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1. Inledning 

Vem är museibiblioteken egentligen till för? Är det bara för den egna personalen och 
forskare eller vänder man sig även till allmänheten? Museerna sitter idag på stora 
mängder böcker och annan media men utnyttjas de i någon större utsträckning? 
Många museer har under senaste år öppnat s.k. faktarum där biblioteket finns 
tillgängligt och dit allmänheten är välkommen, men dessa har ofta begränsade 
öppettider och frågan är vilka som känner till att de existerar. Tjänstemännen på 
museerna har ständig tillgång till museibibliotekens samlingar, men hur ser det ut för 
andra användargrupper? Skiljer sig kvaliteten på museibibliotekens tjänster för olika 
användargrupper eller är servicen den samma? Vad kan museibiblioteken erbjuda 
sina interna och externa besökare?  

För några år sedan var det inte lika lätt att nå ut till en stor publik som det är 
idag. Den ökade användningen av datateknik har under de senaste åren gjort 
museisamlingarna mera tillgängliga för både museipersonal och andra, men frågan är 
om museibiblioteken vill göra sina samlingar tillgängliga för en stor publik? 
Samarbetet mellan skolor och museer, liksom museets samarbete med andra grupper 
i samhället kan bidra till museernas bildande roll för samhällets medborgare. Men vill 
museibiblioteken i allmänhet nå en stor publik eller räcker det att den interna 
personalen vet att biblioteket finns? Uppsatsen kommer att studera ett antal 
museibibliotek i Sverige för att undersöka vilka Sveriges museibibliotek är till för och 
hur kvaliteten ser ut på museibibliotekens tjänster för olika användargrupper.  

1.1  Forskningsläge 
Museibiblioteken är ett område som inte ägnats särskilt mycket uppmärksamhet i 
svensk forskning. Under senare år har däremot flera artiklar behandlat detta område 
vilka varit av betydelse för förståelsen av ämnet. Fyra magisteruppsatser har skrivits 
om museibibliotek och dessa rör sig inom det gemensamma området 
museibibliotekens funktion och uppbyggnad. Frågan om vem museibiblioteken 
egentligen är till för och hur kvaliteten på deras tjänster ser ut, är områden som inte 
ägnats någon större uppmärksamhet. För att få en god inblick i museibibliotekens 
förhållanden följer här en genomgång av forskningsanknuten litteratur som belyser 
museibiblioteken ur olika vinklar.  
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Statens offentliga utredningar från 1994, Minne och bildning, museernas 
uppdrag och organisation (SOU1994:51) utgör en viktig utgångspunkt för denna 
uppsats. Där betonas museernas bildningsfunktion för alla samhällets medborgare. 
Där deklareras att museet är hela samhällets minne och att det skall vara öppet och 
tillgängligt för alla. Det skall komma till nytta och glädje för alla landets medborgare. 
Man menar att morgondagens kunskapssamhälle kommer att ställa stora krav på just 
bildningen och att museerna genom samarbete med skolor, universitet och den 
allmänna folkbildningen, kan bidra till detta. Man betonar särskilt att museerna skall 
vara öppna för olika organisationer och människor ur alla samhällskategorier. 

Ester Green Bierbaum beskriver i boken Museum Librarianship (1994) hur 
man startar ett museibibliotek. Boken utgår från amerikanska förhållanden men 
resonemangen har visat sig generella och applicerbara även i svenska sammanhang. 
Boken utgör en bra ledning vid uppbyggandet av ett nytt bibliotek i museet, men 
innehåller också fakta som kan vara av intresse för denna undersökning. Hon 
betraktar museibiblioteket som en integrerad del av museet som är till för att stödja 
moderorganisationen. Bierbaum betonar vikten av bibliotekets behov av personal 
som kan se till användarnas önskemål. Vidare understryker hon bibliotekets 
servicefunktion för både museipersonal och publik. Bierbaums uppfattning av 
museibiblioteket är intressant men hon problematiserar inte frågan om vem 
museibiblioteket är till för. Mellan raderna framgår det dock att hon sätter 
museipersonalen som främsta användargrupp för museibiblioteket, även om hon 
också omtalar museets publik.  

Mer direkt anknytning till frågan om museibibliotekens användargrupper har ett 
par artiklar från 1995 som kom till i samband med MABBAS (Intresseförening inom 
Svenska museiföreningen) sedvanliga museivecka samma år. Där arrangerade 
Riksutställningars Expotek en debatt kring ämnet ”Museibibliotek bildning och 
minne”. Ämnet ansågs aktuellt eftersom faktarum med bibliotek växer upp på allt fler 
museer runt om i Sverige. Debatten utmynnade bl.a. i två artiklar av Barbro 
Blomberg och Magdalena Gram.  

Barbro Blomberg tar i artikeln ”Nätverk för museer och bibliotek” från 1995, 
upp museibibliotekens roll i de nya faktarummen. Hon pekar på fördelarna med att 
göra biblioteket tillgängligt på kommunens nätverk för att så många som möjligt skall 
kunna ta del av uppgifterna. Hon tar upp diskussionen om museibibliotekens dubbla 
roller i samband med frågan om deras användargrupper. Personal och allmänhet 
ställer båda höga krav på bibliotekarien och Blomberg begrundar frågan vem som 
skall prioriteras då museets egen personal har andra önskemål än allmänheten. 
Blombergs resonemang är intressant och angeläget och kommer att studeras närmare 
i föreliggande undersökning. 
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Magdalena Grams artikel ”Museibibliotekens dubbla roller” från 1995, utgår 
som titeln antyder, från debatten om museibibliotekens dubbla roller. Gram menar att 
museianställda och allmänheten kan ha samma behov av kunskap men att museet 
måste ta ställning till hur de ska bemöta allmänhetens anspråk på att få låna museets 
böcker. Hon pekar på Norge där ett ökat utnyttjande av Samkatalogen, den norska 
motsvarigheten till Libris, lett till att antalet fjärrlåneansökningarna på t.ex. 
konstbiblioteken ökat. Samma fenomen förekommer i Danmark och hon påpekar de 
ekonomiska och ideologiska problem som detta kan medföra. Grams resonemang är 
liksom Blombergs mycket relevant för uppsatsen och kommer att beredas stort 
utrymme. I Norge och Danmark har allmänheten fått större tillträde till 
museibiblioteken och Gram resonerar kring följderna av detta. Hon frågar sig om 
samma situation skulle uppstå i Sverige om vi medgav ett större tillträde.  

Christine Östling tar i en nyare artikel i Ikoner 1999:4 upp problematiken med 
att få tag i kulturhistorisk litteratur i Stockholm. Eftersom skattemedel betalat 
museernas böcker borde det, enligt Östling, vara lättare för allmänheten att få tillgång 
till dem. Hon menar att det inte finns någon annan myndighet där klyftan mellan mål 
och medel är så stor som på museerna. Hon föreslår att museibiblioteken inte skall 
ligga i museerna alls utan att de skall ställas samman i ett gemensamt bibliotek. Kvar 
på museet skall finnas ett referensbibliotek för personalen som skall skötas av en 
pool bibliotekarier från museerna. Hon föreslår att museipersonalen vid behov av 
böcker från det stora biblioteket ska ringa dit och beställa och att en ”en bil drar 
runt, hämtar och lämnar en gång om dan […]”.1 Hon tror att bibliotekens litteratur på 
detta sätt skulle komma allmänheten till nytta på ett annat sätt och att detta skulle 
gagna gemene man. Östlings resonemang kommer att studeras även om hennes 
lösning kanske framstår som radikal. Kanske skulle det fungera i storstadsområden 
som Stockholm, men frågan är om det är en lösning som kan appliceras på andra, 
oftast mindre museer, runt om i Sverige?  

Minda A. Bojin och Leslie H. Tepper deklarerar i ”The role of the museum 
library in support of educational and outreach programs” att museibiblioteken är 
utformade för att möta museipersonalens behov, men att de också tillhandahåller 
litteratur till skolungdomar, amatörforskare och allmänheten. Museibiblioteket 
tillgodoser flera användargrupper med olika informationsbehov. De hävdar att 
museibiblioteket är en hybrid av olika bibliotekstyper, nämligen forskningsbibliotek, 

 
 

1  Östling, Christine, 1999, ”En million böcker”, s. 28. 
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specialbibliotek och folkbibliotek. De menar att biblioteket servar olika 
användargrupper i olika faser, först personalen vid uppbyggandet av utställningar och 
sedan publiken när utställningarna är färdiga. Forskare som kommer till biblioteket 
ställer ofta högre krav på museibiblioteket än vad utställare och allmänhet gör då 
deras behov ofta är mera avancerade. 

Krister Gustavsson ger i sina två artiklar ”Museibiblioteket i allmänhetens tjänst” 
och ”Vem äger böckerna? IT- revolutionen och museernas undangömda böcker” 
från 2000, förslag på hur museibibliotekens samlingar skulle kunna göras mera 
tillgängliga. Hans resonemang är dock kritiskt då han menar att resurserna är för 
dåliga för att kunna förverkliga denna vision. Han föreslår att länsbiblioteken på 
konsultbasis skall ta på sig en del av museibibliotekens skötsel. Han menar att det 
skulle vara ett sätt för museibiblioteken att säkra sin kontinuitet och kvalitet. 
Gustavsson påpekar att museibiblioteken utgår från personalens önskemål och att 
museibiblioteken mest är en resurs för dessa. Att allmänheten inte får låna hem 
litteratur och att biblioteken ofta är ”gömda” i huset är förhållanden som Gustavsson 
starkt ifrågasätter. 

Magdalena Gram uppmärksammar i artikeln ”Kvalitetssäkring i 
Biblioteksarbetet. Några reflektioner utifrån definitioner” från 1994 att 
museibibliotekens koppling till sin huvudman är avgörande för biblioteksarbetets 
kvalitet och effektivitet. Hon menar att det är svårt att säkra kvaliteten i 
biblioteksprojekt som är kopplade till museimiljön. Hon påpekar också att 
användargrupperna sannolikt uppfattar bibliotekets tjänster på olika sätt då deras 
behov varierar.  

De fyra magisteruppsatser om museibibliotek som finns skrivna vid utbildningar i 
Biblioteks- och Informationsvetenskap behandlar frågor som vad ett museibibliotek 
är och vilken roll det spelar i förhållandet till sin moderorganisation, museet. Helena 
Salzer beskriver i sin magisteruppsats Museibibliotek: Vilken service kan 
biblioteket erbjuda och hur använder sig museitjänstemännen av biblioteket? 
En studie gjord på Vitterhetsakademins bibliotek, hur museimännen utnyttjar 
biblioteket och dess tjänster. Salzer undersöker hur ett museibibliotek fungerar och 
hur museitjänstemännen uppfattar biblioteket. Hon konstaterar att 
museitjänstemännen betraktar biblioteket som en viktig del i sitt arbete. De nya 
tjänster som biblioteket erbjuder skulle dock behöva marknadsföras bättre för att 
fler anställda skulle kunna ta del av dessa. Salzer utgår i sin uppsats bara från 
museitjänstemännen som användargrupp för biblioteket.  

Annika Blomqvist skrev 1999 uppsatsen I museets dolda vrå, 
Biblioteksverksamhet på ett museum, Baserat på en studie av Nordiska museet 
och dess bibliotek. Hennes utgångspunkt är Nordiska Museets bibliotek och hon 
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undersöker vad ett bibliotek gör och betyder i ett museisammanhang samt vilka 
uppgifter ett liknande bibliotek har. Hennes tyngdpunkt ligger som sagt på Nordiska 
museet och mycket av uppsatsen kretsar därför även kring moderorganisationen. 
Anders Claessons uppsats Arkitektmuseets nya biblioteksfunktion: ett 
utvecklingsförslag baserat på en strategisk planeringsmetodik från 1997 liknar 
Blomqvists uppsats eftersom även denna undersökning tar sin utgångspunkt i ett 
bestämt museum. Claesson undersöker hur Arkitektmuseets bibliotek understödjer 
museet i dess nya lokaler och hur museibibliotekets olika roller ser ut.  

Den fjärde och sista magisteruppsatsen inom området är Museibibliotek: en 
undersökning med tonvikt på några kommunala museibibliotek av Malin Prytz, 
och Lena Österberg från 1996. Även de tar upp frågan om vilken uppgift 
museibiblioteket har i relation till sin moderorganisation. De har undersökt ett antal 
museer, främst i Göteborgsområdet, för att söka svar på frågan vad ett 
museibibliotek är. De har liksom Eriksson och Salzer utgått från intervjustudier. För 
att nå en större grupp museibibliotek och för att använda en annan metod än tidigare 
uppsatsförfattare med liknande ämnen haft, utgår denna uppsats från frågeformulär. 

Forskningen inom området är kraftigt eftersatt i Sverige och när ämnet behandlas 
upptas sällan frågan om vilka användargrupper som kan förväntas besöka dessa 
instanser. Frågan känns dock angelägen eftersom många museer sitter på stora 
mängder litteratur som utnyttjas endast i ringa omfattning. Uppsatsen kommer därför 
delvis att undersöka vilka användargrupper som museibiblioteken riktar sig till samt 
hur kvaliteten ser ut på museibibliotekens tjänster.  

 

1.2 Teoretisk utgångspunkt  
I museiutredningen från 1994 står museernas bildningsuppgift i centrum.2 
Museibiblioteken är en integrerad del av museet och skall således bidra till att sprida 
kunskap. Bestånden på landet museibibliotek bekostas till stor del av offentliga 
medel och det är därför viktigt att de kommer till användning för så många 
medborgare som möjligt. Museernas bildningsfunktion kan bäst upprätthållas om 
deras tjänster kommer alla människor i samhället till nytta. 

Museibiblioteken utför olika typer av tjänster av varierad kvalitet. Det är därför 
viktigt att avgöra vad en tjänst egentligen är och hur kvalitet kan uppnås. För att 

 
 

2 Minne och bildning, Museernas uppdrag och organisation, SOU 1994:51, s. 23 f. 
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undersöka detta har Christian Grönroos teorier kring tjänster och kvalitet använts. 
Grönroos innehar en professur i marknadsföring vid Svenska Handelshögskolan i 
Helsingfors och har under många år arbetat med ämnen som service management, 
kvalitetsstyrning och marknadsföring. Hans teorier kommer att utgöra uppsatsens 
teoretiska referensram.  
 
Tjänster och kvalitet är enligt Grönroos: 

En tjänst är en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, 

men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets 

medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör 

tjänsteleverantören. De tillhandahålls som lösningar på kundens problem.3  

 

En tjänst är inget föremål utan en serie aktiviteter eller processer som produceras och 
konsumeras samtidigt, vilket gör det svårt att upprätthålla en kvalitetskontroll. 
Kvalitet kan inte kontrolleras innan den sålts eller konsumerats. Naturligtvis innehåller 
tjänsten osynliga drag men det är bara den synliga delen som har betydelse för 
kunden.4 
 
 
 
Grönroos definierar tjänster på följande vis: 

1. Tjänster är mer eller mindre abstrakta. 

2. Tjänster är aktiviteter eller en serie aktiviteter snarare än föremål. 

3. Tjänster är i viss grad producerade och konsumerade samtidigt. 

4. Kunden deltar i produktionsprocessen, åtminstone i viss grad.5 

 
 

3 Grönroos, Christian, 1992, Service Management, ledning, strategi och marknadsföring i 
servicekonkurrens, s. 29. 
4  Grönroos, 1992, s. 31. 
5 Grönroos, 1992, s. 30. 
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Mötet mellan kunden och tjänsteleverantören, tjänsteproduktionsmöten, har 
betydelse för hur kunden uppfattar kvaliteten på tjänsten. Tjänstekvaliteten som 
kunden upplever har två dimensioner, nämligen en teknisk dimension eller 
resultatdimension samt en funktionell eller processrelaterad dimension.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 . Tjänstekvalitetens två dimensioner. (Efter Grönroos 1992:41). 

 
Interaktionen mellan företaget och kunden leder förhoppningsvis fram till att 

kunden får något och detta har betydelse för dennes värdering av kvaliteten. Detta är 
den tekniska kvaliteten på resultatet dvs, vad kunden får. Kunden upplever ofta 
denna del av kvaliteten på ett objektivt sätt.  

Processens funktionella kvalitet beror på hur kunden uppfattar tjänsten, dvs 
produktions- och konsumtionsprocessen som leder fram till den tekniska kvalitén.7 
Avgörande aspekter är här tillgänglighet, personalens bemötande och kunnighet, 
öppettider och allmän service. Som exempel på detta skulle man kunna nämna mötet 
mellan museibiblioteket och dess olika målgrupper. Mötet mellan kunden och 
biblioteket är en del av kvalitetsupplevelsen, medan den erhållna bokens relevans är 
den andra.  

I modellen ovan kan ordet image översättas med organisationsprofil.8 
Kvaliteten måste relateras till museets mål där det även skall framgå vem 

 
 

6 Grönroos, 1992, s. 39 f. 
7 Grönroos, 1992, s. 40 f. 
8 Grönroos, Christian & Monthelie, Caroline, 1988, Service management i den offentliga sektorn, s.32. 
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museibiblioteket är till för. Ett bra tillvägagångssätt är att sätta upp ett 
policydokument där det framgår vilka som utgör målgruppen, hur man avser att nå 
sina mål samt vilka resurser man avser att använda för att uppnå detta.  

Andra kunder som konsumerar samma eller liknande tjänster kan påverka hur en 
viss kund upplever kvaliteten. Om någon stör eller på annat sätt uppehåller 
bibliotekarien under alltför lång tid kan irritation uppstå samtidigt som en kund kan 
sprida en positiv känsla. Om kunderna accepterar självbetjäning eller andra 
produktionsrelaterade rutiner och klarar av att bruka dessa kommer de att uppfatta 
tjänsten på ett bättre sätt. Den funktionella kvaliteten upplevs ofta som subjektiv. 
Sammanfattningsvis kan man säga att den upplevda kvaliteten beror på vad kunden 
får och hur denne får det.9  

Bra totalkvalitet erhålls när den upplevda kvaliteten motsvarar kundens 
förväntningar. Är förväntningarna orealistiska upplevs totalkvaliteten som dålig även 
om den faktiskt är bra. Förväntningarna på kvaliteten beror på en rad faktorer som 
visas i modellen nedan. Marknadskommunikation, image, kommunikation människor 
emellan och kundens behov påverkar den förväntade kvaliteten.10  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 Grönroos, 1992, s. 39 ff. 
10 Grönroos, 1992, s. 44. 
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Figur 2. Upplevd totalkvalitet. (Efter Grönroos 1992, s. 44) 

 
Figuren visar att den sammanlagda upplevda kvaliteten beror dels på den 

förväntade kvaliteten och dels på den upplevda kvaliteten. Dessa olika kvaliteter 
påverkas i sin tur av diverse faktorer som visas i modellens nedre kant. I 
marknadskommunikationen inbegrips faktorer som annonsering, reklam och PR, 
vilka står under direkt kontroll av företaget, i detta fall museet. Extern påverkan kan 
förekomma men detta har sin grund i tidigare prestationer hos företaget. Punkten 
Kundens behov har också betydelse för förväntningarna. För att avgöra nivån på 
den upplevda totalkvaliteten måste man titta på gapet mellan den förväntade och 
upplevda kvaliteten. Grönroos visar med dessa modeller hur kvaliteten kan uppfattas 
och hur totalkvalitet uppstår.11  

Grönroos teorier kommer att appliceras på museibiblioteken för att utröna hur 
kvaliteten på museibibliotekens tjänster ser ut för olika användargrupper. Skiljer sig 
kvaliteten för de olika besökarna eller kan alla som besöker museibiblioteket 
förvänta sig samma service? Hur ser tillgängligheten ut vad gäller t.ex. öppettider, 
databaser och fjärrlån? Att avgöra hur den sammanlagda upplevda kvaliteten ser ut 
är svårt eftersom ingen kommunikation skett med besökarna själva. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att närmare studera Sveriges museibibliotek och ge en 
fördjupad bild av deras tillgänglighet för olika användargrupper samt att studera 
kvaliteten på museibibliotekens tjänster. Uppsatsen skall försöka klargöra vilka 
målgrupper Sveriges museibibliotek har. Kvaliteten på museibibliotekens tjänster 
kommer att undersökas för att avgöra om det ser olika ut för olika användargrupper. 
En utgångspunkt kommer vara de kulturpolitiska riktlinjer som staten satt upp för 
Sveriges museer och museibiblioteken kommer att behandlas som en del av hela 
museiorganisationen.  

Museibibliotekens struktur och samhällsnytta kommer i uppsatsen att granskas 
kritiskt för att skapa en bild av hur biblioteken på Sveriges museer fungerar. För att 

 
 

11 Grönroos, 1992, s. 44 f. 
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detta skall bli så tydligt som möjligt kommer museernas organisation och 
samhällsuppdrag att presenteras. Begrepp som museum och museibibliotek kommer 
att granskas och resoneras kring. För att skapa en fördjupad bild av rådande 
förhållanden har tre preciserade frågeställningar satts upp. 

• För vilka är museibibliotekens tjänster avsedda?  

• Hur ser kvaliteten ut på museibibliotekens tjänster? Skiljer sig kvaliteten för olika 
användargrupper? 

• Hur ser tillgängligheten ut för olika användargrupper på museibiblioteket? 

1.4 Metod och avgränsningar 
Källmaterialet utgörs av en enkätundersökning i form av ett frågeformulär (se bilaga 
1) som skickades till 65 museer i Sverige. Urvalet av museer utgick efter följande 
principer: 

1. Samtliga centralmuseer inklusive ansvarsmuseer. 

2. Samtliga länsmuseer. 

3. Kommunala museer vars bidrag från stat, kommun eller landsting överstiger 10 
miljoner kronor per år.  

4. Övriga statliga museer vars intäkter överstiger 10 miljoner per år. 12 

För att få ett lämpligt antal museer till undersökningen användes följande kriterier. 
Först valdes alla centralmuseer, ansvarsmuseer och länsmuseer ut. Till detta lades 
kommunala museer vars bidrag från stat, kommun eller landsting översteg 10 
miljoner kronor per år. Sist valdes ett antal museer från gruppen Övriga statliga 
museer med en intäkt på över 10 miljoner kronor per år. (Siffran 10 miljoner valdes 
godtyckligt för att få ett lämpligt antal museer till undersökningen.) Detta ger 
förhoppningsvis en indikation på vilka museer som är mest besökta, de som kan 

 
 

12 Museer och konsthallar, 1999, s. 44 ff. 
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anses störst. Samtliga dessa museer erhåller ett stort bidrag från främst stat, kommun 
eller landsting och det är därför lättare att trycka på samhällsnyttan som de kan 
förväntas uppfylla. Privata museer har utelämnats då dessa inte kan ställas under 
samma krav.  

Ett frågeformulär bestående av 16 frågor skickades ut till de utvalda 
museibiblioteken. Frågorna skickades per e-post direkt till museibiblioteket då e-
postadress fanns angiven på hemsidan. I annat fall skickades e-breven till museets 
biblioteksansvariga då detta gick att utläsa på hemsidan och i sista fall skickades e-
brevet till museet huvudadress. Informanterna ombads att svara direkt i e-brevet 
genom att bara trycka på Reply, vilket de flesta hörsammade. Ett tiotal svar inkom 
per vanlig post. Efter två påminnelser per e-post kom svarsfrekvensen för 
undersökningen att bli relativt hög. Av 65 museer svarade 51 stycken vilket ger en 
svarsfrekvens på 78 procent och ett externt bortfall (de som inte besvarat enkäten) 
på 22 procent. Av de tillfrågade avböjde en från att ingå i undersökningen då denna 
menade att deras bibliotek var av internt slag och därför inte skulle vara av intresse 
för undersökningen. Det interna bortfallet, dvs överhoppandet av vissa frågor har 
varit lågt och merparten av informanterna har besvarat samtliga frågor. Intresset för 
undersökningen har att döma av den höga svarsfrekvensen varit stort. Svaren har i 
många fall varit mycket engagerade och flera informanter har uppmanat till fortsatt 
diskussion av ämnet vid behov. Flera av informanterna har också skickat med 
verksamhetsberättelser och policydokument vilket ytterligare visar på deras intresse 
för ämnet.  

Utskickets inledande frågor var översiktliga och berörde enkla frågor som antalet 
anställda, öppettider och existensen av ett bibliotek på museet. I ett senare skede 
blev frågorna mer specialiserade och där efterfrågades t.ex. bibliotekets tillgänglighet, 
marknadsföring och kärnfrågan Vilka är museibiblioteken till för. Formulärets 
slutfrågor behandlar områden av mera problematiserad karaktär. Där efterfrågas om 
ett öppethållande för allmänheten innebär problem och om museibibliotek medverkar 
till att flera människor besöker museet.  

Frågeformuläret var utformat som öppna frågor med vissa förslag på svar för att 
leda informanterna in på rätt spår och för att missuppfattningar inte skulle uppstå. 
Anledningen till bruket av öppna frågor var att de inte skulle vara allt för ledande. En 
enkät med kryssalternativ hade gett ett mera inringat svar, men hade eventuellt 
medverkat till att viktiga synpunkter gått förlorade. Risken med att använda öppna 
frågor var att materialet skulle blir stort och oövergripligt, men detta har inte varit 
något problem. Bruket av öppna frågor har dock medfört att vissa svar varit svåra 
att redovisa i definitiva procenttal. Det har dock tydligt gått att påvisa i vilken riktning 
svaren pekat.  
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Valet att utgå från enkätundersökning/frågeformulär baseras delvis på att de 
uppsatser som tidigare skrivits i ämnet utgått från intervjustudier. Dessa uppsatser 
arbetade med ett eller ett fåtal museibibliotek då karaktären av deras syften medgav 
detta. I föreliggande arbete var det emellertid avgörande att nå ett större antal 
museibibliotek och det var därför naturligt att använda frågeformuläret.  

Utskicket kallades för frågeformulär, dels för att det inte fanns några 
kryssalternativ, men också för att komma ifrån termen enkät som kanske avskräcker 
många från att svara. Studien har kompletterats med skriven litteratur och framför allt 
artiklar. 

Uppsatsen behandlar inte frågan om museibibliotekens uppbyggnad och 
organisation där frågor som hylluppställning och klassifikationssystem kunde ha varit 
aktuella. 
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2. Vad är ett museum? 

För att förstå museibibliotekens roll i museet är det viktigt att förstå vad ett museum 
egentligen är och hur det fungerar. De museigrupper som kommer att behandlas i 
uppsatsen är ansvarsmuseer/centralmuseer, länsmuseer/regionala museer, 
kommunala museer och övriga statliga museer. Museernas allmänna 
samhällsuppdrag, deras mål samt deras verksamhetsområden kommer att beskrivas 
kort för att få en inblick i hur moderorganisationen arbetar och under vilka villkor de 
står.  

2.1 Definition av ett museum 
Under åren har det funnits flera olika definitioner av begreppet museum. 
Museiutredningens senaste betänkande Minne och bildning (SOU 1994:51) kom 
med en ny definition på begreppet museum som ersatte det tidigare begreppet från 
1986. Man ville då närma sig den internationella definitionen som sätter människan i 
centrum och anknyter tydligare till bildningsmålet. 1994 års definition: 

Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, dokumenterar, 

bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö. Det 

utvecklar och förmedlar kunskap och bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för 

allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för 

medborgarna.13 

Museidefinitionen från 1994 ligger relativt nära den internationella 
museiorganisationen ICOM:s definition av vad ett museum är. Att definitionen från 
1986 ändrades berodde delvis på centralmuseernas önskemål om att den svenska 
definitionen skulle ligga så nära den för ICOM:s som möjligt. Centralmuseerna ansåg 
det ytterst angeläget att Sverige följde de internationella konventionerna inom 

 
 

13 Minne och bildning, s.30. 
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museiområdet. En av de viktigaste punkterna för båda parter är frågan om 
museernas bildningsuppgift och organisationens plats i samhällets utveckling. 1994 
års förslag gjorde det svenska museibegreppet mera likt ICOM:s och således även 
det museibegrepp som används av de flesta andra länder.14 
 
ICOM:s museidefinition: 

Ett museum är en icke vinstgivande permanent organisation som tjänar samhällets 

utveckling och är öppet för allmänheten, och som förvärvar, konserverar, undersöker, 

förmedlar och visar, i syfte att [siq] bibringa kunskap bildning och glädje fysisk vittnesbörd 

om människan hennes miljö [sic].15 

2.2 Museernas samhällsuppdrag 
I kulturutredningen (SOU 1994:51) betonas museernas bildande roll för samhällets 
medborgare. Tillsammans med arkiv och vanliga bibliotek utgör museerna samhällets 
kollektiva minne. Det är viktigt att denna informationskälla hålls offentlig och att den 
är sökbar.16 Museerna är underutnyttjade som resurs när det gäller bildningen och 
samarbetet mellan museet och t.ex. skolan borde vara klarare. Den ökade 
användningen av datateknik har under de senaste åren gjort museisamlingarna mera 
tillgängliga för allmänheten. Utgångsläget är på så vis bättre än för några år sedan.17 

Det faktum att museerna har ett nationellt uppdrag innebär att de har till uppgift 
att nå ut till landets alla medborgare. Museerna skall samla in och dokumentera för 
att sedan vårda och bevara föremålen etc. Dessa föremål skall sedan göras 
tillgängliga för allmänheten och det är viktigt att museerna verkligen når ut till 
medborgarna. Det nationella uppdraget innefattar även att museerna skall komma till 
nytta och användning för alla. Det är därför viktigt att museerna samarbetar med 
skolor, universitet och folkbildningsrörelser. Museets resurser skall stå till tjänst med 
sina kunskapsresurser för att främja samhällets utveckling och medborgarnas glädje 
och nytta. Speciellt viktigt är det att centralmuseerna når ut till alla medborgare 
eftersom de får den största andelen statliga kulturbidrag.18 Stockholms län fick 1994 

 
 

14 Fors, Kim, och Nilsson, Bo, 1994, ”Vad är ett museum och vad bör det vara – några kommentarer kring 
definitionsfrågan”, s.15 f. 
15 Minne och bildning, 1994, s. 27. 
16 Minne och bildning, 1994, s.23 f. 
17 Kulturpolitikens inriktning, 1995, s. 486 f. 
18 Minne och bildning, 1994, s. 41 f. 
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81,8 procent av landets statliga museibidrag vilket kan jämföras med det närmast 
efterföljande Göteborg och Bohuslän (idag del av Västra Götalands län), som 
tillsammans fick 2,6 procent.19  

2.3  Museernas verksamhetsområden 
I Minne och bildning (SOU 1994:51) identifieras fyra huvudsakliga 
verksamhetsområden för museerna, de skall samla, vårda, visa och forska.20  

2.3.1  Samla 
Museerna samlar in och dokumenterar föremål, bilder, ljud och andra data. 
Samlarrollen kan delas upp i två delar, dels det passiva insamlandet som sker genom 
donationer och gåvor utifrån, dels ett aktivt insamlande som museet självt står för när 
de inventerar, dokumenterar, bedriver forskning och köper in föremål.21 

2.3.2  Vårda 
De material och data som museet samlat in måste vårdas och bevaras. Detta sker 
genom accessionsföring, registrering och klassificering av materialet, men också 
genom allmän vård, underhåll och magasinering av föremålen.22  

2.3.3  Visa 
Museernas tredje roll innebär att museets samlingar görs tillgängliga genom 
utställningar och andra utåtriktade verksamheter. Framställda böcker, kataloger och 
andra publikationer är exempel på aktiviteter som museibiblioteket kan bidra med i 
denna roll.23  

Faktarum 
Under de senaste åren har allt fler museer öppnat faktarum där det bl.a. finns 
möjlighet att söka i museets faktadatabaser. Museernas allt större utnyttjande av 
datorer har lett till att museernas källmaterial idag är mera lättillgängligt.24 
Faktarumstanken kom till vid museiutredningen 1986 där man menade att ett 

 
 

19 Minne och bildning, 1994, s. 39. 
20 Minne och bildning, 1994, s. 82 ff. 
21 Minne och bildning, 1994, s. 83. 
22 Minne och bildning, 1994, s. 83. 
23 Minne och bildning, 1994, s. 84. 
24 Kulturpolitikens inriktning, 1995, s. 487. 
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integrerat informationssystem med föremål, arkivalier, litteratur och fotografier skulle 
göra museets samlingar sökbara. Informationen skulle inte bara vara mer lättillgänglig 
utan skulle även minska slitaget på artefakterna. Man hoppades att faktarummen 
skulle få en viktig betydelse i museets utåtriktade verksamhet och att detta skulle leda 
till ett ökat samarbete mellan olika museer både internationellt och nationellt.25 I 
kulturutredningen 1995 pekade man på det positiva i öppnandet av faktarummen. Då 
konstaterades att sex svenska museer hade öppnat faktarum.26 Den siffran är idag 
något högre. 

2.3.4  Forska 
Eftersom forskning utvecklar kunskap är de tre ovan nämnda rollerna relaterade till 
forskarrollen. Forskning behövs för att avgöra vad som skall samlas in och 
insamlandet utgör ofta en del av forskningsarbetet. Forskningen är också en 
integrerad del av vårdandet eftersom det behövs ett forskande för att veta hur 
föremål bäst bevaras. Vid uppvisandet av föremål är det viktigt att informationen är 
korrekt och det är därför viktigt att kunskapsinnehållet växt fram som resultatet av 
forskning.27 

Forskarrollen innebär att museerna har ett forskaransvar i den svenska 
forskningsorganisationen. Detta ansvar kan delas upp i två delar, det 
forskningspolitiska och det kulturpolitiska. Det första avser museernas ansvar i 
forskarsamhället vid sidan av universitet och högskolor, medan det andra syftar på 
museernas ansvar för forskning som gäller museernas egna verksamhet och 
kulturpolitiska ansvar.28 

Det är viktigt att forskningen sker på museerna så att intendenterna är väl insatta i 
det de förmedlar. Är intendenterna engagerade i forskningen kan de lättare förmedla 
kunskapen till besökarna på ett intressant sätt vilket är av största vikt eftersom 
museiutredningen satt bildningen som ett av museernas huvudmål.29 

 
 

25 Museiförslag,  Kulturrådets överväganden och förslag angående de centrala museernas uppgifter och 
ansvar för landets museiväsende, 1986, s. 52-60. 
26 Kulturpolitikens inriktning, 1995, s. 487. 
27 Minne och bildning, 1994, s. 85. 
28 Museiförslag, 1986, s. 76-88. 
29 Bohman, Stefan, ”Museiforskning- onödigt eller nödvändigt? Om forskning på museer i allmänhet och 
på Nordiska museet i synnerhet”, s.16. 
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2.4  Definitioner av olika museigrupper 
I det följande ges en presentation av de olika museigrupper som behandlas i 
uppsatsen. Dessa är centralmuseer, ansvarsmuseer, länsmuseer/regionala museer, 
kommunala museer och övriga statliga museer. Konsthallar, övriga museer och 
privata museer kommer inte att ingå i undersökningen och presenteras därför inte 
här. 

2.4.1  Centralmuseer  
Centralmuseer är att betrakta som centrala organ och har på museiområdet ett 
nationellt ansvar för vissa samlingar som är reglerade. Centralmuseerna har också en 
stödjande funktion för landets övriga museiväsende. Fem av de centrala museerna är 
dessutom ansvarsmuseer och dessa ansvarar för samordning och samarbete inom 
verksamhetsområden som har avgörande betydelse för hela landets 
museiutveckling.30 Centralmuseerna skall bedriva forskning och stödja regionala och 
lokala museer med service, rådgivning, vandringsutställningar samt depositioner. De 
ska även upprätthålla internationella kontakter. Flera av centralmuseerna är 
organiserade i gemensamma myndigheter.31 Exempel på centralmuseer är 
Arkitektmuseet, Livrustkammaren och Vasamuseet.  

2.4.2  Länsmuseer/Regionala museer 
Länsmuseerna i Sverige går under beteckningen regionala museer. De flesta län har 
ett länsmuseum vardera, men i Skåne län har man två länsmuseer: Regionsmuseet i 
Skåne och Kulturen i Lund och i västra Götalands län har man tre länsmuseer: 
Bohusläns museum, Älvsborgs länsmuseum och Skaraborgs länsmuseum. 
Länsmuseerna har landstinget som huvudman eller också är de stiftelser och då ofta 
med landsting och kommun som huvudmän.32 Staten ger bidrag till de regionala 
museerna för att främja en regional museikultur. I praktiken innebär det att varje län 
upprätthåller ett museum, vilket fungerar som centrum för regionens 
museiverksamhet. Länsmuseerna skall ge service åt de mindre museerna i länet. De 
flesta regionala museer har även konsthallar och svarar på det sättet för 
konstbildningen i anslutning till utställningsverksamheten. Vissa län har delegerat vissa 

 
 

30 Claesson, Anders, 1997, Arkitektmuseets nya biblioteksfunktion: ett utvecklingsförslag baserat på en 
strategisk planeringsmetodik. s.18. 
31 Museer och konsthallar, 1999, s. 6. 
32 Museer och konsthallar, 1999, s. 6. 
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uppgifter till andra museer i regionen genom samarbetsavtal. De regionala museerna 
finansieras av stat, landsting och kommuner.33 

2.4.3  Kommunala museer 
Kommunala museer har som namnet antyder kommunen som huvudman. Deras 
ansvarsområde är kommunalt eller lokalt avgränsat. Exempel på kommunala museer 
är Göteborgs stadsmuseum, Stockholm medeltidsmuseum och Helsingborgs 
museum.  

2.4.4  Övriga statliga museer 
En typ av museer går under beteckningen ”övriga statliga museer”. Dessa innefattar 
statligt förvaltade museer som inte är centralmuseer. Till dessa räknas exempelvis 
verks- och universitetsmuseerna samt museerna vid de kungliga slotten. 34 Exempel 
på dessa museer är Postmuseum och Telemuseum.  

2.5  Vad är ett museibibliotek? 
Museibiblioteken räknas som specialbibliotek, vilket i likhet med andra bibliotek av 
denna typ, är till för att understödja moderorganisationen och att göra dess arbete 
mera effektivt. Biblioteket skall hjälpa museet uppfylla sina mål. Vid förberedelser 
inför nya utställningar, utveckling av program och forskning ska biblioteket stödja 
museipersonalen. För att biblioteket skall definieras som bibliotek måste det finnas en 
bestämd plats för det. Bibliotekets mål måste stämma överens med 
moderorganisationens och vara en reflektion av denna.35 

Museibiblioteket är således en integrerad del av museet och dess innehåll skall 
spegla museets övriga innehåll. Likaså måste kvalificerad personal sköta 
verksamheten, upprätthålla bibliotekets underhåll samt göra det tillgängligt. 
Museibiblioteket skall inte bara tillgodose museets personal utan också dess publik.36 
Annika Blomqvist nämner i sin uppsats problemet att besökarna ofta inte känner till 
att det finns ett museibibliotek, än mindre att de har tillträde till det. Vid 

 
 

33 http://kur.se/kpip/museer.html 2000-12-19 
34 Museer och konsthallar, 1999, s. 6. 
35 Bierbaum, Esther Green, Museum librarianship: a guide to the provision and management of 
information service, 1994, s. 7 ff. 
36 Bojin, Minda A., & Tepper, Leslie H., ”The role of the museum library in support of educational and 
outreach programs”, 1985, s.79 ff. 
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nedskärningar eller annan negativ påverkan kan denna osynlighet göra sig påmind 
eftersom ingen saknar ett bibliotek som de inte ens vet existerar.37 

En förutsättning för att museibiblioteket skall kunna existera är att museiledningen 
prioriterar biblioteksverksamheten. Museets administration måste stötta och erkänna 
museibiblioteket för att det skall kunna uppfylla sitt syfte. Biblioteket måste även ha 
en ekonomisk budget att röra sig med.38 
 

 

 
 

37 Blomqvist, Annika, 1999, I museets dolda vrå, Baserat på en studie av Nordiska museet och dess 
bibliotek, s.15. 
38 Toupin, Juanita M. 1985, ”The library and its parent organisation”, s. 5. 



 22 

3. Undersökning, svarsredovisning 

Frågeformuläret har som redan nämnts besvarats av 51 museer av 65 tillfrågade, 
vilket motsvarar 78 procent. Eftersom de övriga statliga museerna bara är fyra till 
antalet presenteras dessa tillsammans med de centrala museerna. Svaren från dessa 
båda grupper har efter genomgång visat sig ligga mycket nära varandra och 
dessutom är även centralmuseerna statliga vilket bidrar till att legitimera denna 
sammanslagning. Svaren fördelas på följande vis: 

 

 Antal tillfrågade Antal svar 

Centralmuseer/Övriga statliga 26* 20** 

Länsmuseer  25 20 

Kommunala  14 11 

Totalt  65 51 

 

Figur 3. Indelning av museigrupper, antal tillfrågade samt svarsredovisning. 

*Centralmuseer 21 st, Övriga statliga 5 st. ** Centralmuseer 16 st, Övriga statliga 4 st 

 

Nedan presenteras resultatet av undersökningen. Internt bortfall presenteras separat i 
varje figur när det förekommer. Frågorna har delats in i tre huvudgrupper nämligen 
Tillgänglighet, Ambition/Förutsättningar och Målgrupp. 

3.1  Tillgänglighet 
Frågan om museibibliotekens tillgänglighet har belysts genom svaren på frågorna 4, 
6, 8, 9, 13, 14 (se Bilaga 2). Dessa frågor behandlar ämnena öppethållande, antal 
läsplatser, förekomst av faktarum, antal externa besökare per år, databaserad 
katalog och fjärrlånefrågan. Dessa frågor kan tillsammans ge en inblick i 
museibibliotekens tillgänglighet.  
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3.1.1  Öppettider 
Öppettiderna för olika målgrupper är en kärnfråga när det gäller tillgängligheten. 
Antal öppetdagar per vecka, antal timmar och kvälls- eller helgöppet är viktiga 
indikationer på museets tillgänglighet.  

Bland de kommunala museibiblioteken uppger tre stycken att de inte tar emot 
externa besökare. Öppettiderna för den interna personalen följer i så gott som alla 
fall museernas ordinarie kontorstider och de kan då fritt låna ur samlingarna. De 
museer som inte finns redovisade i figurerna (15 st) har uppgivit att museibiblioteket 
får besökas enligt överenskommelse. 

 

 

Figur 4. Antal öppetdagar/vecka för olika museigrupper, samt medeltal för alla museityper 

tillsammans. Parentes anger antalet erhållna svar med preciserade öppettider. Ej redovisade 

museibibliotek får besökas efter överenskommelse.  

Figuren visar att museibiblioteken i genomsnitt håller öppet ca fyra dagar per vecka 
för allmänheten och siffrorna är mer eller mindre likvärdiga för samtliga tre 
museigrupper. En genomgång av enkätsvaren visar att 16 procent (8 st) har 
helgöppet och 18 procent (9 st) har kvällsöppet. Intressant att notera är att det är 
samma museibibliotek som håller kvälls- och helgöppet.  

För att ytterligare peka på tillgängligheten följer här en genomgång av antal 
öppettimmar per vecka för allmänheten:  
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Figur 5. Antal öppettimmar/vecka för allmänheten för olika museigrupper, samt medeltal för 

alla tillsammans. Parentes anger antal erhållna svar med preciserade öppettimmar. Icke 

redovisade museibibliotek får besökas efter överenskommelse. 

Figuren visar att museibiblioteken håller öppet i genomsnitt 20 timmar per vecka för 
den besökande allmänheten och att de kommunala museibiblioteken har den högsta 
siffran (24 timmar per vecka). Figuren visar medeltal men siffrorna varierar från tre till 
45 timmar per vecka på de olika museerna.  

Christine Östling anser att museibibliotekens öppettider försämrar tillgängligheten 
för allmänheten. Hon menar att museibiblioteken sällan har öppet för denna målgrupp 
och att tiderna är oregelbundna. Hon pekar på det faktum att museibiblioteken är 
stängda under helgerna och ofta även på måndagar.39 En genomgång av enkätsvaren 
visar, i enighet med Östlings påstående, att många museer verkligen har stängt för 
allmänheten på måndagar och det stora flertalet även på helger och kvällar. I en 
artikel av Pia Sagesen framgår det att Skellefteås faktarum där museibiblioteket utgör 
en del, har flest besökare på söndagar.40 Om fler museibibliotek höll öppet på helger 
och kvällar skulle kanske besökssiffrorna från allmänheten kunna öka, men med de 
öppettider som idag föreligger på landets museer är detta svårt. 

Många museibibliotek uppger i frågeformuläret att de är beredda att ta emot 
besökare under andra tider än de angivna förutsatt att man i förväg ringer och bokar 

 
 

39 Östling, Christine, 1999, ”En million böcker”, s.28. 
40 Sagsen, Pia, 1994, ”Kunskapskällan- Skellefteå museums faktarum”, s. 31. 
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tid. Detta medför att öppethållandet kan vara mer omfattande än vad som först 
angivits. Riktigt angelägna besökare utnyttjar säkert denna möjlighet men gör andra 
gör det? De flesta förvärvsarbetande arbetar från 8–16 måndag till fredag och frågan 
är när dessa personer skall kunna besöka museibiblioteken? Flertalet museibibliotek 
öppnar som tidigast kl 8 och håller i de flesta fall öppet som längst till 16. Däremellan 
håller många museibibliotek stängt en timme kring lunch, ofta 12–13. Öppettider som 
dessa gör det näst intill omöjligt för arbetande människor att besöka museibiblioteket 
och denna grupp kan därför inte sägas utgöra en presumtiv besökskategori.  

Vilka är det då förutom museipersonalen som har möjlighet att besöka 
museibiblioteken? Forskare, studenter och pensionärer bör utgöra en stor del av 
besökarna på landets museibibliotek eftersom dessa i större utsträckning har 
möjlighet att besöka museibiblioteken på vardagarna. Minda A. Bojin och Leslie H. 
Tepper identifierar fyra huvudgrupper som besöker museet:  

• Barn upp till highscool ålder som tycker att det är roligt att undersöka museet för 
indirekt och formellt lärande. 

• Vuxna besökare som deltar i bildandet genom föreläsningar, guidade turer, 
seminarier och studiecirklar. 

• Intendenter, professorer och amatörer som är intresserade av studier. 

• Familjer och turister som besöker museet för att inspireras av utställningarna.41 
 

Bland de ovan angivna grupperna är det inte många som kommer att kunna besöka 
museibiblioteket. Den första gruppen går troligtvis inte till museet på egen hand och 
måste således invänta förälder som ofta slutar arbeta kring klockan fyra. Dessa 
ungdomar kommer således inte att kunna besöka museibiblioteket om de inte går dit 
utan föräldrar. Vuxna besökare som utgör den andra gruppen kan inte besöka 
museibiblioteket så till vida de inte är arbetslösa. Den tredje gruppen kan besöka 
museibiblioteket eftersom de troligtvis har ett stort intresse för ämnet. Har de inte 
möjlighet att besöka museibiblioteket under ordinarie öppettider ringer de sannolikt 

 
 

41 Bojin & Tepper, 1985, s. 82 f. 
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och bokar tid. Den sistnämnda gruppen besöker troligtvis museet på kvällar och 
framför allt helger då de flesta museibibliotek är stängda och kommer således inte ha 
en chans att besöka museibiblioteket. Intressant att påpeka i det sammanhanget är 
att Pia Sagesen i sin artikel om Skellefteås faktarum anger att de hoppas att ”den 
vanlige” museibesökaren skall hitta till faktarummet spontant under sitt museibesök.42  

Men variationerna museibibliotek emellan är stora, det finns museibibliotek som 
har öppet en dag i veckan och tre timmar/vecka medan ett annat har öppet sju 
dagar/vecka och 45 timmar. Beroende på vilket museibibliotek du är intresserad av 
skiljer sig alltså öppethållandet väsentligt och det kan i vissa fall vara rimligt att kalla 
museibiblioteken ”minimalt tillgängliga” så som Christine Östling gör.43 Det finns 
dock ett antal museibibliotek med mycket goda öppettider och både helg- och 
kvällsöppet. 

3.1.2  Läsplatser 
Läsplatser kan beredas på samtliga museibibliotek som ingår i undersökningen. De 
museibibliotek som angav att läsplatser saknas påpekade samtidigt att platser kan 
ordnas vid behov. Många museer har också angivit att de har ett visst antal 
studieplatser men att de kan ordna fler om det behövs.  

Karaktären på platserna varierar, allt ifrån stol vid bord, läsplats vid dator, bord 
med lampa, fåtölj och vilstol. Det går inte att ge något generellt besked om 
studieplatsernas bekvämlighet, men en god vilja finns från museibibliotekens sida att 
erbjuda en plats till den som behöver. En jämförelse mellan de olika museigrupperna 
visar följande genomsnittliga siffror för antalet läsplatser oavsett bekvämlighet. 
 
 

 
 

42 Sagesen, 1994, s.31. 
43 Östling, 1999, s. 26. 
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Figur 6. Antal läsplatser för olika museigrupper, samt medeltal för alla tillsammans. Parentes 

anger antal erhållna svar från respektive museigrupp.  

 
Christine Östling menar att det är svårt att fördjupa sig i kulturhistoriska ämnen i 

Stockholm delvis beroende på att studieplatser är en bristvara på museibiblioteken.44 
Resultatet av formuläret visar dock att det i genomsnitt finns 8,9 läsplatser på 
museibiblioteken i Sverige,  vilket bör ses som relativt god tillgång. 

Variationen mellan de olika museigrupperna är dock ganska hög; 
centralmuseerna/övriga statliga har ett medeltal på närmare elva läsplatser medan den 
siffran ligger på sex platser för de kommunala museerna. Initiativ värda att 
uppmärksamma är bl.a. bokningsbara platser som ett av centralmuseerna erbjuder 
och grupprum med plats för 25 personer som ett av länsmuseerna tillhandahåller.  

3.1.3  Databaserad katalog och Internet 
För att ytterligare fastställa museibibliotekens tillgänglighet undersöks frågan huruvida 
museernas bestånd är databaserade och om de finns tillgängliga via Internet. 
Internetfrågan visar på museibibliotekens tillgänglighet utanför museets väggar. 
Figuren nedan visar antalet museer med databaserad katalog: 

 
 

 
 

44 Östling, 1999, s. 26. 
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Figur 7. Antal museibibliotek med databaserad katalog angivet i procent, samt medeltal för 

alla tillsammans. Parentes anger antal erhållna svar från respektive museigrupp. 

 

Figur 7 visar att centralmuseerna/övriga statliga museers bestånd är databaserat på 
18 av 20 museer. Medelvärdet för alla museigrupper sammanräknat ligger på 78 
procent vilket i sig är en hög siffra men avsevärt lägre än centralmuseernas 90 
procent. Av de 51 museer som besvarat frågeformuläret till denna uppsats uppger 40 
stycken att de har en databaserad katalog, vilket antyder att de flesta museibibliotek 
faktiskt har en fungerande katalog. Undersökningen omfattade inte alla landets 
museibibliotek men ger ändå en indikation på rådande förhållanden. Flera museer 
påpekar dock att den äldre litteraturen fortfarande finns i kortkataloger och 
kommentarer som ”10 mansåldrar kommer det att krävas för att datorisera hela 
beståndet enligt vad vi kan se idag” tyder på att det kommer ta lång tid att 
katalogisera museibibliotekens bestånd.45  

Krister Gustavsson menar att de flesta svenska länsmuseer saknar en 
fungerande katalog och att det saknas riktlinjer för hur den tekniska moderniseringen 
skall genomföras.46 Bland de 20 länsmuseer som besvarat frågeformuläret har 14 
stycken uppgivit att de har en databaserad katalog. Detta motsvarar 70 procent och 
tyder på att de flesta länsmuseer faktiskt har en fungerande katalog. Att det äldre 

 
 

45 Informant Centralmuseum. 
46 Gustavsson, Krister, 2000/2, ”Vem äger böckerna? IT- revolutionen och museernas undangömda 
böcker”, s.44. 
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beståndet ofta inte finns inlagt i systemet kan i sig inte tyda på att katalogen inte 
fungerar tillfredsställande så som Gustavssons påstår. 

Bland de museer som uppger att de saknar databaserad katalog är en sådan i 
några fall under uppbyggnad, medan andra uppger att de helt saknar datorer. Ett av 
länsmuseerna är tveksam till att lägga ut beståndet på nätet eftersom de inte lånar ut 
sina böcker externt.  

När det gäller tillgängligheten på Internet är förhållandet ett annat. Differensen 
mellan museigrupperna är här stor och generellt sett återfinns få museibibliotek på 
Internet.  
 

 
Figur 8. Antal museibibliotek tillgängliga via Internet angivet i procent, samt medeltal för 

alla tillsammans. Parentes anger antal erhållna svar från respektive museigrupp. 

Bland de kommunala museerna återfinns endast två stycken på Internet medan 
medelvärdet för alla museigrupper ligger på 43 procent. Frågan om Internetbaserad 
katalog har i många fall besvarats med att museibiblioteket katalogiserar i Libris och 
på så vis finns tillgängliga via Internet. Naturligtvis medför detta att museets böcker 
finns tillgängliga via Internet, men frågan är hur många som känner till det? Helena 
Salzer som undersökt Vitterhetsakademiens bibliotek visade i sin undersökning att 
mindre än hälften av personalen (som besvarat hennes enkät) visste att Libris var 
tillgängligt via Internet.47  

 
 

47 Salzer, Helena, 1998, Museibibliotek: vilken service kan biblioteket erbjuda och hur använder sig 
museimännen av biblioteket? En studie gjord på Vitterhetsakademiens bibliotek , s. 23. 
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Om museets böcker finns tillgängliga i en egen katalog via Internet är det lättare 
att överskåda museets boksamling och kanske hitta likvärdig information på samma 
plats. Genom att göra museibiblioteken tillgängliga via kommunernas nätverk skulle 
de utgöra en del av folkbiblioteken och på så vis kunna utnyttjas mera effektivt.48  

Att lägga ut museibibliotekens bestånd på Internet gör materialet sökbart både 
nationellt och internationellt. Liknande tillvägagångssätt har blivit möjliga under de 
senaste tio åren och utgör inte heller någon större kostnad. Detta gör inte bara 
museets böcker sökbara utan även bilder och databaser som museerna väljer att 
tillgängliggöra. Internetpublicering är också mycket lätt att uppdatera och ändra vid 
behov.49  

EU har under senare år startat ett projekt som kallas RAMA (Remote Access to 
Museum Archives). Detta är ett samarbete mellan olika museer i Europa som syftar 
till att göra olika museers databaser sökbara. Från början ingick sju olika museer i 
detta projekt.50 Liknande databaser skulle vara ett unikt tillfälle för svenska museer 
att göra sina bibliotek och övriga samlingar tillgängliga för en stor publik. Margaretha 
Alin vid Kulturen i Lund menar att museerna måste möta sin publik genom att vara 
där publiken är. Hon tror att ett sådant tillvägagångssätt skulle göra museerna mer 
angelägna.51 En satsning på museibibliotekens hemsidor och tillgänglighet till deras 
kataloger skulle vara ett sätt att möta publiken och samtidigt underlätta för den egna 
personalen.  

3.1.4  Fjärrlån. 
För att ytterligare undersöka museibibliotekens tillgänglighet efterfrågas om de 
fjärrlånar till andra bibliotek. Här är variationen stor vilket framgår av figuren nedan. 
 

 
 

48 Blomberg, Barbro, 1995, ”Nätverk för museer och bibliotek”, s. 117. 
49 Engelstad, Svein, 1997, ”Informasjonsteknologi og Kunthistorie”,  s. 52 ff. 
50 Engelstad, 1997, s. 62. 
51 Alin, Margaretha, 1995, ”Vill museerna bli angelägna måste vi möta publiken”, s. 8. 
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Figur 9. Museibibliotek som fjärrlånar sin litteratur. Det totala medelvärdet för alla 

museityper tillsammans, har angivits men är i viss mån missvisande då variationerna är stora 

mellan de enskilda museigrupperna. Parentes anger antal erhållna svar från respektive 

museigrupp. 

Bland centralmuseerna/övriga statliga museer är det många som fjärrlånar. 
Nedslående citat är ett bra exempel på denna grupps ställningstagande i denna fråga. 

Ja, vi lånar ut böcker både genom Libris och traditionella blanketter. Jag tycker att vi har ett 

ansvar att låna ut böcker inköpta av allmänna medel till allmänheten. Delar av vårt 

bokbestånd är vi ensamma om i landet och naturligtvis måste vi hålla det tillgängligt för alla. 

Det enda problemet jag ser med fjärrlån är att böckerna slits och skadas i postgången. 

70 procent av de centrala/övriga statliga museerna fjärrlånar. Liksom informanten 
ovan menar många att de är ensamma om att ha denna typ av litteratur och att det 
därför är viktigt att fjärrlåna. Flera ser det som en självklarhet och menar att det är 
viktigt att vara tillgängliga i hela landet. Det finns dock vissa restriktioner när det 
gäller ovanliga böcker och annan ömtålig litteratur. Vissa museer påpekar att 
fjärrlånen bara får läsas som läsesalslån på plats. Sex av de centrala/statliga övriga 
museer fjärrlånar inte. Orsakerna till detta är bl.a. att personalen behöver ha 
böckerna i sitt dagliga arbete, att böckerna räknas som museiföremål och att det 
saknas personal som kan administrera låneverksamheten. Ett av museerna påpekar 
dock att de gärna skickar fotokopior till andra forskare.  

Bland länsmuseerna är fjärrlåneverksamheten nästan obefintlig. Endast ett av de 
20 länsmuseerna uppger att de fjärrlånar medan övriga inte gör det. Orsakerna till att 
man inte utför denna tjänst är av varierande slag men vanligast är att man pekar på 
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att biblioteket är ett referensbibliotek. Flera hänvisar till att deras katalog bara finns 
på plats och att andra bibliotek således inte vet vad museet har för litteratur. Detta 
kan, som några informanter påtalar, vara en bidragande orsak till att museibiblioteken 
inte fått några förfrågningar. Andra orsaker till att länsmuseerna inte fjärrlånar är att 
personalen inte kan vara utan litteraturen under en längre tid och att 
bibliotekspersonalen inte skulle räcka till. 

Fem av de elva kommunala museerna fjärrlånar och bland de som inte gör det 
nämns orsaker som dåliga resurser och att personalen kan komma att behöva 
böckerna. Ett av de kommunala museerna anser det oförsvarligt att inte fjärrlåna till 
andra bibliotek då de själva lånar in. I det sammanhanget kan nämnas att flera 
museer anger att de inte fjärrlånar men att de lånar in böcker från andra bibliotek. På 
de kommunala museerna liksom hos övriga grupper nämns orsaken att beståndet inte 
är känt utanför det egna museet och att ingen därför frågat.  

Magdalena Gram ställer sig tveksam till frågan om museibiblioteken skall 
fjärrlåna eftersom museisamlingarna ofta innehåller unika och värdefulla böcker som i 
möjligaste mån bör bevaras till eftervärlden.52 En direkt underfråga till detta 
resonemang är frågan om museibibliotekens lånepolicy. Skall museibiblioteket tillåta 
hemlån eller skall böckerna läsas på plats? Frågan om museibiblioteken tillåter 
hemlån för externa användargrupper ställs inte i det utskickade formuläret, men 
många informanter har ändå påpekat att hemlån inte tillåts de externa 
användargrupperna.  

Anna Dahl menar att tillgängligheten på Nationalmuseets Konstbibliotek 
begränsas eftersom hemlån inte tillåts externa besökare. Hon påpekar också att 
fjärrlån bara effektueras av de interna tjänstemännen och att externa besökare kan 
krävas på litteratur om den efterfrågas internt. Dessa punkter kan ses som 
begränsningar i tillgängligheten men med de resurser som museibiblioteket har menar 
Dahl att detta är vad man i nuläget klarar av.53 

Helena Salzer menar att museibibliotekens roll som specialbibliotek gör att 
fjärrlåneverksamheten utgör en viktig del. Hon menar att många museibibliotek är 
specialiserade inom smala områden där litteratur i angränsande ämnen inte alltid kan 
köpas in och Salzer påtalar därför vikten av fjärrlån.54 Det bör dock påpekas att 

 
 

52 Gram, Magdalena, 1995, ”Museibibliotekens dubbla roller”, s.197. 
53 Dahl, Anna, ”Replik på En million böcker”, 1999, s. 21. 
54 Salzer, 1998, s. 13. 
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Salzer i sin uppsats utgår från museipersonalen som museibibliotekens främsta 
användargrupp och således avser fjärrlånen denna målgrupp. 

3.1.5  Faktarum 
Frågan om faktarum belyser museernas ambition att göra sitt material tillgängligt och 
själva existensen av ett faktarum visar att museet satsat extra på sina externa 
användargrupper. Faktarum är en term som blivit vanligt använd på många museer 
där allmänheten kan komma åt museets böcker, arkiv och databaser. Ofta ingår 
museibibliotek som en del i faktarummet. Det är framför allt länsmuseerna och de 
kommunala museerna som kan uppvisa faktarum medan centralmuseerna i stort sett 
helt saknar det.  

 

 
Figur 10. Andel museer som har faktarum eller faktarumsliknade inrättningar angivet i 

procent, samt medeltal för alla tillsammans. Parentes anger antal erhållna svar från 

respektive museigrupp. 

 

Diagrammet visar att faktarum är en tämligen ovanlig inrättning på landets museer. 
Totalt sett har bara 29 procent faktarum och länsmuseerna visar upp den högsta 
andelen på 45 procent. Flera museer uppger att de har faktarumsliknande 
inrättningar men att dessa inte kallas faktarum. Många museer hoppas att få ett, eller 
planerar uppbyggandet av ett. De museer som har ett faktarum har mycket att 
erbjuda, t.ex. föremålsregister, bildarkiv, fornminnesregister, rapporter, inventeringar, 
olika typer av arkiv m.m. Dessutom erbjuder vissa museer sökningar i den lokala 
databasen där föremål och liknade finns sökbart. 
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I Magdalena Grams artikel ”Museibibliotekens dubbla roller” kan man läsa att 
det varit relativt lätt för museerna att få pengar till faktarum.55 Med tanke på detta är 
det konstigt att inte fler av landets museer valt att satsa på detta. En anledning till det 
kan enligt Gram vara att extra pedagogiska resurser behövs för att guida allmänheten 
rätt i faktarummet. Museets ordinarie verksamhet med utställningar och föremålsvård 
får inte bli lidande och en avvägning är ofta nödvändig för att kunna hålla kvaliteten 
på alla verksamheter hög. Christian Grönroos menar att kvaliteten kan vara svår att 
uppmäta eftersom tjänster produceras och konsumeras samtidigt.56 Att 
museipersonalen har flera jobb att sköta är inget som uppfattas av kunden eftersom 
denna endast bryr sig om sitt eget besök. Grönroos pekar på den funktionella 
respektive den tekniska kvaliteten på tjänsten. I detta fall kan det betyda att 
museibesökaren får fram de uppgifter som han kommit till museibiblioteket för att 
inhämta.57 Ett faktarum med ämneskunnig personal som har tid att vägleda besökaren 
i sitt letande, bör ge ett gott intryck av museibiblioteket och kvaliteten uppfattas 
förhoppningsvis som god. Magdalena Gram nämner att ett museibibliotek valt att 
beordra intendenterna till tjänstgöring i biblioteket eftersom pedagogiska insatser 
behövs för att besökarna skall hitta rätt där och i faktarummet.58 Flera informanter 
nämner i formuläret att intendenter arbetar i museibiblioteken och kanske kan det 
vara en av orsakerna till detta. 

I Skellefteå valde man att öppna ett faktarum för att öka tillgängligheten och 
förbättra servicen för besökarna. Man lade stor vikt vid att välja en plats i anslutning 
till utställningarna för att museibesökarna skulle ha lätt att hitta dit. Man hade en 
önskan om att museibesökarna skulle ”snubbla över” faktarummet och att spontana 
besök skulle bli möjliga.59 

3.1.6  Externa besökare  
Frågan om antalet externa besökare till museibiblioteket har givit ett internt bortfall på 
16 museer vilket motsvarar 31 procent. Denna siffra är betydligt högre än för någon 
annan fråga. Resultatet kommer dock att redovisas då detta är av stort intresse för 
undersökningen. En bidragande orsak till att bortfallet är stort på denna fråga är att 

 
 

55 Gram, 1995, s. 197. 
56 Grönroos, 1992, s.29. 
57 Grönroos, 1992, s. 41. 
58 Gram, 1995, s. 197. 
59 Sagesen, 1994, s. 30. 
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många museibibliotek uppger att de inte för någon statistik över antalet besökare 
medan andra räknar antalet besökare till hela museet etc. 

Denna fråga har besvarats i olika termer och en omfattande omräkning har därför 
varit nödvändig för att göra resultaten jämförbara. Flertalet informanter har angivit sitt 
svar i enheten ’antal besökare/år’ och denna enhet har därför valts som 
utgångspunkt. I de fall där svaret angivits i ’antal besökare/dag’ har detta omräknats 
på årsbasis. Antalet besökare/år har därefter delats i 50 veckor, vilket är en 
genomsnittlig uppskattning av antalet öppna veckor per år. Efter detta delades 
kvoten med 4,2 vilket är det genomsnittliga antalet öppetdagar för museibiblioteken 
(se Figur 4). 
 

Exempel: Ett museum anger att de tar emot 1000 externa besökare/år. 
1000 besökare/50 veckor = 20 besökare/vecka  
20 besökare/4,2 öppetdagar = 4,76 besökare/dag 

 

 

Figur 11. Antal besökare per dag på museibiblioteken, samt medeltal för alla tillsammans. 

Parentes anger antal erhållna svar med preciserat antal externa besökare. Icke redovisade 

museibibliotek saknar statistik  över sina besökare och har därför inte kunnat redovisas i 

figuren. 

3.2  Ambition och Förutsättningar 
Frågan om museibibliotekens ambitioner och förutsättningar har belysts genom 
svaren på frågorna 2, 7 och 11 (se Bilaga 2). När det gäller museibibliotekens 
förutsättningar och ambitioner har hänsyn tagits till frågorna rörande antal 
biblioteksansvariga, marknadsföring och samlingarnas storlek. Den sistnämnda frågan 
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har besvarats i olika termer som antal hyllmeter eller antal volymer, vilket gör det 
svårt att redovisa denna fråga i absoluta tal. Generellt kan dock sägas att 
museibiblioteken innehar mycket stora mängder litteratur och annan media. 

3.2.1  Antal biblioteksansvariga på museet 
Det är svårt att ange ett exakt antal bibliotekarier på museerna eftersom 
anställningsformerna och utbildningsnivån enligt enkäten skiftar mycket. Vissa 
informanter specificerar sina svar till antalet anställda och utbildningsnivån på dessa 
personer, medan andra bara anger ett antal. En sammanställning har dock gjorts 
utifrån antalet biblioteksansvariga oavsett utbildning. Hänsyn har inte tagits till hur 
många timmar i veckan denna person arbetar då detta bara angivits i enstaka fall.  
 

 
Figur 12. Antal biblioteksansvariga på de olika museigrupperna, samt medeltal för alla 

tillsammans. Parentesen anger antal erhållna svar från respektive museigrupp. 

Tre av centralmuseerna/övriga statliga har både anställda bibliotekarier och 
assistenter. I genomsnitt finns två biblioteksansvariga vilket är nästan det dubbla 
jämfört med länsmuseer och kommunala museer. De två senare grupperna verkar ha 
en lägre prioritet på denna typ av tjänster vilket följande citat påvisar: 

 Två personer ägnar delar av sin arbetstid åt biblioteket. 60 

 
 

60 Informant länsmuseum.  
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Vi är just nu tre personer som jobbar viss del i biblioteket. Endast en är utbildad 

bibliotekarie och hon jobbar 8 timmar i veckan. 61 

Nja, någon ägnar mycket lite tid åt detta.62 

 

Listan skulle kunna göras längre men dessa uttalande visar tendensen. De 
kommunala museerna har den lägsta andelen biblioteksansvariga och på två av dem 
anges att ”ingen” ansvarar för biblioteket.  

Krister Gustavsson ställer sig kritisk till länsmuseernas syn på sina bibliotek delvis 
för att de i stor utsträckning saknar utbildad bibliotekarie och att i de fall där sådan 
finns är arbetsinsatsen i bästa fall deltid.63 Följande citat från informanter på 
länsmuseer visar att Gustavsson har delvis rätt:  

Jag tror att länsmuseernas bibliotek har ganska olika förutsättningar vad gäller personal. 
Inte alla länsmuseer tror jag har utbildad personal för att sköta biblioteket, ibland ingår det i 
en antikvaries uppgifter att också handha biblioteket. Det skulle vara lite intressant att veta 
hur många som har utbildade bibliotekarier på sina museibibliotek. 

Man skulle önska att politikerna ansåg det viktigt nog att ha en utbildad bibliotekarie här. 

 

Även bland centralmuseerna förekommer samma funderingar vilket följande citat 
visar: 

Man måste också se att många museibibliotek sköts av ensambibliotekarier, eller t o m av 
icke biblioteksutbildad personal. 

 

Ovanstående citat pekar på det faktum att många museibibliotek saknar en utbildad 
bibliotekarie. Oldile Tarete menar att museibibliotekens största problem är att 
samlingarna ofta hamnar i händerna på någon som egentligen sysslar med annat och 
får bibliotekssysslorna som bisyssla.64 Ester Bierbaum hävdar detsamma då hon 

 
 

61 Informant länsmuseum. 
62 Informant kommunalt museum. 
63 Gustavsson, 2000/6, ”Museibiblioteket i allmänhetens tjänst”, s. 27. 
64 Tarrete, Odile, 1997, ”Hidden tresure:museum libraries and documentation centres”, s. 44. 



 38 

menar att minst en person skall ha huvudansvaret för bibliotekssamlingen. Denna 
person skall helst också ha en utbildning i ämnet.65  

3.2.2  Marknadsföring  
Något mer än hälften av museibiblioteken marknadsför sig på minst ett sätt. Museets 
hemsida, foldrar och olika broschyrer är vanliga marknadsföringskanaler och det 
verkar hos dessa museibibliotek finnas en vilja att nå en stor publik. 59 procent av 
museibiblioteken marknadsför sig på något sätt.  

 

 
Figur 13. Museibibliotek som marknadsför sig angivet i procent, samt medeltal för alla 

tillsammans. Parentes anger antal erhållna svar från respektive museigrupp. 

En orsak till att man inte marknadsför sig kan vara bristande medel. En informant på 
ett centralmuseum svarar följande på frågan hur museibiblioteket marknadsför sig:  

Inte alls – det finns en tradition att ligga lågt, eftersom vi i första hand är till för museets 

personal. Det finns en rädsla för att arbete gentemot externa besökare skall ta tid från 

arbetet med de interna användarna [ … ]. 

 

 
 

65 Bierbaum, 1994, s. 11-12. 
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Sex av de kommunala museerna marknadsför sig dåligt eller inte alls. Orsaker till 
detta kan bl.a. sökas i följande informanters svar:  

Det finns ingen marknadsföring som täcker in biblioteket. Ledningsgruppen på museet ser 

inte biblioteket som en resurs. 

Inte alls. Med den personalsituation, ekonomi och ålderdomliga kortkatalog som biblioteket 

har, kan vi inte klara särskilt många fler besökare än de som hittar hit på egen hand.  

Hela 19 av de totalt 51 museibiblioteken har svarat att de inte marknadsför sig alls. 
De flesta av dessa har inte angivit orsaken till detta utan bara svarat ”Inte alls”. Detta 
motsvarar 37 procent av det totala antalet och är en oroväckande hög siffra. Bland 
dem som angivit orsak till detta nämns bl.a. bristande resurser och att museets 
böcker främst är till för personalen. 

Juanita M. Toupin påtalar vikten av att museibiblioteket bör ta alla tillfällen att 
marknadsföra sig. Detta måste ske dels mot den egna personalen men även mot 
andra användargrupper. Det är viktigt att meddela vilka resurser museibiblioteket 
kan tillhandahålla och att också klargöra vem som får använda dessa. Ett 
informationsblad med liknande uppgifter som kan lämnas till nya medarbetare på 
museet och även till andra nya biblioteksbesökare bör finnas.66 Idag är också Internet 
ett bra hjälpmedel för att snabbt sprida information. Nya uppgifter kan lätt läggas in 
och felaktigheter eller andra förändringar kan snabbt ändras. Men Internet har också 
sina slagsidor då alla inte har tillgång till datorer. Salzers undersökning på 
Vitterhetsakademiens bibliotek visar att tjänstemännen inte alltid vet hur man kommer 
åt information via hemsidan.67 Vid marknadsföring är det därför viktigt att välja flera 
kanaler för att vara säker på att nå ut till alla sina användargrupper. 

3.3 Målgrupp 
Frågan om museibibliotekens målgrupper har belysts genom svaren på frågorna 3, 
10, 12, 15 och 16 (se Bilaga 2). Dessa frågor behandlar områden som vem 
museibiblioteket är till för, efter vems behov bokinköpen regleras, problem med att 
hålla öppet för allmänheten och frågan om museibiblioteket kan dra fler besökare till 
museet. 

 
 

66 Toupin, 1985, s. 5. 
67 Salzer, 1998, s. 34. 
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3.3.1  Museets öppethållande för andra än personalen 
Genom att ställa ungefär samma fråga angående vem museibiblioteket är till för 
inkom intressanta svar.  

Fråga 3. Är museibiblioteket öppet för någon annan än personalen? I så fall för vem? 

Fråga 10. Vem är museibiblioteket till för, personal, forskare, allmänhet? 

Fråga 3 har generellt besvarats kort och koncist med att museibiblioteken är öppna 
för ”alla” som vill besöka dem. På fråga 10, som egentligen behandlar samma sak, 
har tillägg gjorts i 28 fall av 51. Dessa 28 påpekar oberoende av varandra att 
museibiblioteket i första hand är till för den egna personalen. Den högsta andelen har 
de kommunala museerna där åtta av elva påpekar detta.  
 

 
Figur 14. Antal museibibliotek öppna för samtliga besökare angivet i procent, samt medeltal 

för alla tillsammans. Parentes anger antal erhållna svar från respektive museigrupp. 

Figuren visar att museibiblioteket i stor utsträckning har öppet för allmänheten. Ett 
par av museerna måste kontaktas i förväg men på de flesta museibibliotek har man 
fasta öppettider. Flera av informanterna påpekar att böckerna måste läsas på plats 
och att hemlån inte är tillåtna.  
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För de allra flesta museibibliotek är personalen den primära användargruppen. 
Detta bekräftas av informanternas svar på denna fråga och även av flera olika 
artiklar. Ester Bierbaum menar att det interna informationsbehovet måste tillgodoses 
först och därefter museets publik.68 Anders Claesson tar i sin uppsats upp frågan om 
museibibliotekets interna och externa användares informationsbehov samtidigt kan 
tillgodoses på ett tillfredsställande sätt, eller om den interna personalen skall 
prioriteras vid lån. Han menar liksom Ester Bierbaum att den interna personalens 
önskemål skall tillgodoses i första hand eftersom museibiblioteket i första hand skall 
understödja moderorganisationen.69  

Annika Blomqvist menar att även om museipersonalen är den främsta 
användargruppen så vänder sig museibibliotekens tjänster även utåt mot en bredare 
användargrupp. Hon menar att museernas bildande funktion där kunskapen förväntas 
spridas, gör att många museibibliotek ställs inför policyproblem. Hon påtalar att 
museibibliotekens försök att tillfredsställa alla målgrupper kan medföra problem.70  

Magdalena Gram pekar på en liknande problematik i Danmark och Norge där 
ett större utnyttjande av databaserade informationssökningar i museibibliotekens 
databaser lett till fler fjärrlåneansökningar. Gram menar att det är viktigt för 
museibiblioteken att ta ställning till vilken policy museibiblioteken skall ha då 
allmänheten gör anspråk på museibibliotekens tjänster. Norge och Danmark 
efterlyser ansvarsbibliotek för specifika ämnesområden eftersom liknande situationer 
medför ideologiska och ekonomiska problem.71 Christine Östling har ett liknande 
förslag för Stockholms museibibliotek i en artikel fyra år senare. Hon föreslår att de 
flesta nationella museer i Stockholm skall flytta in i ett gemensamt bibliotek och att 
personalen från de olika avdelningarna skall följa med. Kvar på museerna skall det 
finnas referensbibliotek för personalens omedelbara behov. Hon menar att en pool 
bibliotekarier från ”det stora kulturhistoriska museibiblioteket” skall sköta 
referensbiblioteken. Vid behov av annan litteratur än den referensbiblioteket har skall 
museipersonalen ringa ”stora biblioteket” och be om litteratur i vissa ämnen för att 
nästa dag erhålla en trave böcker från huvudbiblioteket.72  

 
 

68 Bierbaum, 1994, s.107. 
69 Claesson , 1997, s.28. 
70 Blomqvist, 1999, s. 29. 
71 Gram, 1995, s. 197. 
72 Östling, 1999, s. 28. 
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Christian Grönroos menar att kvalitet måste ses från flera aspekter, bl.a. hur man 
får tag i den bok man eftersöker. Han kallar detta den funktionella kvaliteten.73 Om 
bibliotekarie saknas på museibiblioteket under långa perioder blir följden att 
användarna själva måste söka efter materialet. Frågan är i hur stor utsträckning de 
kommer att hitta det de söker. Med en bibliotekarie kan servicekvaliteten bli 
betydligt högre eftersom denne kan hjälpa låntagarna i sökandet efter material 
oavsett om det gäller databassökningar, fjärrlåneansökningar eller bara att hitta en 
bok i samlingarna. Personalbristen är på många museibibliotek påtaglig och om 
denna lilla grupp skulle reduceras ytterligare undrar man om det skulle finnas någon 
kvalitet att tala om? 
Museibibliotekets besökare har olika behov och önskemål och frågan är om de 
interna eller externa besökarnas önskemål skall uppfyllas i första hand?  

Magdalena Gram menar att biblioteken alltid har en huvudman och att avståndet 
till denna är avgörande för biblioteksarbetets kvalitet och effektivitet. Hon menar att 
det är svårt att säkra kvaliteten i museibiblioteken eftersom intäkterna ofta är små. 
Hon efterlyser en tydligare målformulering om vem museibibliotekens tjänster är 
avsedda för. Hon menar att detta är en förutsättning för att kunna säkra kvaliteten. 
Om museibiblioteken skall kunna tillmötesgå allmänhetens behov menar Gram att 
finansieringen måste bli bättre och för att detta skall ske måste det klart och tydligt 
framgå vem museibiblioteken egentligen är till för.74 I enighet med Grönroos modell 
kan inte totalkvalitet uppnås om organisationsprofilen inte är klart definierad och 
Grams efterfrågan av tydliga målformuleringar för museibiblioteken är därför 
nödvändig.75 

3.3.2 Hur regleras bokinköpen?  
I första hand är det personalens behov och museets ämnesområden som styr 
inköpen till museibiblioteken. Kommande utställningar och nyutkommen litteratur 
inom museernas ämnesområden är de vanligaste styrmedlen vid nya inköp. Några av 
museerna uppger att de gärna tar emot tips från allmänheten och andra menar att de 
tar hänsyn till allmänhetens önskemål när de köper in litteratur.  

 
 

73 Grönroos, 1992, s.41. 
74 Gram, Magdalena, 1994, ”Kvalitetssäkring i biblioteksarbetet. Några reflektioner utifrån definitioner”, 
s.16-18. 
75 Grönroos & Monthelie, 1988, s. 32. 
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3.3.3  Problem med att hålla öppet för allmänheten 
Det största problemet med att hålla museibiblioteken öppna för allmänheten är att det 
saknas personal. Museerna har inte tillräckliga resurser för ett allt för stort publikt 
tryck. Detta har medfört att man på vissa museer hållit marknadsföringen nere och 
öppettiderna begränsats. Ett ökat publikt intresse skulle kunna leda till att de 
biblioteksansvariga inte har tid att hjälpa den interna museipersonalen. Stöldrisken är 
ett annat problem som följer med öppethållandet för allmänheten. Museerna innehar 
idag en del ovanlig litteratur som kan vara svår att ersätta. Museernas små resurser 
gör det dessutom svårt att ersätta en förekommen bok. Ett annat problem är att de 
som arbetar i museibiblioteken inte alltid hittar bland böckerna. Så länge 
museibiblioteken fortsätter att vara referensbibliotek menar ändå många att det inte 
finns några problem med att hålla öppet för allmänheten. 

Att hålla museibiblioteket öppet för allmänheten ses inte som ett problem bland 
de centrala/övriga statliga museerna där 89 procent ställer sig positiva till frågan. 
Korta öppettider och underbemanning gör dock att de själva betraktar servicen som 
dålig.  
 

 
Figur 15. Museibibliotek som inte ser några problem med att hålla öppet för allmänheten, 

samt medeltal för alla tillsammans. Medelvärdet har angivits trots att skillnaderna är stora. 

Parentes anger antal erhållna svar från respektive museigrupp. Internt bortfall 2 stycken 

vardera på centralmuseer respektive länsmuseer. 

Hos länsmuseer och kommunala museer ser man i större utsträckning problem med 
ett öppethållande för allmänheten. Många länsmuseer nämner stöldrisken som ett 
problem. Flera kommunala museer menar att de inte kan bemöta allmänheten på ett 
önskvärt sätt eftersom personalstyrkan är för liten. Ett museum pekar på att 
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museibiblioteket inte är uppbyggt för publik användning och därför inte kan utnyttjas 
av andra än personalen. Generellt ses personalbristen som det största problemet hos 
samtliga museigrupper. 

Malin Prytz och Lena Österberg visar i sin uppsats att museipersonalen inte 
själva ser några problem med att hålla öppet för allmänheten förutsatt att den interna 
personalens behov tryggas först. De menar att museibiblioteken genom att hålla 
öppet för allmänheten kan bli ett led i museets bildningsverksamhet och att faktarum 
är ett bra sätt för museerna att bli mer lättillgängliga.76  

3.3.4 Museibiblioteket som attraktion 
Svaren på frågan om museibiblioteken kan bidra till att publiken ökar på museerna 
har besvarats med stort intresse. De flesta centrala/övriga statliga museer tror inte att 
museibiblioteket kan dra till sig flera besökare. Orsakerna till detta är flera. Många 
menar att de som besöker biblioteket redan har ett specialintresse och att 
besökssiffrorna därför inte skulle kunna påverkas av museibiblioteket. Någon menar 
att ett ökat antal besökare inte är ”särskilt önskvärt” och andra att de bristande 
resurserna inte skulle räcka till fler besökare. Centralmuseerna/övriga statliga museer 
nämner flera förslag på åtgärder som skulle kunna göra museibiblioteken mera 
tilltalande för en större publik: 

• Kunnig och serviceinriktad personal. 

• Möjlighet till egna sökningar i bibliotekets databas. 

• Utökat öppethållande, även lördag och söndag. 

• Aktiviteter för barn och ungdom i samarbete med pedagogiska avdelningen.  

• Fler läsplatser. 

• Central placering i museibyggnaden. 

• Mer personal.  
 
 

76 Prytz, Malin & Österberg, Lena, 1996, Museibibliotek, En undersökning med tonvikt på några 
kommunala museibibliotek i Göteborg, s. 76. 



 45 

• Bibliotekets lokaler som samlingsplats vid bokpresentationer, föredrag och 
bokcirklar. 

• Utökade resurser. 

På länsmuseerna ser svaren annorlunda ut än på de centrala/övriga statliga museerna. 
Medan den förra gruppen pekar på förändringar som skulle kunna öka publiken 
pekar länsmuseerna på de existerande resurserna som gör att allmänheten besöker 
museibiblioteket. Faktarumsverksamhet verkar här vara den främsta orsaken till 
detta. Flera av länsmuseerna menar att många besökare kommer till museet enbart 
för att besöka faktarummet där de kan söka svaret på många av sina frågor själva. 
Många anger att de har ett faktarum under uppbyggnad och att detta kommer att 
bidra till att öka publikantalet.  

De kommunala museerna påtalar liksom länsmuseerna vikten av 
faktarumsverksamheten. Flera av informanterna pekar också på den speciallitteratur 
som museet innehar. Bokbeståndet på museibiblioteken kan ses som ett komplement 
till folkbiblioteken och andra bibliotek. En informant menar att detta kan bidra till att 
bredda kundunderlaget för museibiblioteken. 

Annika Blomqvist menar att museibiblioteken inte i huvudsak kan betraktas som 
publiktilldragande utan att de skall ses som tillägg till den övriga verksamheten. Hon 
tror att museibiblioteken kan bidra med möjligheten till fördjupad förståelse och ökad 
upplevelse av museets samlingar och utställningar.77 

 
 

77 Blomqvist, 1999, s.17. 
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4. Sammanfattande diskussion 

Syftet med föreliggande undersökning har varit att fördjupa bilden av 
museibibliotekens roll i samhället med speciell fokusering på vilka användargrupper 
de vänder sig till. Kvaliteten på museibiblioteken har studerats för att avgöra om 
denna skiljer sig för olika användargrupper. Museityper som ingår i undersökningen 
är centralmuseer, länsmuseer, kommunala museer och övriga statliga museer, vilka 
presenteras ingående i uppsatsens första del.  

Undersökningen har i likhet med tidigare litteratur i ämnet visat att 
museibiblioteken i första hand anses vara till för museets egen personal. Dessa har 
vissa uttalade fördelar jämfört med den externa besöksgruppen då de t.ex. styr 
inköpen och har ständig tillgång till samlingarna. De flesta museibibliotek kan dock 
även besökas av externa besökare så som allmänhet, forskare och studenter. 
Tillgängligheten för externa besökare är idag större än den var för några år sedan. En 
anledning till detta är att många museibibliotek kan nås via datorer och en fysisk 
förflyttning är därför inte nödvändig. En av anledningarna till att museibiblioteken 
öppnat sig för en större publik torde vara museiutredningens betänkande från 1994 
där det står att en av museernas huvuduppgifter är deras bildningsfunktion.78 
Museibiblioteken är en integrerad del av museerna och ett viktigt redskap för att 
sprida kunskap ut i samhället.  

Hur ser då kvaliteten på museibibliotekens tjänster ut för de olika 
besökskategorierna? Begreppet kvalitet har fördjupats med hjälp av Christian 
Grönroos kvalitetsmodeller där han identifierar teknisk kvalitet, funktionell 
kvalitet och totalkvalitet. Med hjälp av hans teorier har museibibliotekens roll 
kunnat studeras ingående och en bild av deras tjänster, tillgänglighet och kvalitet har 
vuxit fram.  

 

 
 

78 Minne och bildning, 1994, s.23. 
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4.1 Att uppnå kvalitet 
Anders Claesson menar att servicefunktionen är den verksamhetsaspekt som är 
avgörande för museibibliotekets kvalitet och framgång. Han menar att även om det 
finns en utbildad bibliotekarie och samlingarna är välordnade så räcker inte detta för 
att kvaliteten skall vara tillräcklig. En förutsättning för god servicekvalitet menar han 
är god informationsservice. Detta kan t.ex. innefatta tillgång till databaser och 
fjärrlån.79 Claessons resonemang stämmer väl överens med Christian Grönroos som 
menar att det är inte tillräckligt att kunden får tag i det denna söker utan att 
upplevelsen av totalkvaliteten även påverkas av hur denne får tag i materialet.80 När 
museibiblioteken får ekonomiska svårigheter är det enligt Enid T. Thompson ofta 
servicefunktionerna som drabbas. Orsaken till detta är enligt Thompson bibliotekets 
ovilja att dra ned på förvärvet.81 Undersökningen visar att flera museibibliotek dragit 
ner öppettiderna och reducerat personalen i enighet med Thompsons påstående.  

Modellen nedan visar olika faktorer i museibiblioteket som skulle kunna påverka 
besökarnas kvalitetssyn på museibiblioteket. Situationen ser olika ut för de externa 
och interna besökarna.  

 

 
 

79 Claesson, 1997, s.68. 
80 Grönroos, 1992, s.44. 
81 Thompson, Enid, 1985, ”Services in the museum library”, s. 75. 
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Figur 16. Fritt omarbetad modell efter Grönroos.82 

 

4.2 Teknisk kvalitet 
Databaser, läsplatser, faktarum och bokbestånd är faktorer som påverkar de externa 
besökarnas intryck av museibiblioteket. I genomsnitt finns det 8,9 läsplatser på 
landets museibibliotek vilket är en relativt hög siffra. Detta bör ses som en 
tillfredsställande och god service och det faktum att vissa museer kan erbjuda 
läslampa och vilfåtöljer får ses som extra bonus för dess besökare.  

Databaserad katalog finns på 78 procent av museibiblioteken vilket är en tillgång 
för både de externa och interna besökarna. Att vissa museer valt att öppna faktarum 
för sina externa besökare bör ses som en ansats från museets sida att bemöta sina 
externa användargrupper. För de interna besökarna spelar faktarum och läsplatser 
mindre roll eftersom dessa har egna arbetsplatser. Många informanter menar att 
resurserna ofta sätter stopp för museibibliotekens framväxt. Flera av länsmuseerna 
pekar på att många besökare kommer till museet bara för att besöka faktarummet. 
Detta tyder på att denna verksamhet bidrar till att öka museets besöksantal och de 
utgör således en bra kanal för museerna att stärka deras främsta uppgift; bildningen. 
Flera informanter påtalar att faktarum är under uppbyggnad och att detta sannolikt 

 
 

82 Grönroos, 1992, s. 41.  
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kommer att leda till att publikantalet ökar. Magdalena Gram påtalar att faktarummen 
varit lätta att få pengar till.83 Frågeformuläret indikerar att faktarummen tilltalar en stor 
publik och därför är det konstigt att inte fler museer valt att satsa på denna typ av 
verksamhet. Undersökningen visar att endast 29 procent av museerna har faktarum 
eller faktarumsliknande inrättningar. Om faktarummen dessutom kan locka en större 
publik till museerna som helhet, är det synd om resurserna inte räcker till. 
Centralmuseerna/Övriga statliga museer nämner förslag som skulle kunna göra 
besöksskaran större. Många av dessa påminner om de resurser som finns i 
faktarummen.  

Att många museibibliotek har mycket att erbjuda både vad gäller kvantiteten och 
unikt material bidrar ytterligare till att Grönroos term teknisk kvalitet sammantaget 
bör betraktas som god för alla besökare. Detta illustreras i nedanstående figur. 
 

Teknisk kvalitet Intern personal Externa besökare  
Databaser +  + 
Läsplatser   + 
Faktarum    + 
Bestånd   +  + 

Figur 17. Bedömning av den tekniska kvaliteten. 

4.3 Funktionell kvalitet 
Faktorer som avgör hur den funktionella kvaliteten uppfattas är öppettider, 
möjlighet till fjärrlån och antal bibliotekarier. Museets egen personal har i de flesta fall 
ständig tillgång till museibiblioteket. För de externa användargrupperna håller man 
öppet i genomsnitt 4,2 dagar per vecka och ca fem timmar per öppetdag. Detta är 
relativt goda öppettider men eftersom de flesta människor arbetar dagtid försvårar 
öppettiderna för många. Som försvar till detta kan sägas att de flesta museibibliotek 
kan besökas på andra tider än de angivna förutsatt att man bokar tid först. Dessutom 
mottager många museibibliotek förfrågningar per telefon, fax, e-post och brev under 
andra tider än öppettiderna. Ökade öppettider som helger och kvällar påtalas av 
flera informanter som tillvägagångssätt för museibiblioteken att utöka sitt besöksantal. 
Många gånger tillåter dock inte resurserna detta. Förbättrade öppettider skulle dock 

 
 

83 Gram, 1995, s. 197. 
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vara ett bra sätt för museerna att upprätthålla den bildningsfunktion som de förväntas 
utgöra för samhället. 

Fjärrlånefrågan är intressant då flera museer anger att de lånar in litteratur men att 
de inte själva fjärrlånar till andra bibliotek. Centralmuseerna är den museigrupp som 
är bäst på att fjärrlåna och 70 procent av dessa uppger att de utför denna tjänst. 
Bland länsmuseerna ser situationen annorlunda ut och endast ett av de 20 länsmuseer 
som besvarat frågeformuläret uppger att de utför denna tjänst. En utökad 
fjärrlåneverksamhet skulle kunna göra viss speciallitteratur tillgänglig för en större 
användargrupp. Vissa restriktioner bör dock finnas vad gäller unik och värdefull 
litteratur då böcker kan slitas i eventuell postgång. Många museibibliotek uppger att 
de inte fjärrlånar eftersom resurserna är för dåliga vad gäller personal som skulle 
kunna administrera låneverksamheten. Att bedöma den funktionella kvaliteten utifrån 
fjärrlånefrågan är svårt eftersom variationerna museibiblioteken emellan är stor. 
Sammantaget fjärrlånar 39 procent av museerna i denna undersökning vilket är en 
tämligen låg siffra. 

Sista punkten i frågan om den funktionella kvaliteten utgörs av antalet anställda 
biblioteksansvariga på museibiblioteken. Undersökningen visar att många 
biblioteksansvariga arbetar ensamma på museibiblioteken och det är därför svårt för 
dessa att hinna med alla sina uppgifter och samtidigt möta en stor publik. Ofta ingår 
biblioteksuppgifterna som bisysslor till andra ordinarie arbetsuppgifter vilket försvårar 
situationen ytterligare. Med tanke på samlingarnas omfattning och storleken på den 
potentiella besöksgruppen borde kanske antalet ansvariga på museibiblioteken vara 
flera. Att museibiblioteken i dagsläget i genomsnitt endast har fyra externa besökare 
per dag gör dock att det kanske inte behövs fler än så. Det är ändå anmärkningsvärt 
att många museibibliotek saknar utbildad personal eftersom detta i många fall anses 
som en förutsättning för att kalla det för bibliotek.84 I Malin Prytz uppsats kan man 
läsa att vissa intendenter bara besöker biblioteket om de vet exakt vad de vill ha 
eftersom det kan vara svårt att hitta.85 Christer Gustavsson påtalar också att 
museiintendenterna utnyttjar stadsbiblioteken och högskolebiblioteken eftersom 
museibiblioteken saknar bibliotekspersonal och ordnade samlingar.86 Om 
museibiblioteken skulle avsätta resurser för ökade och utbildade personalstyrkor 
skulle kvaliteten kunna bli bättre. Öppettiderna skulle kunna ökas och personalen 

 
 

84 Bierbaum, 1994, s.11 f. 
85 Prytz & Österberg, 1996, s. 58. 
86 Gustavsson, 2000/2, s. 44. 
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skulle kunna ge bättre service till sina besökare. Den funktionella kvaliteten skulle då 
enligt Grönroos terminologi kunna bedömas som bättre. 

Sammanfattningsvis har följande figur satts upp för att klargöra hur den 
funktionella kvaliteten generellt ser ut. Plustecken tyder på god kvalitet och 
minustecken på mindre god kvalitet. 

 

Funktionell kvalitet: Interna besökare  Externa besökare  
Öppettider +  - 
Fjärrlån  -   -  
Antal biblioteksans. -   -  

Figur 18. Bedömning av den funktionella kvantiteten. 

Figuren visar att den funktionella kvaliteten på museibibliotekens tjänster har flera 
brister. Öppettiderna är bra för de interna besökarna som kan besöka 
museibiblioteket när de vill medan det är sämre för de externa besökarna. Fjärrlån 
förekommer på vissa museer (39 procent) vilket gör att denna service sammanlagt 
ansetts bristfällig. Antalet bibliotekarier kan verka lågt, men med det ringa antal 
besökare som museibiblioteken har idag behövs kanske inte fler. Många 
biblioteksansvariga saknar biblioteksutbildning och samlingarna är så stora att de 
ensamma kan ha svårt att hinna ta hand om allt. Att biblioteksuppgifterna ingår som 
bisysslor till andra huvuduppgifter för många museianställda bidrar till att 
museibiblioteken aldrig kan tas om hand fullt ut. 

4.4 Organisationsprofil/Image 
För att veta vem museibiblioteken är till för är det viktigt att museerna klart och 
tydligt redogör för sina målgrupper. Ett bra tillvägagångssätt kan vara att skriva ett 
policydokument och att marknadsföra museibiblioteket för de definierade 
användargrupperna med hjälp av lämpliga kanaler. Här kan Grönroos 
organisationsprofil eller image vara av betydelse. En tydligare målformulering om 
vem museibibliotek egentligen är till för skulle kanske öppna dörrarna för nya 
besökare.  

Undersökningen visar att 59 procent av museibiblioteken marknadsför sig utåt på 
ett eller annat sätt. Främsta orsaken till att många väljer att avstå från marknadsföring 
är bristande medel. Bättre och utökad marknadsföring skulle kunna bidra till att 
antalet externa besökare ökade. Detta är emellertid inte alltid önskvärt och en 
informant uppger att museibiblioteket valt att inte marknadsföra sig därför att ett ökat 
externt tryck skulle kunna innebära mindre tid för arbete med den interna personalen. 
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Dagens siffra ligger enligt denna undersökning på fyra externa besökare per dag och 
måste betraktas som extremt låg. 

4.5 Totalkvalitet 
Ovannämnda punkter är avgörande för hur kunden upplever kvaliteten. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att kundens förväntningar också har betydelse för den 
sammanlagt upplevda kvaliteten. Enligt Grönroos modell måste man veta kundernas 
förväntningar för att klargöra den sammanlagda kvaliteten.87 Frågan man ställer sig är 
hur de externa besökarna över huvud taget skall kunna ha en förväntad kvalitet på 
museibiblioteken när de i många fall inte vet att de är välkomna dit?  

För att uppnå det som Grönroos kallar totalkvalitet måste marknadsföringen 
vara klar och tydlig. Dålig marknadsföring kan vara en bidragande orsak till att så få 
externa besökare besöker museibiblioteken. Christian Grönroos menar att 
totalkvalitet inte kan uppnås om organisationsprofilen inte är tydligt definierad.88 
Undersökningen visar att 59 procent av museibiblioteken marknadsför sig genom 
olika kanaler vilket är mer än hälften. Trots detta kan detta ändå vara en bidragande 
orsak till att många inte vet att de har tillträde till museibiblioteken.  

En tydligare målformulering om vilka museibibliotekens tjänster är till för skulle 
bidra till att säkra kvaliteten. Om museibiblioteken avser att vända sig till en större 
publik än den egna personalen måste museiledningen vara beredd att avsätta 
finansiella medel till detta. Flera besökare till museibiblioteken skulle i längden kunna 
innebära att anslagen till museerna ökade då denna verksamhet kan sägas bidra till 
samhällets bildning. Många informanter påpekar att öppettiderna reducerats och 
personalstyrkan minskats till följd av dåliga ekonomiska resurser. Många menar att 
de inte skulle klara av en större besöksgrupp än de har idag, framför allt beroende 
på underbemanning. De tekniska kvaliteterna är dock goda på museibiblioteken och 
därför är det synd att de inte utnyttjas av fler än fyra externa besökare per dag. I 
enighet med Grönroos modell kan totalkvalitet inte uppnås om organisationsprofilen 
inte är klart definierad och tydliga målformuleringar för museibiblioteken är därför 
nödvändigt.89 

Med de ekonomiska resurser som museibiblioteken idag innehar måste kvaliteten 
för både de interna och externa besöksgrupperna bedömas som relativt god. 

 
 

87 Grönroos, 1992, s. 44.  
88 Grönroos & Monthelie, 1988, s.32. 
89 Grönroos & Monthelie, 1988, s. 32 
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Museibiblioteken gör vad de kan för sina olika besökare trots de små resurser som 
ofta tilldelats dem. 
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5. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att klargöra vilka målgrupper Sveriges museibibliotek har 
och hur tillgängligheten ser ut för olika användargrupper. Vidare studeras kvaliteten 
på museibibliotekens tjänster för att avgöra om denna skiljer sig för olika 
besöksgrupper. Centrala begrepp som vad ett museum är, hur deras 
verksamhetsområden ser ut, samt definitioner av olika museityper, bidrar till att 
förtydliga bilden av museibibliotekens moderorganisation. Uppsatsen har genomförts 
med hjälp av frågeformulär som besvarats av 51 museibibliotek, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 78 procent. 

Resultatet av undersökningen visar att Sveriges museibibliotek i första hand anses 
vara till för den egna personalen. Den interna museipersonalen har ständig tillgång till 
museibiblioteket och styr i stor utsträckning inköpen. Andra besökskategorier som 
forskare, studenter och allmänhet är också välkomna till museibiblioteken även om 
öppettiderna är något begränsade. Förutom öppettiderna är tillgängligheten till 
museibiblioteken tämligen god för alla besökskategorier. 

Utgångspunkten för att bedöma kvaliteten på museibibliotekens tjänster har varit 
Christians Grönroos kvalitetsteorier. Han bedömer totalkvaliteten genom att 
utvärdera de tekniska och funktionella kvaliteterna, där den tekniska delen hos 
museibiblioteken kan sägas utgöras av databaser, läsplatser, faktarum och 
bokbestånd och den funktionella kvaliteten utgörs av öppettider, fjärrlån och antalet 
biblioteksansvariga. Den term som Grönroos identifierar som teknisk kvalitet 
bedöms med utgångspunkt i denna undersökning som god för både de interna och 
externa besökarna. Den funktionella kvaliteten har sina brister men bedöms som 
tämligen god för både interna och externas besökare. En förutsättning för att säkra 
kvaliteten på museibibliotekens tjänster är att det finns en klar målformulering där det 
framgår vilka museibiblioteken är till för. Med ökade ekonomiska resurser skulle 
museibiblioteken kunna erbjuda bättre öppettider och en större personalstyrka men 
med de små resurser som museibiblioteken idag tilldelas måste kvaliteten bedömas 
som relativt god för samtliga besökare. 
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Bilaga 1. Brev som skickats till museibiblioteken.  
 

Hej!    Uppsala 4/12-2000 
 
Mitt namn är Caroline Hellberg och jag läser utbildningen Biblioteks- och 

Informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Jag skriver just nu en magisteruppsats 
om svenska museibibliotek och jag skulle bli jätteglad om ni ville besvara några 
frågor om museibibliotek som sedan kommer att ligga till grund för min uppsats. 
Uppsatsen kommer att behandla frågan – Vem är museibiblioteken till för? 

Ett 60-tal museer kommer att ingå i undersökningen bl.a. alla centralmuseer och 
länsmuseer. För att få en god bild av situationen är det viktigt att så många som 
möjligt besvarar frågorna. 

Frågeformuläret är anonymt och inga personuppgifter kommer att nämnas i 
uppsatsen. Jag har valt att skicka formuläret direkt i mailet för att undvika problem 
med bifogade filer. Svara gärna på samma sätt om ni väljer att svara via mail. 

Jag vore oerhört glad om ni besvarade frågorna så snart som möjligt, helst innan 
jul. Om ni inte vill ingå i undersökningen kanske ni kan sända ett mail och säga det. 
Det går bra att svara via mail eller vanlig post.  

 
Tack på förhand! 

 
Caroline Hellberg 
Norrlandsgatan 37 
752 29 Uppsala 
caroline.hellberg@uppsala.mail.telia.com 
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Bilaga 2. Frågeformulär som skickats till museibiblioteken 
 
Museets namn: 
1. Har museet ett bibliotek? 
2. Hur många anställda bibliotekarier/biblioteksansvariga har ert museum? 
3. Är museibiblioteket öppet för någon annan än personalen? I så fall för vem? 
4. Vilka öppettider har biblioteket? Är öppettiderna olika för museets egen 

personal och andra? 
5. Hur länge har museibiblioteket funnits? 
6. Har biblioteket läsplatser och i så fall hur många? 
7. Hur stora är samlingarna (antal hyllmeter, eller antal böcker)? 
8. Har museet ett faktarum? Vad innehåller det? 
9. Hur många interna/externa besökare har biblioteket (per dag/år)? 
10. Vem är museibiblioteket till för, personal, forskare eller allmänhet? 
11. Hur marknadsför sig museibiblioteket? 
12. Hur regleras biblioteksinköpen, efter vems behov? Personal, forskare eller 

annat?  
13. Är bibliotekets katalog databaserad? Finns den tillgänglig på Internet? Hur? 
14. Fjärrlånar man till andra bibliotek av det egna beståndet? Varför/varför inte? 
15. Ser du några problem med att hålla biblioteket öppet för allmänheten?  
16. Tror du att biblioteket kan dra till sig flera besökare till museet? I så fall hur? 
 
Kom gärna med egna tillägg! 
 
Tusen tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Museer som frågeformuläret skickats till.  
 
Museer som frågeformuläret skickats till.90 Museer markerade med fetstil har 
besvarat frågeformuläret och ingår således i undersökningen.  
 
CENTRALMUSEER 
 
Arkitekturmuseum 
Armemuseum  
Etnografiska museet i Göteborg 91 
Flygvapenmuseum, Linköping  
Folkets museum- Etnografiska  
Hallwylska museet 
Statens historiska museum 
Kungliga Myntkabinettet  
Livrustkammaren  
Marinmuseum, Karlskrona 
Medelhavsmuseet 
Moderna museet 
Musikmuseet 
Nationalmuseum 
Naturhistoriska riksmuseet 
Nordiska museet 
Skansen 
Sjöhistoriska museet  
Tekniska museet  
Vasamuseet 
Östasiatiska museet 
 
ÖVRIGA STATLIGA MUSEER 
Postmuseum 
Prins Eugens Waldemarsudde 

 
 

90 Museer och konsthallar 1998. 
91 http://www.kur.se/kpip/museer.html 2000-12-19, Etnografiska museet i Göteborg ingår sedan 1999 i 
”Statens museer för världskultur”. 
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Telemuseum 
Sveriges järnvägsmuseum Gävle 
Teknikens hus, Lund 
 
LÄNSMUSEER 
Blekinge länsmuseum 
Bohusläns länsmuseum 
Dalarnas museum 
Hallands länsmuseer, Museet i Halmstad 
Hallands länsmuseum, Länsmuseet i Varberg 
Jamtli historieland med länsmuseum  
Jönköpings läns museum 
Kalmar läns museum 
Kulturen, Lund 
Länsmuseet Gotlands fornsal 
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Länsmuseet i Västernorrland 
Norrbottens museum 
Regionmuseet i Skåne  
Smålandsmuseet 
Stockholms länsmuseum 
Sörmlands museum 
Upplandsmuseet 
Värmlands museum 
Västerbottens museum 
Västergötlands museum 
Västmanlands läns museum 
Älvsborgs länsmuseum 
Örebro läns museum 
Östergötlands länsmuseum 
 
KOMMUNALA MUSEER 
Stockholms medeltidsmuseum 
Stockholms Stadsmuseum 
Torekällbergets museum 
Eskilstuna museet 
Norrköpings stadsmuseum 
Helsingborgs museum 
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Malmö museer 
Göteborgs konstmuseum 
Göteborgs stadsmuseum 
Röhsska konstslöjdmuseet 
Sjöfartsmuseet i Göteborg 
Göteborgs naturhistoriska museum 
Sundsvalls museum 
Skellefteå museum 


