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Inledning 

Folkbiblioteken är samhällets kollektiva minne och utpost för demokratiska 
värden.1 De är samhällets vardagsrum; offentliga mötesplatser inte bara för 
människor utan också för tankar, idéer, samhällsomvandlingar, skeenden. Som 
medborgare ska det vara möjligt att vända sig till sitt lokala bibliotek för att där 
finna information om vad som händer i världen, i den stora världen utanför 
såväl som i den lilla världen i ens omedelbara närhet. Tiden är flytande, i går, i 
dag och i morgon samsas och trängs om utrymmet. Biblioteken speglar det 
samhälle de verkar i och för. Därmed är det heller inte möjligt att komma ifrån 
hur mycket samhällsförändringar påverkar biblioteken, och måste avspeglas i 
deras verksamhet. 

I dag lever vi i en tid vilken kan beskrivas som en brytningspunkt mellan 
två skilda samhällssystem, en övergång från industrisamhället till ett globalt 
integrerat samhälle där makten vistas i ett nära förhållande till information och 
kunskap, informationssamhället. De omvandlingar detta skifte för med sig har 
redan satt spår i människors liv och handlande, och förändrat de ekonomiska, 
politiska och kulturella villkoren. 

Det brukar sägas att biblioteken inte får den uppskattning de förtjänar, att 
möjligheterna med verksamheten inte tas om hand och utnyttjas i 
tillfredsställande hög grad. Den bistra verkligheten för många bibliotek är att 
tvingas kämpa för sin existens eller mot minskade anslag. Många drömprojekt 
förblir drömmar endast med anledning av att de ekonomiska resurserna saknas. 
Detta må vara sant, men det är heller inte särskilt underligt. Naturligtvis borde 
biblioteken kunna utnyttjas mer, och som en följd antagligen också uppskattas 
mer. Men för att en förändring ska kunna komma till stånd måste biblioteken 
också visa upp möjligheterna med verksamheten, och höja dess status. Sådant 
erfordrar handling, snarare än storvulna ord. 

 
1 Bibliotek avser i uppsatsen folkbibliotek om inget annat anges. 
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Syfte, frågeställning och avgränsningar 
Avsikten med denna uppsats är att undersöka bibliotekens möjligheter att verka 
i informationssamhället. Utifrån ett exempel, EU-informationen på Gävle 
stadsbibliotek, ämnas studera hur biblioteken kan gå tillväga för att förmedla 
samhällsinformation och därmed uppfylla sitt demokratiska ansvar, samt hur 
denna informationstjänst kan bidra till att ge biblioteket förhöjd status i 
samhället. Av extra intresse blir att undersöka förmågan att integrera med 
samhällsomvandlingarna på ett fruktbart sätt. Till detta fogas en diskussion om 
bibliotekens möjligheter att bryta ny mark inom området samhällsinformation i 
syfte att stärka bibliotekens roll i samhället. 

Min studie utgår ifrån följande frågor: 

• Vilka möjligheter finns för bibliotek att skapa sig en marknad för 
förmedling av samhällsinformation?  

• Hur kan arbetet med förmedling av EU-information på Gävle 
stadsbibliotek härledas till pågående samhällsutveckling? 

• På vilket sätt värnas och förstärks demokratin av informationstjänster på 
bibliotek? 

• Hur kan bibliotekets ställning stärkas?  

Denna uppsats är inget försök till en heltäckande beskrivning om vare sig 
samhällsutvecklingen eller bibliotekets möjligheter att verka i följden av 
denna. Snarare är min studie att betrakta som ett nedslag i aktuell 
biblioteksdebatt om informationssamhället och dess verkningar. Den är 
begränsad till svenska förhållanden, låt vara att diskussioner om 
samhällsomvandlingarna utifrån sin natur oundvikligen antar ett globalt 
perspektiv. Jag har velat studera hur ett bibliotek kan utforma sin verksamhet 
utifrån skeenden i det samhälle det verkar i och för, utan att för den skull ha för 
avsikt att presentera resultatet av studien som det enda möjliga 
tillvägagångssättet för bibliotek att handskas med sin roll i samhället eller i 
förmedlande av samhällsinformation. Uppsatsen är heller inte att betrakta som 
någon allmänt hållen studie av förmedling av samhällsinformation eller 
bibliotekens uppgift att verka för ett demokratisk samhälle, lika lite som den 
ska betraktas som en undersökning av förmedlande av EU-information på 
bibliotek.  
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Tidigare forskning 
Det faktum att denna uppsats tar sin utgångspunkt i Manuel Castells tankar om 
de följder den nya informationstekniken har för samhällsutvecklingen, och 
söker finna konkreta exempel på hur utvecklingstendenser i sådan riktning 
tydliggörs i förmedlingen av EU-information på Gävle stadsbibliotek, gör den 
också till en helt unik studie. Likväl kan det här vara på sin plats att 
uppmärksamma den forskning som verkar i en närliggande kontext. 

Susanna Månsby berör i ”Den nya tekniken och bibliotekarierollen” flera 
av de aspekter som tas upp i denna uppsats angående vilken inverkan den nya 
tekniken förväntas få för bibliotekariernas yrkesroll. Hennes redogörelse är 
dock relativt allmänt hållen och bör nog ses mer som en del av det 
sammanhang den ingår i, då den är hämtad ur det första numret av Svensk 
Biblioteksforskning 1997, ett temanummer om bibliotek i förändring. I samma 
nummer efterlyser Lars Höglund i sitt inledande bidrag ”Bibliotekens 
förändringsprocesser – ett forskningstema” mer specificerad forskning om hur 
biblioteken kommer att reagera på förändringar i omvärlden, och beskriver 
fortsättningsvis ett forskningsprojekt kring biblioteksförändring som bland 
annat tar upp konsekvenser av den nya tekniken och hur bibliotek kan 
samverka och arbeta i nätverk. Undersökningen baseras på studier av ett antal 
utvalda bibliotek och söker framför allt utröna attityder hos biblioteken till de 
förändringar som professionen står inför. 

Hans Blomqvist har i sin magisteruppsats Framtidsvisioner och 
kompetenskrav (1999) i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås bedrivit forskning kring synen på kunskap i informationssamhället inom 
det offentliga samhället. Vid samma institution gör Hanna Bogren och Sofia 
Gullstrand i magisteruppsatsen Samhällsinformation i Göteborg (2000) en 
jämförande studie av olika förmedlare av samhällsinformation i Göteborg, som 
precis som Blomqvist förefaller röra sig i samma riktning som min egen 
uppsats. Det samma kan sägas om Mia Holmgren och Bertil Flodins 
djuplodande studie av lokal samhällsinformation, Biblioteken och 
folkomröstningen om EU (1996), som undersöker hur bibliotekens förmedling 
av EU-information inför folkomröstningen 1994 gick till. 

All forskning finner sin grund i tidigare forskning i ämnet. Biblioteket är en 
institution med ett mycket brett verksamhetsområde där delarna inte så lätt 
låter sig verka utanför helheten. Jag vill därför gärna uppmärksamma den 
relativt aktuella forskning som finns samlad i Biblioteken, kulturen och den 
sociala intelligensen (1995). Sammanställd av Lars Höglund erbjuder den en 
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värdefull möjlighet att ge de utmaningar som informationsteknikens utveckling 
ställer biblioteken inför ett traditionsbundet perspektiv. 

Metod, källmaterial och begrepp 

Metod 
En bärande tanke bakom denna uppsats är vikten av att biblioteken anpassar 
sig till sin samtid för att inte bara bevara utan också förstärka sin roll i 
samhället, och att förmedlandet av samhällsinformation i detta har en viktig 
funktion. Min avsikt är att göra ett nedslag i följderna av rådande 
samhällsutveckling; att i en tid då övergången till informationssamhället i allra 
högst grad är pågående undersöka bibliotekens möjligheter att vara relevanta 
för sin omgivning, för det nya samhället och dess medborgare. 

Till underlag för analysen har aktuell forskning kring bibliotek, 
informationssamhället, demokrati och bildning använts. Utöver befintlig 
litteratur inom dessa områden har jag gjort kvalitativa intervjuer med personer 
som är yrkesverksamma i bibliotekens nya verklighet. Dessa intervjuer kan 
liknas vid fria samtal inom ett visst ämnesområde. De frågor som har ställts har 
haft för avsikt att vara vägledande till ett givande samtal. Det har alltså inte 
varit frågan om att söka svar på speciella frågor, utan snarare skapa sig en 
övergripande uppfattning. 

Den första av dessa intervjuer har gjorts i syfte att undersöka hur det lokala 
biblioteket integreras av samhällsomvandlingarna och vilka följder det får för 
verksamheten. Det exempel jag har valt är hämtat från Gävle stadsbibliotek, 
där Gun Lundberg och Aliki Nilsson arbetar med förmedling av EU-
information till allmänhet, studerande och olika nätverk. Intervjun gjordes i 
första hand med Gun Lundberg, men Aliki Nilsson var närvarande under en 
stor del av intervjun och bidrog med flera intressanta påpekanden och 
infallsvinklar. 

För att få ett mer allmänt perspektiv på bibliotekets roll i samhället har jag 
valt att intervjua DIK-förbundets ordförande Britt Marie Häggström, i 
förhoppning om att därigenom även få del av hennes syn på bibliotekens 
möjligheter att stärka sitt anseende. 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av bandspelare och sedan bearbetats 
till skriftlig form. Publicering av transkriberingen har inte ansetts relevant, då 
det är resonemanget, i samband med analysen kring det givna ämnet, som varit 
det intressanta. För att ge en levande bild av de intervjuades upplevelse av att 
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arbeta med bibliotek och information förekommer dock flera direkta 
återgivanden i citatform i sammanställningen. 

Till detta fogas med utgångspunkt i det utvalda materialet en analys som 
har som mål att teckna en bild av bibliotekens situation i dag, och vilka 
möjligheter och risker som väntar i morgon, allt beroende på vilken väg man 
väljer för sin fortsatta verksamhet. Den presenteras dels löpande i texten som 
kommentarer till ett särskilt behandlat avsnitt, dels i en avslutande diskussion. 

Källmaterial 
Det har ingalunda varit någon okomplicerad uppgift att välja ut relevanta källor 
till denna typ av studie. Min ambition har genomgående varit att hålla nere 
antalet källor för att säkra en viss kvalitet i urvalet och istället använda mina 
källor på ett mer djuplodande sätt i hopp om att kunna bistå ämnet en ytterst 
relevant inramning. 

Det har känts angeläget att inför undersökningen ge en utförlig bakgrund av 
rådande samhällsutveckling. Jag vill bestämt hävda nödvändigheten i att 
anlägga ett brett och djuplodande perspektiv på samhällsförändringarna för att 
kunna dra relevanta slutsatser av hur biblioteken integrerar med tendenserna i 
samhällsutvecklingen; en sådan redogörelse kräver av naturliga skäl ett stort 
utrymme, vilket jag finner vara befogat.  

Jag har valt att utgå ifrån Manuel Castells och dennes trebandsverk 
Informationsåldern. Manuel Castells är professor i sociologi och i 
samhällsplanering samt ordförande i Center for Western European Studies vid 
University of California i Berkeley, USA. Han anses vara den samhällsforskare 
som mest ingående studerat den informationstekniska samtiden och hans tankar 
har under de senaste fem åren rönt stor uppmärksamhet; hans böcker har 
översatts till minst ett dussin språk och FN:s generalsekreterare har funnit det 
värt att anlita honom som sin specielle rådgivare. Det är just denna 
genomslagskraft som hans tankar har fått långt utanför den akademiska världen 
som motiverar varför jag väljer att utgå ifrån honom. Det finns kritiker som 
anser att Castells drar för stora växlar om samhällsutvecklingen utifrån ett 
alltför osäkert underlag, men det är inte särskilt underligt med sådana 
reaktioner då vi lever i en föränderlig tid och ingen kan säga vad som kommer 
att komma utav den. Klart är dock att ny informationsteknik redan har stor 
inverkan i samhället.2  

 
2 Ilshammar, Lars, 2002, under rubriken ”Castells och hans värld” 
www.dagensbok.com/recensioner/010317.asp 
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På Internet har Sven Nilsson, fil.dr. och docent i litteraturvetenskap vid 
Lunds universitet, samlat en mängd artiklar han skrivit för olika tidskrifter 
angående samhällsinformation och bibliotekets roll i samhället.3 Jag har haft 
stor nytta av dessa för att skaffa mig en helhetssyn över ämnet och vill därför ta 
tillfället i akt att göra läsaren uppmärksamma på dem. 

Demokrati förefaller vara ett outtömligt ämne som det har skrivits otaliga 
mängder om utifrån otaliga perspektiv och infallsvinklar. Jag har velat hålla 
min demokratidiskussion fast förankrad i ett samtida perspektiv, och har därför 
valt att övervägande använda mig av Demokratiutredningens slutbetänkande 
En uthållig demokrati! då deras arbete i huvudsak koncentrerats till fyra 
områden: 

• Internationaliseringen av demokratin. Ekonomi och demokrati i samspel. 
• Sverige i Europeiska unionen. 
• Nya informations- och kommunikationsmönster, informationstekniken 

och det nya medielandskapet. 
• Förändringarna i den offentliga sektorn samt utveckling inom 

folkrörelserna. 

Utredningen tillsattes av regeringen hösten 1997 för att belysa de nya 
förutsättningar, problem och möjligheter det svenska folkstyret står inför under 
2000-talet. 1998 fick utredarna ett tilläggsdirektiv om att undersöka det låga 
valdeltagandet och föreslå åtgärder för att öka medborgarnas delaktighet och 
engagemang i det politiska systemet. Den 15 februari 2000 överlämnades 
betänkandet till demokratiminister Britta Lejon.4 Således blir det 
Demokratiutredningens bild av demokratins beskaffenhet som ligger till grund 
för regeringens syn på demokratifrågan, vilket gör den till det enskilt mest 
väsentliga dokumentet för denna uppsats att utgå ifrån till att beskriva 
demokratins tillstånd i Sverige. 

Jag har underlåtit att göra en genomgång av de olika demokratiska 
modeller som förekommer och har förekommit genom historien. För den 
nyfikne kan jag dock rekommendera David Helds utförliga 
Demokratimodeller. Ur ett måhända mer allmänmänskligt perspektiv har Karl 
Erik Lagerlöf i den mycket sympatiska Demokrati samlat personliga minnen, 

 
3 Nilsson, Sven, www.polyvalent.se/ 
4 Demokratiutredningen, 2002, www.demokratitorget.gov.se/ 
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berättelser och analyser i ämnet utifrån en tes om att demokratin förutsätter 
moral. 

Begrepp 
Termen information avser det meningsfyllda innehåll – till exempel fakta, 
upplysningar eller underrättelser – som är resultatet av olika typer av 
kommunikation. Det betecknar innebörden i ett meddelande, till skillnad från 
data, som överbringar innehållet. Information innebär att någon ges kännedom 
om något, att denne ”blir informerad”; en förutsättning, om än i sig inte 
tillräcklig, för att kunskap ska bli till.5 Information är data som har organiserats 
och sedan kommunicerats, medan kunskap avser resultatet av en bedömning av 
den erhållna informationen.6

Den vanligaste benämningen på de tendenser som nära förknippas med de 
senaste decenniernas samhällsutveckling är informationssamhället. Framför 
allt kännetecknas informationssamhället av en ökad kunskapsproduktion och 
ett ökat behov av tillgång till rätt sorts information vid ett visst tillfälle. Ny 
informationsteknologi skapar integrerade system för dator- och teleteknik och 
verkar för framväxten av en särskild informationssektor i världsekonomin.7 
Utvecklingen inom informationstekniken (IT) har av företrädare inom 
näringslivet, liksom av politiker och samhällsdebattörer ansetts åstadkomma 
grundläggande förändringar i samhällsstrukturen. Det är en framtidsvision som 
hämtar stöd i Manuel Castells trebandsverk Informationsåldern – ekonomi, 
samhälle och kultur.8  

Då denna uppsats tar sin utgångspunkt i många av Castells tankar om vilket 
allomfattande inflytande den nya informationstekniken har i vår tid och 
ytterligare kommer att få i framtidens samhälle, är det både naturligt och 
väsentligt att ha kännedom om hans definition av informationssamhället. Detta 
är dock förenat med viss problematik. Castells menar nämligen att termen 
informationssamhälle endast uppmärksammar informationens roll i samhället, 
vilket han anser att information i betydelsen kommunikation av kunskap haft i 
alla tider för alla samhällen. I stället föredrar han att tala om ”det 
informationella samhället”, där det informationella är ”attributet för en specifik 
form av samhällsorganisation där alstring, behandling och överföring av 

 
5 Nationalencyklopedin, 2002, www.ne.se/ 
6 Castells, Manuel, 1999, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band 1. Nätverkssamhällets 
framväxt, s. 30. 
7 Nationalencyklopedin, 2002, www.ne.se/  
8 Nationalencyklopedin, 2002, www.ne.se/ 
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information blir grundkällan för produktivitet och makt, på grund av nya 
tekniska villkor som uppstår i denna historiska period.”9 Med denna 
terminologi vill han göra en parallell till det industriella samhället; ett 
industriellt samhälle är inte bara ett samhälle där det finns industri, utan ett 
samhälle där den industriella organisationens sociala och tekniska strukturer 
inverkar på alla möjliga och omöjliga områden. Med termen ”det 
informationella samhället” säger han sig eftersträva ”en precisare karaktäristik 
av de pågående omvandlingarna, utöver den snusförnuftiga iakttagelsen att 
information och kunskap är viktigt för våra samhällen”.10

Jag vill dock mena att Manuel Castells med sitt omfattande och 
inflytelserika verk medverkat till att bredda den allmänna uppfattningen om 
informationssamhället så att termen nu också innefattar Castells tankar om 
vilka konsekvenser information och kunskap har för samhället. Av 
brukarvänliga skäl, en förevändning som också Castells genom att behålla 
Informationsåldern som övergripande titel på sitt verk hänfaller till, har jag 
valt att använda de i vida kretsar etablerade termen informationssamhället i 
min studie. Den inrymmer således all förekommande alternativ terminologi 
inom området, av vilka det informationella samhället, nätverkssamhället, 
kunskapssamhället och det post-industriella samhället endast är några få 
exempel på. 

Ett av informationssamhällets främsta kännetecken är globalisering, den 
förändringsprocess som knyter samman stater och samhällen över hela jorden 
och gör dem beroende av varandra. Globalisering är ett samlande uttryck för 
utvecklingen inom politik, ekonomi och kultur.11

Med Castells som utgångspunkt blir det också nödvändigt att presentera en 
definition av nätverk, vilket är en term som förekommer inom många vitt 
skilda områden. Här används termen som den används i företagsekonomi; till 
att beskriva en organisationsform inom ett företag eller en organisation, samt 
för att karaktärisera samspelet mellan ett företag och dess omgivning. 
Nätverksorganisationer är decentraliserade organisationer som hålls ihop av 
diverse relationer och kontakter, som sällan har något egentligt centrum.12

Demokrati är ett i uppsatsen centralt begrepp. Demokrati används inom 
många områden och nivåer av samhället och det finns ingen entydig 

 
9 Castells 1999, s. 34. 
10 Castells 1999, s. 34.  
11 Nationalencyklopedin, 2002, www.ne.se/  
12 Nationalencyklopedin, 2002, www.ne.se/ 
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tillämpning. Här avses dock i första hand folkets makt och den politiska 
demokratins olika dimensioner. En viktig sådan dimension går från den direkta 
demokratin, då samtliga medborgare tillsammans fattar politiska beslut (till 
exempel vid folkomröstningar) till den indirekta, representativa demokratin, 
där medborgarna väljer representanter till att fatta de politiska besluten. Folkets 
makt över det politiska beslutsfattandet anses vara ett helt avgörande inslag i 
den politiska demokratin. Samhället förutsätts också präglas av demokrati som 
livsform; värden som frihet, jämlikhet, förståelse, solidaritet, tolerans, tillit och 
ömsesidig respekt bör karaktärisera människornas sätt att leva tillsammans.13

Avslutningsvis bör Samhällsinformation definieras. Termen är en sentida 
benämning på statlig upplysning och avser offentlig information till 
medborgarna om myndighetsbeslut och aktuella samhällsfrågor.14

 

 
13 Nationalencyklopedin, 2002, www.ne.se/  
14 Nationalencyklopedin, 2002, www.ne.se/  
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Teoretiska utgångspunkter 

Inom ramen för detta kapitel ämnar jag presentera Manuell Castells teori om 
informationssamhället och hur den nya samhällsordningen förändrar villkoren 
för människor, stater och finansmarknad, och inte minst den grund som 
demokratiska värderingar har som grund. 

Informationssamhället 
Den tid vi lever i brukar beskrivas som informationssamhällets tid. Det är en 
ny samhällsordning som håller på att ta form, där produktion, hantering och 
överföring av information på grund av nya tekniska villkor blivit själva 
rudimentet för produktivitet och makt. Den sociala världen har integrerats och 
krympts som en direkt följd av kommunikativa innovationer.15  

Just för att världen under de senaste decennierna så drastiskt krympt på 
grund av förändringar i samhället, är det också nödvändigt att lägga an ett 
globalt perspektiv för att försöka förstå dessa samhällsomvandlingar. 
Globalisering som begrepp brukar användas för att beskriva en utveckling med 
snabbare och mer global informationsspridning, ett friare flöde av kapital, 
varor och tjänster över nationsgränser, och där världens olika kulturer närmar 
sig varandra, blir allt mer likartade. Globaliseringen innebär att sociala, 
ekonomiska och politiska relationer både utvidgas och intensifieras.16 Centralt 
är hur  kommunikationen mellan olika delar av världen går så snabbt att 
händelser och åtgärder på ena sidan jorden omedelbart får konsekvenser för 
individer och samfund på andra sidan, samt att vissa globala relationer, särskilt 
inom ekonomiska sammanhang, blivit allt mer självständiga från 
nationsgränser och statlig kontroll.17 Därmed har ett nytt ekonomiskt system 
skapats. Den nya informationstekniken har haft en central roll i denna process, 
där det kapitalistiska systemet genomgått en omstrukturering som på ett 

 
15 Castells 1999, s.34. 
16 SOU 2000:1 En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Demokratiutredningens 
betänkande, s. 64. 
17 SOU 1999:56 Globaliseringen och demokratin. Dokumentation från ett seminarium. 
Demokratiutredningens skrift nr 22, s. 19. 
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fundamentalt sätt förändrat den ekonomiska konstruktion som bar upp den 
industriella epoken. En global ekonomi har uppstått, som förmår att arbeta som 
en enhet i reell tid. Det hierarkiska organisationsidealet har därtill frångåtts för 
en mer horisontell organisation.18  

Tid och geografiska avstånd får allt mindre betydelse för hur vi människor 
uppfattar verkligheten och världen. Den internationella nyhetsförmedlingens 
mångfaldiga kanalutbud har gjort det möjligt för människor, åtminstone i så 
kallade utvecklade länder, att i princip vara närvarande i alla delar av världen 
samtidigt och i samma stund som det där inträffar viktiga händelser. De nya 
kommunikationsnäten gör det också möjligt att stå i omedelbar förbindelse 
med människor runt hela jorden, vilket medför att vi får tillgång till varandras 
tankar och erfarenheter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Opinioner kan 
i dag få en omfattning som spänner över hela världen. I en alltmer 
sammanlänkad värld med en global offentlighet ökar också beroendet av 
varandra. Möjligheterna att avskärma sig från omvärlden försvåras. Att världen 
krymper kan följaktligen inte ses som någon enstaka händelse. Snarare är det 
resultatet av en rad sammanlänkande och samverkande processer, där den 
komplexa informationstekniken ingår tillsammans med globaliseringen av 
ekonomi och kultur, samt medialiseringen av tillvaron.19  

Utvecklingstendenser 
I sin studie av informationsåldern driver Manuel Castells en tes om att den nya 
ekonomin kännetecknas genom utvecklingen av en ny organisatorisk logik, 
som har ett direkt samband med de informationstekniska förändringarna utan 
att vara beroende av dem. Interaktionen och ett sammanlöpande mellan ett nytt 
tekniskt paradigm och en ny organisatorisk logik utgör enligt honom den nya 
globala ekonomins historiska grund. Den organisatoriska logiken tar sig dock 
olika uttryck beroende av det kulturella och institutionella sammanhang den 
verkar i.20  

En första mer allmän organisatorisk utvecklingstendens är företagens 
övergång från massproduktion till flexibel produktion. Modellen med 
massproduktion byggde på produktivitetsvinster till följd av fördelarna med 
stordrift i en löpandebandsbaserad, mekaniserad process där en standardiserad 
produkt tillverkades. 

 
18 Björklund, Ulla, 2001a, ”Det informationella samhället”, s. 17 f. 
19 SOU 2000:1, s. 62.  
20 Castells 1999, s. 162. 
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Storföretagens kris, och hur istället små och medelstora företag förefaller 
vara de organisationsformer som är mest anpassade till den nya ekonomins 
flexibla produktionssystem, är en andra tendens. Samtidigt hamnar dessa små 
och medelstora företag ofta under storföretagens kontroll, då storföretagen 
även i fortsättningen befinner sig i den ekonomiska maktstrukturens centrum. 
Således är det inte de stora och mäktiga bolagens fall det är frågan om här, utan 
snarare en kris för den traditionella organisationsmodell som byggde på 
vertikal integration och ett ”linje och stab”-system med given teknisk och 
social arbetsdelning inom företaget. 

En tredje tendens gäller nya metoder för företagsledande, från den vertikala 
upplösningen av produktionen till ett nät av företag. Denna process ersätter den 
vertikala samordningen av avdelningar inom samma företagskomplex. 
Nätverket gör det möjligt att i högre grad dela upp produktionsenhetens 
arbetskrafts- och kapitaldelar, och medför antagligen högre motivation och 
ökat ansvar för de enskilda medarbetarna. Genom den nya 
informationstekniken har det för allt fler yrkesgrupper – vetenskapsmän och 
forskare, företag och institutioner av olika slag – blivit minst lika viktigt att 
vara delaktiga i nätverk som spänner över nationsgränserna, som att tillhöra ett 
visst företag eller en viss stat.21  

Nätverk 
Det internationella företagsnätet med underenheter är den globala ekonomins 
grundläggande organisationsform, vilken de stora, mångnationella företagen nu 
ansluter sig till. Från att tidigare ha varit tydligt förankrade i ett visst land, med 
dotterföretag runtom i världen, upphör nu företagen med sin nationella 
förankring och bryter upp det tidigare så sammanhållna företaget i nätverk med 
underenheter. Detta gör det möjligt för företagen att röra sig fritt över världen, 
och slå sig ner där de bästa förutsättningarna för att uppfylla de givna målen 
för en specifik verksamhet  finns för stunden.  

Nätverket är det centrala elementet i dagens och framtidens organisationer. 
På grund av att de har sin bas i den informationskraft som den nya 
informationsteknologiska världen tillhandahåller, kan de bildas och expandera 
till alla tänkbara och otänkbara områden inom den globala ekonomin. 
Nätverksstrukturen genomsyrar också hela företaget; det förutsätter ständig 

 
21 SOU 2000:1, s. 65. 
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interaktion och information mellan medarbetarna, i form av både samarbete 
och lagarbete, men kräver också självständighet och ansvar av medarbetarna.22  

Varför är nätverken då centrala i den nya ekonomiska konkurrensen? Enligt 
Castells är det en kombination av globaliseringen av marknader, insatsfaktorer 
och inte minst den tekniska utvecklingen, som är så dramatisk att den ständigt 
gör teknisk utrustning föråldrad, vilket tvingar företagen att vara à jour med 
information om processer och produkter. Det förefaller som att 
nätverksföretaget blomstrar i olika institutionellt-kulturella sammanhang 
medan storföretaget med sina många, hierarkiskt organiserade, enheter tycks 
vara dåligt anpassade till den globala ekonomin. Globalisering och 
informationalisering står tydligen strukturellt i  något slags relation till 
flexibilitet och till samarbete inom nätverk.23  

De nya organisationsmönstren och dess kännetecken – de interaktiva 
nätverken, decentralisering, konsulttjänster och skräddarsydda 
informationslösningar – förutsätter en ökad flexibilitet hos medarbetarna. 
Korttidsarbeten och deltid är därför de sorters jobb som växer snabbast i 
västvärlden. Den arbetsform vi varit mest bekanta med, en klart definierad 
yrkesidentitet med heltidssysselsättning och en karriärkurva i fas med 
livscykeln, urholkas alltmer.24  

Informationstekniken och dess följder har framkallat en ny samhällsform, 
som brukar benämnas informationssamhället: 

Dess utmärkande drag är globalisering av strategiskt avgörande ekonomiska aktiviteter, 
nätverk som organisationsform, flexibilitet och instabilitet hos arbetet samt 
individualisering av arbetskraften, en kultur av verklig virtualitet som byggs upp av ett allt 
genomträngande, sammanflätat och diversifierat mediesystem. Och en omvandling av 
livets, rummets och tidens materiella grundvalar genom konstitueringen av ett flödesrum 
och en tidlös tid, uttryck för dominerande aktiviteter och styrande eliter.25  

Det är således en samhällsform som inte bara för med sig förändrade 
förhållanden för ekonomin, företagsstrukturen och arbetsmarknaden. En 
virtuell kultur framträder allt mer, vars egenskaper är en följd av 
medialiseringen i samhället, och de värden, normer och ideal som framhålls 
som viktiga. Castells ser framför sig hur den nya samhällsorganisationen med 

 
22 Björklund 2001a, s.17 f. 
23 Castells 1999, s. 201 f. 
24 Björklund 2001a, s. 18. 
25 Castells, Manuel, 2000a, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band 2. Identitetens makt, 
s. 15. 
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dess helhetsgrepp förmedlas ut över världen. Institutioner skakas om, kulturer 
omvandlas, den både skapar rikedom och medför fattigdom, väcker girighet, 
förnyelse och hopp samtidigt som den framkallar nöd, svält och förtvivlan.26  

Vid sidan om denna utveckling har den kollektiva identiteten fått allt 
kraftfullare uttryck. Till förmån för det kulturellt säregna och människors 
kontroll över sitt liv och sin miljö utmanar denna globalisering och 
internationalisering.27 Detta kan uttryckas på många olika sätt, utifrån kultur 
och historisk bakgrund i varje specifik identitet.28 Castells menar att det är 
möjligt att urskilja flera olika sorters kollektiva identiteter och gemenskaper i 
det nya samhället.  

• Legitimerande identitet: Bärs upp av etablerade och dominerande 
institutioner i syfte att utvidga och rationalisera deras makt över sociala 
aktörer. Den ger mening åt och rättfärdigar människors handlingar i 
vardagslivet. 

• Motståndsidentitet: Uppstår bland utstötta och förfördelade som sluter 
sig samman i en strävan att bryta utanförskapet. Den bildar former av 
kollektiv opposition mot förtryck av olika slag. 

• Projektidentitet: Innebär en uppslutning kring kulturell gemenskap och 
idéer om ett bättre samhälle. Vissa projektidentiteter är av mer 
allmängiltig och aktuell karaktär. Från industrisamhället kommer 
arbetarrörelse, fackföreningsrörelse och företagarsammanslutningar. 
Globalisering, avregleringar och en ökad konkurrens, liksom den 
fragmentering och individualisering av arbetslivet som äger rum, har 
dock fört med sig att den fackliga makten försvagats. 29 

I det moderna samhället kommer det framför allt att vara kulturella likheter 
gällande till exempel religion, ideologier, etnicitet och nationalitet som 
gemenskap och kollektiv identitet grundar sig på. Stater har försvagats och 
upplösts medan etniska och nationella rörelser blivit allt starkare. Staternas 

 
26 Castells 2000a, s. 15. 
27 Internationalisering är ett begrepp vars innebörd är nära besläktad med globalisering. Det syftar på 
utvecklingen inom politik, ekonomi eller kultur, en process som leder till att tidigare nationella 
företeelser förflyttas till en mellan- eller överstatlig nivå. I den svenska samhällsdebatten ges termen 
vanligen en politisk innebörd, då den kommit att avse de nya förutsättningar den europeiska 
integrationsprocessen och Sveriges inträde i EU har fått för den offentliga politiken. 
Nationalencyklopedien, 2002, www.ne.se 
28 Castells 2000a, s. 15. 
29 Castells 2000a, s. 21 f. 
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betydelse har också minskat som en konsekvens av den globala ekonomins 
flöden av makt, rikedom och kunskap, samt via medlemskap i samarbetsorgan 
som EU och NAFTA. 30    

Vinnare och förlorare 
I informations- och nätverkssamhället lever människor i ett mycket uppdelat 
system av informationsnätverk, vars budskap blir en del av deras vardagliga 
praktiska handlande och uppfattning om verkligheten. En kosmopolitisk värld 
förmedlas via den datorstyrda kommunikationen, vilken dessutom delar 
jordens befolkning i aktivt informationssökande och interagerande personer 
och i passiva åskådare.31 Så ter sig den dubbelriktade dynamik som präglar 
samhällsutvecklingen, och som hänger samman med hur det ekonomiska 
systemet tillägnat sig den nya informationstekniken. Den för med sig två 
väldiga, vitt skilda rörelser: den ena mot en oerhörd rikedom, den andra mot en 
lika oerhörd fattigdom. I världen efter kommunismen är det kapitalistiska 
systemet allena rådande över ekonomin. Men det är en ny kapitalism som 
råder, där innovation och förmåga till global konkurrenskraft är fundamentala 
förutsättningar för ekonomiska vinster. Den kännetecknas vidare av 
finansmarknadens dominans över institutioner, och som en del av den nya 
globala ekonomins struktur. Det är ett ekonomiskt system som inskränker 
samhällen till ekonomier, ekonomier i sin tur till marknader och marknader till 
finansiella flöden. I informationsåldern skapas oerhört distinkta klyftor mellan 
det värdefulla och det värdelösa, i fråga om människor, platser, länder och 
kontinenter. 

Det är ett fenomen som går att spåra globalt, nationellt och lokalt. 
Fattigdom och misär finns numera överallt, i alla länder och stora städer. De 
utstötta växer i antal och blir också allt synligare. Så många som 20-25 procent 
av världens befolkning bedöms inte platsa i det nya samhället. Denna 
utstötning kan komma att innebära nästan otänkbart ohyggliga hot inför 
framtiden. En aktion som terrorattacken mot World Trade Center 11 september 
2001 tydliggjorde i all sin ohygglighet den stora klyftan mellan den ”nya” och 
den ”gamla” världen. Det är naivt att tro att det skulle vara möjligt att inte låta 
så många människor få del av de rikedomar som alstras av den ekonomiska 
utvecklingen utan att det i förlängningen skapar extrema reaktioner. 

 
30 Dahlström, Edmund, 1999, ”Manuel Castells tankar om informationsåldern”, s. 116 ff.  
31 Dahlström, s. 116. 
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Så länge det funnits människor på jorden har det funnits brottslighet, men 
att kriminella organisationer bildar globala nätverk som stöder varandra är ett 
nytt fenomen. Latinamerikanska och arabiska narkotikakarteller, rysk, 
amerikansk och sydeuropeisk maffia och lokala kriminella sammanslutningar i 
världens alla hörn har gått samman i ett globalt nätverk och driver diverse 
projekt över alla gränser. Främst handlar det om narkotikahandel, men handel 
med vapen och människor är också lukrativt för dessa kriminella nätverk.32

Var finns så makten i denna samhällsstruktur? Och hur ser den egentligen 
ut? Makten är inte längre koncentrerad till institutioner (staten), eller till 
organisationer (kapitalistiska företag) eller symbolreglerare (medier, religiösa 
samfund). I stället är den utspridd i globala nätverk, där pengar, makt, 
information och bilder cirkulerar och omvandlas i ett system som ständigt 
förändras och som inte känner av några geografiska gränser. Makten försvinner 
dock inte; den formar och behärskar oss ännu, den styr fortfarande samhället. 
Den nya makten återfinns i de informationskoder och representerande bilder 
kring vilka samhällena organiserar sina institutioner, och kring vilka 
människorna utformar sina liv och beteendemönster Makten finns alltså i 
människors inre. Just därför är makten i informationsåldern både lätt att 
identifiera och samtidigt flyktig och utspridd. Vi känner till den men förmår 
likväl inte få något grepp om den, eftersom makten är en funktion av en aldrig 
vilande kamp om samhällets kulturella koder. Att vinna denna kamp om 
människornas sinnen är också att äga makten i samhället.33

Samtidigt som denna samhällsomvandling ägt rum har demokratin hamnat i 
kris. Statens förlorade kontroll över finansflödena och sysselsättningen har fört 
med sig att medborgarnas förtroende för demokratin minskat. Globaliseringen 
förstärker dessutom medborgarnas känslor av maktlöshet. Det visar sig i att 
valdeltagandet minskar och rörligheten i val av politiskt parti ökar. Delaktighet 
i de demokratiska processerna har avtagit, precis som förtroendet för staten, 
demokratiska partier och dess ledare. 

Den politiska demokratin har blivit ett tomt skal. De nya institutionella, 
tekniska och kulturella förutsättningarna har gjort det traditionella 
partiväsendet förlegat. Av Castells studie går att utläsa att en viktig orsak till 
demokratins kris är de rådande politiska systemens oförmåga att anpassa sig 
till samhällsutvecklingen; de har inte klarat övergången till 
informationssamhället, utan bygger ännu på organisationsformer avsedda för 

 
32 Björklund, Ulla, 2001b, ”Informationssamhällets svarta hål”, s. 10 ff. 
33 Castells 2000a, s. 368 f. 
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den industriella epoken, vilket antagligen beror på svårigheterna i att bryta upp 
dessa organisationer för att utveckla nya. Tänkbara sökvägar i en sådan 
riktning skulle kunna vara en pånyttfödelse för kommunalpolitiken, 
medborgerligt deltagande i direkt berörande frågor, lokal självförvaltning samt 
elektronisk kommunikation, vilken bör vara horisontellt organiserad för att 
stärka det politiska deltagandet mellan medborgarna. 34  

Den bild av samtiden och framför allt av framtidens samhälle som 
framträder ger ett tvehågset intryck. Det tycks som om den tekniska 
utvecklingen har drivits så långt att framtidsutvecklingen nu är avhängig hur 
människan väljer att använda sig av informationstekniken. Detta kan framstå 
både som något förtröstansfullt och något väldigt hotfullt. Manuell Castells 
menar att det inte finns något som inte kan ändras genom medvetet, avsiktligt 
socialt handlande. Detta förutsätter dock informerade, aktiva människor som 
kommunicerar världen över, vilket i sin tur förutsätter att näringslivet tar sitt 
sociala ansvar och att medierna blir budbärare snarare än budskapet, att 
politiska aktörer motarbetar den utbredda cynismen och återställer 
människornas tro på demokratin, och verkar för en ökad förståelse och tolerans 
gentemot andra kulturer och nationaliteter.35

Demokrati 

Samhällsdialogen 
Alla människors lika värde: det är den etiska grund som den demokratiska 
samhällstanken bygger på. Den enskilde individens värdighet får inte kränkas. 
Detta är en moralisk hållning som inte endast bör prägla människornas 
relationer till varandra, utan också i relationen mellan människor i egenskap av 
medborgare och makthavare. Det är ett förhållningssätt som behöver omsättas i 
praktiken; att visa tolerans och respekt, även mot människor man av olika 
anledningar inte sympatiserar med, är en förutsättning som också verkar för 
empati och solidaritet, för engagemang och ansvarstagande bortom det egna 
vinstintresset, släktband, kön, etnisk tillhörighet, religion, etc. Det är på sådan 
grund som den medmänskliga tilliten byggs, vilken är en förutsättning för att 
fredliga lösningar på konflikter ska kunna förverkligas. Men det är också en 
mycket lös grund, som riskerar att upplösas om den inte ständigt blir föremål 

 
34 Björklund, Ulla, 2001c, ”Identitet i informationssamhället”, s. 14. 
35 Castells, Manuel, 2000b, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band 3. Millenniets slut, 
s. 403. 
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för diskussioner, kritiska studier och beskyddande. Demokratin är således inte 
ett politiskt mål som när det väl har uppnåtts blir till något bestående, utan 
snarare en rörelseriktning som måste hållas vid liv.36

Den svenska folkstyrelsen förutsätter en aktiv dialog mellan medborgare 
och folkvalda. En väsentlig del av samhällsdialogen är att medborgarna får 
tillgång till information om de beslut som fattas och vilka följder i vardags- och 
yrkeslivet dessa får. Därför är det en principiellt viktig fråga vilka möjligheter 
medborgarna har att få kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, samt att 
veta var hon ska vända sig för ytterligare information. Denna dialog handlar 
dock inte enbart om hur beslut i olika politiska organ ska förmedlas till 
medborgarna; minst lika viktigt är att medborgarna aktivt deltar i att utforma 
samhället. Samhällsdialogen inbegriper även hur medborgarna nyttjar sig av 
offentlig och privat service.37  

Demokratin ger medborgarna tillgång till den politiska styrelsen, vilket 
innebär att alla medborgare är delaktiga i samhällsutvecklingen. Ju mindre 
medborgarnas upplevelse av denna tillgång är, ju mindre de känner sig 
delaktiga, desto mindre blir sannolikheten för att medborgarna ska vilja delta.  
Om medborgarna däremot upplever att deltagandet ger ett visst inflytande, ökar 
också sannolikheten för ett fortsatt deltagande.  

Medborgarskapet utmärks följaktligen av tre egenskaper, visserligen 
åtskilda men ändå direkt beroende av varandra: deltagande, inflytande och 
delaktighet. Av att delta övas medborgarna i samarbete, kritik och tolerans med 
oliktänkande, vilket är utvecklande både för den enskilde individen och för 
samhället. Om deltagandet ska vara meningsfullt förutsätts dock att varje 
medborgare garanteras inflytande, så att deltagandet innebär verklig möjlighet 
att påverka. Delaktigheten, är i sin tur central i medborgarskapet. Den uppnås 
först då varje enskild medborgare är förvissad om att hon har tillgång till den 
politiska styrelsen. Känslan av delaktighet eller brist på delaktighet är det 
direkta resultatet av erfarenheten av att delta och försöka få inflytande. I en 
demokrati är ingen formellt utestängd från de politiska processerna. Men ålder, 
klasstillhörighet och etnisk bakgrund gör förutsättningarna att delta ojämlika. 
Dessutom finns dolda maktstrukturer, värderingar och attityder som kan 
försvåra deltagandet. 

 
36 SOU 2000:1, s. 15 f. 
37 Ds 1994:9 Från samhällsguide till medborgarkontor. Om samhällsinformation och service i en 
decentraliserad förvaltning, s. 18. 
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För att en demokratisk process ska bli verklighet måste tre kriterier 
uppfyllas: politisk jämlikhet, meningsfullt deltagande samt öppenhet och insyn. 
Dessa förutsättningar måste finnas för att deltagande, inflytande och 
delaktighet ska kunna uppnås. Medborgarna måste av de folkvalda behandlas 
som politiska jämlikar. Om endast vissa medborgare i praktiken ges inflytande, 
medan andra förvägras denna möjlighet, är det inte möjligt med full 
delaktighet. De politiska processerna måste också karakteriseras av öppenhet 
och insyn. Skulle till exempel en myndighet låta bli att tillgängliggöra sina 
handlingar blir det svårare för medborgarna att få fram det nödvändiga 
underlaget för att kunna delta i en offentlig debatt om myndigheten och dess 
verksamhet. Det måste också finnas tillgång till former och arenor för 
deltagandet, vilka måste vara meningsfulla och kunna erbjuda verkliga 
möjligheter till inflytande. Om det finns både goda möjligheter till deltagande 
och till inflytande, är sannolikheten stor att medborgaren också upplever 
delaktighet.38

Kunniga, välinformerade och aktiva medborgare är en förutsättning för att 
demokratin ska hållas vid liv och förstärkas. Den fria åsiktsbildningen har en 
självklar roll i ett demokratiskt samhälle. Att åsikter är välgrundade och bygger 
på kunskap och inlevelse ligger därför i demokratins intresse, eftersom 
demokratin inte har någon glädje av fort bedarrande folkstormar eller opinioner 
tillkomna av effektiv lobbying i medier. Istället förutsätter och kräver 
demokratin att varje enskild medborgare har förmåga, intresse och möjlighet 
att kritiskt värdera argument och faktauppgifter för att därigenom skaffa sig en 
egen uppfattning och ta ställning.39

Demokrati i informationssamhället 
Industrisamhällets omvandling till informationssamhället är ett systemskifte 
som på många sätt förändrar de strukturella förutsättningarna för de 
demokratiska politiska institutioner som skapades i och för industrisamhället.  

Demokratins förankring till en särskild plats rubbas påtagligt av den nya 
informationstekniken. Som tidigare har beskrivits gör globaliseringen det 
möjligt att bilda gemenskaper med likasinnade på avlägsna platser för att vårda 
och utveckla en särskild särart.40 Utsuddningen av nationalstaternas gränser gör 

 
38 SOU 2000:1, s. 33 ff. 
39 Bis, 2000, ”En insiktsfull demokrati – ett uthålligt biblioteksväsen. Bis remissvar på 
Demokratiutredningens betänkande”, s. 24 f. 
40 SOU 2000:1, s. 51. 
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det samtidigt svårare att definiera medborgarskapet.41 En del av dessa 
förändringar hänger mer eller mindre samman med politiska beslut, såsom 
medlemskap i EU och nedskärningar i offentlig sektor, men de förändringar 
som kan skådas i människors sätt att tänka, deras attityder och beteenden, har 
också ett tydligt samband med den globala informationsekonomins utveckling 
och dess nätverksrelationer. 

Flera medborgargrupper kom under förra decenniet att drabbas hårt av 
arbetsmarknadens och de offentliga finansernas utveckling. Särskilt den 
växande arbetslösheten och politikernas oförmåga att motverka den fick också 
följden att medborgarnas förtroende för det politiska systemet och viljan att 
delta minskade. Misstron mot de traditionella arbetsformerna, procedurerna för 
politiken ökade. Förtroendet för de politiska institutionerna minskade allra 
mest i de medborgargrupper som var mest beroende av deras omsorg, som en 
konsekvens av att dessa grupper inte längre fann att deras delaktighet gjorde 
någon skillnad för de beslut som togs.42

I alla väl utvecklade samhällen minskar tilltron till hierarkiska institutioner. 
Detta kan ur ett visst demokratiskt perspektiv ses som något tillfredsställande; 
den utveckling demokratin medverkat till har befriat medborgarna från 
patriarkala, kyrkliga och feodala strukturer.43 Samtidigt sätts demokratin på 
svåra prov av de allomfattande samhällsförändringar som den nya 
informationstekniken för med sig. Den representativa demokratins traditionella 
arenor – nationalstat, partiväsende och det parlamentariska systemet – utmanas 
av de allt snabbare beslutsprocesserna, interaktiviteten och upplösningen av 
gränser, samt av globaliseringen av ekonomin och mediernas växande makt. 
Samtidigt har de nya medierna, inte minst Internet, bidragit till att vidga 
människors kunskaper och erfarenheter och varit grundläggande för den 
globala offentligheten. De nya medierna är också ett effektivt redskap för att 
påverka. Det är därför berättigat att säga att denna utveckling skapar både nya 
problem och nya möjligheter för demokratin.44

Globaliseringen ökar avsevärt informationsutbudet. Medborgarna kan 
snabbt få tillgång till information om politiska händelser i världen, vilket bör 
främja demokratin eftersom fler medborgare ges ökade möjligheter att påverka 
med sin bildning och kanske också opinionsbildning. Det är emellertid viktigt 

 
41 Castells 2000a, s. 319. 
42 SOU 2000:1, s. 51 ff. 
43 SOU 2000:1, s. 59. 
44 SOU 2000:1, s. 62 f. 
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att påpeka att det vidgade utbudet av information präglas av ett västerländskt 
perspektiv, vilket påverkar hur politiska debatter utformas runtom i världen. 
För att det ska kunna bli frågan om en verkligt global offentlighet krävs att 
medborgarna får tillgång till många olika perspektiv och synvinklar utifrån 
såväl det globala som det nationella och det lokala. I dag speglar 
informationsutbudet framför allt de resursstarkas frågor och intressen. Därmed 
finns alltså en risk att också en omfattande konsumtion av innehållet i 
medierna leder till en alltför ensidig världsbild.45

Den internationalisering av politiken som pågår, vilket innebär att Sverige 
anslutit sig till flera internationella maktorganisationer, för med sig att allt fler 
beslut om regleringar snarare blir resultatet av förhandlingar mellan stater än 
av öppna, demokratiska beslutsprocesser. Det är en utveckling som också gör 
att besluten flyttas längre bort från medborgarna; de blir i stället till i 
sammanhang avsevärt svårare att överblicka. Hur medborgarna ska kunna få 
inblick i hur besluten kommer till blir därför en central fråga. Som det uttrycks 
i betänkandet från Demokratiutredningen: ”Öppenhet, insyn och en 
genomskinlighet som möjliggör att ansvar utkrävs är omistliga värden i en 
demokrati.”46 Dessa värden löper risk att upplösas om politiska beslut fattas i 
slutna förhandlingsrum. 

I detta skede av globaliseringen efterlyses insatser som medverkar till att 
alla människor ges förutsättningar att på någorlunda jämlika villkor kunna 
delta i det politiska beslutsfattandet. Det kan handla om utbildningsinsatser i 
språk och kulturell kompetens, men också om att göra datakommunikationen 
tillgänglig för alla. Genom att öka möjligheterna till lokalt självbestämmande 
och att anpassa politiken till lokala förhållanden ges flera möjligheten att delta. 
På detta sätt skulle de ökade möjligheter som rörelsefriheten över 
nationsgränserna ger kommunikationen kunna tas till vara för demokratiska 
intressen.47

Information eller kunskap? 
Demokratin förutsätter en upplyst förståelse. Medborgarna måste kunna skaffa 
sig insikter i politiska frågor och ges möjlighet att delta i diskussioner inför 
beslutsfattande samt möjlighet att kontrollera att beslutens tillämpning 
stämmer överens med vad som har bestämts. Att en stor del av Sveriges 

 
45 SOU 2000:1, s. 67 f. 
46 SOU 2000:1, s. 70.  
47 SOU 2000:1, s. 69 ff. 
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befolkning nu har fått tillgång till Internet har också gett dem helt nya 
möjligheter att inhämta information och delta i politiska diskussioner utan att 
behöva anpassa sig till politiskt fastställda geografiska gränser. 
Informationstekniken är en infrastruktur under utveckling. Den kan erbjuda 
mötesplatser för en mängd olika aktiviteter och skapar helt nya förutsättningar 
för kommunicerande i samhället. Globaliseringen skapar behov av politiskt 
organiserande över nationernas gränser på en världsnivå, vilket underlättas av 
informationsteknologin. Den teknik som behövs för att hämta in, lagra, 
bearbeta och sprida information har blivit tillgänglig för alla människor. 
Därmed förändras förutsättningarna inte bara för inlärning, produktion, 
konsumtion och social organisation utan även för demokratin. 

Det ökade informationsutbudet är dock inte samma sak som en upplyst 
förståelse bland medborgarna. Kunskaper och färdigheter krävs likafullt för att 
kunna använda sig av tekniken. Det är kunskaper som inte kan anses vara 
allmänt utspridda i dagens samhälle. Om detta ska bli verklighet är det därför 
viktigt att det ställs krav på användarvänlig teknik och att det ges stöd för en 
folkbildning som även når de grupper som befinner sig utanför 
utbildningsväsen och yrkesliv. Med det växande utbudet av information blir 
det ännu viktigare att medborgarna förmår att kritiskt analysera all denna 
information. Därmed blir skolans, bibliotekens och folkbildningens uppgift i 
detta avseende allt mer betydelsefull, liksom vetenskapens och journalistikens 
bidrag till att bygga de offentliga samtalen på en rationell grund.48

Nyhetsmedierna har fått en allt mer betydande roll för det offentliga 
samtalet, och därmed också för politiken och människors möjligheter att 
påverka. Deras informationsförmedling har mycket stor betydelse för att vi 
som medborgare ska kunna bilda oss en uppfattning. De skapar inte bara våra 
bilder av omvärlden, utan även våra bilder av oss själva. Medierna påverkar 
också den politiska dagordningen och granskar makthavarnas förehavanden. 
Mediernas utveckling väcker emellertid många frågor kring det offentliga 
samtalet. Denna utveckling tycks nämligen peka mot ett avlägsnande från det 
demokratiska idealet om en upplyst förståelse.49 Ett omfattande utbud till trots 
kan likväl medieutbudet vara svårttillgängligt för en del grupper i samhället. 
Situationen skulle kunna beskrivas som att  mångfalden i perspektiv i 
förmedlingen av information inte är lika utbredd som mångfalden i kanaler för 
spridning av denna information.  

 
48 SOU 2000:1d, s. 98 ff. 
49 SOU 2000:1, s. 76 f. 
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Ett av medieutvecklingen ökat och friare informationsflöde har samtidigt 
starkt bidragit till att ge medborgarna bättre möjligheter till deltagande, 
inflytande och delaktighet i det politiska styret. Fler människor har fått de 
nödvändiga förutsättningarna att vara underrättade om sin samtid än vad som 
tidigare varit fallet i människans historia. Utan tvivel är detta ur 
demokratisynpunkt ett stort framsteg.50

 

Medborgarnas politiska medvetenhet och engagemang 
Informationstekniken skapar möjligheter att skräddarsy information till olika 
målgrupper. Det finns plötsligt goda möjligheter att mobilisera och organisera 
olika intressen. Tekniken överskrider alla geografiska gränser. Detta är av stor 
betydelse för enskilda människors möjligheter att hävda sina rättigheter som 
medborgare, vilket är centralt i en demokrati. Informationstekniken gör också 
att människor med gemensamma intressen som sluter sig samman utan hänsyn 
till geografiska avgränsningar nu även får ökad betydelse för hur politiken tar 
form, samt att den geografiska valkretsen får en mindre roll.51

Medborgarnas engagemang för politiska frågor tar sig i dag andra uttryck 
än tidigare. De nya medborgarsammanslutningarna fungerar mer som nätverk 
än som traditionella organisationer. Informella kontaktnät byggs upp 
tillsammans med andra organisationer, enskilda individer och grupper med i 
övrigt olika ideologiska plattformar. Avsikterna med dessa kontaktnät är att 
uppnå vissa specifika politiska mål, och därför går man samman i tillfälliga 
allianser. Den nya tekniken, särskilt Internet, används som 
kommunikationsmedel till att föra diskussioner och snabbt mobilisera 
deltagande.52

För att demokratin ska bli bestående är det en förutsättning att 
medvetenheten höjs hos medborgarna och de som valts att företräda dem. I 
framtiden kommer medborgarnas politiska projekt allt mer fungera åtskilda och 
vara allt mer fragmenterade. Därför blir det ännu viktigare att medborgarandan 
förstärks om demokratiska institutioner, som på ett förtroendefullt sätt löser 
konflikter, ska kunna skapas. Demokratiutredningen anser att skolningen i 
denna demokratiska medvetenhet måste bli bättre. Det är visserligen allas 
ansvar, men vissa har ett särskilt stort ansvar; av tradition har folkbildning och 

 
50 SOU 2000:1 , s. 69 ff. 
51 SOU 2000:1, s. 98 ff. 
52 SOU 2000:1, s. 201 f. 

 24



forskning varit ledande i att öka kunskapen om samhället och demokratin, och i 
att fostra människor i demokratisk medvetenhet.53

Det är väsentligt att medborgarna har möjlighet att ta del av offentliga 
handlingar, men det är inte tillräckligt för att öka medborgarinflytande och 
delaktighet. Staten och kommunerna måste dessutom underlätta för människor 
att inte bara ta del av offentliga handlingar utan av samhällsinformation i 
största allmänhet. Att i demokratins tjänst utnyttja sig av den nya 
informationstekniken kan vara ett sätt att göra det lättare för människor att få 
del av information och uppmuntra kommunikation. Utifrån demokratisk aspekt 
innebär tekniken framför allt tre saker: 

• Medborgare kan snabbt söka information som sedan kan användas för att 
påverka eller handla på något sätt. Emellertid finns enorma mängder 
information som kräver kunskap och färdigheter för att finna det man 
söker och för att kunna tillgodogöra sig denna information. 

• Medborgare kan utan insyn kommunicera och skapa nätverk med 
varandra, vilket kan vara ett led i att utöva inflytande eller andra former 
av handlande. 

• Medborgare på landsbygden kan söka information och kommunicera på 
samma villkor som folk i centralorter. 

Det står bortom all tvivel att i framtiden kommer den med kunskaper och 
tillgång till relevant information vara den starke. Ur demokratisk aspekt är det 
därför mycket viktigt att samtliga medborgare får utbildning och kan lära sig 
att använda datatekniken för att söka information och kunskap.54

Sammanfattning 
Den nya informationstekniken har varit starkt bidragande till att en ny 
samhällsform vuxit fram, informationssamhället, som utmärks av en 
globaliserad ekonomi, nätverk som organisationsform, arbetslivets flexibilitet 
och instabilitet samt en individualisering av arbetskraften. Men det är inte bara 
ekonomier, företagsstrukturer och arbetsmarknad som förändras, utan också 
människors sätt att interagera. En virtuell kultur har framträtt, vars egenskaper 
speglar de värden, normer och ideal som anses viktiga och understöds av 
mediernas ökade makt över människors liv. Vi tycks vara på väg att träda in i 

 
53 SOU 2000:1, s. 241 ff. 
54 SOU 1996:162 På medborgarnas villkor. En demokratisk infrastruktur, s. 85 f. 
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en global offentlighet; tid och geografiska avstånd får allt mindre betydelse för 
hur vi ser på världen och de nya kommunikationsnäten möjliggör för 
människor runt hela jorden att stå i direkt förbindelse med varandra. Opinioner 
kan i dag spridas och få genklang överallt i världen. 

I informationssamhället är makten inte längre koncentrerad till vare sig 
stater, kapitalistiska företag eller medier och religiösa samfund, utan utspridd i 
globala nätverk där pengar, makt, information och bilder cirkulerar och 
omvandlas i ett system som ständigt förändras och inte begränsas av några 
geografiska gränser. Den nya makten finns i de informationskoder och 
representerande bilder kring vilka samhällena organiserar sina institutioner, 
och kring vilka människorna utformar sina liv och beteenden. Makten finns 
således i människornas inre, och just därför blir den på samma gång lätt att 
identifiera och svårgripbar och utspridd i denna nya tid. Att äga makt över 
människornas sinnesvärld blir det samma som att äga makten i samhället. 

Nya institutionella, tekniska och kulturella förutsättningar har gjort det 
traditionella partiväsendet förlegat. De rådande politiska systemen har inte 
förmått anpassa sig till samhällsutvecklingen. Demokratin har hamnat i kris. 
Delaktighet i de demokratiska processerna avtar, och förtroendet för staten, 
demokratiska partier och dess ledare har minskat. Medborgarnas förtroende för 
demokratin och känslan av delaktighet tycks ha minskat med globaliseringen, 
samtidigt som upplevelsen av maktlöshet ökat. I en demokrati är ingen formellt 
utestängd från de politiska processerna. Dock gör ålder, klasstillhörighet och 
etnisk bakgrund att förutsättningarna för att delta är ojämlika. Behovet av 
information och kontaktvägar ökar med den sociala utslagenheten och allt 
sämre politiska resurser. Medborgarnas behov är direkt relaterat till den 
enskildes möjlighet att aktivt söka och behandla kunskap. 

Den svenska folkstyrelsen förutsätter en aktiv dialog mellan medborgarna 
och de folkvalda. Det är därför viktigt att medborgarna ges tillgång till 
information om de beslut som fattas, och besitter kunskaper om sina rättigheter 
men också skyldigheter som medborgare. Demokratin förutsätter och kräver 
nämligen att varje enskild medborgare har förmåga, intresse och möjlighet att 
kritiskt värdera argument och faktauppgifter för att kunna bilda sig en egen 
uppfattning och ta ställning. För att detta ska bli verklighet krävs 
utbildningsinsatser i språk och kulturell kompetens, samt att 
datakommunikationen blir tillgänglig för alla. I detta avseende blir skolans, 
bibliotekens och folkbildningens uppgifter ännu viktigare. 
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Biblioteket i informationssamhället 

Undersökningsdelen av denna uppsats består dels av litteraturstudier, dels av 
intervjuer med Gun Lundberg och Aliki Nilsson på Info Point Europa på Gävle 
stadsbibliotek, samt Britt Marie Häggström på DIK-förbundet. 

Bibliotekets demokratiska ansvar 
Det är redan belagt att demokratin förutsätter kunniga, välinformerade och 
aktiva medborgare. Som vi kunnat konstatera är det en grundläggande 
förutsättning för att enskilda människor ska kunna göra sina röster hörda och 
påverka att de besitter kunskap om det samhälle de lever i. Eller som 
samhällsvetaren Alvin Toffler uttrycker det: ”Kunskap är den mest 
demokratiska källan till makt”.55 Toffler ställer sig bakom åsikten att den 
framtida maktkampen kommer att vara en kamp om fördelningen av och 
tillgången till kunskap.56 I informationssamhället finns ett direkt och avgörande 
samband mellan kunskap, makt och demokrati. Det har dock uppmärksammats 
att det finns uppenbara risker i att kunskap i framtiden kan komma att 
reduceras till endast information, och därmed tömmas på sitt humanistiska och 
demokratiska innehåll.57

Att bedriva folkbildning och förmedling av samhällsinformation har sedan 
länge varit en del av bibliotekets verksamhet och uppdrag.58 Biblioteket är en 
plats dit var och en kan gå för att söka svar på sina egna frågor. Bibliotekets 
samlingar är av många olika slag: tryckta eller elektroniska kataloger, andra 
databaser och så kallade andrahandskällor. En avgörande resurs är förstås även 
personalen, som inte bara är viktig för att söka rätt på viss information utan 
också för att dokument ska organiseras, och för att skapa de nycklar till 
samlingarna som underlättar sökningar. Biblioteket har dessutom inneboende 
potential, även om man nu inte söker efter specifik information; möjligheten att 

 
55 Toffler, Alvin, 1990, Maktskifte. Kunskap, rikedom och våld på randen till det 21:a århundradet, s. 37.  
56 Toffler 1990, s. 37. 
57 Gustavsson, Bernt, 2000, ”Kunskap, makt och demokrati”, s. 40. 
58 Atlestam, Ingrid, 1999, ”Riskera inte folkbibliotekens förtroende”, s. 31. 

 27



av en ren slump finna lösningen på ett problem bör inte undervärderas. 
Biblioteket kan ge upphov till många oväntade men godartade 
sammanträffanden. Den ofantliga mängd och i så många skiftande former 
informationen kommer i gör behovet att organisera den väldigt stort. Att finna 
rätt information i samma ögonblick den behövs kräver professionell hjälp.59

Inom biblioteksvärlden förekommer olika synsätt kring bibliotekets roll i 
samhället, och om vad som verkligen är bibliotekets huvudsakliga uppgift. 
Göran Greider har skärskådat denna diskussion i sitt tankeväckande bidrag till 
debattboken Bibliotek – mötesplats i tid och rum. Det finns enligt honom en 
fara i den sortens projekt där besökaren i egenskap av ”kund” sätts i centrum i 
sådan grad att bibliotekens huvudsakliga ansvar förvandlas till att serva och 
uppfylla enskildas önskemål, där utlåningsstatistiken blir den främsta metoden 
att mäta verksamheten på och där biblioteken överlag tar till sig mer 
marknadsinriktade idéer. Om biblioteken låter sig styras alltför mycket av 
marknaden kan detta komma att innebära att biblioteken inriktar sin 
verksamhet mer på ”att ge folk vad folk vill ha istället för att ge dem vad de 
inte visste att de ville ha”, vilket reducerar bibliotekarien till inget annat än en 
försäljare.60 Göran Greider finner ingen tröst i den kulturkonservativa 
motreaktionen till en sådan utveckling, där bibliotekarien i egenskap av den 
hängivna litteraturälskaren, som förkastar dålig smak och uppfostrar 
allmänheten, står i centrum. Denna motreaktion bygger på en i hans tycke 
alltför traditionell och förlegad syn på kultur, som kretsar för mycket kring 
humaniora och klassisk litteratur. 

För Göran Greider ligger bibliotekets huvudansvar i att se till att 
demokratin fungerar. Han ser det som ett minimumkrav på biblioteket att den 
enskilde medborgaren kan gå dit för att ta reda på något viktigt som sker i 
politiken, både på riks- och kommunnivå, få fram lagförslag, offentliga 
handlingar, etc. I verkan för ett demokratiskt samhälle bör det på biblioteken 
råda ett slags allmänintresse. Olika världar möts på biblioteket, mångfalden 
säkras och människor erbjuds möjligheter att upptäcka något nytt, förkasta 
fördomar; biblioteket har således gränsöverskridande funktioner. Göran 
Greider menar att de kulturkonservativa glömmer bort denna del av 
bibliotekets verksamhet, samtidigt som den saknar betydelse för dem som 
stirrar sig blinda på utlåningssiffror och hur många besökare biblioteket har. 
”Den kulturkonservativa och den nyliberala linjen är återvändsgränder”, säger 

 
59 Haavisto, Tuula, 1996, ”En hjälp för demokratin? Telematik, demokrati och bibliotek”, s. 4 f. 
60 Greider, Göran, 2000, ”Biblioteket, demokratin och kulturen”, s. 91. 
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han. ”Något tredje måste diskuteras. Demokratin är det centrala ansvaret för 
biblioteken.”61

Vikten av att demokratin ges en central roll i bibliotekens verksamhet 
uppmärksammas även i Unescos folkbiblioteksmanifest: 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. 
De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina 
demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas 
egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt 
en fri och obegränsad tillgång till kunskap, kultur och information.62

I manifestet påpekas vidare att biblioteken i egenskap av lokala 
kunskapscentrum utgör själva grundförutsättningen för det livslånga lärandet, 
ett självständigt ställningstagande och den kulturella utvecklingen för enskilda 
människor och för olika grupper i samhället. Unesco ser biblioteken som en 
stor tillgång i arbetet med att främja utbildning, kultur och information och 
som en betydande drivkraft i strävan efter fred och andlig utveckling. I 
manifestet framhålls dessutom att biblioteken i dess roll som kunskapscentrum 
har en betydande uppgift i att göra all slags kunskap och information 
lättillgänglig för sina användare.63

Biblioteken står för en viktig del vid förmedling av kultur och information. 
De bidrar till att fylla nödvändiga behov av kunskapsförmedling, folkbildning 
och kvalitetsunderhållning. Deras verksamhet kompletterar och stöder 
utbildnings- och forskningssektorn, utgör en grund för förmedlingen av 
samhällsinformation till medborgarna, bidrar till läskunnigheten och verkar 
som stöd för att demokratin fungerar.64  

Det finns således fog för Göran Greiders uppmaning till yrkesverksamma 
bibliotekarier att tillägna sig vissa samhällsekonomiska perspektiv. Biblioteken 
lever under ständiga hot om ekonomiska nedskärningar; ett öde som delas med 
andra personaltäta tjänsteverksamheter i offentlig sektor – barnomsorg, skola, 
äldreomsorg – med redan från början för små anslag. ”Inga omorganisationer 
eller kompetenshöjningar i världen kan komma åt det faktum att det behövs 
mer pengar till en rad livsviktiga verksamheter”, säger Greider.65 Han tycker 
att det finns en fara i att låta en sparsamhetsmentalitet råda inom dessa 

 
61 Greider, 2000, s. 90 f. 
62 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 17. 
63 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 17 f. 
64 Höglund, Lars, 1997, ”Bibliotekens förändringsprocesser. Ett forskningstema”, s. 5 f. 
65 Greider 2000, s. 93. 
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verksamheter. Istället borde de alla kräva större anslag: ”Det är 
samhällsekonomiskt vettigt och det är ekonomiskt-teoretiskt logiskt att hävda 
detta eftersom tjänsteverksamheter relativt sett hela tiden fördyras.”66 Enbart 
för att kunna hålla verksamheterna igång på samma nivå som tidigare behöver 
offentliga sektorns andel av BNP i själva verket oavbrutet stiga. Vad Greider 
vill säga med detta är att det nu är hög tid för biblioteken att sluta skämmas för 
att man bedriver en kostsam verksamhet. Ett bibliotek besitter en mängd 
egenskaper som ändå inte kan värderas i några ekonomiska räknekalkyler. Inte 
minst visar själva existensen av ett offentligt bibliotek på en mindre ort att 
demokratin når även de som bor där: ”Ett offentligt rum, öppet för alla, står där 
och sänder ut innebörder och betydelser och det även till dem som inte går in 
där.”67 Att biblioteket används till mer än att låna böcker hindrar heller inte att 
de förblir mötesplatser.68

Bibliotekets roll i samhället formas av omvärlden. När denna förändras, 
blir det också nödvändigt för biblioteken att förändras. Bibliotekskonsulent 
Roland Persson på Länsbibliotek Skåne menar att biblioteket måste skapa sig 
en ny, mer aktiv relation till närsamhället. Biblioteken skulle till exempel 
kunna hjälpa kommunens tjänstemän med att strukturera den enorma 
informationsmängd de har att tampas med, och visa hur de kan använda sig av 
den. Bibliotekariernas yrkesroll i egenskap av informationsnavigatörer kan 
både utvecklas och fördjupas, inte bara i förhållande till kommunens 
tjänstemän utan också till föreningslivet i kommunen. Det är extra viktigt att 
biblioteket utformar sin verksamhet utifrån de förändringar som äger rum i 
samhället.69

Biblioteken har goda förutsättningar för att anpassa sig till det samhälle 
som formas i informationsåldern. De är informatiserade och fogar över ett stort 
IT-kunnande. Inte minst har de regelbunden kontakt med sina användare och 
vet vad dessa vill få ut av biblioteket, vilket innebär att det pågår en ständig 
marknadsundersökning på biblioteken.70  

Biblioteken skulle kunna erbjuda en helt annan service än vad som är fallet 
i dag. Det finns dock som påpekades olika åsikter inom biblioteksvärlden om 
vad ett bibliotek huvudsakligen ska syssla med. Ett annat stort frågetecken 
handlar om hur tydlig bibliotekets profil är. Biblioteksvärlden är mycket 

 
66 Greider 2000, s. 93.  
67 Greider 2000, s. 97. 
68 Greider, s. 92 ff. 
69 Nilsson, Göran, 2001, ”Skånska bibliotekschefer trimmar ledarrollen”, s. 4 f. 
70 Nilsson, Sven, 2002, under rubriken ”Sanningen finns därute” www.polyvalent.se/framtidsfilerna/  
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homogen och traditionsbunden. Då biblioteken dessutom tillhör den offentliga 
sektorn innebär detta att de är kostnadsstyrda och inte resultatstyrda. Det blir 
således viktigare att hålla sig innanför budgetramarna än att utveckla sin 
verksamhet; för sådant arbete finns vanligtvis i budgeten inga medel avsatta. 
Om biblioteket däremot varit ett företag hade det tvingats anpassa sig mer efter 
omvärlden. Eftersom biblioteken finansieras via skattemedel kan de liknas mer 
vid en mission än en affärsidé, vilket dock i sig inte är något hinder för att 
lyckas skapa en mer dynamisk verksamhet också inom de ramarna. 

Diskussionen om bibliotekens verksamhet kör ofta fast i ambitionerna att 
nå ut till alla människor i samhället. Nu är inte detta enbart en ambition utan 
också en uppgift som biblioteken har, men det ska inte behöva betyda att 
biblioteken underlåter att arbeta för en offensiv utveckling av verksamheten.71 
Biblioteken är genom sina samlingar och personalens yrkeskunnande, den 
redan höga tekniska utvecklingsnivån och det faktum att biblioteken har en 
lång tradition av att samarbeta i nätverk och tänka i sådana vägar mycket väl 
utrustade för att bli viktiga centrum också i kunskapssamhällets nätverk. Det är 
de för övrigt även genom att de erbjuder attraktiva, offentliga miljöer.72

Biblioteken har i uppdrag att serva allmänheten. Denna allmänhet är dock 
som grupp alldeles för allmän, suddig och ofokuserad. Biblioteken behöver 
därför tydliggöra sina kontakter med användarna och omvärlden. Biblioteken 
måste ständigt anpassa sig efter samhället, och försöka utröna inom vilka 
områden verksamheten kan utvecklas. För att behålla sin legitimitet måste de 
knyta kontakter med de grupper som verkar för samhällsutvecklingen, men 
också själva agera drivande för att utveckla och förnya sin verksamhet.73

Kommentar 
Biblioteken anses ha goda förutsättningar att anpassa sin verksamhet till 
informationssamhället och skapa sig en central roll i sökandet efter kunskap i 
informationsflödet. Förmågan att kunna organisera information förväntas bli 
nödvändig för att kunna tillgodogöra sig rätt information vid rätt tidpunkt. 
Denna förmåga har bibliotekarierna. Att erbjuda den sortens tjänster blir i sig 
också ett sätt att värna om demokratin, då det ger alla medborgare möjligheten 
att få tag i för denne relevant information, oavsett bakgrund och vana vid 
informationstekniken. Bibliotekens styrka är just att de är tillgängliga för alla, 

 
71 Gustavsson, Birgitta, 1993, ”Biblioteket – samhällets informationskälla?”, s. 249. 
72 Carls, Christer, m.fl., 1994, ”Biblioteken behövs om sanningen ska fram”, s. 37. 
73 Nilsson, Sven, 2002, under rubriken ”Vår tids hjälte” www.polyvalent.se/framtidsfilerna/ 
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men de behöver samtidigt bli tydligare i sin profil och visa upp verksamhetens 
alla möjligheter och söka kontakt med användarna för att försöka utröna deras 
behov. 

För att åstadkomma detta måste biblioteken bygga upp en nära och aktiv 
relation till sina lokalsamhällen och anpassa verksamheten efter de behov och 
önskemål som finns där. De olika biblioteken med sina diversifierade 
verksamheter kan sedan i form av sina nätverk gemensamt visa upp en bred 
och djup biblioteksverksamhet och därmed lättare göra anspråk på förbättrade 
ekonomiska förhållanden. Det är alltså frågan om ett ömsesidigt behov, där 
biblioteken bara har att vinna på att bli mer offensiva i sina kontakter med 
användarna som erbjuds bättre kvalitet och i sin tur medverkar till att 
uppmärksamma vilken resurs biblioteken är i och för samhället.  

EU-information på Gävle stadsbibliotek 
I den mån det förekommer fakta om EU-verksamheten som inte kan härledas 
till nothänvisning är dessa hämtade ifrån intervjutillfället. 

Info Point i Gävle 
Gävle stadsbibliotek startade sitt EU-informationscentrum 1993, inför 
folkomröstningen om EU hösten 1994. Från och med 1999 ingår de i 
Europeiska Kommissionens nätverk av i nuläget 138 Info Point Europa 
belägna i samtliga EU-länder utom i Storbritannien, varav 7 finns i Sverige.74 
Enligt Kommissionen ska Info Points speciellt rikta sig till allmänhet och 
studerande, men i Gävle eftersträvas att vara ett informationscentrum för alla 
och vänder sig också till bland annat föreningar, organisationer, myndigheter 
och småföretagare. Info Point i Gävle fungerar ofta som en första instans, som 
sedan skickar vidare frågorna till dem som är experter i ämnet. Viktiga 
målgrupper är bland annat lärare, landsbygdsutvecklare och vidareförmedlare, 
som till exempel EU-samordnarna i länet. Kommissionen förutspås i 
fortsättningen satsa ytterligare på decentraliserad information via sina 
informationsnätverk, till exempel Carrefourkontor75 och Info Points. De ska 
inte längre bara ses som en resurs för Kommissionen, utan också fungera som 
informationscentra för övriga EU-institutioner. 

 
74 Lundberg, Gun, 2002, ”Slutrapport Info Point Europa 2001”, passim. 
75 Carrefourkontoren har tillkommit på initiativ av Europeiska kommissionen, med uppgift att stödja 
landsbygdens ekonomiska och sociala utveckling. Det finns ett hundratal Carrefourkontor runtom 
Europa. Elva av dessa finns i Sverige. Håkansson, Maria & Gidewall, Oscar (red.), 2001, Din guide till 
EU. Kontaktvägar, s. 106. 
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Info Point-kontoren är tänkta att fungera som platser dit allmänheten kan 
vända sig för att få gratis informationsmaterial rörande EU. Detta kan till 
exempel vara: förordningar, direktiv och förarbeten till lagar; rapporter och 
dokument från EU:s institutioner; statistik från EU:s officiella statistikkontor 
Eurostat; kostnadsfri tillgång till EU:s databaser; gratis utdelningsmaterial och 
annat informationsmaterial som produceras av Europeiska kommissionen. 

Info Point i Gävle samarbetar med övriga Info Points och andra EU-
informationscentrum i landet, till exempel Europahuset i Sandviken, Euro Info 
Centre och Carrefourkontor.76 Kontoret är både mottagare och förmedlare av 
information i länets nätverk av EU-samordnare och experter, och 
hemmaorganisation för Central Sweden, som för länets räkning driver kontor i 
Bryssel. De som sysslar med internationella frågor på Gävle kommuns 
förvaltningar får information av Info Point, och deltar tillsammans med 
representanter för Tillväxtavtalet, Arbetsförmedlingen Utland, Central Sweden 
Gävleborg, Europahuset, Handelskammaren och Högskolan i en arbetsgrupp 
som verkar för internationalisering under Tillväxtavtalet. Info Point deltar i 
Landsbygdsakademiens möten och har i och med att man ingår i 
folkbiblioteksnätverket goda kontakter med länets bibliotek, som får utbildning 
i att söka EU-information och vid behov hjälp att svara på EU-frågor.  

Vidare ingår Info Point som en del av en informationsgrupp i 
Effektprojektet. Detta består bland annat av ett nätverk och en utbildning av 
internationella projektledare där Gävleborg deltar i samarbete med bland annat 
Stockholm och Mälardalen. Informationsgruppen som de ingår i ska svara för 
att projektledarna får tillgång till väsentlig information via projektets hemsida. 

Info Point i Gävle är också EU-bibliotek för studerande vid Högskolan i 
Gävle och består dem med litteratur och ger även personlig handledning till 
studerande som skriver uppsatser eller har specialuppgifter i EU-relaterade 
ämnen. En hel del informationsmaterial skickas till högskolans bibliotek, och 
ibland anordnas också utbildning för deras personal. 

Utöver detta innehas medlemskap i European Information Association 
(EIA), en EU-informationsförening med bas i Storbritannien, och i svensk 
Biblioteksförenings specialgrupp för samhällsinformation, inklusive EU-

 
76 Europahuset i Sandviken har som mål att stimulera till debatt i internationella frågor och ge regioinen 
möjlighet att utveckla nätverk i Europa. Under rubriken ” Verksamhet”, 2002, www.se-europa.nu/  
Euro Info Centre är rådgivnings- och informationskontor som har tillkommit på initiativ av Europeiska 
kommissionen för att hjälpa små och medelstora företag med frågor som rör EU och den europeiska 
marknaden. Det finns omkring tvåhundra EIC-kontor i Europa, varav nio i Sverige. Håkansson, Maria & 
Gidewall, Oscar (red.), 2001, Din guide till EU. Kontaktvägar, s.104. 
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information. Tillsammans med DIK-förbundet, Svensk Biblioteksförening och 
stadsbiblioteken i Malmö och Göteborg görs ansträngningar för att alla svenska 
länsbibliotek ska tilldelas stöd från bland annat Kommissionens Representation 
till utökad EU-informationsverksamhet.  

Uppenbarligen har Gävle stadsbibliotek förmått att skapa en marknad för 
förmedling av samhällsinformation, i detta fall EU-information. Det föreligger 
därför goda skäl att undersöka hur de gått tillväga för att nå fram till denna 
position, inte minst för möjligheten att studera i vilken grad de tendenser i 
samhällsutvecklingen som tidigare har beskrivits kan appliceras till 
verksamheten. 

Ekonomiska förutsättningar 
Det är ingen hemlighet att ett vanligt hinder för biblioteken att bryta in på nya 
marknader är av ekonomisk natur. Låt vara att bibliotek satta under ekonomisk 
hård press tenderar att bita sig själva i svansen och inleda en beklaglig 
kräftgång mot minskade anslag, är trots allt den bistra verkligheten att många 
bibliotek upplever att det inte är möjligt med några speciella satsningar av den 
sort som gjorts på Gävle stadsbibliotek i och med satsningen på EU-
information. Det kan därför vara intressant att försöka utröna de ekonomiska 
förutsättningarna för verksamheten. 

Den största enskilda delen står Gävle stadsbibliotek själva för, via 
kommunbidraget. Detta betyder i huvudsak ungefär en halvtidstjänst för en 
bibliotekarie, samt att det står för mycket som inte brukar räknas till 
verksamheten, som all tilläggsservice: assistenter som gör i ordning böcker, 
teknisk support, vaktmästare, utskick av material, ekonomipersonal som 
hjälper till med budget; service som delas med övriga verksamheter på 
stadsbiblioteket. Annars är givetvis EU en stor bidragsgivare. Storleken på 
deras bidrag varierar dock beroende på valutakursen. Hittills har dock inte 
summan understigit 170 000 kronor per år, vilket för övrigt är vad 
Länsstyrelsen bidrar med. Landstinget och Kommunförbundet ger vardera 
30 000 kronor per år, liksom Högskolan i Gävle, där en tredjedel av pengarna 
kommer ifrån högskolebibliotekets budget. 

Då EU bara ger bidrag för ett år i taget omprövas verksamheten varje år. 
EU-bibliotekarie Gun Lundberg, som tillsammans med sin kollega Aliki 
Nilsson driver Info Point-verksamheten på Gävle stadsbibliotek, menar dock 
att man måste "göra bort sig ordentligt" för att inte få fortsatt stöd. Ändå gör 
det verksamheten lite osäker; i och med att de tvingas söka bidrag från år till år 
försvåras ett mer långsiktigt arbete med EU-informationen för biblioteket. 
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Förvaltningsledningen finner det också osäkert att anställa mer folk till 
tjänsten. Det innebär dessutom ett mycket tidskrävande jobb med att skriva 
ansökningar varje år som ska skickas ut. Det är många del- och slutrapporter 
som ska skrivas till finansiärerna under december och januari varje år, vilket 
tar mycket tid och kraft ifrån den dagliga verksamheten. 

För att få bli ett Info Point krävs att man servar en större region och verkar 
som ett stöd för denna region i att få fram relevant EU-information. 
Medfinansiering måste också finnas till verksamheten, vilket ju förutsätter 
samarbetspartners utanför EU och biblioteken, något som vi redan kunnat se att 
Info Point i Gävle lyckats väl med. Genom att bli ett Info Point fick EU-
bibliotekarierna också vara med i ett transnationellt nätverk med Info Points 
från andra länder, och nätverk i Sverige. Dessutom får de nu mycket mer 
informationsmaterial än tidigare, och slipper skicka efter det själv. 

Gun och Aliki säger sig ha en del kontakt med de andra Info Point-
kontoren, även om det mest handlar om att informera varandra om 
programverksamhet, och att höra sig för om de andra kontoren har några tips 
på bra program. Det händer också att frågor förmedlas vidare från ett kontor till 
ett annat när det är svårt att finna svar. Åtminstone en gång om året är det 
nätverksmöte med de andra svenska Info Points, och de träffar också alla de 
svenska nätverken, dvs. Carrefour-kontoren, EDC-biblioteken, EuroInfocenter 
och Team Europe en gång om året.77 Dessa möten är mer av identitetsskapande 
karaktär; Gun menar att det bästa med dem är att de som arbetar med EU-
information får chansen att lära känna varandra lite informellt: ”Man kan inte 
säga att man får ut särskilt mycket konkreta nyttigheter av det”. Vid dessa 
tillfället är det i alla fall en del workshops, då olika ämnen diskuteras i mindre 
grupper. Dessutom kan det förekomma färsk information om ett aktuellt ämne, 
vilket är välkommet och mer i linje med vad bibliotekarierna i Gävle önskar sig 
av dessa möten. 

Samarbetet med övriga bibliotek i länet går framför allt ut på att Gun och 
Aliki far runt till de mindre biblioteken och utbildar dem i att söka EU-
information på Internet. De har också möjligheten att höra av sig med frågor, 
vilket enligt Gun dock inte är särskilt vanligt: "De säger att de får inte mycket 

 
77 Europeiska dokumentationscentrum (EDC), finns vid nio svenska universitets- och högskolebibliotek 
och har i uppgift att förvara och tillgängliggöra EU:s officiella dokument för forskare, lärare och 
studenter samt för allmänheten. Håkansson, Maria & Gidewall, Oscar (red.), 2001, Din guide till EU. 
Kontaktvägar, s. 102.  
Team Europe är en föredragshållarorganisation för föredragshållare med stor kunskap om EU-frågor, 
vilka åker omkring och informerar om olika aspekter och ämnen som rör EU. Ericsson, Acke & Nilsson, 
Sven, 1992, Europabiblioteket. Integration och regioner i Europa, s. 66. 
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svåra frågor". Det är däremot vanligt att folk som ringer har fått tips från andra 
bibliotek om att Info Point finns. I övrigt fungerar EU-informationen på 
biblioteken ute i länet genom Länsbibliotekets nätverk. Länsbiblioteket får en 
låda med material som skickas ut till biblioteken i länet. Redan i satsningen 
inför folkomröstningen 1994 ordnades abonnemang på EU-material för 
folkbiblioteken ute i landet, vilket de flesta har kvar. Därmed får biblioteken 
mycket av det material som Info Point har, om än inte i särskilt många 
exemplar, men det råder i alla fall ingen brist på informationsmaterial om EU 
på de övriga biblioteken i länet.  

Biblioteken och den nya informationstekniken 
De tendenser i samhällsutvecklingen som beskrivits med utgångspunkt i 
Manuel Castells tankar är övergripande, de gäller överallt i samhället. Sven 
Nilsson har uppmärksammat bibliotekarien Peter Young, som i uppsatsen 
”Librarianship: a Changing Profession” hävdar att samhällsutvecklingen rentav 
är som allra mest framträdande inom biblioteks- och informationsområdet. 
Young föredrar visserligen att tala om det moderna och det postmoderna 
tillståndet, men dessa tillstånd bär samma attribut som och kan överföras till 
industri- och informationssamhället.  
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Tabell 1. Övergången från det moderna till det postmoderna tillståndet.  

Modern Postmodern 

Linjär Interaktiv 

Intelligent Intuitiv 

Fasta regler och klart definierad 
sanning 

Provisoriska stigar och metoder 

Tryckt text Multimedia 

Unik identitet Relationer 

Inriktning mot historia och 
bevarande 

Hypertext 

Varaktighet Flexibilitet 

Oberoende Sammanhang 

Karaktärisering Flerfaldiga on-lineidentiteter 

Klara definitioner Anpassningsbarhet och 
mångtydighet 

Nationell Global 

Formell Informell 

Kalkylering Simulering 

Källa: Nilsson, Sven, under rubriken ”En förlorad värld – och en ny”. 
www.polyvalent.se/framtidsfilerna/ 
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Föregående schema kan i en biblioteksverklighet se ut på följande sätt:  
Tabell 2. Övergången från det moderna till det postmoderna biblioteket. 

Från Till 

fasta, permanenta 
textformaterade samlingar 

flytande och övergående 
multimediaresurser 

statiska 
biblioteksfaciliteter med fasta 

magasin 

Fria, flexibla och virtuella 
informationsrymder 

enhetliga källor, citat och 
referenser 

specialutformade 
annotationer eller tillfälligt 

existerande verk 

service till individuella 
läsare 

skräddarsydda tjänster till 
samarbetsgrupper 

standardiserad 
referenstjänst 

personlig konsultation och 
analys 

yrkesmässigt levererade 
tjänster 

serviceleveransen är 
integrerad 

lokalt ägda permanenta 
samlingar 

holistiska, integrerade 
system av nätverk 

centraliserade samlingar 
och tjänster 

distribuerad, decentraliserad 
global tillgång 

hierarkiska 
organisationsstrukturer 

aktivt deltagande och 
kollegiala relationer 

ämnesspecialisering inter-, multi- och 
tvärvetenskapliga studier 

allmänna 
serviceerbjudanden till 

användare 

relevant service till 
specifika användare 

formella förvärvsprinciper integration av formella och 
informella principer 

Källa: Nilsson, Sven, under rubriken ”En förlorad värld – och en ny”. 
www.polyvalent.se/framtidsfilerna/ 
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En yrkesroll som utvecklas i bibliotek dominerade av i huvudsak digital 
information utgår från kunskapsnavigering och organisering eller 
systematisering av cyberrymden. Den tidigare bibliotekarierollen, fokuserad på 
sanning, kommer i det postmoderna informationssamhället mer handla om 
relevans, tolkning, bearbetning och anpassning efter användarnas behov. Att 
endast leverera sökt information eller sökta dokument kommer inte att vara 
tillräckligt; bibliotekarierna måste dessutom tillföra ökad kunskap. Peter 
Young förutspår att uppgiften att bedöma informationens värde och riktighet 
kommer att bli än viktigare i bibliotekariens yrkesroll. Utgångspunkten är 
däremot inte samlingarna eller de resurser som finns till hands för att finna 
informationen, utan det är informationsanvändarna själva. Själva frågan som 
ställs blir det centrala, inte dokumentet.78

Lars Bornaes tycker i sin tur sig kunna urskilja några nya bibliotekarietyper 
som verkar i ett nära förhållande till den nya tekniken, särskilt Internet. 
Nätnavigatören karaktäriserar den bibliotekarie som avlägsnat sig från det 
fysiska biblioteket och dess tryckta samlingar. Hon tar cyberrymden till hjälp 
för att finna ändamålsenlig information till sina användare. Materialet är 
skräddarsytt för enskilda individer. Den auktoritäre nätbibliotekarien hjälper 
användaren att urskilja relevant material från mindre relevant material i 
informationsflödet och ger användaren ett lämpligt urval information som 
uppfyller ett särskilt uppsatt mått av kvalitet. Hon ägnar mycket tid åt 
presentationen av informationsmaterialet och i att lära andra vad sökverktygen 
kan användas till. Hon klassificerar också länksamlingar utifrån vissa teman 
och ger kommentarer till länkarna. Bibliotekariernas lärande roll framhävs 
också av den informationsteknologiska utvecklingen. Biblioteket är den enda 
plats i vårt samhälle där människor kan komma in direkt från gatan och få hjälp 
med att nyttja den nya tekniken. Kunskap om informationstekniken kommer 
allt mer förknippas med individens möjligheter att delta och agera i det 
demokratiska samhället. Bibliotekarien utvecklar också sitt arbete genom att 
utnyttja de elektroniska mediernas möjligheter. Hon skapar  i samarbete med 
en teknisk specialist särskilda hemsidor att fylla med väsenligt 
informationsmaterial och finner dessutom nya sätt att möta sina användare. 

Den informationstekniska utvecklingen och de konsekvenser denna får för 
samhället i stort gör det nödvändigt för bibliotekarierna att ta sig an dessa 
roller. Lars Bornaes menar att ifall biblioteken inte hakar på utvecklingen 

 
78 Nilsson, Sven, 2002, under rubriken ”En förlorad värld – och en ny” 
www.polyvalent.se/framtidsfilerna/  

 39



kommer de snart vara förlegade institutioner: ”If we do not make the necessary 
choices ourselves, others are going to do it for us”.79 Bornaes befarar att 
effekten av en sådan händelseutveckling blir att biblioteken blir utkonkurrerade 
av privata informationsförmedlare, och i förlängningen inte längre får vare sig 
politikernas eller allmänhetens stöd. Biblioteken och bibliotekarierollen måste 
enligt Bornaes förändras. Men detta förutsätter att det finns en stabil grund att 
stå på. Biblioteken måste besluta om gemensamma värderingar och mål. För 
tillfället driver många egna små projekt istället för att skapa någonting 
gemensamt. Bornaes anser vidare att bibliotekens skyldigheter gentemot 
användarna behöver klarläggas, och att samtliga utövare av yrket måste känna 
ansvar, deltagande och respekt vad gäller bibliotekariesysslorna. 
Professionalismen behöver återväckas, och bibliotekarierna måste acceptera att 
ytterligare färdigheter är nödvändiga och ta eget ansvar att lära sig nya saker 
och att prioritera i arbetet: 

We must learn to create a learning environment at our place of work to make the change 
of role possible. 20 years in the job is not in itself a ticket to the future. We must fight our 
fear and aversion to change. We must want the change, not adapt to it. We must 
understand that if we want the change, there are some things we must discard, things with 
which we are no longer going to occupy ourselves.80  

Att hävda att man är för upptagna med de dagliga aktiviteterna för att förändra 
verksamheten är endast att betrakta som ett symptom på en påtaglig oförmåga 
att göra rätt prioriteringar. Lars Bornaes påpekar att det är nödvändigt att utöka 
det egna ansvaret istället för att skylla andra för hur det ligger till. Det handlar 
också om att vilja förändra yrkesrollen, till skillnad från att endast anpassa den 
för att utvecklingen kräver det, och inse att förändringarna kan komma att 
innebära att vissa arbetsuppgifter inte längre bör vara en del av yrket utan 
ersättas med andra.81

Informationsförmedling på Info Point i Gävle 
Som tidigare framkommit har den nya informationstekniken, särskilt Internet, 
fört med sig helt nya möjligheter för arbetet med förmedling av 
samhällsinformation. Vi kan också konstatera att biblioteket besitter en mängd 
kunskaper, allt ifrån de tryckta samlingarna och personalens kompetens till en 

 
79 Bornaes, Lars, 2000, ”The librarian´s role undergoes a change”, s. 10. 
80 Bornaes 2000,  s. 10. 
81 Bornaes 2000,  s. 9 f. 
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tradition av att arbeta i nätverk, det nya samhällets högborna 
organisationsform, vilket gör dem mycket lämpliga för större uppgifter inom 
förmedlandet av samhällsinformation. Ett ännu viktigare argument är att 
biblioteken är välbesökta institutioner och i stort sett rikstäckande, vilket redan 
i dag gör dem till naturliga platser för kunskapsinhämtning för många 
människor. Denna syn på biblioteken som informations- och kunskapscentrum 
är knuten till den nya teknikens möjligheter, där biblioteket via 
databassökningar kan serva allmänheten med samhällsinformation. 

I arbetet med att förmedla EU-information säger sig Gun och Aliki använda 
Internet väldigt mycket för att finna information. Det material som ligger ute 
på nätet är enligt dem både aktuellt och mycket bra. Internet har också gjort 
informationsarbetet mycket lättare. Tidigare var det ett väldigt springande 
mellan kontoret och informationshyllorna ute i biblioteket, men det förfarandet 
är numera mycket sällan förekommande. ”Nu blir man ju i stället åt andra 
hållet”, konstaterar Gun då Internet nu är den främsta informationskällan. 

En stor del av arbetsdagen tillbringas framför datorn, dit alla 
prenumerationer på nyhetsbrev kommer som e-post. Gun går igenom 
nyhetsbreven för att se om det kan finnas något av intresse i dem för de 
kontaktpersoner och organisationer som finns på hennes sändlista, och som hon 
sedan skickar vidare informationen till: ”Men jag försöker först göra reklam för 
folk att de själva ska prenumerera. Det är jag som tänker att det här borde de 
nog veta! Om de nu vill veta, det vet jag ju inte så säkert själv…” 

Förutom nyhetsbreven är Kommissionens alla möjliga tryckta 
informationsdokument, förberedande lagförslag, mm, en intressant och pålitlig 
informationskälla, som Gun går igenom i hopp om att finna sådant som rör 
Gävleborgs län. Om hon finner något värdefullt brukar hon numera gå in på 
Internet och söka reda på länkar till detta material som hon sedan förmedlar 
vidare. En annan källa som Gun utnyttjar för att erhålla information är Euro 
Talk, en databas där EU-informatörer kan ställa frågor och få svar. 

Det är också mycket arbete med de olika nätverken som man medverkar i. 
Just den dag vi träffas har Gun till största delen ägnat åt att sätta ihop en 
dagordning och skicka ut kallelser till en av de internationella 
nätverksgrupperna, men hon har samtidigt varit sysselsatt med att försöka göra 
en sändlista vad gäller landsbygdsinformation och landsbygdsutveckling. Det 
är tidsödande arbete, precis som med de stora mängder post som anländer, ofta 
kartonger med EU-material som Info Point får gratis från Kommissionen som 
ska packas upp och läggas ut på hyllorna i bibliotekets EU-avdelning. Gun 
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brukar dessutom ta hem en stor del av detta material för att läsa igenom och se 
om det är något som bör vidarebefordras. 

Info Point i Gävle har en hemsida, som framför allt innehåller en 
lättöverskådlig länksamling indelad i olika ämneskategorier och möjligheten 
att ställa EU-relaterade frågor via e-post.82 Frågorna som kommer är lika ofta 
ifrån andra delar av landet som ifrån Gävleborgs län. Den vanligaste frågan 
från allmänheten är om det finns möjligheter att få EU-stöd för något projekt. 
”Allmänheten frågar inte särskilt mycket. Däremot ser vi att de tar material”, 
säger Gun som antar att folk nog helst vill läsa lite allmänt om något speciellt 
ämne, utan att för den skull ha någon konkret fråga. Skolorna har det senaste 
året mest varit intresserade av eurofrågan. Aliki Nilsson berättar att de försöker 
visa var informationen går att finna, snarare än att svara direkt på frågor. Detta 
gäller särskilt frågor via e-post. Länkar till platser på Internet ges då ut till de 
studerande så att de kan läsa själva, även om de ofta ber om detaljerade svar på 
specifika frågor. Enligt Gun skickas oftast länkar till framför allt riksdagens 
hemsida om EU-information: ”För den är jättebra och då får de läsa själva, 
men de får ändå en hänvisning till rätt ställe. Och så får de läsa och dra sina 
egna slutsatser”. 

Marknadsföring 
Många inom biblioteksvärlden har länge betraktat marknadsföring som något 
ofint, som drivs att ett vinstintresse, och som biblioteken inte ska syssla med. 
Denna syn är något märklig, särskilt som det är en allmänt spridd åsikt att 
också icke vinstdrivna organisationer som bibliotek kan gynnas av 
marknadsföringsaktiviteter.83 Det specifika med att marknadsföra den sortens 
tjänster är snarare att tjänsten konsumeras i samma ögonblick som den 
produceras. Den bibliotekarie som arbetar i informationsdisken är på en och 
samma gång marknadsförare och en del av tjänstens innehåll.84

Att det nu är möjligt att skönja ett spirande intresse för marknadsföring hos 
bibliotek har flera orsaker. En sådan orsak kan vara att biblioteken ofta pressas 
att rationalisera sin verksamhet. Bibliotek har fått minskade medel som följd av 
att inte ha lyckats göra sina tjänster attraktiva för användarna. Därför blir det 
också naturligt att biblioteken intresserar sig för marknadsföring och dess 

 
82  www.gavle.se/eu 
83 Savard, Réjean, 1996, ”Bibliotekarier & marknadsföring: en tvetydig relation”, s. 39. 
84 Nyström, Jesper, 1997, ”Marknadsföring – är IT lösningen?”, s. 12. 
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säljmetoder. En annan faktor som spelar in är bibliotekens problem med sin 
image, och marknadsföring brukar anses vara ett effektivt sätt att förbättra den. 

Många människor, bland dem också bibliotekarier, har en något begränsad 
syn på marknadsföring, som ofta associeras mest med diverse kampanjer, 
annonser och public relations. Marknadsföring kan innebära mycket mer än så. 
Ett vanligt misstag är att man underskattar relationen mellan organisationer och 
dess marknader. Målet med marknadsföringen bör definieras som en önskan att 
skapa och underlätta ett för både organisationen och dess användare 
tillfredsställande utbyte. Detta inbegriper insikt om allmänhetens behov, att 
organisationen och dess tjänster skräddarsys för att tillfredsställa användarnas 
behov, att det sker kommunicerande med allmänheten i förhoppning om att bli 
sedda, samt att utvärdera hur nöjda användarna är med en tjänst för att kunna 
göra förbättringar. 

Marknadsföring är framför allt en fråga om attityd. Det handlar om att inse 
att organisationens överlevnad och tillväxt inte bara beror på förmågan att ge 
användarna vad de vill ha, utan också på förmågan att ge dem vad de inte vet 
om att de behöver. Detta är en marknadsföringsfilosofi som alla som verkar 
inom organisationen bör dela. Den får inte begränsas till ansvariga personer 
eller till en marknadsavdelning. Organisationer blir ofta  så uppdelade att varje 
avdelning enbart koncentrerar sig på sina egna uppgifter och behov. Det är 
dock nödvändigt att denna kundorienterade attityd genomsyrar alla delar av 
organisationen.85

Det problematiska med marknadsföring hos icke vinstdrivna organisationer 
kan vara att de som arbetar med marknadsföring saknar formell utbildning och 
därför kan ha orimliga förväntningar på marknadsföringen. Bibliotekens 
vanligt förekommande strävan att med sin marknadsföring nå alla människor, 
oavsett kön, klass, etnisk tillhörighet och en mängd andra sociala faktorer, är 
ett tydligt exempel på detta. Det är också mycket svårt att mäta resultat av 
marknadsföringen av bibliotekens tjänster. Hur är det till exempel möjligt att 
mäta i vilken utsträckning biblioteksbesökarna lärt sig något av att använda 
biblioteket? Hur mäter man hur mycket biblioteken bidrar till att höja den 
allmänna livskvaliteten i samhället? Likväl är dessa funktioner centrala i 
bibliotekens verksamhet, och det är därför naturligt att man vill marknadsföra 
dem. Tyvärr leder en kombination av dessa mätsvårigheter och allmänhetens 
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krav på verksamheten till att man alltför ofta söker åstadkomma mätbara 
aktiviteter istället för det som är viktigt.86  

Biblioteken har i regel svårt att nå ut och bli tagna på allvar inom 
informationsområdet, vilket mycket har att göra med den bild många har av 
biblioteket som en sorts underhållningsverksamhet. Image kan sägas vara 
summan av de uppfattningar, idéer och intryck en person har om ett visst 
objekt. Att förstå hur en organisation uppfattas, vilken bild som förmedlas, är 
enligt Philip Kotler det första steget i en positionering av organisationen. 
Positionering är ett sätt att förmedla organisationens image och värde så att 
organisationens användare kan förstå och uppskatta vad organisationen står för. 
Det är därför nödvändigt att göra en analys över marknaden för sin verksamhet, 
vilken konkurrens som finns, samt organisationens starka och svaga sidor. Det 
finns organisationer som föredrar att låta sin position vara diffus, i förhoppning 
att olika målgrupper ska finna något hos organisationen de finner behov av. 
Detta kan visserligen fungera ibland, vanligtvis då det saknas konkurrens, men 
för att överleva och utvecklas på en allt mer konkurrensbetonad marknad 
behöver troligen även icke vinstdrivna organisationer skaffa sig 
konkurrensmässiga fördelar. 

Positionering innebär ett verkligt särskiljande från övriga aktörer, och att 
sina utmärkande drag görs kända hos andra. Det handlar om att utgå ifrån sina i 
nuläget starkaste sidor och söka efter och utveckla särskilda nischer, samt att 
verka för en ompositionering av själva marknaden så att nya värdeskalor 
uppstår som har lättare att se till organisationens förtjänster. Detta agerande 
förutsätter dock att allt man utger sig för att kunna verkligen stämmer.87

Marknadsföringsstrategi på Info Point i Gävle 
För Europeiska kommissionens Info Point-kontor ska de främsta målgrupperna 
för verksamheten vara allmänheten och skolorna. Men som tidigare 
framkommit arbetar de på Gävle stadsbibliotek också väldigt mycket med att 
hjälpa länets nätverk, bestående av EU-samordnare från de olika kommunerna, 
samt ifrån Länsstyrelsen, Landstinget och Kommunförbundet som alla har EU-
samordnare. Dessa är inte bibliotekarier eller informatörer utan snarare 
handläggare och tjänstemän, ofta med andra arbetsuppgifter vid sidan om 
arbetet med EU-frågor. I nätverket ingår också ett kontor i Bryssel, 
energikontor med EU-stöd och personer från högskolan, både ifrån olika 

 
86 Kotler, Philip & Andreasen, Alan R., 1996, Strategic marketing for NonProfit Organizations, s. 24. 
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forskningsprojekt och internationella sekretariatet för ungdomsutbyte. Allt som 
allt är det ett 30-tal personer som försöker träffas en gång i månaden för att 
utbyta erfarenheter. Samarbetet fungerar dels så att de personer som ingår i 
nätverket skickar in frågor, dels att det kommer mycket informationsmaterial 
till Info Point, både skriftligt material och från nätet via prenumerationerna på 
nyhetsbrev, samt från kontoret i Bryssel. Denna information sänds sedan ut till 
EU-samordnarna. Det finns också personer utanför nätverket som står på en 
sändlista. Det mesta av informationen går till Gävle kommun, eftersom de ger 
särskilda pengar till verksamheten. 

Mycket av arbetet handlar om att ta egna initiativ, och för andras räkning 
bedöma vad som är viktigt: ”Ja, det är mycket sånt, och då hoppas jag ju att det 
blir rätt också”, säger Gun. Detta förfarande medför också att verksamheten 
hela tiden underhålls. Gun och Aliki tror inte det skulle finnas så mycket arbete 
om de inte var aktiva. Skolorna skulle komma, men inte så mycket mer. Det är 
därför viktigt att skaffa sig kontakter, vilket Info Point i Gävle tycker sig ha 
lyckats med, via medverkan i en mängd olika nätverk. I just detta ser man sin 
speciella styrka. Gun tror inte att de övriga Info Points har lika många 
kontakter och en sådan bra förankring i det län man servar som Info Point i 
Gävle har. 

Det är nödvändigt att underhålla verksamheten, som inte är speciellt 
lättköpt av finansiärerna. Gun beskriver det som något av en filosofi, detta att 
ägna sig mycket åt dem som bidrar med ekonomiskt stöd till verksamheten: 
”Inte så att man låter andra vara, men jag ser ju till att de vet om att man finns. 
På något sätt försöker man visa att verksamheten pågår”. Det dagliga arbetet 
blir således en mycket viktig del av den aktiva marknadsföringen av tjänsten; 
genom att kunna erbjuda en tjänst av hög kvalitet hoppas de få fortsatt 
förtroende. Det är också den form av marknadsföring som hon tycker känns 
mest rätt för ett bibliotek att syssla med: ”Ja, det är ju det man kanske hoppas 
mest på. Man tycker det är schysstast. Som ‘hederlig’ bibliotekarie tycker man 
ju att man ska marknadsföra sig med god service.” En del av denna i det 
dagliga arbetet aktiva marknadsföring är att skicka ut material också till 
grupper som inte normalt använder sig av tjänsten, om man finner något som 
borde kunna vara av intresse för dem: ”Det är en marknadsföring som vi tycker 
om. Det ska vara så att människor verkligen får veta nånting de behöver. Jag 
tror på det sättet att jobba”. 

Andra vägar för att marknadsföra tjänsten är utskick av broschyrer, och att 
delta vid olika mässor och möten i länet. Vid de program de är med och 
arrangerar lägger Gun och Aliki ut informationsmaterial samt informerar om 
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vad verksamheten går ut på. Det förekommer också viss annonsering i 
tidningar. 

En viss tveksamhet till att använda sig av alltför kommersiella 
marknadsföringsmetoder kan annars märkas. Gun förvånas av att de broschyrer 
som tas fram är mycket populära, och att åtgången är stor: ”Man tror ju det 
inte, man vill inte skicka till folk som inte har bett om det”. Med denna, något 
försynta, inställning till marknadsföring skiljer sig det på bibliotek belägna 
Info Point-kontoren i attityd till uppdragsgivaren, Europeiska kommissionen. I 
Gävle satsar man först och främst på den dagliga i utförande av tjänsten aktiva 
marknadsföringen, i stället för att som på många Info Points ute i Europa gärna 
trycka upp tjusiga bokmärken som skickas ut till allmänheten, eller måla en 
buss i EU:s blå och gula färger och kör runt med den för att visa allmänheten 
att tjänsten finns till. Enligt Gun tycker kommissionen att sådana aktiviteter är 
”superbra exempel för ett Info Point att jobba”. För kommissionen är sättet att 
arbeta med nätverk helt okej, så länge det kommer frågor och finns arbete, 
men: ”Det är inte så bra som om du fixar nåt sånt här som vi tycker är ganska 
ytligt, och vi som bibliotekarier tycker är lite töntigt också att hålla på med”. I 
detta kan det nog finnas en motsättning, tror Gun. ”Men man måste ju kunna 
ordna det på lite olika sätt”, säger hon och verkar inte alltför bekymrad. 
Tjänsten marknadsförs ju trots allt. Bibliotekarierna på Info Point i Gävle är 
heller inte främmande till att tänka utanför de traditionella tankebanorna för 
marknadsföring av biblioteksverksamhet, för som Gun säger: 

Ska man ha en sån här Info Point, är det nog viktigt att man i alla fall försöker skaffa sig 
en position, så att man får en viss betydelse. Att man inte sätter sig och väntar på att 
allmänheten ska komma utan att man måste vara aktiv och tala om att man finns. Så att det 
inte blir så väldigt biblioteksmässigt, utan att det krävs kanske lite till om det ska bli bra.   

 Kommissionen tycks inte heller vara helt avvisande till den sortens 
marknadsföringsmetoder som Info Point i Gävle föredrar. Även där finns insikt 
om värdet av att marknadsföra sig till dem som ytterst bestämmer över 
verksamheten. Gun berättar att det inom en snar framtid kommer att vara 
workshops i hur verksamheten ska marknadsföras, inte bara till allmänheten i 
de län eller regioner de olika Info Point-kontoren verkar i utan också vad gäller 
marknadsföring gentemot EU:s institutioner: ”Så att de får veta att vi finns, för 
det är det inte alla av dem som vet heller”. 

Här inflikar Aliki att det finns en viktig distinktion att uppmärksamma 
mellan de Info Point-kontor som ligger på bibliotek och de som inte gör det. 
Sättet att arbeta skiljer sig; i Gävle kan de arbeta helt och hållet med 
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informationsförmedling. Gun menar att de just därför har det väl ordnat för sig. 
Tack vare att tjänsten finns på biblioteket hittar människor dem, medan det 
hade krävts mycket mer tankearbete om hur tjänsten skulle marknadsföras om 
kontoret hade funnits beläget någon annanstans: ”Särskilt i Sverige skulle vi 
nog få tänka väldigt mycket, för då skulle vi vara reklamkontoret för EU…” En 
sådan diskussion undslipper de av att ingå i bibliotekets verksamhet, med den 
trovärdighet som finns för biblioteket som institution och allmänhetens 
förtroende för den. 

Av budgeten är det inte några större summor som går till marknadsföring. 
Gun bedömer det vara ungefär 30 – 35 000 kronor per år, och då ingår 
annonserna för programmen. Trots allt är det den i tjänsten utförda dagliga 
marknadsföringen som prioriteras. Det är en marknadsföring man hoppas ska 
ge resultat i att de som får god service sprider detta vidare, så att andra får höra 
om det och hör av sig.  

En viss attitydförändring hos allmänheten till biblioteket tycker sig Gun 
kunna utläsa av att denna tjänst bedrivs: ”Särskilt tidigare när de blev kopplade 
hit för att de hade en EU-fråga, var det flera stycken som sa: ‘Kan man få veta 
sånt här på biblioteket?’ alldeles förvånat.” Samtidigt som den sortens 
reaktioner visar på hur verksamheten vidgar människors medvetande om vad 
biblioteken kan hjälpa till med, tycker Gun att det också är lite sorgligt att höra, 
eftersom hon tycker att det är självklart att samhällsinformation ges stor plats 
på biblioteket, och att det borde vara naturligt för folk att gå till biblioteket 
med sådana frågor. 

Gun säger att hon inte riktigt vet hur organisationen i stort ser på deras 
verksamhet, men att cheferna är väldigt positiva och gärna nämner den i olika 
sammanhang då biblioteket ska marknadsföras: ”Man ser ju när de skriver om 
biblioteket i något mer officiellt sammanhang som ska representera biblioteket, 
så står det ju ofta med att vi har en Info Point”. Hon säger sig annars förstå om 
vissa undrar varför just denna verksamhet ska finnas, en närmast påklistrad 
verksamhet som tar en bit av budgeten. ”Men man måste ju nischa in sig på 
något sätt, och det här är väl inte så dumt...men jag kan ju förstå om någon 
ifrågasätter det”. Gun påpekar samtidigt att kostnaderna för den här sortens 
informationstjänster heller inte är så stora som många tycks tro. Det 
ekonomiska är framför allt en fråga om att det kan behövas anställas mer 
personal. 
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Samhällsinformation på bibliotek 
Informationsmängden i samhället fortsätter att öka. Staten och kommunerna 
letar lösningar på sina problem med att nå ut med sin samhällsinformation till 
allmänheten, och att göra den både lättillgänglig och lätt att förstå. Det är i dag 
de enskilda kommunerna och deras myndigheter som på lokal nivå har det 
yttersta ansvaret för att kommunens invånare ges tillgång till 
samhällsinformation. Risken med detta förfarande är att informationen av 
medborgarna upplevs vara svåröverskådlig och splittrad. Om medborgarna ska 
kunna få tillgång till information om sina rättigheter och skyldigheter och på 
ett enkelt sätt kunna ta del av skriftlig information krävs särskilda 
samordningsinsatser. Problemet är inte att det saknas en central instans, utan 
att det inte finns en genomarbetad och utvecklad strategi för hur 
samhällsinformationen ska fungera när den ligger utspridd hos enskilda 
myndigheter. På många håll har därför påbörjats försök med medborgarkontor 
och informationscentraler, samtidigt som debatten om det framtida biblioteket 
pågår, om vilka verksamheter ett bibliotek bör ägna sig åt och vilken roll de 
ska ha i samhället. Bibliotekens förmedling av samhällsinformation har 
diskuterats, och det finns de som tycker att biblioteken i mycket högre grad än 
nu skulle kunna ägna sig åt denna verksamhet.88

Det är viktigt att kontakterna mellan medborgare och myndigheter 
förenklas, och att samhällsinformationen förenklas så att allmänheten på ett 
lättare sätt kan få tillgång till samhällets service och svar på sina frågor.89 
Någon given metod för att definiera medborgarnas behov av 
samhällinformation finns inte. Snarare handlar det om att lyfta fram olika 
perspektiv och synvinklar. Den svenska folkstyrelsen förutsätter en aktiv 
dialog mellan medborgarna och deras förtroendevalda. Det är därför ett 
grundläggande krav att allmänheten har tillgång till information om de beslut 
som fattas och vilka konsekvenser besluten får. En rad olika faktorer påverkar 
dock medborgarnas behov av samhällsinformation. Behovet av information 
och kontaktvägar är större ju högre grad medborgarnas upplevelse av social 
utslagenhet och sämre politiska resurser är. Medborgarnas behov av 
samhällsinformation är även direkt relaterade till varje enskild individs 
möjligheter att aktivt söka och behandla kunskap. Ofta är det nödvändigt med 
både gott om tid och kunskaper om vart man ska vända sig för att få svar på en 

 
88 Holmgren, Mia & Flodin, Bertil, 1996, Biblioteken och folkomröstningen om EU. En studie av lokal 
samhällsinformation, s. 7 ff. 
89 Ds 1994:9, s. 15. 
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fråga eller ett ärende uträttat. Medborgarnas intresse för och kunskaper i olika 
samhällsfrågor påverkar också informationsbehovet. Om medborgaren saknar 
kunskap om sina rättigheter saknar hon även möjligheter att nyttja dem. Det är 
av erfarenhet bekant att välutbildade människor har lättare för att uttrycka sina 
behov än lågutbildade. Det förefaller därför sannolikt att en person med lång 
utbildning i större utsträckning aktivt söker information än personer med 
mindre utbildning. Medborgarnas förmåga att aktivt ta emot och bearbeta 
information är därför ytterligare en aspekt att ta hänsyn till.90

Av Mia Holmgrens och Bertil Flodins studie av bibliotekens förmedling av 
EU-information inför folkomröstningen om EU växer det fram en bild präglad 
av stor ambivalens på många bibliotek om att åta sig uppdraget att förmedla 
samhällsinformation till allmänheten. Detta trots de uppenbara möjligheter 
biblioteken besitter inom området. Just i fallet EU-information inför 
folkomröstningen antogs orsakerna vara bland annat brist på personal och 
pengar, samt ett ofta dåligt upplägg med en ALU-anställd som ensam fick hand 
om EU-informationen, som förde med sig att verksamheten aldrig riktigt 
integrerades ibland organisationens övriga verksamheter. Detta fick som följd 
att när folkomröstningen var över och ALU-tjänsterna drogs in, försvann också 
EU-informationen från många bibliotek.91

I Gävle var det däremot självklart att fortsätta med sin EU-information, just 
beroende på att tjänsten där integrerades i den egna verksamheten och en fast 
anställd person fick ansvaret för den istället för att använda sig av en ALU-
anställd. Gun säger att hon har viss förståelse för att många bibliotek valt att 
inte fortsätta satsa på denna verksamhet, men att detta inte får betyda att man 
underlåter att behandla förmedlandet av EU-information som en viktig 
samhällsfråga. Hon tycker det är självklart att en bibliotekarie som har hand 
om samhällsinformation också ägnar sig åt EU-information. Dock behöver 
biblioteken enligt Gun förbättra sin organisation för att kunna flytta fram 
positionerna inom detta område. Därför har det inletts ett samarbete med bland 
andra DIK-förbundet, Svensk biblioteksförening och EU-representationen i 
Stockholm för att försöka få fram ett underlag till att biblioteken ska få större 
resurser, mer utbildning och kunna bilda ett nätverk om EU-information. 

Gun tycker att förmedla samhällsinformation är en väldigt viktig och 
naturlig del av biblioteksverksamheten. ”Det är en tillgänglighetsfråga och en 
demokratifråga”, inskjuter Aliki. Bibliotekets styrka är att det kan ge samlad 

 
90 Ds 1994:9, s. 18f. 
91 Holmgren 1996, s. 98 ff. 
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samhällsinformation, folk behöver inte springa omkring på en rad olika ställen 
för att få svar på sina frågor. På biblioteket finns alltihop. Dessutom är 
biblioteket tillgängligt för alla människor i samhället, det har generösa 
öppettider och det är handikappanpassat. Gun slår fast: ”Det är just här det ska 
finnas”. Några nackdelar med att bedriva samhällsinformationstjänster på 
bibliotek kan hon inte se, däremot betonar hon att man måste arbeta utåtriktat. 
Det håller inte att sitta och vänta och hoppas att folk ska komma och fråga. 

Både Gun och Aliki tycker att samhällsinformation till företag vore värt att 
satsa mer på för Gävle stadsbibliotek. Men förmodligen finns inte fysiskt 
utrymme i lokalerna: ”Som det är nu, så tror jag inte att vi skulle kunna satsa 
på några fler nya verksamheter”, konstaterar Gun. ”Det blir ju hemskt trångt, 
men när det gäller personalen tror jag inte det skulle vara så svårt”. 

Några större problem med personalens kompetens kan Gun alltså inte se. 
Självfallet behövs utbildning. ”Men det är inte svårare än att lära sig nånting 
annat”, som hon uttrycker det. Egenskaper hon förespråkar som extra viktiga 
att besitta är framför allt ett personlig engagemang och ett genuint intresse av 
att arbeta med den här typen av frågor, samt ett förhållningssätt till sina 
kunskaper som förhoppningsvis utmärker de flesta bibliotekarier: 

Man ska ju vara en alert person med samhällsintresse och inte ha svårt för att ta kontakt 
med andra. Det ligger ju i botten, men sedan är det ju klart att man får inte vara oseriös i 
sina kunskaper. Eller man får vara ödmjuk, så att man verkligen vet att det man erbjuder 
kommer från tillförlitliga källor. Den viktigaste kunskapen man har, det är att veta vem 
som verkligen kan. För jag är i alla fall generalist i området. 

Den nya informationstekniken skapar helt nya möjligheter att arbeta med 
samhällsinformation. Tankarna om biblioteken som informations- och 
kunskapscentrum har ett nära samband med visionen om det elektroniska 
medborgarkontoret. Biblioteket besitter en mängd egenskaper som gör dem 
lämpliga för större uppgifter inom detta område.92 Det kanske viktigaste 
argumentet för att använda biblioteken som informationscentraler för 
samhällsinformation är att det svenska biblioteksväsendet i stort sett är 
rikstäckande. Biblioteken hör dessutom till de mest utnyttjade institutionerna i 
kommunerna. Runt 60 procent av den vuxna befolkningen använder 
biblioteken och hela 90 procent av barnen. Det är således rimligt att hävda att 

 
92 Björklund, Ulla, 1996, ”Medborgarkontoren, biblioteken och samhällsinformationen”, s. 16 f. 
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biblioteken redan i dag är naturliga informationscentraler för många 
människor.93

Kenneth Abrahamsson och Ulla Björklund, som har forskat kring 
decentraliserad samhällsinformation och medborgarkontor menar att 
biblioteken har unika möjligheter och resurser att lagra och sprida kunskap. 
Detta ger enligt dem biblioteken en självklar roll för den regionala 
kunskapsförsörjningen. I princip skulle alla kommunala bibliotek kunna bli 
medborgarkontor med fokus på databassökning.  

Samordnad samhällsinformation ses av en del som en instans, en 
myndighet eller något sorts samhällsorgan med ett fullständigt ansvar för all 
slags samhällsinformation. I sin rapport menar Kenneth Abrahamsson och Ulla 
Björklund att det är ett sändarorienterat perspektiv, ett centralstyrt och 
kampanjinriktat sätt att arbeta med samhällsinformation. De förespråkar i 
stället en brukarmodell, anpassad efter lokala förhållanden. Denna modell utgår 
ifrån hur olika medborgare, myndigheter och övriga aktörer söker och tar till 
sig information: 

Vi utgår inte ifrån att medborgaren sitter och väntar på att färgglada och välmenande 
broschyrer skall dimpa ner i brevlådan eller törstigt insuper de häftiga budskap som sprids 
i annonser och på reklamtavlor. 

Vi utgår i stället ifrån att medborgaren har viktiga konkreta frågor som hon/han vill ha 
konkreta svar på. Det handlar då inte så mycket om hur man sprider informationen, utan 
mer om hur informationen ställs till medborgarens förfogande.94

Med ett sådant perspektiv på samordningen hamnar kunskapsförsörjningen i 
fokus för såväl myndigheter och andra aktörer som för medborgarna.95

Gun Lundberg skulle gärna se att det fanns ett medborgarkontor beläget på 
Gävle stadsbibliotek, och att det inte var tillsatt med personal utifrån utan 
ingick i deras verksamhet. Hon tycker också att biblioteket i alla fall lite 
långsamt skulle kunna utvidga rollen som informationscenter: ”Jag skulle 
gärna se ett bibliotek som ett stort informationscentrum, om det bara fanns 
plats”. Att Konsumentvägledningen har flyttat in på biblioteket ser hon som 
något mycket positivt; det är också ett bra exempel på en typ av samhällstjänst 
som kanske inte är lämplig för bibliotekarier att ägna sig åt, men som ändå 
fyller sin funktion på ett bibliotek: ”Vi svarar inte på deras frågor, och de 
svarar inte på våra, men ändå passar de in!” 

 
93 Holmgren 1996, s. 12 f.  
94 Ds 1994:9, s. 46. 
95 Ds 1994:9, s. 46. 
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Allmänhetens behov av information kommer att öka och särskilt behovet av 
en instans som organiserar informationen och vägleder till rätt sorts 
information. Det står utom tvivel att biblioteken har en stor potential för att 
kunna ägna sig åt förmedling av lokal samhällsinformation, dock är en viktig 
förutsättning att biblioteken verkligen vill ta sig an denna roll som lokala 
informationscentrum för samhällsinformation. Det måste finnas en vilja hos 
både ledningen och personalen att arbeta mer med samhällsinformation. 
Dessutom är det tveksamt om biblioteken kan förvänta sig att staten eller 
kommunerna ska ta initiativ i denna riktning. Biblioteken kan komma att 
behöva ta det första steget och visa att de är beredda att ta på sig ett ökat ansvar 
för förmedling av samhällsinformation.96

Kommentar 
Det kommer att bli allt viktigare att äga kunskap om hur information ska 
bedömas och värderas. De enskilda medborgarnas möjligheter att aktivt delta i 
de demokratiska processerna blir direkt avhängig i vilken utsträckning de 
förmår att använda den nya tekniken för att finna relevant information. Det 
finns inom detta område en viktig uppgift för biblioteken att tillskansa sig. 
Bibliotekarieyrket förutspås alltmer fokusera på användarna och deras behov; 
den information som bedöms vara relevant för den enskilde användaren måste 
bearbetas och presenteras utifrån de möjligheter denne har att tillgodogöra sig 
den information som valts ut. Bibliotekarierna kan således inte bara distribuera 
informationen vidare, utan måste också genom sättet att presentera den för 
användaren vägleda fram till kunskap. 

Informationstekniken skapar nya möjligheter för bibliotekarierna att 
utveckla sin yrkesroll. Lars Bornaes är av uppfattningen att biblioteken 
behöver komma överens om en utvecklingsstrategi, vissa gemensamma 
ståndpunkter för alla yrkesverksamma att arbeta utifrån, istället för att som nu 
driva egna projekt var och en för sig. Detta egna handlande skulle emellertid 
lika gärna kunna anses vara ett synnerligen effektivt sätt att driva utvecklingen 
framåt och visa upp olika möjligheter att utveckla biblioteksverksamheten. 

Info Point i Gävle har på många sätt anpassat sin verksamhet i den riktning 
som den allomfattande samhällsutvecklingen pekar ut. Det är tydligt hur EU-
bibliotekarierna tagit sig an flera av de nya roller Lars Bornaes förespråkat och 
ser som absolut nödvändiga för framtidens bibliotekarier att införliva i 

 
96 Holmgren 1996, s. 114 f. 
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yrkesrollen. Gun och Aliki är i allra högsta grad nätnavigatörer som hellre 
använder sig av Internet än använder det fysiska bibliotekets bestånd av tryckta 
samlingar för att finna bästa möjliga information till de skräddarsydda 
lösningar man erbjuder enskilda användare av tjänsten. På samma gång är de 
auktoritära nätbibliotekarier i att de hjälper användarna att sovra i 
informationsflödet och erbjuder ett lämpligt urval av information vars kvalitet 
är på en viss bestämd nivå. Användarna uppmuntras att själva söka efter 
materialet; Gun och Aliki föredrar att ge dem goda förutsättningar att bilda sig 
en egen uppfattning istället för att presentera en färdig produkt. Till denna roll 
kan också arbetet med att tematiskt presentera hemsidans länksamling 
härledas. Dialogen med användarna med hjälp av informationstekniken 
framhäver den lärande rollen, då de med sina tips om sökvägar till 
informationen hjälper människor att bättre utnyttja Internet och visar 
möjligheterna att delta och agera i ett demokratiskt samhälle. 

Deras sätt att arbeta har därutöver påfallande mycket gemensamt med Peter 
Youngs schema över det postmoderna biblioteket97, i och  med att de alltså till 
en stor del har övergett de tryckta samlingarna till förmån för en mer flytande 
multimediaresurs som Internet för att finna information. Skräddarsydda 
informationslösningar erbjuds till enskilda användare men också till 
samarbetsgrupper inom olika nätverk. Dessa skräddarsydda informationspaket 
kan mycket väl betraktas som tillfälligt existerande verk som skapats utifrån 
personlig konsultation med användaren i syfte att utröna dennes särskilda 
informationsbehov, och där informationen inhämtats med hjälp av 
länksamlingar och samarbeten med andra EU-informationsförmedlare, inte 
endast från de samlingar som finns i det egna bibliotekets ägo. Det är en 
decentraliserad global tillgång på information som distribueras, då 
informationen kan färdas från en del av världen till en helt annan och där 
användarens möjligheter att få tag i informationen inte längre är beroende av 
geografiska faktorer. EU-informationen på Gävle stadsbibliotek är både en del 
av bibliotekets övriga verksamhet och en del av Kommissionens 
informationsorgan Info Point, samtidigt som man arbetar mycket i olika 
nätverk: med övriga Info Point-kontor, olika biblioteksnätverk och de olika 
nätverken i Gävleborgs län. Den hierarkiska organisationsstrukturen är upplöst 
i dessa nätverk, som mer bygger på just det aktiva deltagande och de kollegiala 
relationer Peter Young menar kommer att utmärka biblioteken i framtiden. Till 

 
97 Se Tabell 2, s. 36. 

 53



allt detta bidrar också Gävle stadsbibliotek som helhet, då denna tjänst kan ses 
som ett slags avlägsnande från att erbjuda en allmän service till användarna i 
strävan att ge relevant service till användare med ett specifikt intresse, i detta 
fall förmedling av EU-information. 

Det vore oaktsamt att dra alltför stora växlar av de postmoderna 
tendenserna i Gun och Alikis sätt att arbeta med informationsförmedling; de 
moderna attributen är i allra högsta grad fortfarande närvarande i 
verksamhetens sätt att arbeta med informationsförmedling.98 I en tid som 
upplevs vara själva brytningspunkten mellan två samhällssystem ter det sig 
ganska naturligt att det moderna och postmoderna biblioteket samsas. Hur som 
helst råder alls ingen tvekan om att EU-bibliotekarierna på Info Point i Gävle 
har lagt sig till med ett nytt sätt att tänka kring vägen till information och 
kunskap. I Peter Youngs postmoderna bibliotek är frågan det centrala, inte 
dokumentet. Det är användaren och dennes behov som bör vara 
utgångspunkten för bibliotekariernas arbete, inte vilka samlingar eller resurser 
som finns för att finna informationen. Detta synsätt förefaller till fullo ha 
assimilerats. Det är frestande att se bibliotekets styrka just i den bredd det ger 
beståndet, att kunna föra in nya sätt att tänka kring informationssökning utan 
att för den skull överge tidigare metoder; det moderna och det postmoderna 
kan komplettera varandra, alla vägar förblir möjligheter. 

Kanske att det främsta argumentet till att biblioteken i större utsträckning 
än i dag skulle fungera som centraler för samhällsinformation är att de i stort 
sett har en rikstäckande utbredning och att de av allmänheten är välbesökta 
institutioner. Det faktum att de medborgare som är i störst behov av 
information och kontaktvägar förmodas vara de minst skickade att själva aktivt 
söka reda på information är något biblioteken borde ta fasta vid; förmedlande 
av samhällsinformation är i grunden en demokratisk uppgift för biblioteken, 
vars styrka består i att kunna erbjuda en samlad samhällsinformation tillgänglig 
för alla i samhället. Den kompetens som finns bland bibliotekarierna borde 
kunna utnyttjas ännu mer till att förbättra möjligheterna för varje enskild 
medborgare att få just den information hon behöver. 

Kenneth Abrahamsson och Ulla Björklund kom i sin forskning fram till att 
alla bibliotek oavsett storlek har förutsättningar att fungera som elektroniska 
medborgarkontor. Stor vikt skulle då läggas på möjligheterna att med hjälp av 
databassökningar vidareförmedla viktig samhällsinformation ut till 

 
98 Se Tabell 1, s. 35. 
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medborgarna, kanske i form av skräddarsydda lösningar utifrån de enskilda 
användarnas önskemål och behov. Den brukarmodell de föreslår utgår från 
användarna och deras behov; det är inte spridandet av samhällsinformationen 
som kommer i första hand utan hur informationen tillgängliggörs. Frågan är det 
centrala, inte dokumentet. En sådan informationsförmedling betonar vikten av 
kunskap snarare än information och skapar en marknad för verksamheten inte 
bara till allmänheten, utan också till myndigheter, organisationer och 
näringsliv.  

Det är en informationsförmedling som förefaller vara av samma sort som 
den Info Point i Gävle ägnar sig åt. Den vilar tungt på personalens egna 
engagemang i samhällsfrågor och förmåga att ta egna initiativ för att föra ut 
samhällsinformationen till allmänheten. Det är tydligt att det inte räcker att 
sitta och vänta på att allmänheten ska komma med frågor; hela tiden måste 
verksamheten underhållas genom att de som arbetar själva söker kontakt med 
tänkbara användare och visar vilken hjälp som finns att tillgå. Bibliotekarierna 
har den kompetens som behövs, men det tycks vara mer osäkert om viljan 
finns. En annan invändning till en utvidgning av informationstjänster är 
bristande utrymme i bibliotekets lokaler. Det är en något förbryllande 
stöttesten; när sådan vikt läggs vid de elektroniska tjänsterna borde inte 
begränsningar i det fysiska biblioteket vara något hinder för att starta upp flera 
informationstjänster, om så endast i mindre skala. 

Info Point-tjänsten kan ses som en positionering av verksamheten på Gävle 
stadsbibliotek. Av tradition tillhör biblioteken den sortens organisationer som 
låtit sin position vara diffus; de intar gärna en bekväm hållning av att visa 
omvärlden vad man har att erbjuda, snarare än att ta reda på vilka behov som 
finns i samhället. Någon konkurrens har inte kunnat upplevas. I 
informationsåldern har dock marknaden också för biblioteken blivit allt mer 
konkurrensbetonad, vilket ökat behoven av att visa upp sina starka sidor och 
tillföra verksamheten vissa nischer. Som tidigare nämnts måste alla inom 
organisationen ha samma inställning till hur verksamheten marknadsförs. På 
det området tycks det i Gävle finnas en viss osäkerhet om hur det ligger till 
med detta, vilket antyder att inte alla i personalen har någon särskild insyn i 
Info Point-verksamheten; ett tecken på att man inom organisationen tenderar 
att fokusera på sina egna uppgifter och inte ser till helheten.  

Misstaget att underskatta relationen till sin marknad är dock inget som EU-
bibliotekarierna i Gävle kan anklagas för. Att se det som en filosofi att speciellt 
ägna sig åt att serva finansiärerna till verksamheten tyder på att man är mycket 
medveten om förutsättningarna för tjänsten. Möjligen kan det tyckas som att de 
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trots sina intentioner i första hand servar sina nätverkskontakter, förmodligen 
för att allmänheten är mer svårflirtad och svårare att intressera för denna tjänst. 
Ambitionen är att aktivt marknadsföra tjänsten i det dagliga utförandet, och 
genom att erbjuda användarna hög kvalitet hoppas att de ska utnyttja tjänsten 
igen och dessutom göra sin omgivning uppmärksamma på att den finns till. 
Därmed förmedlas en bild av vad biblioteket har att erbjuda, som i sin tur kan 
förändra attityder och få allmänhet, företag och olika organisationer att 
använda sig av biblioteket på nya sätt. Det handlar alltså väldigt mycket om att 
skapa ett ömsesidigt tillfredsställande utbyte mellan producent och användare. 
Det visar sig inte minst av förfarandet att hellre visa sökvägar än att ge direkta 
svar på frågorna, vilket inte bara ger användarna god service utan också vidgar 
deras vyer. Ett nära samarbete med användarna ger unika möjligheter att sätta 
samman skräddarsydda informationslösningar, som ju är en stor del av 
verksamheten, och främst i samarbetet med de olika nätverken. För att i en 
högre utsträckning nå ut till allmänheten krävs antagligen kraftfulla satsningar i 
att göra presentationen av informationsmaterialet mer tilltalande och att skapa 
nära relationer. Av att i så stor utsträckning arbeta utifrån egna initiativ och 
som drivande för att förmedla information för med sig möjligheter att inte bara 
ge användarna sådant de önskar sig, utan även vad de inte vet om att de 
behöver.  

Bibliotekets ställning i samhället 

Bilden av biblioteket 
Biblioteken har resurserna, men har samtidigt varit långsamma att ta till sig 
den nya utvecklingen och anpassa verksamheten till den; som en följd av det 
tenderas de att glömmas bort vid diskussioner om hur allmänheten bör delges 
samhällsinformation. Biblioteken behöver därför bli bättre på att kartlägga och 
fokusera sin informationsservice. Det är rentav befogat att undra om 
bibliotekets oskarpa identitet hänger samman med att man anstränger sig så 
mycket att vara allt för alla.99

Även om det finns medborgarkontor belägna på bibliotek är det långt ifrån 
en självklarhet att denna med biblioteken så nära förknippade verksamhet 
placeras där. Lika ofta finns de i kommunhus eller ute på stan, vilket medför att 
de som arbetar på medborgarkontoren i regel inte är bibliotekarier eller 

 
99 Gustavsson, Birgitta, 1993, “Biblioteket – samhällets informationskälla?”, s. 249. 

 56



informatörer. Därmed anser Gun Lundberg att hela verksamheten kan 
ifrågasättas. Vilken nytta har allmänheten av dessa medborgarkontor, om 
personalen nu inte är tillräckligt kompetent att svara på frågor? 

Att se biblioteken som unika mötesplatser för människor och åsikter är ett 
utbrett synsätt. Likväl är det långt ifrån en självklarhet att biblioteken nämns 
när det i samhällsdebatten talas om behovet av just sådana mötesplatser där 
medborgarna kan mötas. Biblioteken strävar allt mer efter en ökad roll i det 
livslånga lärandet, men tycks ha svårt att övertyga utbildningssektorn och 
styrande politiker om bibliotekets kvaliteter inom detta område. Skälet till att 
biblioteken förbises som resurs, tror Gun kan hänga ihop med att  biblioteken i 
alltför hög grad fortfarande ses främst som en kulturinstitution; politikerna ser 
inte riktigt på biblioteket som en kunskapsresurs, utan snarare som en 
underhållningsverksamhet. Hon misstänker att det hänger kvar sedan gamla 
tider att bibliotekets huvuduppgift är skönlitteraturen, finkulturen och 
barnlitteraturen. Makthavarna skulle helt enkelt ha dåliga kunskaper om 
biblioteken. Gun ser dock ingen konflikt mellan skönlitteraturen och 
samhällsinformationen, båda måste finnas på ett bibliotek. Hon påpekar att 
Gävle stadsbibliotek köper stora mängder skönlitteratur, och den kommer alltid 
att ha sin plats på biblioteket.  

Jag förstår inte riktigt de här kulturnissarna: de ondgör sig ju lite grann över det här, att 
skönlitteraturen kommer i skymundan, att det är alldeles för mycket  av det här att vi 
servar Komvux och Kunskapslyftet, men jag tycker också det är hemskt viktigt att vi 
skaffar oss en position. Vi har ingen plattform om vi bara kör skönlitteratur, då är man 
kulturnissar och då tycker jag kanske att det är svårare att få stöd från ställen där pengarna 
kan ligga. 

Med andra ord: naturligtvis ska skönlitteraturen ges stort utrymme på 
biblioteken, men om det finns en vilja att höja anseendet på verksamheten och 
förändra folks attityder till biblioteket måste verksamheten breddas, och de 
tjänster som kan utvecklas i samarbete med omgivningen måste tas till vara 
och utnyttjas till fullo. Biblioteken har i dag alldeles för låg status i samhället. 
Det verkar inte bättre än att politikerna främst ser dem som en 
underhållningsresurs medan allmänheten inte vet vad de har rätt att förvänta 
sig av biblioteken.  

Elisabet Thorin menar i uppsatsen Raising the credibility of the Public 
Library Service att biblioteken är, eller borde åtminstone vara, en oslagbar 
informationskälla. Emellertid är det enligt henne bråttom att höja statusen 
innan bibliotekssystemet utarmas. Biblioteken måste höja kvaliteten på sina 
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tjänster, och ägna sig åt verksamhet som uttryckligen efterfrågas och behövs. 
Endast genom att alltid kunna erbjuda ett viss mått av god kvalitet på sina 
tjänster kan man förstärka sin legitimitet hos de lokala myndigheterna, 
föreningslivet och allmänheten. Det handlar om att ständigt visa och bevisa att 
bibliotekets tjänster är av högsta kvalitet inom ett område som biblioteken kan: 
Information.100

Gun Lundberg är övertygad om att biblioteken skulle kunna få en starkare 
ställning i samhället genom att aktivt arbeta för att stötta andra institutioner 
med de kunskaper man besitter: ”Om vi samarbetar med Komvux, om vi 
samarbetar med kommunerna och ger dem service, så tror jag att det är lättare 
för oss att behålla anslag och så”. Förmågan att visa upp möjligheterna med 
verksamheten, både för politiker och för allmänhet blir således själva nyckeln 
till bibliotekets ställning i samhället. Men, konstaterar Gun, det är inte möjligt 
att göra det med skönlitteraturen, för vanlig skönlitteratur kan folk skaffa sig 
lite överallt, och den smala skönlitteraturen läses endast av ett fåtal och har på 
biblioteken mer av en finkulturell, bevarande funktion: På biblioteket finns den 
i alla fall. Skönlitteraturen kan därför inte skaffa biblioteken särskilt stor 
respekt, anser Gun. Det måste finnas plats för både skönlitteratur och 
samhällsinformation på biblioteken, menar hon. ”Och det skulle vara väldigt 
farligt om vi sa att det var skönlitteraturen som var vår huvuduppgift”. 

Biblioteken och det livslånga lärandet 
Som förbundsordförande för DIK är det Britt Marie Häggströms uppgift att 
vara ett steg före, och att ha en väldigt god omvärldsbevakning: ”Jag brukar 
säga att jag sitter i trädet och spanar efter möjligheter för våra medlemmar, för 
de institutioner vi representerar, i alla möjliga och omöjliga sammanhang”. Det 
handlar om att fånga upp möjligheterna och visa att det faktiskt är just en 
möjlighet som man skulle kunna utnyttja: ”Att vara spejare och spanare, och ta 
upp möjligheter och göra nånting utav dem”. I arbetet ingår att vara ute och 
prata med människor och träffa medlemmarna, alltihop för att förbättra 
medlemmarnas villkor. ”Ett yrke måste ha god status, god utbildning, gott 
rykte, en hög professionalitet i samhället”, slår Britt Marie Häggström fast. 
”Då får man också bättre lön. Och här finns det fortfarande väldigt mycket att 
göra”. 

 
100 Thorin, Elisabet, 1993, Raising the credibility of the Public Library Service. Lessons within Europe, s. 
11.  
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Britt Marie anser att bibliotek tillsammans med arkiv och museer kan och 
bör spela en stor roll för kunskapsutvecklingen i landet. I sammanhanget är de 
en outnyttjad resurs. Hon anser därför att alla de kommunala politiker som 
säger sig värna om skola och utbildning måste börja ta sitt ansvar på allvar och 
lär sig att utnyttja redan befintliga resurser på ett effektivare sätt. Till stöd har 
hon bland annat den rapport som Utbildningsdepartementet och dess 
arbetsgrupp svarat med på EU-kommissionens memorandum om livslångt 
lärande. I denna rapport framhålls arkivens, bibliotekens och museernas viktiga 
roll för det livslånga lärandet. I detta kan en risk såväl som en möjlighet 
skönjas. Risken är att arkiven, biblioteken och museerna inte integreras i det 
livslånga lärande vare sig idémässigt, funktionellt eller organisatoriskt. 
Situationen erbjuder samtidigt en unik möjlighet att klargöra, tillvarata och 
utveckla de tre institutionernas resurser för det livslånga lärandet. Därför är det 
viktigt att de politiker och kommunala tjänstemän som utarbetar förslagen om 
system för livslångt lärande känner till dessa resurser, som redan finns och kan 
utvecklas ytterligare. 

I Utbildningsdepartementets rapport slås det fast att ABM-institutionerna är 
viktiga bland annat för deras innehåll, i rollen som kunskapskällor, som arenor 
för icke-formellt lärande, som samarbetspartners till det formella lärandets 
institutioner, samt ur ett organisatoriskt perspektiv. 

Det informella lärandet är också i behov av institutioner, dit alla kan 
komma och gå för att förkovra sig som de själva behagar. Det handlar helt 
enkelt om att bredda synsättet från utbildning till lärande, vilket inte längre 
skulle göra skolan till den enda platsen för livslångt lärande.101  

Informationstjänster på bibliotek 
Bibliotek finns där människor finns. Där kan man finna alla typer av material 
och det är förmodligen den mest besökta offentliga institutionen. Detta är för 
Britt Marie argument nog för bibliotekens lämplighet som förmedlare av 
samhällsinformation och som resurs för det livslånga lärandet. 

Att biblioteken tenderar att förbises som en resurs tror inte Britt Marie är 
något medvetet från politikernas sida. Hon menar att det snarare beror på att 
alla människor har en erfarenhet och en bild av biblioteket, och i den bilden 
passar inte samhällsinformationen riktigt. ”Så glöms de bort på nåt konstigt 

 
101 Häggström, Britt Marie, 2001, “Biblioteken, museerna och arkiven behövs för livslångt lärande!”, s. 
10. 
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sätt. Men det är därför man hela tiden får hålla garden högt och påpeka det hela 
tiden”. 

Britt Marie Häggström avslöjar att biblioteken kom att nämnas i 
Utbildningsdepartementets rapport om livslångt lärande först efter hård 
lobbying, och tycker sig finna ett ”fundamentalt fel” till orsak att biblioteken 
tenderar att glömmas bort som resurs. Politikerna är vana att endast se till 
skolsystemet som vägen till lärande, medan biblioteken har sin grund i 
folkbildningen. Skolan har därför sina egna mötesplatser och biblioteken har 
sina: ”Och biblioteken talar om skolan, och skolan använder biblioteken, men 
de är sällan på varandras arenor”. Dock tycker sig Britt Marie kunna märka att 
biblioteken nu på ett annat sätt än tidigare börjat flytta in i pedagogiken. Det är 
inte lika vattentäta skott mellan institutionerna längre. 

”Det handlar väldigt mycket om att skärpa sin argumentation”, säger hon 
om hur biblioteken måste gå tillväga för att bryta med den slentrianmässiga 
bilden av verksamheten. Bibliotekarieutbildningen har tidigare under väldigt 
många år, fram till mitten av 1990-talet, varit alltför praktiskt inriktad, anser 
Britt Marie. ”Den har varit inriktad på ett slags hantverk, vilket det inte är. 
Utan det är ju i allra högsta grad en process”. Detta menar hon visar sig i att 
många bibliotekarier utbildade under den tiden ”har väldigt svårt att formulera 
sig, har väldigt svårt att skriva skrivelser, har väldigt svårt att skärpa 
argumentationen”. Hon tror att de som utbildar sig på dagens 
bibliotekarieutbildningar med sina mer teoretiska färdigheter har mycket bättre 
förutsättningar att kunna förmedla budskap på ett tydligt sätt. 
Det kan dock kännas som att många bibliotek värderar de praktiska 
kunskaperna mer än de teoretiska: ”Man fokuserar på att man ska hitta saker i 
biblioteket. Det är ju inte riktigt vad det handlar om”. Britt Marie säger att hon 
alltid upplevt mötet mellan bibliotekarien och användaren som en rent teoretisk 
process: 

Jag brukar säga att på folkbibliotek så står du framför en människa du inte har en aning 
om vad kan, och som kanske formulerar sig vagt. Och du ska identifiera frågeställningen 
och utbildningsnivå på den här människan någorlunda, för att sen kunna ge personen 
adekvat material. Detta är ju en mycket mycket kvalificerad process. Och du har bara tre 
minuter på dig!  

Att tänka på detta vis, menar Britt Marie, är att se hur det i själva verket är en 
mycket kvalificerad process som äger rum, som inte har något med hantverk att 
göra. Det är bibliotekariens teoretiska kunskaper som avgör i vilken riktning 
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användaren skickas för att hitta svaret, eller som avgör vilket material som tas 
fram åt denne. 

Svårigheterna att förändra den traditionella bilden av biblioteket hänger 
enligt Britt Marie Häggström samman med att från 1972 till 1994 utbildades 
hela den svenska bibliotekariekåren på ett och samma ställe, i Borås, med 
samma lärare: ”Då är det inte konstigt att det är som det är”. Britt Marie 
hoppas att det blir annorlunda när de mer teoretiskt utbildade bibliotekarierna, 
utbildade på olika håll i landet med varierande färdigheter kommer ut i 
arbetslivet, men påpekar att det är viktigt att behålla kontakten med sina 
kurskamrater: ”Se till att behålla ert nätverk”, som hon säger. Det är lätt att bli 
frustrerad när man som nyutbildad med många nya idéer kommer ut i 
arbetslivet och börjar arbeta på bibliotek med hierarkisk organisation, där det 
kan vara svårt att få gehör för sina idéer. ”Behåll dina nätverk från din 
utbildningstid och tro på dig själv”, uppmanar Britt Marie: ”för det är du som 
har rätt och det andra är på något vis på väg ut”. 

Att arbeta med nätverk tycks vara ett arbetssätt som bibliotek har lätt att ta 
till sig. Enligt Britt Marie beror detta på att biblioteken alltid sysslat mycket 
med att skapa nätverk: ”Hela den gamla fjärrlånekedjan, vad var det om inte ett 
nätverk?”, menar hon, och pekar också ut det utvecklade samarbetet mellan 
bibliotek inom länen och samarbete mellan länsbiblioteken som nätverk. ”Man 
har en tradition. Det är lätt inom biblioteksvärlden att skapa nätverk, för man 
har redan mönstret”. 

Britt Marie Häggström tycker att ett lokalt bibliotek ska kunna serva de 
småföretag som finns i omgivningen. Småföretagare är sällan välutbildade och 
de jobbar dessutom väldigt mycket, vilket gör att de inte har så mycket tid för 
omvärldsbevakning. Det finns några exempel runt om i landet på sådana 
verksamheter, Malmö och Helsingborg är två lyckade exempel, men Britt 
Marie skulle vilja se en mycket mer allmän utbredning inom området. Det 
finns dock ett motstånd inom biblioteksvärlden till att serva näringslivet med 
samhällsinformation, som kan kopplas till frågan om vad ett folkbibliotek 
egentligen ska syssla med, och huruvida det är rätt att ta betalt för tjänster. 

Biblioteken har stora möjligheter att agera som informationsmäklare för 
företag. Det är inte tillräckligt att anställa en person för den här sortens sysslor 
till företaget, om man vill få ut något av det, anser Britt Marie. Det är nämligen 
inte tillräckligt att endast ägna sig åt databassökningar för att finna bästa 
möjliga information. Biblioteken kan däremot erbjuda hela sitt bestånd och 
hela personalstyrkans kompetens som en kombination, som ger 
informationstjänsten nödvändig bredd och djup. Naturligtvis ska också 

 61



biblioteken ta betalt av företagen för den här sortens tjänster: ”Om de vill ha en 
profilundersökning, så är det självklart att de ska betala. Men fortfarande dyker 
åsikten om att biblioteken inte ska stöda företagen upp”. 

”I princip ska folkbibliotekets tjänster vara gratis, därför att du har betalat 
det via skattesedeln”, säger Britt Marie. Men frågan hamnar enligt henne i ett 
annat läge om det är frågan om en extra tjänst utanför bibliotekens vanliga 
verksamhet: ”Man måste våga dela på det här”. Det är lite för mycket svart 
eller vitt kring diskussionen om vilka tjänster biblioteket ska erbjuda, bokbuss 
eller informationsbyrå: ”Det är sällan både och”. Dessutom tycker hon att 
biblioteken borde våga lägga ner verksamheter som inte utnyttjas i särskilt hög 
grad och satsa på några nya istället. ”Alltså äga denna större flexibilitet: då tror 
jag att man skulle bli uppfattad på ett helt annat sätt”. 

Skönlitteratur kommer alltid att finnas på bibliotek, det är ingen som 
ifrågasätter dess plats. Britt Marie menar dock att det för biblioteken gäller att 
marknadsföra sina andra verksamheter. Dock gör de ett stort fel, säger hon, och 
har så alltid gjort, i att informera allmänheten om vilka förutsättningar som 
finns för att hjälpa dem, istället för att fråga allmänheten vad den vill ha ut av 
ett besök på biblioteket och ta reda på hur dessa behov ska kunna tillgodoses. 
Ett sådant sätt att tänka skulle skapa en helt annan relation till användarna och 
ge en annan plattform för verksamheten. För att få in ett annat synsätt försöker 
DIK ta fram de goda exemplen, där bibliotek lyckats förändra sin verksamhet, 
visa på bra saker och uppmuntra andra att testa något liknande. Däremot 
påpekar hon att det inte är DIK:s uppgift att fördöma några bibliotek. 

Det bästa sättet att förändra politikernas bild av biblioteket är att åka ut och 
träffa dem personligen, och göra dem uppmärksamma på vad ett bibliotek 
faktiskt innebär. Detta sysslar Britt Marie mycket med, då det är ett bra sätt att 
få bort biblioteket ur räknekalkylerna om nedskärningar i offentlig sektor. Hon 
har märkt att få känner till den betydelse biblioteken har för samhället. ”Det är 
mer ett känslomässigt värde än ett reellt värde. Och de positionerna måste vi 
flytta på”, säger hon. 

Medborgarkontor kan endast fylla sitt syfte om de finns på bibliotek, menar 
Britt Marie Häggström. Det är alltför vanligt att kommuner väljer att skapa 
dels ett lärcentrum, dels ett medborgarkontor, och samtidigt har man ett 
bibliotek. Då tycker Britt Marie att det är bättre att ge biblioteket större 
utrymme, så att man kan inrymma alla dessa funktioner. Ett lärcentrum klarar 
sig enligt henne inte på bara datorer och lärare; mer material behövs. Men om 
lärcentrat läggs i anslutning till eller inne i biblioteket så står hela bibliotekets 
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bestånd till förfogande. ”Så gör man en rationell användning av det man ändå 
satsar på”. 

Britt Marie tror det kan finnas ett samband mellan otillräcklig förmedling 
av samhällsinformation och ett dåligt valdeltagande. ”Ju mer du kan få 
människor intresserade utav olika saker, desto större möjligheter till ett högre 
valdeltagande”. Men hon påpekar också att en förutsättning för att människor 
ska bli mer intresserade av den här sortens frågor är att tillgången till kunskap 
finns på ställen dit människor går. Det är inte minst av betydelse för 
invandrare, som inte känner till hur det svenska politiska systemet fungerar, 
men vill kunna påverka och därför behöver ta reda på hur saker ligger till. 
Möjligheten att bli delaktig i samhället minskar om man då inte vet vart man 
kan vända sig. 

Att biblioteken tycks ha svårt att växa tror hon inte beror på brist på 
visioner hos bibliotekscheferna. Många ser de möjligheter som finns och 
försöker jobba emot dem. Men det finns ledarskapssvårigheter, säger Britt 
Marie. Det är svårt att förankra idéerna inom den egna organisationen, därför 
att bibliotekarier i regel inte tänker i termer som att göra karriär. ”Det är inte 
därför man har gått in i det här yrket”. En annan orsak är att det sällan finns en 
gemensam målsättning inom organisationen. Det är nödvändigt att ha väldigt 
tydliga mål för verksamheten, där hela personalen jobbar för att förverkliga 
dem. Dessutom tar man dåligt tillvara på den begåvning som finns bland de 
som arbetar inom organisationen. 

Kommentar 
Det tycks finnas en allmän insikt om att biblioteken inte utnyttjas som en 
resurs i samhället i tillräckligt stor utsträckning. Bilden av biblioteken som i 
första hand en kulturinstitution, tillhandahållare av en sorts underhållning, 
försvårar för styrande politiker att se bibliotekens verkliga potential. Det är en 
traditionell bild av bibliotek som ytterligare grumlas av det inom 
biblioteksvärlden finns en mängd olika uppfattningar om vad ett bibliotek bör 
syssla med. 

Den oskarpa identiteten hänger antagligen ihop med bibliotekens ambition 
att vara allt för alla. Kanske skulle ett mer utbrett samarbete mellan bibliotek, 
särskilt i närområdet, kunna ge förutsättningar för en mer flexibel hållning där 
ansvarområden delas upp för att på så vis ge verksamheten djupare inriktning 
samtidigt som bredden tack vare ökat samarbete i nätverk bibehålls. En ökad 
professionell inställning till yrket har angetts vara det bästa verktyget för att 
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höja statusen. De som arbetar inom bibliotek måste bli bättre på att tydliggöra 
för politiker såväl som för allmänhet vad biblioteket kan användas till och vad 
det representerar. Det är ett tydliggörande som rimligen sker med hjälp av god 
kvalitet och en gemensam utvecklingsstrategi. 

Slutdiskussion 
Att så i slutskedet av denna studie stanna upp för att samla ihop intryck av mer 
bestående natur, blir framför allt en fråga om att höja blicken och anlägga ett 
perspektiv som förmår urskilja de allra bredaste penseldragen i en 
samhällsutveckling och dess inverkan på bibliotekets informationstjänster. Det 
är en hållning som gör det nödvändigt att åter lyfta fram 
informationssamhällets allra mest centrala kännetecken: den globala ekonomin, 
arbetets flexibla och instabila beskaffenhet, arbetskraftens individualisering 
och nätverket som dominerande organisationsform är de främsta exemplen 
tillsammans med framträdandet av en virtuell kultur som förändrar människors 
sätt att interagera och speglar vilka värden, normer och ideal som bör 
framhållas. I informationssamhället anses ju makten finnas i människornas 
inre, i form av hur de utformar sina liv och beteenden utifrån de 
informationskoder och representerande bilder som förmedlas i samhället. Det 
är en förmedling av en världsuppfattning, som sker främst via olika medier och 
det vore önskvärt om biblioteken kunde förmå agera för att de värden, normer 
och ideal som anses viktiga åtminstone finner sin utgångspunkt i den etiska 
grund som en demokratisk samhällstanke måste byggas kring, nämligen den 
om alla människors lika värde. 

I det spektra av bilder och intryck som vuxit fram står klart att biblioteken 
har mycket goda förutsättningar att ta till vara de möjligheter den nya 
informationstekniken erbjuder för informationsförmedling. Med dessa 
sökverktyg  som en del av det samlade beståndet och i kombination med 
personalens kompetens blir biblioteken överlägset lämpade att skapa sig en 
central roll i den jakt efter relevant information och lättillgänglig kunskap som 
förväntas känneteckna den nya tiden. Bibliotekets styrka består just i förmågan 
att ta till sig de elektroniska kommunikationsmedierna men samtidigt kunna 
vila på en stabil grund i övrig verksamhet och i tillgången till personalens 
samlade kompetens inom vitt skilda områden. Det ger nytänkandet förankring i 
en tradition som privata informationsförmedlare saknar tillgång till. 

Av att studera förmedlingen av EU-information på Gävle stadsbibliotek har 
vi kunnat se hur ett bibliotek kan anpassa sig till de nya förhållanden som 
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samhällsomvandlingarna för med sig och införliva den nya 
informationstekniken i arbetet. Särskilt påtaglig var upptäckten hur mycket 
EU-bibliotekarierna i sin tjänsteutövning använder sig av elektronisk 
kommunikation i upprättandet av kontakter med sina användare; på 
bibliotekets hemsida uppmuntras alla som undrar något som på något sätt rör 
EU-relaterade ämnen att ställa sina frågor i ett särskilt formulär. Dessa 
besvaras sedan via e-post. Hemsidan innehåller dessutom en tematiskt upplagd 
länksamling till vidare information om EU, och dess överskådliga utformning 
uppmuntrar användarna att utifrån de vägbeskrivningar som ges själva söka 
svar på sina frågor via Internet. Det är ett förfarande som därtill ger användarna 
möjlighet att upptäcka nya sätt att delta och medverka i de demokratiska 
processerna.  

På Info Point i Gävle använder sig EU-bibliotekarierna främst av Internet 
och databassökningar för att finna relevant information till sina användare 
istället för att gå till stadsbibliotekets bestånd av tryckta samlingar. Dessa är 
numera att betrakta mer som ett viktigt komplement till de elektroniska 
sökverktygen och i första hand till för bibliotekets EU-nyfikna besökare att 
tillgodogöra sig av. Den nya informationsteknikens redskap ger helt nya andra 
förutsättningar för att kunna erbjuda användarna skräddarsydda 
informationslösningar. I Gävle har de kommit väldigt långt med denna 
verksamhet. De skräddarsydda informationslösningarna erbjuds allmänheten 
men det är speciellt inom nätverken tjänsten utnyttjas. De är utformade efter 
den enskilde användarens särskilda informationsbehov, där bibliotekarierna har 
frihet och ansvar att sovra i informationsmängderna för att sedan kunna erbjuda 
användaren ett hanterbart urval information av en särskild kvalitet. Då 
bibliotekarierna föredrar att skicka med länkar till sidor på Internet där 
informationen finns istället för att presentera en ”färdig” produkt uppmuntras 
användaren att själv ta del av informationssökningen och ges tillfälle att bilda 
sig en egen uppfattning. Materialet till dessa informationslösningar inhämtas 
med hjälp av länksamlingar och samarbeten med andra förmedlare av EU-
information likväl som från samlingarna i bibliotekets ägo. Det är ett 
förfarande som tydligt visar hur den decentraliserade globala tillgången till 
information kan ta sig uttryck, där information kan färdas över jorden och finna 
relevans, bli till kunskap i en annan del av världen. Möjligheten att få tag i 
väsentlig information begränsas inte längre av vart man bor någonstans. 

EU-förmedlingen på Info Point i Gävle bär den nya tidens attribut av att 
vara interaktiv, intuitiv och flexibel i sitt sökande efter information på ett 
globalt arbetsfält, där informella och provisoriska lösningar blir allt vanligare 
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för att tillfredsställa de särskilda behov och önskemål som har identifierats 
genom en nära relation mellan förmedlaren och användaren. Det är en 
utveckling som sker i samklang med mer traditionella arbetssätt och 
bibliotekets övriga verksamheter.  

I informationssamhället anses nätverket vara centrala element i 
organisationer. Den tekniska utvecklingen gör det nödvändigt att gå samman i 
tillfälliga konstellationer uppbyggda kring en viss intressesfär för att lättare 
kunna följa med i en ständigt förändrande verklighet. Detta skapar en mängd 
nya gemenskaper och kollektiva identiteter som inte låter sig begränsas av 
geografiska avstånd. Nätverksstrukturen är nära förknippad med EU-
förmedlingen i Gävle, som både är en del av verksamheten på Gävle 
stadsbibliotek och en del av Europeiska kommissionens informationsorgan 
Info Point Europa. Därutöver ingår de i flera olika nätverk för bibliotek, EU-
informationsförmedlare och inom Gävleborgs län. Nätverken är uppbyggda 
kring kollegiala relationer mellan vitt skilda deltagare som hålls samman av ett 
aktivt och lojalt medverkande i att driva en viss fråga framåt. Det är via 
nätverken de flesta arbetsuppgifterna kommer, och det behov som 
bibliotekarierna hela tiden underhåller blir i sig en garanti för verksamhetens 
fortsättning. Metoden går i det stora hela ut på att identifiera olika 
informationsbehov hos användarna, vilket förutsätter ett stort engagemang hos 
bibliotekarierna, och en förmåga att ta egna initiativ, att ständigt etablera nya 
eller vidare kontakter med användare. 

Den nära och återkommande relationen är det mest effektiva sättet att 
kunna tillfredsställa användarens behov och önskemål. Att finna vägar för att 
skapa dessa relationer är vad bibliotekarieyrket i framtiden alltmer måste 
inriktas på. Med användaren och dennes behov i fokus blir frågan 
utgångspunkten i informationssökandet, inte vilka samlingar eller resurser som 
finns till hands. Det har Info Point i Gävle tagit fasta på i samarbetet med de 
olika nätverken. Det är en relation som bara av sin existens hjälper till att 
marknadsföra bibliotekets tjänster; det aktivt dagliga utförandet av 
informationsarbetet ger förhoppningsvis nöjda användare som väljer att 
återkomma med uppgifter och uppmuntrar sin omgivning att söka kontakt med 
EU-informationen. Det är ett förfarande som förmår visa upp en fylligare bild 
av vad ett bibliotek kan användas till, och i förlängningen direkt medverkar till 
att förändra omvärldens attityder gentemot biblioteken. 

EU-förmedlingen är en sorts positionering av verksamheten på Gävle 
stadsbibliotek där man utifrån ett behov i närsamhället förmått skapa sig en 
marknad för en verksamhet som på samma gång driver utvecklingen framåt för 
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bibliotekets förmedlande av samhällsinformation, och hjälper företag och 
organisationer i deras kontakter med Europa. Inte minst ger 
informationstjänsten enskilda medborgare och skolornas elever möjlighet att få 
tag i relevant information om EU. Det är således en verksamhet som förenar 
bibliotekets demokratiska uppgifter med en utveckling av biblioteket som 
institution, vilket gör den ett synnerligen gott exempel på en 
biblioteksverksamhet som finner sina grundläggande förutsättningar i en 
samhällsutveckling, som dels öppnar upp en ny kommersiell marknad för 
informationsförmedling och ger den dess kommunikationsverktyg, dels skapar 
sociala skillnader i samhället, vilket gör det nödvändigt för biblioteken att med 
hjälp av sina informationstjänster värna om och förstärka demokratin. 

Det är alltså möjligt att utifrån detta exempel dra slutsatsen att biblioteken 
har stora möjligheter att med hjälp av nya informationstekniska verktyg 
utforma informationstjänster, vars inriktning är avhängig de behov som finns i 
lokalsamhället. Via databassökningar kan biblioteket utveckla sitt 
informationsförmedlande och presentera materialet i form av skräddarsydda 
lösningar utifrån den enskilde användarens särskilda önskemål och 
förutsättningar. De skräddarsydda informationslösningarna är alldeles utmärkta 
att erbjuda småföretagare, olika intresseorganisationer, kollektiva 
identitetsgemenskaper, politiker och allmänhet och kräver heller inget större 
fysiskt utrymme i bibliotekets lokaler. Det finns också en viktig demokratisk 
funktion att ta till vara på, den om att hjälpa de svaga i samhället att få tag i 
den information de behöver. Det är ju annars en grupp som också tenderar vara 
minst benägna att själva kunna söka rätt på kunskap, vilket biblioteken måste 
ta fasta på och införliva i tänkandet kring de demokratiska uppgifterna. 

Bibliotekens ställning i samhället kan endast stärkas genom ett kraftfullt 
agerande med mål att ändra allmänhetens och politikernas tendens att tänka på 
biblioteket som i första hand en kulturinstitution. Ska detta lyckas krävs en 
gemensam utvecklingsstrategi för biblioteken, där samtliga yrkesverksamma i 
organisationen arbetar åt samma håll. Här är det dock på sin plats att påvisa det 
betydelsefulla i att ett visst självständigt agerande tillåts få råda på landets 
olika bibliotek. Dagens biblioteksvärld är alldeles för homogen, biblioteken har 
i stort sett samma typ av verksamheter, identiteten är oskarp och diffus. För att 
bli tydligare behöver biblioteken inte bara skärpa sin argumentation över vad 
biblioteken kan vara till för inför politiker och allmänhet. De olika 
verksamheternas funktion behöver också tydliggöras. Ett sådant agerande kan 
mycket väl få till följd att de enskilda biblioteken tvingas överge sina 
ambitioner att nå ut till alla människor i samhället, och istället fokusera på 
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vissa grupper. Det må vara kontroversiellt, men ska inte behöva betyda att 
kvaliteten på det lokala biblioteket försämras. Avsikten är ju trots allt den helt 
motsatta. Då vi redan funnit hur väl biblioteken står rustade att arbeta i olika 
nätverk vore det naturligt att biblioteken utvecklar samarbetet inom dessa 
gemenskaper till att komplettera varandras bestånd och i större utsträckning än 
i dag ta del av varandras specialtjänster. Givetvis kräver detta att biblioteken 
till fullo tar till sig att tänka i nätverk som arbetsform och att samtliga som 
verkar i organisationerna arbetar efter centralt utvecklade riktlinjer. 

Det står dock klart att en utveckling i denna riktning anses förutsätta att 
yrkeskåren verkligen vill medverka till att ge förmedlande av 
samhällsinformation större utrymme i bibliotekets verksamhet, och till en 
utveckling där det sker särskilda kraftansträngningar för att möta behoven hos 
vissa intressegrupper i samhället snarare än att erbjuda en allmän 
informationstjänst för alla. Jag vill emellertid hävda att detta inte är något 
egentligt val som biblioteken står inför, utan snarare en verklighet frammanad 
av den informationstekniska utvecklingen och dess inverkan på samhället. Den 
berör biblioteken på ett så fundamentalt sätt att det inte längre är möjligt att 
ställa sig utanför och fortsätta ägna sig åt en verksamhet som av omvärlden kan 
förväxlas med underhållning. Ett sådant passivt agerande leder oundvikligen 
till att biblioteken blir förlegade institutioner, och riskerar förlora också sitt 
känslomässiga värde för människor likväl som sitt symboliska värde för 
samhället. 

Nej, vi kan inte stanna där, i bibliotekets egna lilla sagovärld. Den utgör 
visserligen en väsentlig del av verksamheten och har sin självklara roll, men är 
inte vägen till framtiden. Vi kan heller inte nöja oss med att konstatera hur 
viktigt det är med en vilja till förändring och utveckling inom den egna 
organisationen. Vi behöver se bortom viljan att via förmedlingstjänster av 
samhällsinformation stärka bibliotekets ställning i samhället. Vi behöver också 
se bortom viljan att förbättra de enskilda medborgarnas möjligheter till insyn 
och deltagande i demokratiska processer. Om biblioteken ska kunna förbli 
relevanta i samhället och i människors liv, och rentav utöka denna relevans, 
flytta fram sina positioner, är det nödvändigt att inse hur biblioteken måste 
vilja anpassa sin verksamhet utifrån de behov och möjligheter som 
samhällsomvandlingarna blottlägger. Informationssamhället frambringar 
nämligen i huvudsak en tudelad konsekvens för biblioteken. Det skapar ett 
informationsbehov, som dels öppnar en helt ny marknad för biblioteken att slå 
sig in på, dels utkräver av biblioteken att i högre grad än tidigare fokusera på 
uppgiften att värna om och förstärka demokratin. För att stärka sin ställning 
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och förbli relevanta behöver biblioteken slå sig in på en konkurrensbetonad 
marknad för informationsförmedling, men också bli mer explicita över den 
potential man besitter i att motverka ett cyniskt och fientligt samhällsklimat. 
En samhällsutveckling i riktning mot stora sociala orättvisor måste motverkas 
med alla medel. Biblioteken har en viktig uppgift i att vara med och påverka 
vilka ideal, värden och normer som ska råda i samhället och samtidigt förstärka 
sin roll som resurs i sökandet efter kunskap. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats har haft för avsikt att utröna vilka möjligheter biblioteken har 
att verka utifrån de nya förutsättningar informationssamhället skapar. 
Bibliotekens förmåga att i sin informationsförmedling integrera verksamheten 
med de pågående samhällsomvandlingarna har varit av särskilt intresse, vilket 
gjort det nödvändigt att anlägga ett globalt perspektiv för att kunna undersöka 
hur ett medelstort svenskt bibliotek på lokal nivå verkar i den 
informationstekniska samhällsutvecklingens anda. Studien har försökt ringa in 
vilka möjligheter som finns för biblioteken att skapa sig en marknad för 
förmedling av samhällsinformation, hur dessa informationstjänster hjälper 
biblioteken att värna om demokratiska värderingar samt ifall utövandet av 
informationsförmedling rentav kan bidra till att stärka bibliotekets ställning i 
samhället. 

Den nya informationstekniken har av EU-bibliotekarierna på Gävle 
stadsbibliotek tagits till bruk för att skapa skräddarsydda 
informationslösningar, vilka utformas i konsultation med användaren, vanligen 
via elektroniskt kommunicerande. Det sökverktyg som används flitigast är 
Internet. Bibliotekarien antar en auktoritär roll, då denne hjälper användaren att 
värdera och bedöma informationen, och sedan presentera ett urval av en 
särskild hög kvalitet. Informationstjänsten är i första hand avsedd för att 
allmänhet och studerande ska kunna få tillgång till information om EU på ett 
lättillgängligt sätt. Därtill servas tjänstens finansiärer och de olika nätverk man 
ingår i med väsentligt material. Deras informationsbehov underhålls aktivt av 
bibliotekarierna i förhoppning om att god kvalitet ska ge en grund för ett 
fortsatt samarbete. 

Bibliotekens styrka finns i förmågan att anamma den nya 
informationstekniken och samtidigt ha en stark och tydlig förankring i den 
övriga verksamheten och tillgång till den samlade kompetensen i 
organisationen. Informationsförmedlingen får därmed en förankring i en 
tradition som andra aktörer inom marknaden för informations- och 
kunskapssökande inte har att tillgå. 
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Om bibliotekens ställning i samhället ska kunna stärkas, är det en 
förutsättning att biblioteken skapar nära relationer med sina respektive 
lokalsamhällen för att utröna vilka informationsbehov som finns och sedan 
skapa informationstjänster som förmår ta till vara de möjligheter 
informationstekniken erbjuder. Ett sådant förfarande ger biblioteken fortsatt 
relevans i informationssamhället, men också tillfälle att understödja de 
demokratiska värderingar kring vilka man bygger samhällen. 
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