation än en rent ekonomisk.  

I Angela Zetterlunds analys av begreppet folkbildning finner hon en polaritet mellan 

yngre och äldre bibliotekarier samt deras syn på folkbildningens roll på biblioteken. En 

polaritet mellan äldre och yngre syns tydligt i tidningsdebatten om Bibliotekscentrum. De 

krav som förs fram om att folkbildningstanken och dess ideologiska bas skall bevaras bemöts 

med argument om att Bibliotekscentrum är ett bibliotek med framtidsvisioner. 

 Bibliotekarien Elisabeth Stenberg-Lundins artikel som försvarar Bibliotekscentrum är ett 

annat bra exempel på hur förespråkarna argumenterar. Stenberg-Lundin menar att samhället 

är inne i en brytningstid mellan industri- och kunskapssamhälle. Detta innebär att värderingar 

förändras, nya lösningar krävs och traditionella strukturer bryts upp. I det nya samhället blir 

kunskapen den viktigaste faktorn för samhällsutveckling och välfärd. Det kommer inte längre 

att finnas några gränser mellan studenter och allmänhet så därför är det naturligt att dessa 

grupper närmar sig varandra. Enligt Stenberg-Lundin motsvarar dagens bibliotekssituation i 

Visby kundernas krav och förväntningar. Men i ett utbildningsperspektiv måste de knappa 

biblioteksresurserna användas på bästa tänkbara sätt. Bibliotekscentrum skulle bli en garanti 

för ett långsiktigt kvalitetsinriktat framtidsbibliotek. Hon avslutar artikeln med att apostrofera 

framtiden: 

När vi nu har en unik möjlighet att skapa ett resursstarkt bibliotek som på ett bra sätt kan svara upp 
till morgondagens krav från nyttjarna bör vi ta den chansen och se framåt för nuvarande och 
framtidens gotlänningar.96 

Det märks en tydlig skillnad i argumentationen mellan motståndarna och förespråkarna till 

Bibliotekscentrum. Motståndarna argumenterar mot sammanslagningen med argument som 

bygger på de värderingar som vuxit fram från folkbibliotekets tidiga historia. Argumenten är 

knutna till folkbiblioteket som en samhällsinstitution med syfte att stärka de svagas position i 

samhället men även att värna om samhällets kulturhistoriska arv. Argumenten för 

Bibliotekscentrum bygger på andra värderingar. Det nya biblioteket skall bli en kugge i det 

framväxande kunskapssamhällets maskineri. Biblioteket framhålls således som ett redskap för 

samhällets utveckling och välfärd. Det framtida biblioteket kommer befolkas av målrationella 

"kunder" som söker kunskap för sin individuella utbildning. Biblioteket skall vara en resurs 

för att stärka det gotländska näringslivet och högskolan. Det framhålls som en symbol för det 

nya framtida samhället. Det är två olika synsätt på hur folkbiblioteket skall fungera i 
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samhället som kolliderar i debatten på Gotland. Det går att göra en distinktion mellan ett 

ideologiskt och ett materiellt synsätt i fråga om folkbibliotekets funktion.  

För att illustrera skillnaden i synsätt kan man finna exempel på hur frågan behandlades av 

de kommunala politikerna. Frågan blev snabbt en politisk stridsfråga. Det enda partiet som 

helt kunde ena sig i frågan var Vänsterpartiet som snabbt deklarerade att de var motståndare 

till Bibliotekscentrum. De borgerliga partierna bestämde sig för att inte göra frågan till en 

partipolitisk fråga utan låta politikerna rösta fritt. För att illustrera två skilda sätt för politiker 

att motivera sitt ställningstagande redovisas nedan en artikel skriven av en politiker från 

Gotlandspartiet och en från Vänsterpartiet. 

Lars-Olof Andersson från Gotlandspartiet skriver att ett samgående mellan biblioteken 

endast kan innebära fördelar, varav en är att det ger Gotlands högskola en större 

konkurrenskraft mot andra högskolor i Sverige. Med en stärkt högskola får företagsamheten 

på Gotland bättre förutsättningar under vintertiden. Att inte ta chansen att samordna 

biblioteken vore att hindra utvecklingen på Gotland. Andersson skriver att politikerna har i 

uppdrag att följa utvecklingen och driva den framåt med ekonomisk hänsyn. Får företagen 

fäste och lönsamhet genererar det arbete åt folket och skattepengar till Gotland med vilka man 

kan utveckla vård, omsorg och skola. Andersson avslutar artikeln med att: "Gotland är 

beroende av människor som vill utveckla och inte avveckla. Flytta biblioteket!"97 Andersson 

motiverar således flyttningen av folkbiblioteket helt utifrån systemmässiga argument: 

högskolan stärks och därmed näringslivet, att inte bejaka en flyttning är att hindra Gotlands 

utveckling. Anderssons artikel är utmärkande så till vida att han helt förbiser folkbiblioteket 

och dess funktion i utvecklingen. Trotts detta är nyttoargumenten om att högskolan, Gotland 

och dess näringsliv stärks av en bibliotekssammanslagning något som de flesta förespråkarna 

har med i sin argumentation. Det är förståeligt att en argumentation där folkbibliotekets 

legitimitet förskjuts från den tidigare ideologiska basen till att legitimeras av att det stärker 

näringslivets utveckling kan väcka misstankar hos dem som ger folkbiblioteket dess 

legitimitet utifrån ideologiska grunder.  

Vänsterpartiet motiverar sitt ställningstagande mot flyttningen helt utifrån ideologiska 

grunder. Folkbiblioteket bör inte flyttas till Almedalen eftersom det skall vara tillgängligt för 

alla. Biblioteket måste ha en bred målgrupp och inte endast finnas till för studenter eller 

någon form av intellektuell elit. Tillgängligheten är ett sätt att nå ovana besökare. 

Vänsterpartiet menar att det har tagit ställning utifrån en helhetssyn, där det ser till 

                                                 
97 Andersson, Lars-Olof, (1999) "Flytt till Almedalen bra för gotlänningen", Gotlands Allehanda, 990202. 



 40 

bibliotekets funktion i samhället. Det vill försvara kulturarvet mot alla mer eller mindre 

tillfälliga trender. Partiet säger nej till Bibliotekscentrum och förordar en utbyggnad och 

utveckling av biblioteket på dess nuvarande plats.98 Vänsterpartiet står för den andra 

ytterligheten som enbart ser till folkbibliotekets ideologiska bas. Det sammanslagna 

bibliotekets placering anses strida alltför mycket mot folkbibliotekstanken så partiet 

överväger inte ens de fördelar för folkbiblioteket som en sammanslagning kan medföra.  

Författaren Claes Engström är mycket hård i sin kritik av Bibliotekscentrum och menar 

att det innebär en stängning av folkbiblioteket. Han anser att kommunstyrelsens beslut i 

biblioteksfrågan är "ett reaktionärt beslut, helt i strid med den folkbildningstradition som 

byggt upp det svenska folkbiblioteket".99 Efter att beslutet om Bibliotekscentrum även tagits 

av kommunfullmäktige undrar Engström retoriskt om folkbiblioteken skall skrotas. 

Engströms sista artikel i frågan som både publiceras i Gotlands Allehanda och i 

Biblioteksbladet ställer frågan om Bibliotekscentrum på sin spets. Engström menar att 

sammanslagningen av folkbiblioteket med högskolebiblioteket innebär att folkbiblioteket som 

politisk institution helt försvinner. Bibliotekspolitiken på Gotland innebär enligt Engström att 

biblioteksfilialer läggs ned, folkbibliotek och skolbibliotek slås ihop och bokbussarna slutar 

att rulla, men det största hotet mot folkbiblioteksidén är när det främst blir "ett instrument för 

utbildning av användbara tjänare åt näringsliv och stat".100 Engström menar att folkbiblioteket 

går över från att vara en institution för bildning till en institution för utbildning. Han påpekar 

ironiskt att det "passar både staten och kapitalet att undersåtarna är utbildade men obildade". 

Med Bibliotekscentrum ersätts enligt Engström folkbibliotekens fria läsning till en läsning 

som styrs av väl definierade samhällsintressen.101  

Båda författarna Löfveberg och Engströms inlägg i debatten belägger de tankar som 

Vestheim har om folkbibliotekets utveckling. Vestheim menar att folkbibliotekspolitiken har 

utvecklats mot en instrumentell kunskapssyn och att den i stigande grad har blivit bunden till 

olika systemintressen. Folkbiblioteket som tidigare fann sin legitimitet i att tillfredsställa 

kollektiva samhällsbehov har börjat att legitimera sig genom att tillfredsställa individuella 

specialbehov. Det är svårt i en kommun att försvara en bibliotekspolitik utifrån några 
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idealistiska grundpelare. I den krympande offentliga ekonomin är det lättare att försvara ett 

bibliotek utifrån instrumentella och nyttoargument.102  

Tankarna i artiklarna knyter även an till Audunsons frågeställningar, vilka han anser att 

folkbiblioteken blir tvungna att ta ställning till inom en snar framtid; och han ställer frågorna: 

• Skall biblioteken hålla sig till sin traditionella politiska legitimitet baserad på att föra fram 

upplysning samt fri och jämlik tillgång till kultur, kunskap och information eller skall de 

basera sin legitimitet på att förmedla tjänster i förhållande till marknadens krav? 

• Till vilken gräns kan folkbiblioteken gå med på förändrade normer i sin omgivning och 

fortsätta att vara folkbibliotek?103 

Tidningsdebatten har inte enbart handlat om frågor som kan hänskjutas till 

folkbibliotekets ideologiska bas. Debatten har även inbegripit frågor av rent ekonomisk art: 

huruvida kommunen överhuvudtaget har råd att bygga och driva ett nytt bibliotek. Debatten 

om de ekonomiska frågorna faller dock utanför uppsatsens ram, vid intresse av dessa frågor 

hänvisas till den samlade tidningsdebatten.104 Det kan dock vara intressant att påpeka att det 

har riktats farhågor från bibliotekarier anställda vid filialbiblioteken att Bibliotekscentrum i 

framtiden kommer att sluka allt för stor del av den samlade biblioteksbudgeten i kommunen. 

Bibliotekarie Oscar Petterson vid filialen i Hemse säger sig vara mycket orolig för vad som 

kommer att ske med landsbygdsbiblioteken om biblioteksplanerna Visby genomförs. Han är 

rädd att det blir landsbygden som kommer att få betala för det nya biblioteket i Visby.105 

Politikerna lovar att filialbiblioteken ej skall drabbas av nedskärningar, men rädslan finns 

förmodligen eftersom sådana löften redan tidigare i folkbibliotekshistorien har brutits. 

Eftersom sammanslagningar av folk- och högskolebibliotek är en ny företeelse i Sverige 

kan man tänka sig att även rikspressen och bibliotekstidskrifterna borde ha haft ett intresse av 

det som har skett på Gotland. Då problematiken på Gotland delvis är institutionellt betingat 

kan man förvänta sig att liknande problem kan uppstå vid andra bibliotekssammanslagningar. 

Av denna anledning borde bibliotekstidskrifterna visat ett starkt intresse för händelserna på 

Gotland. Av dessa anledningar har en undersökning av dessa medias artiklar en befogad plats 

i uppsatsen. 
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Bibliotekscentrum i rikspressen och i bibliotekstidskrifter 

Förvånansvärt nog har Bibliotekscentrum knappt diskuterats i rikspressen. Svenska Dagbladet 

har inte berört frågan och Dagens Nyheter har endast publicerat två kortare notiser. Den första 

notisen, skriven av Rebecka Tarschys, publicerades i samband med att motståndarna 

presenterade en namnlista mot Bibliotekscentrum.106 I notisen påpekas att ingen tidigare vågat 

slå ihop de båda kulturerna: de allmänna folkbiblioteken och högskolornas 

forskningsbibliotek. Tarschys nämner att det pågår ett liknande försök i Härnösand men att 

institutionerna där endast placeras under samma tak, medan de i Visby kommer att integreras 

och ha gemensam chef och administration.107 

Den andra notisen av Tarschys publicerades i samband med att kommunfullmäktige i 

Visby tagit beslutet om att genomföra Bibliotekscentrum. Notisen nämner endast att det var 

en längre debatt om frågan i kommunfullmäktige. I artikelns avslutning påtalar hon att de 

"framtidsinriktade jasägarna har statsmakten och svenska bibliotekskårens toppskikt på sin 

sida. Gotland är idealstället för att genomföra detta experiment att sammanföra de båda 

bibliotekskulturerna, anser de."108 

I artikeln berör Tarschys något som har varit en relativt känslig punkt i debatten på 

Gotland. Motståndarlägret har flera gånger påtalat att projektet inte är något som kommit från 

Gotland, utan att det just är statsmakten och bibliotekseliten som kommer utifrån och 

experimenterar på ön.109 Motståndarsidan kan inte identifiera sig med biblioteksflytten 

eftersom de inte känner sig inbegripna i planeringen av den. 

Rebecka Tarschys har i samarbete med Arne Brodin även gjort en rapport om 

Bibliotekscentrum för Stiftelsen framtidens kultur. Rapporten, Bibliotekscentrum: 

opinionsbildningen kring förslaget att slå ihop folkbiblioteket och högskolebiblioteket i Visby, 

användes som diskussionsunderlag vid en seminarieserie om förnyelse av 

kulturinstitutioner.110 Något resultat av diskussionerna har inte stått att finna. 

Mer förvånansvärt än att rikspressen inte har behandlat frågan är att de svenska 

bibliotekstidskrifterna tagit upp frågan i så ringa omfattning. I DIK-Forum finns två artiklar 

som belyser frågan. I den ena påpekar Karin Zetterlund att motståndarnas stora fråga är 

bibliotekets placering. Men hon nämner även att det har funnits en ideologisk debatt, där vissa 

                                                 
106 Både motståndarna och förespråkarna försökte samla opinionen genom namnlistor. Namninsamlingen 

mot Bibliotekscentrum fick ca. 5000 underskrifter medan förespråkarna fick ca. 250 underskrifter. 
107Tarschys, Rebecka, (1998) "Bibliotek + bibliotek = 1", Dagens Nyheter, 981125. 
108Tarschys, Rebecka, (1999) "Visby bildar bibliotekscentrum", Dagens Nyheter, 990209. 
109 Se till exempel: Mattson, Göran, (1998) "Biblioteket flyttas till hamnen: Carl Tahm och Jan Lundgren 

har redan bestämt att det blir så." Gotlands Allehanda, 980309. 
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ifrågasätter om folkbildningen kan överleva i ett utbildningsbibliotek. I artikeln visar hon på 

vissa av motståndarnas argument, men resten av den bygger på en intervju med projektets 

utredare Barbro Ejendal.111 Artikeln kompletteras med en intervju med Tomas Lidman där 

han ser sammanslagningen som "ett svar på det moderna informationssamhällets behov."112 

Biblioteksbladet har publicerat den tidigare refererade artikeln av Claes Engström, "Håller 

folkbiblioteken på att skrotas?". Detta är den enda artikeln i Biblioteksbladet som direkt 

handlar om Bibliotekscentrum, dock har det berörts i artiklar med annat syfte. 

Överbibliotekarien på Stockholms universitetsbibliotek, Gunnar Sahlin, skriver att det är 

glädjande att folk- och forskningsbibliotek idag alltmer samordnar sina verksamheter. Han 

menar dock att det är viktigt att man gör en distinktion mellan huvuduppgifterna för folk- 

respektive forskningsbibliotek. Ett samarbete blir lättare om man är klar över sina roller. I 

detta sammanhang inflikar han i en parentes att "exemplet Gotland visar dock att man kan 

göra en totalintegration".113 De båda bibliotekssorterna har enligt Sahlin skilda 

huvuduppgifter. Forskningsbibliotekens huvuduppgift är att ge stöd åt undervisning och 

forskning. Även folkbiblioteken skall ge stöd åt den statliga och kommunala undervisningen, 

men deras huvuduppgift är att förmedla litteratur och information till alla medborgare.114 

I samma tidskrift diskuterar Marianne Steinsaphir om folkbiblioteken, beroende på 

livslångt lärande och kunskapslyft, håller på att utvecklas till rena nyttoinstitutioner. I 

samband med detta nämner hon att de till och med håller på att diskutera ett samgående 

mellan folk- och högskolebibliotek i Visby. Steinsaphir refererar till ett uttalande från 

kulturminister Marita Ulvskog där hon skall ha sagt: "Kanske passar det Gotland". Samtidigt 

skall Ulvskog ha fastslagit att hon långt ifrån är övertygad om att detta skulle bli framtidens 

biblioteksmodell.115  

Steinsaphir menar att skillnaden mellan bibliotekstyperna går att finna i deras olika 

koncept. I folkbibliotekets ligger öppenhet och den icke riktade verksamheten medan 

forskningsbiblioteket har en tydligt riktad uppgift. Artikeln avslutas med en frågeställning: 

Om utbildningssverige tar över folkbibliotekssverige så upphör en av mycket få platser där den 
helt fria kunskapen och kulturen lever. Rimmar inte det illa med diskussionen om bibliotekets 
betydelsefulla roll för den demokratiska processen?116 

                                                                                                                                                         
110Stiftelsen framtidens kultur, http://www.framtidenskultur.se/progomr.htm 
111Zetterlund; Karin, (1998) "För och emot på Gotland", DIK-Forum, 1998:18, s. 5-7. 
112Zetterlund; Karin, (1998) "Svar på samhällsutvecklingen", DIK-Forum, 1998:18, s. 7. 
113Sahlin, Gunnar, (1997) "Gunnar Sahlin svarar", Biblioteksbladet, 1997:7, s. 19.  
114Sahlin, (1997) s. 19. 
115Steinsaphir, Marianne, (1999) "Det hänger på gärdsgården", Biblioteksbladet, 1999:4, s. 24.  
116Steinsaphir, (1999) s. 24. 
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En annan bibliotekstidskrift som tagit upp problematiken på Gotland är Btj-ägda Ciceron. 

Första numret 1999 hade som tema: "biblioteksdebatt Gotland". I numret låter de 

förespråkarna, de tveksamma och motståndarna komma till tals. Detta ger en ganska 

nyanserad bild av debatten.117 I förhållande till den nyanserade bilden ställer sig dock 

ledarskribenten Anna Alsmark mycket tveksam till projektet. Alsmark påpekar att det är 

viktigt för övriga landet att ta del av vad som sagts och hur människor har reagerat i 

diskussionen om Bibliotekscentrum. I ledaren levererar Alsmark en stark ideologisk kritik 

mot projektet och frågar sig retoriskt var de humanistiska idealen och visionerna finns idag. 

Hon blir mörkrädd när hela det svenska biblioteksetablissemanget förvandlar 1990-talets 

sparkrav på kultur och utbildning till en framtidsvision för biblioteken. Hon menar att de ideal 

som sammanslagningen står för endast bygger på ekonomiska och tekniska grunder. Alsmark 

ser farhågor att detta är ett mönster som kommer att upprepas i fler kommuner där en 

högskola behöver ett nytt bibliotek och folkbiblioteket på orten är gammalt och slitet. Hon 

avslutar sin ledare med att konstatera att "många visbybor misstror bibliotekscentrum är 

därför enbart ett sundhetstecken."118 

Det har tidigare i uppsatsen redovisats hur idéerna kring ett närmande av folkbiblioteks- 

och forskningsbibliotekssfärerna förs fram av statsmakten och centrala 

biblioteksadministratörer. Från denna sida verkar det råda konsensus om att bibliotekssfärerna 

måste närma sig varandra för att vi ska få ett starkt nationellt biblioteksväsende. Vad som 

saknas är en nyanserad bild av vad detta närmande kommer att innebära för de olika 

biblioteksinstitutionerna. Debatten på Gotland kunde ha blivit ett startskott för en fortsatt, inte 

minst ideologisk, diskussion om hur biblioteksväsendet i Sverige håller på att förändras. 

Diskussionen på Gotland har dock endast medfört en liten krusning på ytan i 

biblioteksdebatten. 

De frågor som berörts i den nationella bibliotekspressen kring Bibliotekscentrum är av 

samma natur som de frågeställningar Audunson och Vestheim ställer sig. Det är frågor som 

rör folkbibliotekets ideologiska bas och om denna bas kan leva vidare i ett förändrat 

biblioteksklimat. Vilken roll får folkbiblioteket i det nya "kunskapssamhället"? Skall dess 

legitimitet fortsätta att bygga på ideologiska grunder eller kommer det att legitimeras utifrån 

rena nyttoaspekter för samhället? Detta är frågeställningar som inom biblioteksfältet ännu inte 

                                                 
117Eliasson, Linn, (1999) "Bibliotekschefen i Visby: Fördel att samordna resurserna", Ciceron , 1999: 1 s. 

4., Alsmark, Anna, (1999) "Visbybor kräver biblioteket kvar i Borgen", Ciceron, 1999: 1, s. 2. , Alsmark, Anna, 
(1999) "Bibliotekscentrum: att ta ställning för framtiden", Ciceron 1999:1, s. 5. 

118Alsmark, Anna, (1999) "Humanisterna 90-talets ekonomer?", Ciceron, 1999, 1, s. 3. 
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är lösta, och så länge som de förblir olösta kommer vi fortsätta att ha debatter liknande den på 

Gotland där människor med olika grundvärderingar talar förbi varandra. 

Uppsatsens sista kapitel kommer att undersöka huruvida denna oro som presenterats av 

folkbibliotekets brukare via tidningsdebatten även gäller för de biblioteksanställda i Visby. 
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Det professionella fältets attityder till Bibliotekscentrum 

I det föregående kapitlet undersöktes brukarnas syn på Bibliotekscentrum. Av undersökningen 

framkom att många av folkbibliotekets brukare var oroade över att Bibliotekscentrum 

kommer innebära att folkbiblioteket förändras och förlorar sin ideologiska prägel. 

Den fortsatta undersökningsdelen kommer att behandla det professionella fältets attityder 

till Bibliotekscentrum.119 Audunson menar att man kan förvänta sig att det professionella 

fältet motsätter sig förändringar initierade av den politiska och sociala omgivningen som står i 

konflikt med etablerade normer och standarder av folkbiblioteksvara.120 I denna del av 

undersökningen kommer detta förhållande att undersökas. Strider förslaget om 

Bibliotekscentrum mot de normer som finns inom folkbiblioteksinstitutionen så mycket att 

det föranleder det professionella fältet att ställa sig tveksamt till förslaget? För att utreda det 

professionella fältets attityder till Bibliotekscentrum har en enkätundersökning genomförts.121 

Undersökningen har riktats till bibliotekarier och biblioteksassistenter anställda vid 

stadsbibliotekets huvudavdelning och högskolebiblioteket.122  

En skillnad mellan analysen av tidningsdebatten och enkätundersökningen är att de 

spänner över olika tidsintervall. Den undersökta tidningsdebatten pågick från våren 1998 till 

hösten 1999. Enkätundersökningen till personalgrupperna genomfördes från februari till mars 

år 2000. Enkätundersökningen genomfördes tidsmässigt efter att alla beslut om 

Bibliotekscentrum hade tagits och arbetet med det nya biblioteket redan påbörjats. Om 

enkätundersökningen gjorts mitt under debatten kunde svaren blivit annorlunda. För att 

undersöka om själva beslutet att integrera biblioteken påverkat det professionella fältet, 

tillfrågades informanterna om deras inställning till Bibliotekscentrum förändrats efter att det 

definitiva beslutet tagits. Det stora flertalet anger att de inte ändrat uppfattning sedan beslutet 

var taget, medan ett fåtal anger att de har blivit mer positiva efter beslutet.123  

                                                 
119 I denna undersökning betraktas både bibliotekarier och biblioteksassistenter som tillhörande det 

professionella fältet. Det finns ingen anledning att särskilja de olika kategorierna eftersom de flesta 
biblioteksassistenterna har haft en anställningstid på över tjugo år. Det finns ingen synbar skillnad mellan 
biblioteksassistenternas och bibliotekariernas attityder till Bibliotekscentrum. Därför kommer det i 
undersökningen inte refereras till bibliotekarier eller biblioteksassistenter utan till de olika personalgrupperna. 

120 Audunson, Ragnar, (1995) "The call for institutional leaderschip: the processes of change in public 
libraries - a comparative project." Bibliotekforskning 1995:1, s. 27. 

121 Enkäten medföljer uppsatsen som bilaga 1. Som inspirationskälla för enkäten har Audunsons 
enkätundersökning i hans avhandling fungerat. Vissa frågor är direkt hämtade ur Audunsons undersökning.  

122 Den stora majoriteten av Stadsbibliotekets personal är kvinnor i åldrarna 51-65 år. Även på 
högskolebiblioteket är de flesta i personalen kvinnor, men medelåldern bland personalen är betydligt lägre än på 
Stadsbiblioteket. 

123 Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 17. 
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Trots att frågor om attityder kring Bibliotekscentrum har en känslig karaktär är 

svarsfrekvensen relativt bra, 88 % av de tillfrågade informanterna har besvarat enkäten. 

Högskolebibliotekets personal har en svarsfrekvens på 88 % och stadsbibliotekets personal på 

88 %. Enkätundersökningen var från början tänkt att utföras med webb-enkäter, men eftersom 

all personal på stadsbiblioteket inte har e-postadresser har enkäter även distribuerats genom 

vanlig post. Svarsfrekvensen för webb-enkäterna är något högre ( 95 %) än post-enkäterna (77 

%). 

Ett av huvudmålen med enkätundersökningen är att undersöka personalens inställning till 

Bibliotekscentrum när de först hörde talas om förslaget. På frågan: "Första gången du hörde 

talas om planerna kring Bibliotekscentrum hur var din inställning till det då?" utföll svaren på 

detta vis:  

 

Tabell 1. Bibliotekspersonalens attityder till Bibliotekscentrum, redovisade i absoluta tal.  

 Stadsbiblioteket Högskolebiblioteket Totalt 

Mycket positiv 5 1 6 

Positiv 10 5 15 

Osäker 3 1 4 

Skeptisk 3 0 3 

Mycket skeptisk 1 0 1 

Totalt 22 7 29 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 14. 

 

Personalgruppernas inställning till Bibliotekscentrum verkar betydligt mer positiv än 

brukarnas. Majoriteten på såväl stadsbiblioteket som högskolebiblioteket fann planerna på 

Bibliotekscentrum positiva när de först hörde talas om projektet.  

Det bör noteras att det var betydligt fler av personalen på stadsbiblioteket som var osäkra 

till projektet, samt även negativt inställda till det. Men det var även fler på stadsbiblioteket 

som var mycket positiva till det. På högskolebiblioteket var det endast en som sa sig vara 

osäker till projektet. Att fler av stadsbibliotekets personal skulle vara negativt inställd till 

projektet än högskolebibliotekets personal var väntat. I Change processes in public libraries 

diskuterar Audunson orsaker till motstånd till reformer och skriver att ett motstånd mot dem 

ofta bottnar i att de kommer från utsidan av det organisatoriska och professionella fältet. 

Motstånd och avvisande kan förväntas om uppfattningen från den professionella gruppen är 
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att förändringen är baserad på utomfältliga normer.124 Förslaget om Bibliotekscentrum kan 

inte sägas komma från utsidan av det professionella fältet. I ett föredrag av riksbibliotekarien 

Tomas Lidman under rubriken "Folkbibliotek och forskningsbibliotek - en gemensam kraft" 

berättade han om den 20 år långa arbetsprocess som ligger bakom det integrerade folk- och 

högskolebiblioteket.125 Närmandet mellan folk- och forskningsbibliotek är något som 

diskuterats inom det professionella fältet under en lång tid. Rent praktiskt är det 

länsbibliotekarien på Gotland, Barbro Ejendal, som arbetat med projektet i samarbete med 

bibliotekscheferna på de berörda biblioteken. 

Man skulle däremot kunna se det som att förslaget kommer från utsidan av det 

organisatoriska fältet. Folk- och högskolebiblioteket har som tidigare påvisats hittills 

betraktats som två skilda organisatoriska fält som legitimeras utifrån skilda grunder. Det var 

staten i form av högskolan som erbjöd det kommunalt styrda biblioteket ett samarbete. De 

utredningar som tidigare gjorts om biblioteksförsörjningen på Gotland har inte nämnvärt 

inkluderat stadsbiblioteket utan varit helt inriktade på den vetenskapliga 

litteraturförsörjningen. Utifrån dessa förutsättningar är det en naturlig reaktion att fler från 

stadsbiblioteket är skeptiska till förslaget än de från högskolebiblioteket. I enlighet med 

Audunsons teori skulle man kunna förutsätta att än fler från stadsbiblioteket vore kritiska mot 

förslaget eftersom det kommer från utsidan av folkbiblioteksorganisationen. En förklaring till 

att Audunsons teori inte stämmer in på Gotland går att finna i de faktiska förutsättningarna för 

biblioteksplanerna, men den går även att finna i den pågående förändringen av 

folkbiblioteksinstitutionen i Sverige.  

I Program för Bibliotekscentrum påtalas att så gott som all personal från stads- och 

högskolebiblioteket varit med i arbetet att ta fram biblioteksprogrammet.126 Att få personalen 

att aktivt delta i diskussionerna är förmodligen en mycket viktig förutsättning för att lyckas 

med biblioteksprojektet. Sammenslåning av bibliotek från Riksbibliotektjenesten i Oslo är en 

av få skrifter som utreder olika modeller för bibliotekssammanslagningar. Författarna har 

analyserat vilka konsekvenser en sammanslagning kan få. De har lagt en speciell tyngdpunkt 

vid konsekvenser för de involverade personalgrupperna. I skriften påpekar de att en lyckad 

sammanslagning är till stor del beroende av att personalen har gjort sammanslagningsidén till 

sin. Personalen bör känna att sammanslagningen blir en förbättring för dem och deras arbete 

samt att de kan ge bättre service och det arbete de har lagt ned blir värdesatt och byggs vidare 

                                                 
124Audunson, (1996) s. 23. 
125Alsmark, Anna, (1999) "Visby", Ciceron, 1999:2. 
126Program för Bibliotekscentrum, under rubriken "Inledning". 
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på. Författarna menar att motiveringen av personalgrupperna är minst lika viktig som 

katalogsammanslagningar för att nå ett lyckat resultat.127  

För att utreda om personalen vid de olika biblioteken i Visby känt sig delaktig i 

biblioteksplanerna tillfrågades personalen hur de har upplevt sina möjligheter att delta i 

diskussionen kring utformandet av Bibliotekscentrum. Det bör påpekas att frågan inte har 

gällt huruvida förslaget om Bibliotekscentrum skall verkställas eller inte, vilket ligger helt 

utanför personalgruppernas beslutsmöjligheter. 

 

Tabell 2. Personalens syn på möjligheten att delta i diskussionen kring utformandet av 

Bibliotekscentrum, redovisad i absoluta tal. 

 Stadsbiblioteket Högskolebiblioteket Totalt 

Omfattande medverkan 12  5 17 

Låg medverkan 8 2 10 

Ingen medverkan 1 0 1 

Ej svar 1 0 1 

Totalt 22 7 29 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 28. 

 

Ledningsgruppen för det integrerade biblioteket verkar ha lyckats med att få båda 

personalgrupperna att delta i diskussionerna kring Bibliotekscentrums utformning. En tydlig 

majoritet från de båda biblioteken anser att de har haft möjlighet till en omfattande medverkan 

i diskussionerna. Det är endast en informant från stadsbiblioteket som har valt 

svarsalternativet ingen medverkan. Med tanke på utfallet av de övriga svaren kan man 

förmoda att detta har varit ett egenhändigt val från personen i fråga. Att personalgrupperna 

varit med och arbetat med planerna kring Bibliotekscentrum har förmodligen påverkat 

attityderna till Bibliotekscentrum på ett positivt sätt. Eftersom personalen varit med om 

planeringen av det nya biblioteket har de förmodligen en upplevelse av att förslaget kommer 

inifrån det organisatoriska fältet.  

Ett annat sätt att mäta personalens attityder till Bibliotekscentrum är att undersöka vilka 

förväntningar de har på sin framtida arbetssituation. I enkäten har personalgrupperna fått 

markera hur de tror att deras personliga arbetssituation kommer att förändras i och med 

                                                 
127 Kårdal, Kirsten, (1990) Sammenslåning av bibliotek: konsekvenser og gjennomförningsforslag, Skrifter 

fra Riksbibliotektjenesten, Nr. 48, Oslo, s. 27. 
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sammanslagningen. De faktorer i den personliga arbetssituationen som undersökts är: 

arbetsbördan, krav på yrkesmässig kompetens, yrkesmässig tillfredsställelse och yrkesstatus. 

 

Tabell 3:1. Personalen på stadsbibliotekets syn på hur deras personliga arbetssituation 

kommer att förändras med sammanslagningen av biblioteken, redovisad i absoluta tal. 

 Arbetsbörda Yrkeskompetens Yrkesmässig 
tillfredsställelse 

Yrkesstatus 

Öka 15 18 8 8 

Vara oförändrad 6 4 11 12 

Minska 1 0 2 2 

Ej svar 0 0 1 0 

Totalt 22 22 22 22 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 26. 

 

På stadsbiblioteket tror en majoritet av personalen att deras arbetsbörda kommer att öka, men 

de tror samtidigt att deras yrkeskompetens kommer att öka. I frågan om den yrkesmässiga 

tillfredsställelsen tror den största delen av personalen att den kommer att vara oförändrad eller 

öka. Nästan exakt samma bild kan man se i frågan gällande deras syn på yrkesstatusens 

utveckling. På stadsbiblioteket är det endast två personer som tror att deras yrkesmässiga 

tillfredsställelse samt yrkesstatus kommer att minska. Även om de flesta tror att arbetsbördan 

kommer att öka verkar det kompenseras med en ökad kompetens och yrkesmässig 

tillfredsställelse. Ur ett helhetsperspektiv verkar stadsbibliotekets personal ha en god tilltro till 

sin framtida arbetssituation. 

 

Tabell 3:2. Personalen på högskolebibliotekets syn på hur deras personliga arbetssituation 

kommer att förändras med sammanslagningen av biblioteken, redovisad i absoluta tal. 

 Arbetsbörda Yrkeskompetens Yrkesmässig 
tillfredsställelse 

Yrkesstatus 

Öka 4 7 4 2 

Vara oförändrad 2 0 3 4 

Minska 1 0 0 0 

Ej svar 0 0 0 1 

Alla 7 7 7 7 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 26. 
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Även majoriteten av högskolebibliotekets personal tror att arbetsbördan kommer att öka. Att 

personalgrupperna tror att arbetsbördan kommer att öka beror förmodligen på att det har 

aviserats att Bibliotekscentrum inte kommer att få någon nyanställd personal. Alla 

informanter på högskolebiblioteket tror att yrkeskompetensen kommer att öka och mer än 

hälften tror samtidigt att den yrkesmässiga tillfredsställelsen kommer att öka. De flesta tror att 

den yrkesmässiga statusen kommer att förbli oförändrad. Det är ingen större skillnad på synen 

på hur den personliga arbetssituationen kommer att förändras mellan de olika biblioteken. 

Den enda skillnad som är värd att notera är att det, som även framkom i de direkta attityderna 

till Bibliotekscentrum, finns några på stadsbiblioteket som är direkt negativt inställda till 

biblioteksprojektet.  

För att få en mer heltäckande bild av hur personalgrupperna förväntar sig sin kommande 

arbetssituation efterfrågades i enkäten deras syn på sin arbetssituation i ett 

förändringsperspektiv. 

Tabell 4. Personalgruppernas syn på hur arbetssituationen kommer att förändras efter 
sammanslagningen, redovisad i absoluta tal. 

 Stadsbiblioteket Högskolebiblioteket Totalt 

Obetydligt 13 5 18 

Inte alls 0 0 0 

Fundamentalt 9 1 10 

Ej svar 0 1 1 

Totalt 22 7 29 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 24. 

 

I svaren på denna fråga råder det en större diskrepans mellan de olika biblioteken än vad det 

gjorde när olika aspekter av arbetssituationen undersöktes. Ingen av informanterna trodde att 

arbetssituationen skulle förbli som den tidigare varit, men majoriteten på de båda biblioteken 

trodde att det skulle bli en obetydlig förändring. Den stora skillnaden mellan biblioteken 

ligger i att en stor grupp från stadsbiblioteket tror att deras arbetssituation fundamentalt 

kommer att förändras medan endast en från högskolebiblioteket har denna åsikt.128 Denna 

skillnad i synen på förändringen mellan personalgrupperna på biblioteken ligger förmodligen i 

att stadsbiblioteket kommer att flyttas till högskolans område. Ett nytt integrerat bibliotek 
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kommer att byggas men byggnationen sker ändå i samband med utbyggnaden av högskolan. 

Förmodligen finns det en känsla hos stadsbibliotekspersonalen att den flyttar in i högskolans 

bibliotek. Dock bör det poängteras att den flyttar in som en jämbördig partner. 

Den fråga som mest debatterades i tidningarna var det nya bibliotekets placering och om 

denna placering negativt skulle påverka tillgängligheten för folkbibliotekets användare. I 

debatten framfördes det att den nya placeringen skulle innebära ett brott mot 

folkbibliotekstanken, i vilken det inbegrips att folkbiblioteket skall vara placerat där 

människor rör sig. I enkäten tillfrågades informanterna om deras syn på bibliotekets placering 

i förhållande till tillgängligheten för användarna. På frågan: "Det främsta argumentet mot 

Bibliotekscentrum har varit dess placering vid Almedalen. Tror du att placeringen vid 

Almedalen kommer att hindra människor från att besöka biblioteket?" utföll svaren på detta 

vis:  

 

Tabell 5. Bibliotekspersonalens syn på Bibliotekscentrums placering och tillgänglighet för 

besökarna, redovisad i absoluta tal. 

 Stadsbiblioteket Högskolebiblioteket Totalt 

Ja 17 3 20 

Nej 3 4 7 

Ej svar 2 0 2 

Totalt 22 7 29 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 18. 

 

Utfallet av svaren på denna fråga visar tydligt att personalen vid stadsbiblioteket ser 

placeringen som ett problem. Även nästan hälften av högskolebibliotekets personal ser 

placeringen som ett problem för folkbibliotekets brukare. För att kunna förstå att personalen 

trots att de ser placeringen som ett hinder är positiva till planerna på Bibliotekscentrum måste, 

man se till de aktuella förutsättningarna för förslaget. Den valmöjlighet som politikerna i 

kommunen ställdes inför var att antingen satsa på ett nytt integrerat bibliotek som även ger 

stadsbiblioteket nya men mindre centrala lokaler eller låta stadsbiblioteket vara kvar i centralt 

placerade men dåliga lokaler. På grund av protesterna från allmänheten utreddes snabbt ett 

förslag om att bygga på en våning på det befintliga huset där stadsbiblioteket ligger. Detta 

                                                                                                                                                         
128 Man kan diskutera om man möjligtvis fått en annan svarsbild om fler svarsalternativ givits i enkäten. Det 

undersökningen dock visar är att alla tror att de kommer att få en förändrad arbetssituation. 
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förslag skulle ha löst behovet av större lokaler, men knappast behovet av ändamålsenliga 

sådana. Förslaget sågs aldrig av politikerna som något möjligt alternativ. Bibliotekspersonalen 

drev inte heller denna fråga i någon större utsträckning. 

Som tidigare påvisats kan man hänföra såväl bibliotekets placering som dess utformning 

till centrala idéer inom folkbibliotekstanken. Majoriteten av personalen på stadsbiblioteket är 

positiv till Bibliotekscentrum trots att de samtidigt menar att det blir mindre tillgängligt för 

stadsbibliotekets brukare. En viktig faktor till att personalen är så positiv till förslaget ligger 

förmodligen i att den i dagsläget har lokaler som inte alls är anpassade till deras verksamhet. 

Hade kommunen avböjt förslaget från högskolan hade förmodligen Stadsbiblioteket blivit 

kvar i sina gamla lokaler inom oöverskådlig framtid. En tydlig bild av hur dåliga lokaler 

stadsbiblioteket är placerat i finner man i en av informanternas fria svar: 

Jag vill ha ett nytt bibliotek därför: vårt stadsbibl är trångt, dålig luft, 8våningar - plan!! Ej 
handikappvänligt - 2 hissar för att ta sig runt med rullstol. Svårarbetat mkt hissåkande till två 
magasin!!! Mkt spring i trappor.129  

Personalen på stadsbiblioteket är till skillnad mot användarna beredda att ta mindre centralt 

placerade lokaler för att kunna få ändamålsenliga sådana. En av informanterna påpekar att 

tillgängligheten är något som politikerna får lov att lösa. Hon är positiv till förslaget under 

förutsättning att politikerna satsar på tillgängligheten genom gratis buss och säker cykelväg 

till det nya biblioteket.130 Här finns ett problem med hela debatten kring Bibliotekscentrum. 

Det har aldrig presenterats en helhetslösning där även kommunikationerna till biblioteket har 

varit inkluderade. I Bibliotekscentrum - förslag till genomförande skriver ledningsgruppen för 

projektet att lokaliseringen måste kombineras med åtgärder för att underlätta tillgängligheten. 

Det påpekas dock att dessa frågor ligger utanför ledningsgruppens egentliga ansvar, men 

frågan bör tas på allvar eftersom den debatterats så mycket i lokalpressen. Senare i förslaget 

skriver ledningsgruppen åter att det inte är gruppens uppgift, men samtidigt påpekar den att 

täta turer med kollektivtrafiken är en viktig förutsättning för att besök på biblioteket skall 

kunna ske bekvämt och spontant.131 Det är givetvis inte ledningsgruppens uppgift att lösa 

kommunikationerna till biblioteket. Ledningsgruppen borde dock ha förmått kommunen att 

presentera en rimlig plan för hur kommunikationerna till området i framtiden kommer att 

lösas. Förmodligen tror merparten av den personal som är positivt inställd till 

Bibliotekscentrum att kommunikationsfrågan kommer att lösas. Men löses inte denna fråga 

innan invigningsdagen är det risk att det nya biblioteket redan från början kommer att få en 

                                                 
129Enkät nr. 27, fråga 32. 
130Enkät nr. 1, fråga 32. 
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stämpel av otillgänglighet. Hade kommunen i samband med presentationen av 

biblioteksprojektet även presenterat en lösning av kommunikationerna till biblioteket hade 

man förmodligen kunnat undvika en del av den infekterade debatten om bibliotekets 

placering. 

En annan fråga av ideologisk art som framfördes av motståndarna till 

bibliotekssammanslagningen var att Bibliotekscentrum skulle innebära ett hot mot 

folkbildningstraditionen inom folkbiblioteket. Personalgrupperna på biblioteken fick i enkäten 

redovisa sin syn på detta förhållande. På frågan om de tror att ett integrerat folk- och 

högskolebibliotek hotar folkbildningstraditionen vid folkbiblioteket utföll svaren på följande 

sätt: 

Tabell 6. Bibliotekspersonalens syn på om ett sammanslaget folk- och högskolebibliotek hotar 
folkbildningstraditionen vid folkbiblioteket, redovisad i absoluta tal.  

 Stadsbiblioteket Högskolebiblioteket Total 

Ja 4 0 4 

Nej 17 7 24 

Ej svar 1 0 1 

Total 22 7 29 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 19. 

  

Inte heller i denna fråga stämmer användarnas farhågor överens med vad det professionella 

fältet anser. Det är endast ett fåtal av personalen på stadsbiblioteket som tror att 

sammanslagningen hotar folkbildningstraditionen vid folkbiblioteket. Den övergripande 

majoriteten av personalen finner inget sådant hot. Hade man kommit med detta förslag för 

trettio år sedan hade förmodligen mycket fler informanter sett Bibliotekscentrum som ett hot 

mot folkbildningen. Detta förhållande bekräftar Vestheims synsätt att det har skett en 

förändring inom folkbiblioteksinstitutionens syn på folkbildning. Förmodligen kan man 

förklara denna förändring utifrån en förändrad yrkesidentitet. 

Biblioteksforskaren Peter Enström menar att det finns olika uppfattningar när det gäller 

folkbibliotekets uppgifter. Hos personalen kan man urskilja en rad olika identiteter. Enligt 

Enström växer dessa identiteter upp i samklang med det omgivande samhället. Faktorer som 

påverkar biblioteksidentiteterna är den samtida debatten, "strömningar i samhället, inre 

                                                                                                                                                         
131 Bibliotekscentrum - förslag till genomförande, under rubriken "Övriga beslutsunderlag". 
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utvecklingsbehov, traditioner och biblioteksutbildning".132 Han menar att dessa identiteter är 

byggstenar som institutioner byggs av. Enström påpekar vidare att förändringar på 

folkbibliotek går att relatera till förändrade identitetsuppfattningar hos de yrkesverksamma. 

Dessa identitetsuppfattningar är i sin tur förankrade i institutionella former. Hur förändringens 

karaktär blir bestäms i viss utsträckning av dessa identitetsuppfattningar och normer.133 För att 

undersöka vilka roller som bibliotekspersonalen vid de båda biblioteken finner viktiga för 

folkbibliotekets framtida utveckling frågades informanterna om vilken roll de anser man i 

framtiden måste prioritera. 

 

Tabell 7 . Personalgruppernas syn på vilken roll som bör prioriteras för att folkbiblioteket 

skall överleva som en livskraftig institution, redovisad i absoluta tal. 

 Stadsbiblioteket Högskolebiblioteket Totalt 

Kulturförmedlare 2 1 3 

Informationsförmedlare 9 3 12 

Fritidsläsning 0 0 0 

Sociala rollen 0 0 0 

Folkbildning 3 2 5 

Underhållning 0 0 0 

Ej svar 8134 1 9 

Totalt 22 7 29 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 29. 

 

Den roll som det stora flertalet väljer att prioritera är informationsförmedlarens, medan 

rollerna som folkbildare och kulturförmedlare kommer mera i skymundan. De andra 

föreslagna rollerna har helt lämnats utan svar. Svarsutfallet på denna fråga verkar bekräfta det 

synsätt Maj Klasson framför i skriften Folkbildning och bibliotek? Klasson menar att dagens 

bibliotekarie mera identifierar sig som informationsförmedlare än som folkbildare. Hon frågar 

                                                 
132 Enström, (1995) s. 210. 
133 Enström, (1995) s. 210. 
134 Alla på stadsbiblioteket som hamnat under kategorien ej svar, har svarat på frågan men missuppfattat 

frågeställningen. I frågan ber jag dem svara på vilken av rollerna som bör prioriteras, men alla dessa har lämnat 
fler än ett svarsalternativ. Jag borde ha varit mer tydlig i att de endast skulle kryssa för ett svarsalternativ. I den 
webb- baserade enkäten fanns det bara möjlighet att avge ett svar. De flesta som har kryssat för flera alternativ 
har just kryssat för de roller som fått de flesta svaren i undersökningen: informationsförmedlare, 
kulturförmedlare och folkbildning. 
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sig om detta kan vara beroende av yrkets professionalisering. Men hon påpekar samtidigt att 

bibliotekarierna tidigare ofta var rörelseanknutna medan de i dag snarare är tjänsteutövare.135 

Den danske biblioteksforskaren Anders Ørom har studerat bibliotekariernas 

identitetsuppfattningar i förhållande till det omgivande samhället. Ørom beskriver den 

förändringsprocess som bibliotekariernas yrkesidentitet genomgått. Tidigare var större delen 

av bibliotekariekåren värdemässigt orienterad mot allmänbildningskulturen och det 

institutionellt erkända vetandet. Den centrala uppgiften var att vara kultur- och 

kunskapsförmedlare till den vanliga brukaren. Ørom menar att denna yrkesidentitet ser den 

intellektuella och kommunikativa sidan av arbetet som det absolut viktigaste. Denna identitet 

har sitt ursprung i folkbildningstraditionen. Enligt Ørom har det i och med den tekniska 

utvecklingen i samhället kommit fram en ny yrkesidentitet för bibliotekarierna – 

informationsförmedlarens. I och med införandet av den nya informationsteknologin har det 

ställts nya kvalifikationskrav på bibliotekarierna, som till exempel att behärska hård- och 

mjukvara i en konstant utveckling. De värden som här utvecklats skiljer sig radikalt från de 

traditionella bibliotekarievärdena. Värdena har förskjutits från innehållsorientering till 

teknologisk orientering. Ett centralt värde i informationsförmedlaridentiteten är att snabbt och 

effektivt kunna göra information tillgänglig. Ørom menar att denna identitet först utvecklats 

utanför folkbiblioteken men på senare år har fått genomslagskraft där beroende på ändrade 

politiska villkor, nya funktionsområden och prioriteringar. De nya yrkesidentiteterna och 

yrkesvärdena har enligt Ørom slagit igenom på folkbiblioteken och detta har uppmuntrats, och 

till och med krävts, från politisk sida. Det är det teknologibaserade informationsarbetet som 

enligt Ørom har vind i seglen.136 

Det syns förhållandevis väl att utvecklingstendenserna i samhället de senaste decennierna 

även påverkat de biblioteksanställda. I Visby syns en tydlig förskjutning från folkbildar- och 

kulturförmedlaridentiteten mot informationsförmedlaridentiteten. Hade en undersökning om 

folkbibliotekariers yrkesidentiteter gjorts för tjugo år sedan hade förmodligen få valt 

informationsförmedlaridentiteten. 

Det verkar som om Vestheims teorier om att systemperspektivet har blivit mer och mer 

styrande inom folkbibliotekspolitiken stämmer. Vestheim säger att folkbildningsarbetet mer 

har omformats till att inbegripa kompetensgivande vuxenutbildning till skillnad från den 

tidigare synen på begreppet då folkbildning sågs som den formella utbildningens motpol. Det 

                                                 
135 Klasson, Maj, (1997) "Inledning", Folkbildning och bibliotek?, s. 8. 
136 Ørom, Anders, (1993) "Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och arbetsorganisation", 

Biblioteksbladet 1993:8, s. 228-231. 



 57 

finns en ny syn på bildning i dagens samhälle. Från politiskt håll betonas vikten av samhällets 

behov av välutbildade människor vilka är i ett ständigt behov av utbildning och 

kompetensutveckling. Dessa välutbildade människor skall bidraga till att utveckla samhället. 

Utbildning, kompetensutveckling och livslångt lärande är uttryck för de formella 

utbildningssatsningarna som samhället idag initierar. Att det har skett en förändring i synen på 

folkbildning inom folkbiblioteksinstitutionen syns inte minst i SAB:s diskussioner om 

begreppet folkbildning. Inom SAB har en grupp arbetat med hur organisationen skall 

behandla begreppet folkbildning. Den har i samklang med Angela Zetterlund kommit fram till 

att begreppet för med sig uppfattningar om innebörd och värde "som inte grundar sig i 

forskning utan grundar sig på erfarenhet, emotion, tradition eller ideologi."137 Gruppen menar 

att förändringarna i samhället även måste medföra en begreppsförändring. Så här beskriver 

gruppen hur den tycker att biblioteken skall förhålla sig till den kunskapssökande människan: 

För biblioteket är det självklart att utgå från människans perspektiv och stödja den lärande 
människan perspektiv oavsett om den bildningsgång hon vandrar är en formell utbildning eller ett 
självständigt sökande. Var och en kan efter egen uppfattning kalla detta som människor gör för 
fortbildning, utbildning eller lärande, men bibliotekens uppgift är som den alltid varit att stödja 
den lärande människan.138 

Senare i artikeln påpekas att det är föga konstruktivt att fastna i en diskussion om olika 

tolkningar av olika begrepp kombinerat med vad bibliotek borde göra. Artikeln avslutas med 

en direkt uppmaning till läsarna: "Människor idag lär och måste lära i allt högre grad och 

bibliotekens uppgift är att stödja den lärande människan!"139  

Denna syn att släppa på de klara distinktionerna mellan folkbildning och den formella 

utbildningen är något som förespråkarna till Bibliotekscentrum använt sig av i debatten. Ett av 

deras argument för sammanslagningen har varit att de olika bibliotekens målgrupper i och 

med det livslånga lärandet har närmat sig varandra. Folkbiblioteket har under de senaste 

årtiondena satts under stor press från den formella utbildningen, en stor del av användarna på 

folkbiblioteket har kommit från den formella utbildningen. Detta har inte minst varit en 

verklighet för Visby stadsbibliotek. Förmodligen har detta bidragit till en förändrad 

yrkesidentitet eftersom en betydande del av arbetet varit hjälp med informationssökning åt 

studerande från olika nivåer. I Program för Bibliotekscentrum hänvisas till en 

användarundersökning från Göteborgs universitet som undersökt brukarnas syn på 

folkbibliotekens viktigaste uppgifter. Ur undersökningen framgår att brukarna ser 

                                                 
137 "Folkbildning", Biblioteksbladet, 2000:2, s. 26. 
138 "Folkbildning", Biblioteksbladet, 2000:2, s. 26. 
139 "Folkbildning", Biblioteksbladet, 2000:2, s. 26. 
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folkbibliotekets viktigaste uppgift som att stödja den formella utbildningen.140 Resultatet av 

undersökningen från Göteborgs universitet strider markant mot vad som framkommit i 

tidningsdebatten om Bibliotekscentrum. Det man förmodligen kan läsa ut av resultatet av 

denna undersökning är att stadsbiblioteket har många studenter som sina användare. Med den 

utveckling som har skett är det naturligt att de studerande även blir en målgrupp för 

folkbiblioteket. Folkbiblioteket genomgår en förändringsprocess och nya normer och 

värderingar förs in. Men detta behöver samtidigt inte innebära att de gamla idealen försvinner. 

Bibliotekscentrum kan bli ett exempel på ett bibliotek där folkbibliotekets ideologiska bas 

förenas med ett arbete med den formella utbildningen.  

Som det har framgått av tidningsdebatten finns det en rädsla att folkbiblioteket i och med 

Bibliotekscentrum kommer att förlora sin tidigare roll av politisk institution med mål som till 

exempel demokratisk tillgång till kultur och kunskap. Bibliotekspersonalen har tillfrågats om 

de anser att bibliotekets politiska roll även i framtiden kommer att vara central eller om 

biblioteken måste omdefiniera sin traditionella politiska roll. Svaren på denna fråga visar på 

en näst intill total enighet bland de biblioteksanställda. Alla förutom en anser att 

folkbiblioteket även i framtiden måste knyta an till politiska värderingar som folkbildning och 

jämlik tillgång till kultur och kunskap.141 Denna inställning från bibliotekspersonalen är ett 

tydligt tecken på att den inte är beredd att släppa de ideal som varit knutna till folkbiblioteket 

trots att det slås samman med högskolebiblioteket. Det har skett en förskjutning i de 

biblioteksanställdas identitet från folkbildaridentiteten till en informationsförmedlaridentitet. 

Men denna identitetsförskjutning verkar ändå inte ha påverkat de biblioteksanställdas ideal. 

De står fortfarande fast förankrade i uppfattningen att folkbiblioteket måste knyta an till sina 

grundläggande ideal. 

 I tidningsdebatten framfördes det åsikter att Bibliotekscentrum främst borde betraktas 

som en ekonomisk besparing på folkbibliotekssektorn. I enkäten fick informanterna bemöta 

denna frågeställning. 

                                                 
140 Program för Bibliotekscentrum, under rubriken "Besökarnas syn på folkbibliotekens viktigaste 

uppgifter". 
141 Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 30. Informanten som avviker från de andra har 

ej svarat på frågan och får räknas som ett internt bortfall. 
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Tabell 7. Bibliotekspersonalens syn på om Bibliotekscentrum skall betraktas som en 
ekonomisk nedskärning på folkbibliotekssektorn, redovisad i absoluta tal. 

 Stadsbiblioteket Högskolebiblioteket Totalt 

Ja 3 3 6 

Nej 17 4 21 

Ej svar 2 0 2 

Totalt 22 7 29 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 22. 

 

Som framgår av tabellen är det endast ett fåtal som anser att man främst bör betrakta 

Bibliotekscentrum som en ekonomisk nedskärning på folkbibliotekssektorn. Det är dock 

anmärkningsvärt att nästan hälften av personalen på högskolebiblioteket svarar jakande på 

denna fråga. I enkäten fick de som svarade nej på frågan möjlighet att med fria ord beskriva 

hur de tycker att man främst bör betrakta Bibliotekscentrum. I tidningsdebatten fanns flera 

som framhöll att Bibliotekscentrum var en eftergift från kommunen till högskolan. Denna 

åsikt var inte speciellt framträdande i det professionella fältet. Tre personer har svarat att man 

främst borde betrakta Bibliotekscentrum som en eftergift från kommunen gentemot 

högskolan. De menar att det är ett sätt att tillmötesgå högskolans behov och önskemål på 

bekostnad av folkbibliotekets användare.142 Den stora majoriteten av personalen beskriver 

dock Bibliotekscentrum med positiva ordalag.  

En informant från stadsbiblioteket skriver att Bibliotekscentrum bör betraktas som en 

satsning på det kommunala folkbiblioteket.143 En klar majoritet av informanterna anser att 

Bibliotekscentrum är ett sätt att bättre utnyttja de gemensamma resurserna. Att ha biblioteken 

i en gemensam organisation ger bättre biblioteksservice för båda bibliotekens målgrupper än 

vad separata organisationer skulle kunna ge. 

Det finns fyra informanter som menar att Bibliotekscentrum bör betraktas som ett led i 

samhällsutvecklingen. De använder samma argumentation som förespråkarna till 

Bibliotekscentrum använde i tidningsdebatten: att det nya biblioteket blir ett bibliotek för 

framtiden. En av informanterna från stadsbiblioteket påpekar att även biblioteksvärlden måste 

                                                 
142 Enkät nr. 4, 17, 28 fråga 22 B. 
143 Enkät nr. 15 fråga 22 B. 
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vara i tiden.144 En annan informant från högskolebiblioteket menar att 

bibliotekssammanslagningen är ett svar på samhällsutvecklingen där det krävs att allt fler 

människor skall ha allt högre utbildning. Hon menar att Bibliotekscentrum visar att klyftan 

mellan den service folk- och högskolebiblioteket skall ge inte längre är så stor.145 En 

informant från stadsbiblioteket menar att Bibliotekscentrum bör betraktas som ett framsteg 

inom biblioteksvärlden, att det är ett led inom en demokratiseringsprocessen i samhället.146 En 

förklaring till denna diskrepans mellan folkbibliotekets brukare och det professionella fältets 

syn på förändringen av folkbiblioteket kan man finna hos Vestheim. Vestheim menar att i en 

tid av samhällelig förändring blir samhällets institutioner satta under press. Denna press kan 

både skapa ovisshet och förvirring. För folkbibliotekets brukare råder både förvirring och 

osäkerhet om hur deras bibliotek kommer att förändras vid en sammanslagning av 

biblioteken. Förmodligen är dessa känslor beroende av att ledningsgruppens aldrig bemött den 

ideologiska diskussion som efterfrågats från folkbibliotekets brukare. I biblioteksdebatten har 

det nya biblioteket endast motiverats utifrån nyttoargument. Som man kan uttyda av svaren 

från det professionella fältet råder det inte samma osäkerhet här utan man påpekar att 

förändringen av folkbiblioteket är ett led i den pågående samhällsomdaningen, men att denna 

även knyter an till folkbibliotekets ideologiska grund. Vestheim påpekar att förändringen inte 

bara behöver leda till något negativt utan att en förändringsprocess även kan leda till en 

situation med möjlighet till förnyelse, kreativitet och vitalisering både på det institutionella, 

organisatoriska som det individuella planet. Det verkar som om personalgrupperna till 

skillnad från folkbibliotekets brukare ser denna möjlighet till kreativitet och vitalisering i 

förändringen. Personalgrupperna är som tidigare påvisat helt klara med att folkbiblioteket 

även i framtiden kommer att knyta an till sin ideologiska identitet. 

I tidningsdebatten framfördes även frågor av mer praktisk natur om hur de olika 

målgrupperna skulle kunna fungera i samma bibliotek. Det fanns en oro att barn skulle störa 

studenterna samt att det skulle bli negativt för studenterna att allmänheten skulle konkurrera 

med dem om deras kurslitteratur. Det bör påpekas att dessa argument inte framförts av 

studenterna/forskarna utan att de varit argument från motståndarna till 

bibliotekssammanslagningen. Informanterna tillfrågades om de tror att det kommer att bli 

konkurrens mellan studenterna och allmänheten om böckerna samt om det kommer att bli 
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problem med att ha studenter/forskare i samma byggnad.147 Av svaren att döma finns ingen 

oro bland personalgrupperna om att dessa frågor kommer att ställa till problem. Även om 

problem av denna natur skulle uppstå är det frågor som man relativt enkelt kan lösa på 

praktisk väg. Det skulle vara svårare att komma till rätta med dessa problem om det varit 

användarna vid högskolebiblioteket som väckt dessa frågor. I så fall hade grunden till 

frågorna förmodligen legat i att studenterna inte ville ha allmänheten i sitt bibliotek och då 

skulle man även haft ett attitydproblem att bekämpa. 

Som framgår av det tidigare kapitlet har det varit en mycket intensiv tidningsdebatt om 

Bibliotekscentrum. Flera av enkätfrågorna till personalgrupperna är relaterade till 

tidningsdebatten. För en djupare förståelse av frågan är det intressant att veta hur 

personalgrupperna tagit till sig och påverkats av tidningsdebatten. För att undersöka detta 

tillfrågades de om deras inställning till Bibliotekscentrum påverkats av tidningsdebatten. 

Tabell 8. Personalgruppernas syn på om de blivit påverkade av tidningsdebatten, redovisad i 
absoluta tal.  

 Stadsbiblioteket Högskolebiblioteket Totalt 

Mer positiv 1 1 2 

Inte ändrat sig 16 6 22 

Mer skeptisk 4 0 4 

Ej svar 1 0 1 

Totalt 22 7 29 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 16. 

 

Även på denna fråga finns det en tydlig majoritet bland informanterna. Det stora flertalet 

känner inte att de har blivit påverkade av tidningsdebatten. Informanten från stadsbiblioteket 

som blivit mer positiv var tidigare osäker, medan informanten från högskolebiblioteket har 

gått från positiv till mer positiv. De som blivit mer skeptiska var tidigare positiva eller mycket 

positiva. Den stundtals infekterade tidningsdebatten verkar inte ha påverkat 

personalgrupperna på biblioteken i någon större utsträckning. Detta tyder på att den åsikt de 

haft om Bibliotekscentrum från början har varit så pass starkt förankrad att de inte har ändrat 

på den. Hade Bibliotekscentrum stridit så mycket mot folkbiblioteksidealen som flera av 

insändarskribenterna hävdat hade det professionella fältet omöjligt kunnat vara så positivt till 
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projektet som det av enkätundersökningen framkommit. Det är synd att ledningsgruppen inte 

tog användarnas oro på allvar och även försökt övertyga dem om att det nya biblioteket inte 

kommer att strida mot folkbibliotekets ideologiska grundsyn. Ett slående exempel på hur 

användarnas oro har betraktats är Tomas Lidmans uttalande vid invigningskonferensen för 

Sambiblioteket i Härnösand. Lidman sa att han var "förvånad över reaktionerna hos 

allmänheten, de var inte rationella argument utan snarare nostalgi där man mindes sitt 

barndoms bibliotek. "148 I debatten har det funnits sådana argument som Lidman refererar till, 

men vilket denna uppsats påvisar har det även funnits argument av ett helt annat slag. Hade 

ledningsgruppen för Bibliotekscentrum tagit folkbiblioteksanvändarnas oro på allvar och inte 

avfärdat dem som traditionalister och nostalgiker hade man även kunnat få med dem på sina 

planer. Men detta hade krävt att man vågat ta en ideologisk debatt och inte enbart framfört de 

ekonomiska aspekterna. 

Bibliotekssammanslagningen är ett faktum. Biblioteket har gått från planeringsstadiet till 

att börja byggas. Efter att beslutet togs i kommunfullmäktige har bibliotekens personalgrupper 

börjat att lära sig att arbeta tillsammans. Under våren 2000 genomgår personalgrupperna från 

de båda biblioteken en gemensam så kallad kvalitetsutbildning. I enkäten tillfrågades 

personalen om de trodde att det skulle uppstå samarbetsproblem mellan de olika bibliotekens 

personal efter sammanslagningen. 

Tabell 9 . Personalgruppernas syn på framtida samarbetsproblem, redovisad i absoluta tal.  

 Stadsbiblioteket Högskolebiblioteket Totalt 

Ja 8 2 10 

Nej 13 5 18 

Ej svar 1 0 1 

Totalt 22 7 29 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 25.  

 

Den största delen av personalgrupperna tror inte att det skall bli några samarbetsproblem 

mellan bibliotekens olika personalgrupper efter sammanslagningen. Men samtidigt tror cirka 

en tredjedel av personalen att samarbetsproblem kommer att uppstå. I enandet av 

personalgrupperna kommer deras skilda institutionella tillhörighet förmodligen att ställa till 

problem. Inom den institutionella teoribildningen menar man att normer och värderingar som 
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är upparbetade inom en institution på kort sikt är svåra att förändra. Både stadsbibliotekets 

och högskolebibliotekets personal har olika, sedan lång tid inarbetade, värderingar och normer 

för hur biblioteksarbete skall utföras. De har haft olika sätt att tänka, besluta och planera. 

Båda grupperna kommer att få jämka med sina sedan länge inarbetade rutiner. Förmodligen är 

det till exempel en stor skillnad i hur man har bedrivit referensarbete på de olika biblioteken. 

De anställda vid folkbiblioteket har förmodligen varit vana att hjälpa brukaren fullt ut med att 

fysiskt få tag på referensen medan högskolebibliotekets personal arbetat utifrån filosofin 

"hjälp till självhjälp". Det blir mycket viktigt att personalen i referensarbetet kommer att se till 

den specifika brukaren och inte bara arbeta på efter gamla mönster. Ett annat problem som 

kommer att byggas in i det nya biblioteket är att personalgrupperna även i fortsättningen 

kommer att ha olika arbetsgivare i form av stat och kommun. Det måste snabbt arbetas för att 

lönerna mellan de olika personalkategorierna utjämnas, men det finns även problem med de 

skilda avtalen som kommunalt och statligt anställda har. För att få det nya biblioteket att 

fungera väl måste bibliotekscheferna från de olika biblioteken samt den nytillträdde 

bibliotekschefen beakta dessa problem. Man bör inte förvänta sig att en 

bibliotekssammanslagning kommer att fungera helt efter rationella planer, man måste även 

räkna med att det finns icke-rationella dimensioner i organisations liv. Räknar man med dessa 

problem i förväg är det lättare att lösa de konflikter som kan uppstå. 

Både Audunson och Vestheim menar att de politiska förändringarna i samhället påverkat 

folkbiblioteket som institution. I enkäten tillfrågas informanterna om de anser att de politiska 

förändringarna i samhället får avgörande konsekvenser för folkbiblioteket eller om det i stort 

sätt kan arbeta vidare som förut. Informanterna fick välja mellan två olika påståenden: 

1. De politiska förändringarna får inga avgörande konsekvenser för folkbiblioteket. 

Folkbiblioteket kan i stort sätt arbeta som förut. 

De politiska förändringarna får avgörande konsekvenser för folkbiblioteket. Folkbiblioteket 

måste i hög grad förändra sig till följd av de politiska förändringarna. 
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Tabell 10. Personalgruppernas syn på om de politiska förändringarna får avgörande 

konsekvenser för folkbiblioteket, redovisad i absoluta tal. 

 Stadsbiblioteket Högskolebiblioteket Totalt 

Påstående 1 12 4 16 

Påstående 2 6 3 9 

Ej svar 4 0 4 

Totalt 22 7 29 

Källa: Enkätundersökning till biblioteksanställda i Visby, fråga 31. 

 

Den stora majoriteten på stadsbiblioteket anser att de politiska förändringarna inte får några 

avgörande konsekvenser utan att folkbiblioteket i stort sätt kan arbeta som förut. De som 

menar att de politiska förändringarna får avgörande konsekvenser för folkbiblioteket och 

därmed att det måste förändra sig fick möjlighet att beskriva hur de tycker att folkbiblioteket 

måste förändra sig. En av informanterna påpekar att det i det rådande politiska klimatet är 

ännu viktigare att folkbiblioteket slår vakt om sina demokratiska uppgifter och ger tillgång till 

information för alla oavsett position i samhället.149 Nedan följer ett annat exempel på hur en 

informant tycker att folkbiblioteket måste förändra sig: 

Folkbiblioteket måste tydliggöra sin roll som folkbildare, ett ställe dit alla är välkomna att gratis ta 
del av informationssökning, boklån, program och utställningar. Är inte folkbiblioteken tydliga mot 
politikerna om sin roll är det lätt att bli styrd åt helt andra håll.150 

I båda dessa svar ser man att förslagen om förändring leder mot ett stärkande av 

folkbibliotekets ideologiska grundställning. Båda trycker på att folkbibliotekets demokratiska 

uppgifter måste stärkas. Båda är även mycket positiva till Bibliotekscentrum så man kan tänka 

sig att de anser att folkbibliotekets demokratiska uppgift kan stärkas i och med 

bibliotekssammanslagningen. Samtidigt påpekar den ena informanten att folkbiblioteket 

måste slå vakt om sin ideologi så att politikerna inte försöker styra det åt ett helt annat håll. 

Informanterna från högskolebiblioteket som tror att folkbiblioteket måste förändra sig menar 

att folkbiblioteket aktivt måste marknadsföra sig och tala om vad det är bra på.151 Det är ingen 

av informanterna som i likhet med Vestheim och Audunson upplever att de politiska 

förändringarna i samhället hotar folkbibliotekets ideologiska bas. De anser snarare att 

folkbiblioteket beroende på de politiska förändringarna måste stärka den ideologiska basen. 

Detta innebär inte att Vestheims och Audunsons teorier inte stämmer, det stärker snarare den 
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uppfattning som framkommit av enkätundersökningen om att det professionella fältet inte 

anser att förslaget om Bibliotekscentrum strider mot folkbibliotekets ideologiska bas. Hade 

högskolebiblioteket föreslagit stadsbiblioteket att genomföra förslaget om Kunskapens Hus 

hade förmodligen det professionella fältet reagerat på ett helt annat sätt. 

Både Audunson och Vestheim har ett par frågeställningar rörande folkbibliotekets 

framtid. Audunson menar att folkbiblioteket måste fråga sig om det skall behålla sin 

traditionella politiska legitimitet eller om det skall basera sin legitimitet enligt marknadens 

krav? Vestheim har en liknande frågeställning då han menar att folkbiblioteket står inför 

dilemmat om det primärt skall vara en institution som arbetar för demokratiska mål eller om 

det skall tjäna instrumentella särintressen. Utvecklingen av Bibliotekscentrum kommer 

förmodligen innebära att det nya biblioteket både får en demokratisk och en instrumentell 

legitimitet. Det nya biblioteket kommer att få en prägel från både folkbiblioteket och 

forskningsbiblioteket. Men det är viktigt att personalen ser till att inget av de tidigare 

bibliotekens särprägel kväver det andra. Jag tror att det inom en biblioteksorganisation både 

går att tjäna demokratiska och instrumentella intressen.  

Audunson frågar även till vilken gräns folkbiblioteket kan gå med på förändrade normer i 

sin omgivning och fortsätta vara folkbibliotek. Jag tror inte att Bibliotekscentrum kommer att 

innebära något hot för att Visby stadsbibliotek kommer att förlora sitt folkbiblioteksvara. Som 

det framgår av enkätundersökningen tror majoriteten av det professionella fältet att 

förändringarna i samhället ej kommer att få avgörande konsekvenser för folkbiblioteket. De 

som tror att förändringarna kommer att leda till avgörande förändringar menar att dessa 

kommer att leda till att bibliotekets demokratiska uppgifter ytterligare kommer att stärkas. 

Bibliotekscentrum är inte längre endast ett projekt under planering, utan ett framväxande 

bibliotek. Sedan beslutet tagits i kommunfullmäktige insåg de ansvariga att namnet 

Bibliotekscentrum redan var ett registrerat företagsnamn. När projektet gått över i verklighet 

har biblioteket fått namnet Almedalsbiblioteket. Hade namnet Bibliotekscentrum inte varit 

taget hade nog ändå ett namnbyte varit att rekommendera. Efter den stundvis upprörda 

tidningsdebatten bär namnet Bibliotekscentrum på negativa konnotationer för flera 

människor. Vi får hoppas att biblioteket i och med namnbytet får en lyckosam start. 

Det är ofrånkomligt att det nya biblioteket kommer att ha flera barnsjukdomar, men 

lyckas biblioteksledningen från början att överbrygga problemet med att personalgrupperna 

kommer från skilda institutionella tillhörigheter finns en stor chans att det kommer bli ett 
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mycket lyckat bibliotek. Det vore mycket intressant att om ett par år undersöka personalens 

och brukarnas attityder till Almedalsbiblioteket. 
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Slutsatser och kommentarer 

Det pågår stora förändringar i det svenska biblioteksväsendet. En av förändringarna är att de 

två bibliotekssfärerna folk- och forskningsbibliotek håller på att närma sig varandra. I 

biblioteksdebatten och politiska dokument kan man finna en grogrund till ett enat 

biblioteksväsende i Sverige. Detta är en teoretisk förändring, men man kan även se 

förändringar i praktiken: SAB och SBS håller på att slås samman, bibliotekarieutbildningen 

har förändrats, Burk och Libris har tecknat ett avtal om samutnyttjande, men det tydligaste 

exemplet på närmandet är bibliotekssammanslagningarna i Härnösand och Visby. 

Bibliotekssammanslagningen i Visby har inte skett helt utan problem. Det visade sig att 

många av folkbibliotekets brukare var mycket skeptiska till planerna på en sammanslagning 

av de två biblioteken. I uppsatsen försöker jag visa att kritiken mot Bibliotekscentrum inte 

endast står att finna i rationella argument utan att mycket av oron grundar sig på att 

folkbiblioteket som symbol håller på att förändras. För att nå en förståelse av brukarnas kritik 

mot Bibliotekscentrum är det nödvändigt att se till bibliotekens historiska kontext.  

Folkbiblioteket har legitimerat sig utifrån ideologiska grunder och varit en symbol för de 

svagare grupperna i samhället för att kunna nå social förändring. Högskolebibliotekets 

legitimitet står i stället att finna på instrumentell grund, att ge service åt forskare och 

studenter. Folkbiblioteket har setts som en fri motpol till den formella utbildningen, att slå 

samman det med högskolebiblioteket känns som ett hot mot den fria bildningen. Många av 

motståndarna ser sammanslagningen av biblioteken som ett hot mot folkbildningstanken. Det 

fria kunskapssökandet som syftar till kulturell eller social förändring och som ofta har en 

kollektivistisk inriktning ställs mot den formella utbildningen bunden till olika 

systemintressen med individbaserade mål. 

Politikerna och de ansvariga utredarna hade förmodligen inte förväntat sig att 

folkbiblioteket fortfarande är en så stark symbol med ideologiska konotationer. Hade de 

förutsett detta borde de ha argumenterat för sammanslagningen inte enbart utifrån 

ekonomiska- och nyttoargument. Problemet med tidningsdebatten har nog varit att 

förespråkarna främst ägnat sig åt att försöka övertyga politikerna om projektets förträfflighet. 

Vestheims tes att det är svårt i en kommun att försvara bibliotekspolitiken utifrån ideologiska 

grundpelare verkar stämma väl in på biblioteksdebatten i Visby. I den krympande offentliga 

ekonomin har man istället valt att försvara biblioteket utifrån instrumentella- och 

nyttoargument. I tidningsdebatten har det funnits en tydlig skillnad i argumentationen för och 
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emot biblioteket. Motståndarna argumenterar utifrån värderingar som vuxit fram från 

folkbibliotekets tidiga historia, medan argumenten för bygger på helt andra värderingar. 

Skillnaden kan man säga går mellan ett ideologiskt och ett materiellt synsätt i frågan om 

folkbibliotekets funktion. 

 Att en oro för bibliotekssammanslagningen har uppkommit bland folkbiblioteksbrukarna 

är institutionellt betingat. Oron ligger förmodligen i att en institution med starkt symbolvärde 

håller på att förändras. Folkbiblioteksbrukarna är vana kunna gå till biblioteket och handla 

efter ett invant mönster. Det finns förmodligen en oro för hur man skall handla på det nya 

biblioteket. Av denna anledning är det mycket viktigt att man i det nya biblioteket satsar 

mycket kraft på att få brukarna hemmastadda. Sammanslagningen kommer bland annat att 

innebära en teknisk förändring med till exempel automatiserade in- och utlån. Det är viktigt 

att det finns personalresurser som från början kan hjälpa ovana brukare så den nya tekniken 

inte blir ett hinder för dem och att den tekniska utvecklingen belastar synen på 

sammanslagningen. 

I och med att dessa frågor är institutionellt betingade kan man förvänta sig att sådana 

kommer att dyka upp vid andra bibliotekssammanslagningar. Samtidigt kan man då ha dragit 

nytta av problematiken i Visby och därmed informera brukarna på ett annorlunda sätt. Det 

viktiga är att ta brukarnas oro på allvar och försöka visa på att bibliotekssammanslagningen är 

i samklang med folkbibliotekets ideologiska grunder. Att legitimera ett folkbibliotek helt 

utifrån nytto- och ekonomiska argument verkar fungera när man talar till politikerna, men inte 

till brukarna. För att folkbiblioteket skall fortleva som bärkraftig institution måste det även i 

fortsättningen legitimeras utifrån ideologiska grunder. Detta innebär inte att den formella och 

den fria utbildningen inte kan leva sida vid sida, men man måste värna om folkbibliotekets 

ideal så att det inte endast blir den formella utbildningens förlängda arm. 

Ett misstag som har gjorts i Visby är att det aldrig presenterades en helhetslösning för 

projektet. Hade kommunen i samband med att biblioteksplanerna presenterades presenterat en 

lösning av kommunikationerna till biblioteket hade man förmodligen kunnat undvika mycket 

av den debatt som rörde bibliotekets placering. Denna fråga måste kommunen se till att lösa 

innan invigningsdagen, annars försämrar man förutsättningarna för att biblioteket skall få en 

lyckad start.  

Resultatet av enkätundersökningen visar att bibliotekspersonalen inte alls har samma oro 

som brukarna för att biblioteksprojektet kommer innebära ett hot mot folkbibliotekets 

ideologiska grundsyn. Personalen tror snarare att Bibliotekscentrum kommer att innebära ett 

stärkande av folkbibliotekets ideologiska identitet. Den stora skillnaden mellan personalen 
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och brukarna är att personalen har varit med och framarbetat förslaget om Bibliotekscentrum. 

Personalen har fått en klarare inblick i hur Bibliotekscentrum kommer att fungera. Dock har 

personalen samma oro som brukarna att bibliotekets placering kommer vara ett hinder för 

vissa brukarkategorier, men personalen vet samtidigt att de nuvarande lokalerna inte är 

lämpade för biblioteksverksamhet. Skulle integrationen inte genomföras skulle 

stadsbiblioteket bli kvar i sina gamla lokalerna på obestämd tid. Personalen litar förmodligen 

till att kommunen kommer att sköta sina åtaganden och ordna kommunikationen till 

biblioteket. 

En förklaring till diskrepansen mellan folkbibliotekets brukare och det professionella 

fältets syn på förändringen av folkbiblioteket kan man finna hos Vestheim. Vestheim menar 

att i en tid av samhällelig förändring blir samhällets institutioner satta under press. Denna 

press kan både skapa ovisshet och förvirring. För folkbibliotekets brukare råder både 

förvirring och osäkerhet om hur deras bibliotek kommer att förändras vid en sammanslagning 

av biblioteken. Förmodligen är dessa känslor beroende av att ledningsgruppens aldrig bemött 

den ideologiska diskussion som efterfrågats från folkbibliotekets brukare. Som man kan 

uttyda av svaren från det professionella fältet råder det inte samma osäkerhet här utan man 

påpekar att förändringen av folkbiblioteket är ett led i den pågående samhällsomdaningen, 

men att denna även knyter an till folkbibliotekets ideologiska grund. Vestheim påpekar att 

förändringen inte bara behöver leda till något negativt utan att en förändringsprocess även kan 

leda till en situation med möjlighet till förnyelse, kreativitet och vitalisering både på det 

institutionella, organisatoriska som det individuella planet. Det verkar som om 

personalgrupperna till skillnad från folkbibliotekets brukare ser denna möjlighet till kreativitet 

och vitalisering i förändringen. Hade Bibliotekscentrum stridit så mycket mot 

folkbiblioteksidealen som flera av insändarskribenterna hävdat hade det professionella fältet 

omöjligt kunnat vara så positivt till projektet som det av enkätundersökningen framkommit. 

 Ledningen för det nya biblioteket bör inte förvänta sig att en bibliotekssammanslagning 

kommer att fungera helt efter rationella planer, den måste även räkna med att det finns icke-

rationella dimensioner i organisations liv. Räknar den med sådana problem i förväg är det 

lättare att lösa de konflikter som kan uppstå. 

Utvecklingen av Bibliotekscentrum kommer förmodligen innebära att det nya biblioteket 

både får en demokratisk och en instrumentell legitimitet. Det nya biblioteket kommer att få en 

prägel från både folkbiblioteket och forskningsbiblioteket. Samtidigt är det viktigt att 

personalen ser till att inget av de tidigare bibliotekens särprägel kväver det andra. Jag tror att 
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det inom en biblioteksorganisation både går att tjäna demokratiska och instrumentella 

intressen.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka processen och de problem som kan uppstå kring en 

sammanslagning av ett folk- och ett högskolebibliotek. Objektet för undersökningen är 

Bibliotekscentrum i Visby. För att nå en djupare förståelse för problematiken med en 

sammanslagning av bibliotek från de olika bibliotekssfärerna används institutionell teori som 

teoretisk utgångspunkt för uppsatsen. I den institutionella skolan betonas att man inte skall 

uppfatta organisationer endast som rationella enheter. Man måste även förstå organisationen 

ur ett socialt och kulturellt sammanhang där styrande, normerande och kognitiva strukturer 

främjar respektive begränsar organisationens verksamhet. 

 Uppsatsen har fyra huvudkapitel. Den inleds med att folkbiblioteket som institution 

diskuteras. Som grund för diskussionen används två norska biblioteksforskares teorier: 

Ragnar Audunson och Geir Vestheim. Det centrala med deras teorier är att de hävdar att 

folkbiblioteket inte kan förstås utan att man undersöker dess ideologiska identitet. Motstånd 

mot förändringar anser de bottna i denna ideologiska grund. I kapitlet diskuteras även hur 

synen på ett samlat biblioteksväsen behandlas i bibliotekspress och politiska dokument. Det 

påvisas även att det finns flera tecken i praktiken att biblioteksväsendet i Sverige håller på att 

enas. 

I kapitlet "Bakgrund till Bibliotekscentrum" redogörs det för bakgrunden till 

Bibliotekscentrum samt hur det i teorin är tänkt att organiseras. Kapitlet bygger på studier av 

två utredningar om biblioteksförsörjningen i Visby samt de officiella programmen för 

Bibliotekscentrum. Kapitlet beskriver den officiella bilden av bibliotekssammanslagningen. 

I kapitlet "Tidningsdebatten om Bibliotekscentrum" undersöks brukarnas syn på 

Bibliotekscentrum. Kapitlet bygger på en studie av den biblioteksdebatt som varit i 

dagspressen på Gotland. Det resultat man kan utläsa av studien är att brukarna visar en oro för 

att folkbibliotekets legitimitet kommer att förskjutas från en ideologisk- till en systemmässig 

grund. Brukarna anser att folkbiblioteket flyttas från dem och att detta motiveras utifrån 

ekonomiska- och nyttoargument. Biblioteksdebatten visar på hur människor med olika 

värderingar helt talar förbi varandra. Problemet i biblioteksdebatten var att människor som 

applicerar ett materiellt synsätt på biblioteksfunktionen helt talade förbi människor som 

applicerar ett ideologiskt synsätt på den. I och med att kritiken mot projektet är institutionellt 

betingat kan man förvänta sig att det kan uppstå liknande problem vid andra 

bibliotekssammanslagningar. 
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 I kapitlet "Det professionella fältets attityder till Bibliotekscentrum" undersöks det 

professionella fältets attityder till Bibliotekscentrum. Kapitlet bygger på en 

enkätundersökning där personalen vid stads- och högskolebiblioteket fått svara på frågor 

kring deras syn på Bibliotekscentrum. Undersökningen visar på att personalen till skillnad 

från brukarna ser positivt på planerna till en bibliotekssammanslagning. Den visar även att 

personalen är övertygad om att folkbiblioteket inte kommer att förlora sin ideologiska 

identitet utan snarare förstärka den.  

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där resultaten från de föregående kapitlen 

rekapituleras. Den viktiga slutsatsen i uppsatsen är att man förmodligen kunnat undvika delar 

av missnöjet mot Bibliotekscentrum om ledningsgruppen och politikerna försökt att även 

legitimera det nya biblioteket utifrån en ideologisk grund och inte enbart utifrån ekonomiska 

och nyttoargument. 
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Enkät gällande inställning till Bibliotekscentrum
hos bibliotekarier och biblioteksassistenter vid

stads- och högskolebiblioteket i Visby.

1: Ange ditt kön?

Man  Kvinna

2: Ange din ålder?

18-30  31-40  41-50  51-65

3: Hur många år har du varit anställd på din nuvarande arbetsplats?

4: Ange vilken yrkeskategori du tillhör?

Bibliotekarie  Biblioteksassistent

5: Vilken utbildning har du? Ange den högsta helt genomförda utbildningen.

Folkskola/grundskola eller liknande Realskola/folkhögskola/2-årigt gymnasium eller liknande
Minst 3-årigt gymnasium Universitet/högskola

6: Har du någon kompetenshöjande biblioteksutbildning utöver bibliotekshögskola?

Ja  Nej

7: Har du under de senaste två åren deltagit i någon fortbildningskurs?

Ja  Nej

8: Är du medlem i någon av följande biblioteksorganisation? Kryssa för den/de organisationer
du är medlem i.

SAB  SBS  TLS  Annan

9: Har du eller har haft något förtroendeuppdrag i någon biblioteksorganisation?

Ja  Nej

 

 

10: Vilka av dessa bibliotekstidskrifter kan du säga att du läser regelbundet?

Biblioteksbladet DIK-forum Minst en tidskrift på annat språk än Svenska
Bibliotek i samhälle Svensk biblioteksforskning Ciceron

11: På vilket bibliotek arbetar du för närvarande?

Enkät till biblioteksanställda i Visby
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Stadsbiblioteket  Högskolebiblioteket

12: Har du någon slags chefsposition?

Ja  Nej

13: Arbetar du med barn/ungdom eller vuxna användare?

Barn/ungdom  Vuxna  Båda  Annat

14: Första gången du hörde talas om planerna kring Bibliotekscentrum hur var din inställning
till det då?

Mycket positiv  Positv  Osäker  Skeptisk  Mycket skeptisk

15: Förändrades din inställning till Bibliotekscentrum efter att du fått mer information om det?
Har du blivit mer positiv än du ursprungligen var, mer skeptisk eller har du i stort sett inte
ändrat uppfattning?

Mer positiv  Har inte ändrat uppfattning  Mer skeptisk

16: Tycker du att din inställning till Bibliotekscentrum påverkats av tidningsdebatten på
Gotland? Har tidningsdebatten gjort att du blivit mer positiv än du ursprungligen var, mer
skeptisk eller att du i stort sett inte ändrat uppfattning?

Mer positiv  Har inte ändrat uppfattning  Mer skeptisk

17: Har din inställning till Bibliotekscentrum förändrats sedan ett definitivt beslut till
integration tagits av högskolan och kommunfullmäktige? Har du blivit mer positiv än du
ursprungligen var, mer skeptisk eller har du i stort sett inte ändrat uppfattning?

Mer positiv  Har inte ändrat uppfattning  Mer skeptisk

18: Det främsta argumentet mot Bibliotekscentrum har varit dess placering vid Almedalen.
Tror du att placeringen vid Almedalen kommer att hindra människor från att besöka
biblioteket?

Ja  Nej

19: Ett annat argument mot Bibliotekscentrum är att ett integrerat folk- och högskolebibliotek
hotar folkbildningstraditionen vid folkbiblioteken. Folkbildningstraditionen syftar till kulturell
eller social förändring, bygger på fritt kunskapssökande och har ofta en kollektivistisk
inriktning. Tycker du att ett integrerat folk- och högskolebibliotek hotar
folkbildningstraditionen vid folkbiblioteket?

Ja  Nej

20: Det finns argument som hävdar att sammanslagningen kommer att medföra en konkurrens
mellan studenter/forskare och allmänheten om böckerna. Tror du att detta kommer att
innebära ett problem?

Obetydligt  Inte alls  Fundamentalt

21: Andra argumet framhäver att det kommer att bli problem att ha barn och
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studenter/forskare i samma biblioteksbyggnad. Tror du att detta kommer att innebära ett
problem?

Obetydligt  Inte alls  Fundamentalt

22: Anser du att Bibliotekscentrum främst är att betraktas som ett led i kommunens
ekonomiska nedskärningar på folkbiblioteksområdet?

Ja  Nej

22 B: Om du svarat nej, hur anser du att man främst skall betrakta Bibliotekscentrum?

23: Anser du att Bibliotekscentrum innebär ett nytänkande inom svensk biblioteksorganisation?

Ja  Nej

24: Tror du att din arbetssituation efter sammanslagningen av biblioteken kommer att
förändras?

Obetydligt  Inte alls  Fundamentalt

25: Tror du att det kommer uppstå samarbetsproblem mellan de olika bibliotekens personal vid
sammanslagningen av biblioteken?

Ja  Nej

 

 

26: På vilket sätt tror du att din personliga arbetssituation kommer att förändras med
sammanslagningen av biblioteken? Gå igenom kategorierna nedan och markera hur du tror att
du kommer att uppleva förändringen.

26 A: Arbetsbördan kommer att:

Öka  Vara oförändrad  Minska

26 B: Kraven på yrkesmässig kompetens kommer att:

Öka  Vara oförändrad  Minska

26 C: Den yrkesmässiga tillfredställelsen jag upplever i arbetet kommer att:

Öka  Vara oförändrad  Minska

26 D: Min yrkesstatus kommer att:

Öka  Vara oförändrad  Minska

27: Vilka grupper anser du har varit med och tagit initiativ till planerna på Bibliotekscentrum?
Sätt kryss för de alternativ du tycker är relevanta.
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Visbys politiska ledning
Visby högskolebiblioteks

anställda
Centrala biblioteksadministratörer

Visbys administrativa
ledning

Visby stads- och
länsbiblioteks ledning

Visby högskolebiblioteks användare

Visby högskolas ledning
Visby stads- och

länsbiblioteks anställda
Visby stadsbiblioteks användare

Visby högskolebiblioteks
ledning

Statsmakten  

28: Hur vill du beskriva personalens medverkan i beslutsprocessen kring Bibliotekscentrum?
Har personalen haft möjlighet att delta i diskussionen kring utformandet av Bibliotekscentrum
eller har utformandet skett utan personalens medverkan?

Omfattande medverkan  Låg medverkan  Ingen medverkan

29: Av tradition har folkbiblioteken haft flera roller, t. ex. i anknytning till utbildning och
folkbildning, kulturförmedling, underhållning samt en social roll (t. ex. hjälpa arbetslösa och
invandrare). Om vi förutsätter att folkbiblioteket inte har resurser för alla dessa funktioner -
vilken anser du att man bör prioritera om folkbiblioteket skall överleva som livskraftig
institution.

Kulturförmedlare  Informationsförmedlare  Rollen i anknytning till fritidsläsning

Den sociala rollen  Folkbildning  Underhållning

30: Traditionellt har motiven för att ha folkbibliotek varit av politisk art. Biblioteken har
funnits för att främja särskilda politiska värderingar som t. ex. en demokratisk tillgång till
kultur och kunskap. Tror du att bibliotekets politiska roll kommer att vara viktig även i
framtidens bibliotek, eller tror du att biblioteken måste omdefiniera sin traditionella politiska
roll? Kryssa för det påstående du främst håller med om.

1. Biblioteken måste även i framtiden knyta an till politiska värderingar som folkbildning och
jämlik tillgång till kultur och kunskap.

2. Biblioteken måste omdefiniera sin traditionella politiska roll ifall de skall överleva som
livskraftiga institutioner i framtiden.

30 B: Om du kryssat för alternativ två. Hur anser du att folkbiblioteket måste omdefiniera sin
politiska roll?

31: Vi lever i ett samhälle med betydliga politiska förändringar. Privatisering och marknad är
nyckelord i detta sammanhang. Får de politiska förändringarna enligt din uppfattning
avgörande konsekvenser för folkbiblioteket, eller kan folkbiblioteket i stort sett arbeta vidare
som förut? Kryssa för det påstående du främst håller med om.

1. De politiska förändringarna får inga avgörande konsekvenser för folkbiblioteket. Folkbiblioteket
kan i stort sett arbeta som förut.
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2. De politiska förändringarna får avgörande konsekvenser för folkbiblioteket. Folkbiblioteket
måste i hög grad förändra sig till följd av de politiska förändringarna.

31 B: Om du har kryssat för alternativ två. Hur anser du att folkbiblioteken måste förändra
sig?

32: Har du några ytterligare synpunkter om Almedalsbiblioteket eller enkäten som du vill
förmedla, finns det utrymme att skriva dem nedan.
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