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Inledning 

I samband med den globala och dynamiska samhällsutvecklingen ställs nya 
krav på folkbiblioteken. Ny informationsteknologi, begränsade ekonomiska 
resurser, och en allt starkare marknad är några av de utmaningar som 
biblioteket ställs inför, vilket kan vara både tidskrävande och medföra höga 
kostnader för verksamheten. Samtidigt kan dessa förändringsfaktorer även 
innebära ett nytt sätt att tänka, vilka ifrågasätter flera av 
biblioteksverksamhetens traditionella värderingar.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv syftar denna studie till att undersöka hur 
bibliotekarier bemöter och hanterar dessa förändringar. Vad känner, tänker och 
gör de under en sådan samhällelig omvandlingsprocess som den nya 
samhällsordningen innebär? Finns det en ambition att utveckla verksamheten 
utifrån både globala och lokala förutsättningar, trots bristande resurser gällande 
tid, pengar och personal? Min hypotes är att folkbiblioteket har stor potential 
att verka som lokal resurs, förutsatt att man i utvecklingsarbetet reflekterar och 
agerar utifrån rådande samhällsstruktur. Alla bibliotek har inte samma 
förutsättningar, utan måste initiera och agera utifrån egna strategier och 
visioner som man anser kan vara framgångsrika för sin verksamhet. På så vis 
kan folkbiblioteken verka som en nödvändig resurs även i framtiden.  

Studien koncentreras kring följande frågeställningar: Vilka faktorer 
karaktäriserar den nya samhällsstrukturen? Hur hanterar bibliotekarierna dessa 
förändringar? Vilken potential har folkbiblioteket som lokal samhällsresurs? 
Hur förankrar man detta rent operationellt? 
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Forskningsöversikt 

När man anlägger ett s.k. sociokulturellt perspektiv i den vetenskapliga 
disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap (B&I), placerar man in 
biblioteket i en vidare kontext. Det innebär att man lägger stor tonvikt vid de 
sociala, ekonomiska, politiska och kulturella faktorerna i samhället. Man 
menar att det är viktigt att förstå att biblioteket inte bör analyseras som en 
isolerad enhet, utan som en delaktig aktör i den samhälleliga utvecklingen.  

Internationell forskning 
En brittisk studie som utgår från det sociokulturella perspektivet är 
Understanding Community Librarianship: the Public Library in Post-Modern 
Britain (1997) av Alistair Black och Dave Muddiman. Begreppet community 
librarianship analyseras i studien som en biblioteksreform, som växte fram 
under sena 1970-talet och i början av 1980-talet i England.1 Initiativet om 
community librarianship kom från bibliotekarier som förespråkade ett mer 
radikalt alternativ till den traditionella biblioteksverksamheten, främst utifrån 
en social aspekt. Exempelvis har man prioriterat grupper som anses vara socialt 
och ekonomiskt missgynnade, t.ex. äldre, arbetslösa och etniska 
minoritetsgrupper.2 Syftet med studien är att kontextualisera community 
librarianship utifrån ett postmodernistiskt perspektiv, dvs. undersöka hur ett 
sådant arbetssätt skulle kunna operationaliseras utifrån dagens 
samhällsstruktur. Slutsatsen är något pessimistisk, då man menar att en social 
aspekt inte tillräckligt motsvarar de nya utmaningarna i samhället. Alternativet 
skulle möjligtvis vara om bibliotekarierna ökar sin tekniska kompetens, och ser 
möjligheter i att utveckla verksamheten utifrån den nya 
informationsteknologin.3

                                                 
1 Black, Alistair & Muddiman, Dave, 1997, s. 48. 
2 ibid., s. 43. 
3 ibid., s. 142 f. 
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En amerikansk version av ovanstående studie är Ronald B. McCabe´s 
Civic Librarianship: Renewing the Social Mission of the Public Library 
(2001), som ger en inblick i community librarianship under amerikanska 
förhållanden. På liknande vis som Black & Muddiman, menar McCabe att 
bibliotekets utvecklingsarbete bör interagera med rådande samhällsstruktur. På 
så vis kan man både stärka samhället och öka folkbibliotekets potential som 
lokal resurs. McCabe menar framför allt att man i bibliotekets strategi ska 
fokusera på utbildning, vilket är förutsättningen för ett demokratiskt samhälle.   

En studie som ger konkreta exempel på utvecklingsprojekt från den lokala 
biblioteksverksamheten i Storbritannien är Libraries in a World of Cultural 
Change (1995) av Liz Greenhalgh, Charles Landry & Ken Worpole. Studien 
utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där man i en analys av folkbibliotekets 
framtid belyser ekonomiska, politiska, kulturella och sociala aspekter som 
påverkar dagens biblioteksverksamhet. Fler exempel på brittiska projektarbeten 
finner man i François Matarassos Beyond Book Issues: the Social Potential of 
Library Projects (1998). Utifrån 18 projektarbeten analyserar Matarasso 
bibliotekets funktion som lokal resurs inom olika utvecklingsområden, bl.a. 
utbildning. Rapporten sammanfattar några faktorer som anses ligga bakom 
framgångsrika projekt: vision och ledarskap, identifikation av behov, tydliga 
mål, flexibilitet, samverkan och samarbete, samt fantasi och kreativitet.4 
Slutligen bör även nämnas två tidskriftsartiklar, som fungerar som översikter 
om det brittiska folkbibliotekets potential att aktivt verka inom samhällets olika 
områden. Den första heter "Reviewing the Literature on Public Libraries and 
Social Inclusion" (1998) av Evelyn Kerslake och Margaret Kinnell. Samma 
författare har även publicerat "Public Libraries, Public Interest and the 
Information Society: Theoretical Issues in the Social Impact of Public 
Libraries" (1998). Båda artiklarna belyser bibliotekets avgiftsfria tjänster som 
den avgörande faktorn för folkbibliotekets potential att verka som lokal resurs. 

Exempel på danska forskningsprojekt som berör den lokala 
biblioteksverksamheten är studien Gør biblioteket en forskel? (2000) av Henrik 
Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen.5 Med utgångspunkt i den 
franske sociologen Pierre Bourdieus moderna livsstilsteori, undersöker 
författarna med en kvalitativ metod den danska befolkningens bruk av 
folkbiblioteket och dess betydelse i individens vardagsliv. Studien inspirerades 
ursprungligen av en franska undersökningen De la bibliothéque au droit de 
                                                 
4 Matarasso, François, 1998, s. 43 f. 
5 ”forskel”=skillnad, övers. från Norstedts ordbok, dansk-svenska, 1980. 
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cité: parcours de jeunes, som belyser ungas förhållande till det lokala 
biblioteket. 6 De unga som intervjuades kom alla från dåliga sociala 
förhållanden, och undersökningen visade på att biblioteket hade en betydande 
roll genom att skapa en drägligare tillvaro för dessa personer. Jochumsens och 
Hvenegaard Rasmussens syfte är dock att fokusera på befolkningen som 
helhet. Ett annat exempel på dansk biblioteksforskning är Det lokale bibliotek 
– afvikling eller udvikling (1994) av Marianne Andersson och Dorte Skot-
Hansen. Studien utgår från ett sociologiskt perspektiv, och syftar till att 
analysera hur folkbiblioteket fungerar som resurs i det lokala samhället. 
Undersökningen bygger på en fallstudie av tre folkbibliotek, som är förankrade 
i olika typer av samhällen. Till hjälp i analysen av bibliotekets profil använder 
man sig av en analysmodell med fyra huvudfunktioner: socialcentrum, 
kulturcentrum, kunskapscentrum och informationscentrum. Slutsatsen blir att 
varje folkbibliotek kan stärka relationen till sitt lokalområde och fungera som 
lokal resurs, men utifrån olika förutsättningar. Det är därför viktigt att man i 
utvecklingsarbetet reflekterar över de områden i sin kommun som man har 
potential att verka inom. 

En norsk avhandling som berör förändringar av folkbibliotekets 
verksamhet är Ragnar Audunsons Change Processes in Public Libraries: a 
Comparative Project within an Institutionalist Perspective (1996). Audunsons 
studie utgår från en komparativ metod mellan ett norskt, ett svenskt och ett 
ungerskt bibliotek, för att analysera bibliotekariernas föreställningar kring 
olika förändringsfaktorer i samhället. Syftet är att undersöka hur man på 
folkbibliotek hanterar de ständiga kraven på förändring, modernisering och 
förbättringar. Audunson är även redaktör för den norska antologin Det 
siviliserte informasjonssamfunn: folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en 
digital tid (2001), som innehåller ett antal nordiska B&I-forskares reflektioner 
om folkbibliotekens roll och framtid. Antologin syftar till att dagens 
folkbibliotek ska verka för en relation mellan kultur, tradition och modern 
informationsteknologi, vilket kommer att säkra framtidens digitala 
informationssamhälle som ett civiliserat samhälle. Ytterligare en norsk 
avhandling berör utvecklingen av det norska folkbiblioteket, nämligen Geir 
Vestheims Fornuft, kultur og velferd: ein historisk-sosiologisk studie av norsk 
folkebibliotekpolitikk (1997). Vestheims studie syftar till att presentera och 
analysera de intentioner, idéer och principer som legat till grund för 

                                                 
6 Petit, Michèle, 1997, De la bibliothéque au droit de cité: parcours de jeunes. 

 6



folkbibliotekspolitiken i Norge från mitten av 1930-talet fram till slutet av 
1990-talet. Utgångspunkten för studien är folkbibliotekens 
offentlighetsfunktion, och med hjälp av Bourdieus teori vill Vestheim visa att 
bibliotekssektorn är ett socialt fält och bör analyseras så.  

Svensk forskning 
I Sverige är det främst vid Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) som man har 
belyst hur biblioteket påverkas av samhälleliga förändringar. Här har man 
under en tid studerat temat Bibliotek och Kulturpolitik, som uppmärksammar 
”bibliotekens roll, uppgift och funktioner mot bakgrund av en samhällelig 
omvandling och förändrad informationsteknologi”.7 Joacim Hansson, Fil 
Dr./Ph.D vid BHS, kommer i början av 2005 ut med en liten skrift med titeln 
Det lokala folkbiblioteket: förändringar under hundra år, som tar upp problem 
som är relaterade till det anglosaxiska begreppet community librarianship.8  

En historisk skildring av det svenska folkbiblioteket under perioden 1890-
1915 ger Magnus Torstenssons avhandling Att analysera genombrottet för de 
moderna folkbiblioteksidéerna: exemplet Sverige och några jämförelser med 
USA (1996). Med utgångspunkt i forskning inom ämnet B&I, syftar 
Torstenssons studie till att analysera genombrottet och utvecklingen av det 
svenska folkbiblioteket i jämförelse med USA. Torstensson analyserar vidare 
ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, vilket innebär att studien inte bara 
beskriver de moderna folkbiblioteksidéerna utan även försöker förklara 
och/eller förstå varför de slog igenom vid en viss tidpunkt i Sverige. Studien 
fokuserar särskilt på de centrala och lokala initiativ som togs för att få 
folkbibliotek inrättade enligt den modell som angloamerikanska bibliotek 
representerade. Slutsatsen är att det finns en klar relation mellan aktörer och 
samhällsstruktur, som är betydande för utvecklingen av det moderna 
folkbiblioteket. 

Slutligen bör man även nämna Statens Kulturråds rapport Mer än bara 
böcker: exempel på förnyelse av folkbiblioteken (1998). Statens kulturråd har 
sedan 1985 gett stöd åt en omfattande försöksverksamhet genom ett särskilt 
anslag för verksamhetsutveckling vid folkbibliotek. I denna rapport presenteras 

                                                 
7 Bibliotekshögskolan i Borås, under rubriken Forskningstema Bibliotek och kulturpolitik, 
http://www.hb.se/bhs/SemSekWebben/tema1/index.htm, (10 november 2004). Bibliotekshögskolan i 
Borås förkortas fr.o.m. nu BHS. 
8 E-post i författarens ägo, Joacim Hansson till Maria Åsberg, (5 november 2004). Hanssons skrift är en 
liten essä som kommer att publiceras av MIMER i deras småskriftserie. 
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ingående några av de projekt som erhållit stöd, och hur man på olika 
folkbibliotek har arbetat för förnyelse och utveckling av verksamheten.  
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Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 

Problemställning 
 Som forskningsöversikten visar, dominerar det sociokulturella perspektivet 
inom den anglosaxiska forskningen. Detta beror på att folkbiblioteken i USA 
och England har en djupare tradition av att arbeta utifrån en social aspekt. Som 
redan nämnts, kom initiativet om community librarianship som en reaktion på 
den bristfälliga servicen till utsatta samhällsgrupper. Ur en politisk synvinkel 
kan man se detta arbetssätt som en åtgärd för vissa brister inom det sociala 
välfärdssystemet.  

I Högskoleverkets utvärdering av den svenska B&I-disciplinen kan man se 
hur ämnet påverkats av olika typer av samhälleliga och forskningsmässiga 
trender och tendenser genom åren.9 I början av 1990-talet etablerades B&I som 
ett akademiskt ämne i Sverige, och man genomförde flera projekt för att utöka 
forskningen på området. Ett exempel är projektet Bibliotek i förändring, som 
skulle ge en plattform för studier av hur förändringar i samhället påverkar 
biblioteken.10 Ny informationsteknologi var den förändring som var mest 
tongivande, och i samband med en ökad satsning på denna forskningsaspekt 
kan man notera en förhöjd akademisk status av ämnet. 11   

Under 2004 började man ana vissa tendenser som flyttar fokus mot ett mer 
vidare sociokulturellt perspektiv. Denna ståndpunkt stöds framför allt av 
Högskoleverket, som studerat denna utveckling:  

Hittills har huvudparten av B&I-forskningen präglats av paradigm som studerat 
interaktionen mellan människor och datorer utifrån teknologiska och psykologiska 

                                                 
9 Högskoleverket, Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- 
och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska 
universitet och högskolor, Högskoleverkets rapportserie 2004:27 R, under rubriken ’Publikationer’, 
http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2004/0427R.pdf, (1 maj 2005). 
10 Projekt ”Bibliotek i förändring”, Svensk biblioteksforskning, 1997:1-2, s. 3-141.  
11 Högskoleverket, 2004, s. 120. 
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aspekter. Däremot har de kulturella och sociala sammanhang i vilka interaktionen sker 
ofta glömts bort.  

Idag kritiseras dessa paradigm för att vara reduktionistiska, vilket kan leda till att bland 
annat forskning kring bibliotekens sociokulturella kontext kommer att spela en större roll 
inom B&I-forskningen i framtiden.12

Den globala och dynamiska samhällsutvecklingen är framför allt den aspekt 
som stödjer det ökade intresset för det sociokulturella perspektivet. Som 
institution i dagens offentliga sektor, står folkbiblioteket mitt i en period av 
stora sociala, ekonomiska, politiska och kulturella förändringar. Den rådande 
samhällstrukturen med ökade krav på ny informationsteknologi, nya medier, 
kunskapskonkurrens och begränsade ekonomiska resurser innebär i praktiken 
ett nytt sätt att arbeta, vilket ifrågasätter flera av biblioteksverksamhetens 
traditionella värderingar.  

Men parallellt med de globala förändringarnas betydelse har även 
biblioteket en viktig funktion som lokal resurs, som ska tillgodose 
kommuninvånarnas behov. Idag ökar kraven på folkbibliotekets samverkan 
med kommunen och andra lokala aktörer, bl.a. genom ett tillägg i 
bibliotekslagen som trädde i kraft den 1 januari 2005: 

7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka.  

Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag 
(2004:1261).13

Regeringens syfte med tillägget är att samordnade insatser skulle kunna bidra 
till en ökad tillgänglighet för medborgarna, och borde därför regleras i lag.14 
Enligt Kulturrådet, som stödjer samverkansinitiativ på olika sätt, ser man den 
kommande biblioteksplanen som en gemensam angelägenhet för alla berörda 
politikområden.15 I den nyutkomna skriften Biblioteken och tillväxten (2004) 
riktar Bibliotekstjänst sig till landets kommunalråd för att betona hur en 
kombination mellan biblioteken och tillväxten i kommunen kan utvecklas.16 
Man menar att kommunbiblioteken har stora möjligheter att agera och 
samarbeta, framför allt inom områden som lärande, kommunal utveckling, 
integration och hälsa. 
                                                 
12 ibid., s. 119. 
13 Bibliotekslag SFS 1996:1596, http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1543, 7 a §, (3 maj 2005). 
14 Kulturrådet, Brev till samtliga kommuner och landsting,  
http://www.kulturradet.se/ovfiles/Bibliotekslagen_brev.pdf, (3 maj 2005). 
15 ibid. 
16 Biblioteken och tillväxten, 2004, BTJ m.fl. 
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Till sist bör det även nämnas att folkbiblioteken och den lokala 
kommunitetstanken kommer att stå i fokus på IFLA:s seminarium 2005, då det 
treåriga projektet LOCOMOTIVE kommer att presenteras.17 Projektets 
samordnare är Ragnar Audunson, och projektet kan ses som en fortsättning på 
Audunsons tidigare studie Change Processes in Public Libraries. Den 
komparativa studien mellan bibliotek i Göteborg, Budapest och Oslo följs upp 
med att identifiera hinder och möjligheter i folkbibliotekets potential att 
stimulera till lokalt samhällsengagemang. 

Sammanfattningsvis kan man därmed konstatera att studier av 
folkbiblioteken ur ett sociokulturellt perspektiv är ett högaktuellt ämne inom 
B&I-disciplinen idag. Folkbiblioteket står idag inför ett stort förändringsarbete, 
där man måste utveckla verksamheten utifrån både globala och lokala 
förutsättningar. Denna uppsats är ett steg i denna riktning, då den utifrån dessa 
förutsättningar syftar till att undersöka folkbibliotekets potential som lokal 
resurs. 

Teori 
Utifrån forskningsöversikten kan man notera hur den franske sociologen Pierre 
Bourdieus teorier har haft en viss betydelse för studier inom det sociokulturella 
perspektivet. Bourdieu har stor inverkan på den allmänna samhällsdebatten, 
och har publicerat en mängd undersökningar, forskningsprojekt och 
tolkningsmodeller inom flera olika företeelser.18 Detta gör Bourdieu till en 
central gestalt inom flera vetenskapliga ämnen, och det man finner mest 
applicerbart, främst i empiriska studier, är Bourdieus centrala begrepp habitus, 
fält, smak, livsstil, samt de olika kapitalformerna.19  

Men efter en genomgång av de mest etablerade moderna 
samhällsteoretikerna, bedömdes den engelske sociologiprofessorn Anthony 
Giddens som mer användbar i denna studie. Detta motiveras framförallt genom 
hans centrala tankegångar om det senmoderna samhället, vilket bäst förklaras 
mot en lätt historisk överblick.  

                                                 
17 Locomotive. Local Community – Openness, Transparency, Information – a European perspective. 
Projektbeskrivning, http://www.hb.se/bhs/locomotive/index.htm (3 maj 2005). 
18 Carle, Jan, 1998, ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, s. 371. 
19 ibid., s. 406 f. 
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Anthony Giddens 
Anthony Giddens (1938–) betraktas som en av de ledande teoretikerna inom 
den internationella sociologin.20 Under 1970-talet utgörs den största delen av 
hans produktion av en kritisk analys av de olika teoretiska traditionerna inom 
samhällsvetenskap och sociologi. I polemiken av etablerade sociologer som 
Marx, Durkheim och Weber framträder hos Giddens en tro på en mer radikal 
förändring av den nutida samhällsteorin.21 Han vänder sig särskilt mot 
samhällsteorins uppdelning mellan en objektivistisk strukturteori, där objektet 
har prioritet över subjektet eller strukturen över handling, och en subjektivistisk 
handlingsteori, som till stor del utesluter de strukturella eller de sociala 
orsaksförklaringarna.22 Giddens menar istället att man som samhällsteoretiker 
måste undersöka den teoretiska kopplingen mellan objektivistisk samhällsteori 
och subjektivt handlande.23 Thomas Johansson, som studerat Giddens, 
förklarar:  

Sociala system eller institutioner kan enligt Giddens varken ha behov eller intentioner; det 
är enbart människor som har det. När man undersöker sociala fenomen bör man därför 
undersöka såväl avsiktliga som oavsiktliga konsekvenser av människors handlingar och 
hur de bidrar till reproduktionen av sociala system i tid och rum.24

Sociala system eller institutioner kan med andra ord inte isoleras från 
människors handlande, utan bör istället analyseras utifrån en social interaktion 
mellan människa och institution. Denna kritiska analys av de klassiska 
samhällsteorierna ledde slutligen fram till Giddens egen teori, den så kallade 
struktureringsteorin.25

Struktureringsteorin 
Struktureringsteorins centrala utgångspunkt är synen på en aktiv människa som 
reflekterar över konsekvenserna av sina handlingar.26 Även om människan inte 
alltid reflekterar över varför hon agerar på olika sätt, menar Giddens att hon, 
om hon blir tillfrågad, kan ge någon form av teoretisk förklaring. Trots att 
förklaringen inte behöver vara helt korrekt, bidrar den till att göra människors 
handlingar begripliga. Syftet med struktureringsteorin är till stor del att öka 

                                                 
20 Johansson, Thomas, 1998, ”Anthony Giddens och det senmoderna”, s. 413. 
21 ibid., s. 416. 
22 ibid., s. 417 f. 
23 ibid., s. 418. 
24 ibid., s. 418 f. 
25 ibid., s. 416. 
26 ibid., s. 418. 
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förståelsen av dessa handlingar, vilket vägleder forskaren i studiet av olika 
sociala fenomen. Struktureringsteorin utgör på så vis snarare ett metodologiskt 
förhållningssätt och teoretiskt verktyg, än en generell teori om samhället.27

Senmodernitet 
I början av 1990-talet börjar Giddens utveckla en mer utarbetad teori om 
moderniteten och de faktorer som är centrala för vad han kallar senmodernitet 
eller radikaliserad modernitet.28 Även om Giddens håller med om att vi är på 
väg mot ett nytt samhällssystem, vill han inte karakterisera detta i termer av ett 
postindustriellt samhälle eller ett postmodernt samhälle: 

Snarare än att gå in i en postmodern period rör vi oss mot en period i vilken följderna av 
moderniteten blir mer radikala och universella än tidigare. Jag ämnar påstå att vi bortom 
moderniteten kan skönja konturerna av en ny och annorlunda ordning som är 
’postmodern’, men att denna ordning skiljer sig en hel del från det som många idag kallar 
’postmodernitet’.29

Giddens menar att de som förespråkar ett postmodernt perspektiv talar för 
jagets fragmentering, en mänsklig maktlöshet inför samhälleliga förändringar, 
och en upplösning av alla former av epistemologi. Detta synsätt menar att 
människors möjlighet till kollektiva politiska engagemang inte längre 
existerar.30  

I motsats till detta synsätt står Giddens’ egen teori om en radikaliserad 
modernitet, som säger att identiteten inte är upplöst utan bara mer komplex. 
För att förstå detta, måste man försöka identifiera de institutionella 
förändringar som skapar känslor av fragmentering och som bidrar till en 
upplösning av tidigare sociala former. På så vis menar Giddens att människan 
besitter en stor kunskap om den sociala verkligheten, och att man har stora 
möjligheter att bidra till förändringar av samhället. Ett samordnat politiskt 
engagemang är på så vis både möjligt och nödvändigt. Man kan alltså dra 
slutsatsen att Giddens ställer den senmoderna, reflexiva och handlande 
människan mot den postmoderna, passiva människan.  

Giddens har även ett stort intresse av förändringar i relationen mellan det 
lokala och det globala.31 Johansson förklarar:  

                                                 
27 ibid., s. 428. 
28 Giddens, Anthony, 1990, Modernitetens följder. Begreppet ställs mot andra begrepp i avsnittet 
Definition av centrala begrepp. 
29 ibid., s. 14. 
30 ibid., s. 140. 
31 Johansson, 1998, s. 444. 
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Förändringar i relationen mellan det lokala, nationella och globala har delvis lett till att en 
del traditionella sociala miljöer genomgått drastiska förändringar, vilket i sin tur leder till 
en ökad rotlöshet. Det innebär emellertid inte att lokalsamhället och den trygghet detta har 
medfört har upplösts, utan snarare att det parallellt med skapandet av moderna och 
abstrakta stadsmiljöer även utvecklats mer lokala boendeformer och möjligheter till social 
gemenskap.32

Vad Giddens menar är att globaliseringen har bidragit till flera möjligheter. 
Exempelvis har framväxten av nya kommunikationsformer skapat och 
upprätthållit många relationer mellan människor som befinner sig på olika 
platser i världen. Å andra sidan ställer det högre krav på människan att 
konstruera en någorlunda sammanhållen identitet i ett samhälle där man utsätts 
för massor av influenser. Vissa människor bejakar dessa influenser, medan 
andra känner sig splittrade och ansluter sig till traditionella värderingar.  

Sammanfattning: Jag finner Giddens idéer mycket applicerbara för denna 
studie utifrån tre anledningar:  

1 Betoningen på den sociala interaktionen mellan människa och institution.  

2 Den senmoderna, reflexiva och handlande människan som ser möjligheten 
att förändra strukturer i samhället.  

3 Relationen mellan det lokala och det globala.  

Utifrån dessa faktorer blir det i mitt fall intressant att undersöka samspelet 
mellan folkbiblioteket som institution och bibliotekarien som den reflexiva 
människan. Bibliotekarien benämns i vissa fall som en aktör, för att tydliggöra 
individen som en person som agerar avsiktligt och kreativt utifrån egna 
initiativ, dock inom en given ram med rådande samhällsstrukturer. Slutligen 
har relationen mellan det lokala och det globala stor betydelse, då aktören i 
förändringsarbetet måste reflektera över och utveckla verksamheten utifrån 
både globala och lokala strukturer.

                                                 
32 ibid. 
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Definition av centrala begrepp 

Folkbibliotek 
Begreppet folkbibliotek har vid olika tidpunkter i Sverige stått för olika slags 
biblioteksverksamhet.33 Länge kunde det beteckna en obetydlig boksamling på 
några hundra band, som var tillgängliga endast någon timme i veckan. 
Lokalerna var inte från början avsedda för ändamålet, och personalen behövde 
inte ha någon utbildning inom området.34  

Vid mitten av 1800-talet började man i USA och England bygga upp 
folkbibliotek av en helt ny modell som kallades, och fortfarande kallas, public 
libraries.35 Dessa bibliotek betonade det som den engelska termen antyder: det 
offentliga, med låneverksamhet och s.k. öppna hyllor, i motsats till den slutna 
och privata institutionen som var vanlig vid sekelskiftet 1900.36 Biblioteken var 
till för hela befolkningen, och man introducerade bl.a. särskilda barnhyllor. 
Byggnaderna var redan från början planerade som bibliotek, och öppettiderna 
kunde vara 10-12 timmar/dag.37

En av de mest välkända förespråkarna för public library-modellen i 
Sverige var Valfrid Palmgren.38 Hon var dock mycket kritisk till att använda 
beteckningen folkbibliotek, då hon ansåg att de svenska folkbiblioteken i 
början av 1900-talet inte var till för alla. Prefixet folk vid den aktuella 
tidpunkten ansågs nämligen syfta till de lägre samhällsklasserna, och inte alls 
till offentligheten.39  Enligt Torstensson kan det förklaras med att 
arbetarrörelsen i Sverige tidigt använde begreppet folk i sina egna 
sammanhang, som t.ex. Folkets Hus och Folkets Park.40 Palmgren förespråkade 
därför i en utredning år 1911 begreppet allmänna bibliotek.41 Detta fick dock 
inget genomslag. I städerna fann man en lösning genom att använda begreppet 
stadsbibliotek.42 På andra håll kom man att behålla begreppet folkbibliotek, 
även om det inte blev riktigt accepterat förrän begreppet folk började stå för 
hela landets befolkning.  

                                                 
33 Torstensson, Magnus, 1996, Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna. 
Exemplet Sverige och några jämförelser med USA, s. 11. 
34 ibid. 
35 ibid. 
36 ibid., s. 16. 
37 ibid., s. 11. 
38 ibid., s. 21. 
39 ibid., s. 23. 
40 ibid., s. 15. 
41 ibid., s. 21. 
42 ibid., s. 23. 

 15



Slutsats: I denna studie kommer beteckningen folkbibliotek att användas 
utifrån betydelsen av bibliotek som har sitt ursprung i den anglosaxiska public 
library-modellen.

Senmodernitet - postmodernitet  
Idag är det vanligt att man talar om ett nytt samhällssystem i termer av ett 
informationssamhälle, ett konsumtionssamhälle, ett postindustriellt samhälle 
eller ett postmodernt samhälle.43 Denna debatt kretsar till stor del kring 
institutionella omvandlingar, i synnerhet de som antar att vi rör oss från ett 
system som bygger på tillverkning av materiella produkter till ett mer centralt 
handlar om information.44 Denna diskussion är till stor del förankrad i 
filosofiska och kunskapsteoretiska frågeställningar.

Postmodernism är en term som använts sedan 1970-talet, och har en oklar 
och mångskiftande innebörd.45 Jean-François Lyotards La condition 
postmoderne (1979) benämns ofta som ansvarig för populariseringen av 
begreppet.46 I hans framställning karakteriseras den postmoderna eran som ett 
skifte bort från försöken att grundlägga epistemologin, och att ”de stora 
berättelsernas tid” är förbi. Inga religioner, metafysiska system eller ideologier 
har längre någon tilltro. ”Det moderna projektet”, dvs. tron på mänsklighetens 
frigörelse genom framsteg inom vetenskap, teknik och rationalitet har gått 
förlorad och efterträtts av satsningar på mer begränsade och personliga projekt.  
Under postmoderna villkor finns bara partiella, subjektiva och individuella 
sanningar.  

Som redan har påpekats, är Anthony Giddens kritisk till postmoderna 
teoretikers analyser av övergången till ett kvalitativt nytt samhällssystem, och 
förespråkar istället termerna radikaliserad modernitet och senmodernitet. Detta 
innebär att rör oss mot en period i vilken följderna av moderniteten blir mer 
radikala och universella än tidigare. 

En tredje ståndpunkt noteras hos David Lyon, professor i sociologi, som 
förklarar begreppet postmodernitet utifrån de stora sociala och kulturella 
förändringar som tog sin början i slutet av 1900-talet:  

                                                 
43 Giddens, 1996, s. 13. 
44 ibid., s. 13. 
45 Nationalencyklopedin, under rubriken ”postmodernism”, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=286175&i_word=postmodernism&i_
history=8 , (datum 2005). 
46 ibid., underrubrik ”Filosofi och idédebatt”, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=28617500&i_word=postmodernism
&i_history=9, (3 maj 2005). 

 16

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=286175&i_word=postmodernism&i_history=8
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=286175&i_word=postmodernism&i_history=8
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=28617500&i_word=postmodernism&i_history=9
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175&i_sect_id=28617500&i_word=postmodernism&i_history=9


Postmodernity is a multi-layered concept that alerts us to a variety of major social and 
cultural changes taking place at the end of the twentieth century within many ‘advanced’ 
societies. Rapid technological change, involving telecomminications and computer power, 
shifting political concerns, the rise of social movements, especially those with a gender, 
green, ethnic and racial focus, are all implicated.47  

Trots användningen av begreppet postmodernitet, talar Lyon om ett ökat 
socialt engagemang i den nya samhällsstrukturen. På så vis förespråkar han, 
liksom Giddens, att människan besitter en kunskap om den sociala verkligheten 
och på så vis har möjlighet att bidra till förändringar.  

Sammanfattning: Jag har i ovanstående diskussion försökt belysa hur man 
famlar och söker efter ett passande begrepp för dagens komplexa 
samhällsordning: är det ett informationssamhälle, ett konsumtionssamhälle, ett 
postindustriellt samhälle, ett postmodernt samhälle eller kanske ett senmodernt 
samhälle? Jag har redan nämnt att jag i undersökningen kommer att använda 
Giddens’ teori om senmoderniteten som redskap i min analys. Men detta är 
endast ett redskap, där innehållet har större betydelse än en viss benämning. 
Att ta ställning för eller emot ett visst begrepp kräver mycket mer tid än vad 
som är anpassat till denna studie. Detta är inte heller syftet med studien. Syftet 
är istället att identifiera de förändringar som karakteriserar den nya 
samhällsordningen, som ska leda till en ökad förståelse kring varför människor 
agerar på ett visst sätt. Ett steg i att närma sig dagens samhällsstruktur, är att 
belysa det centrala begreppet globalisering. 

Globalisering  
Globalisering är idag ett mycket omtalat och omstritt begrepp, och kan betyda 
flera saker beroende på vilken aspekt man utgår från. Enligt 
Nationalencyklopedin definieras globalisering enligt följande: 

förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i 
ömsesidiga beroendeförhållanden. Globalisering kan ses som en samlingsbenämning på 
utvecklingen inom politik, ekonomi och kultur. I allmänt språkbruk har termen emellertid 
i första hand kommit att syfta på ekonomiska förhållanden. Med globalisering avses då 
den senaste fasen i kapitalismens utveckling, under vilken företagens transnationella 
aktiviteter anses ha lett till att de nationella ekonomierna blivit allt mer integrerade. 48

                                                 
47 Lyon, David, Postmodernity, 1994, preface. 
48 Nationalencyklopedin, under rubriken ”globalisering”, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=183301&i_word=globalisering, (3 maj 2005). 
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Det globala nätverket har en mycket avgörande del i denna process. Många 
stora företag har blivit globalt organiserade, vilket till stor del beror mycket på 
den nya informationstekniken. Gibbins och Reimer liknar globaliseringen som 
en makroprocess, där interagerandet i det globala nätverket får till följd att 
världen krymper och de rumsliga distanserna förlorar allt mer sin funktion.49 
Giddens belyser detta komplexa fenomen: 

Denna begreppsbildning riktar uppmärksamheten på de komplexa relationerna mellan 
lokal inblandning (förhållanden med samnärvaro) och interaktion över avstånd 
(förbindelser mellan närvaro och frånvaro). I den moderna eran är nivån av 
avståndsskapande i tidrummet mycket högre än under någon tidigare period, och 
relationerna mellan lokala och avlägsna sociala former och händelser blir i 
överensstämmelse med detta ”uttänjda”. Termen globalisering avser väsentligen denna 
tänjningsprocess försåvitt förbindelserna mellan de olika sociala sammanhang eller 
regioner bli till ett nätverk över hela jordens yta. 

Globalisering kan således definieras som en intensifiering av världsomspännande 
sociala relationer som förbinder åtskilda lokaliteter med varandra på ett sådant sätt att 
lokala tilldragelser formas av händelser som uppträder många mil bort och vice versa.50  

Om man istället skulle betona globaliseringen ur en kulturell aspekt, syftar man 
främst till konsumtion och kommersialism av samma kulturprodukter sprids 
över hela världen.51 Politiskt sett syftar globalisering till att det politiska 
beslutsfattandet flyttas upp från en nationell nivå till en mellan- eller 
överstatlig nivå.52  

Sammanfattningsvis kan man säga att globalisering är ett mycket omtalat, 
omstritt och omdebatterat begrepp i dagens samhällsstruktur. Generellt sätt 
definieras det som en stor förändringsprocess, men kan betyda olika saker 
utifrån vilken aspekt man belyser. De tre aspekterna man brukar diskutera i 
sammanhanget är den ekonomiska, kulturella och politiska aspekten. Den 
gemensamma faktorn är att de alla är beroende av det globala nätverket. 
 

                                                 
49 Gibbins, John, R. & Reimer, Bo, 1999, The Politics of Postmodernity: an Introduction to 
Contemporary Politics and Culture, s. 30. 
50 Giddens, 1996, s. 66. 
51 Nationalencyklopedin, under rubriken ‘globalisering’, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=183301&i_word=globalisering, (3 maj 2005). 
52 ibid. 
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Syfte och hypotes 
Som en institution i dagens offentliga sektor står folkbiblioteket mitt i en 
period av stora förändringar, som till största del beror på den rådande 
samhällstrukturen. Dessa utmaningar kan vara både tidskrävande samt medföra 
höga kostnader för verksamheten, i en praktik där de kommunala bidragen 
minskar. Samtidigt kan dessa förändringar även innebära ett nytt sätt att tänka, 
vilket ifrågasätter flera av biblioteksverksamhetens traditionella värderingar.  

Mitt syfte är att undersöka hur bibliotekarier bemöter och hanterar dessa 
förändringar. Vad känner, tänker och gör de under en sådan samhällelig 
omvandlingsprocess som den nya samhällsordningen innebär? Finns det en 
ambition att utveckla verksamheten utifrån både globala och lokala 
förutsättningar, trots bristande resurser gällande tid, pengar och personal?  

Min hypotes är att varje folkbibliotek har stor potential att verka som lokal 
resurs. Alla bibliotek har dock inte samma förutsättningar, utan måste initiera 
och agera utifrån egna strategier och visioner som man anser vara 
framgångsrika för sin verksamhet. Bibliotekarien måste på så vis anta en mer 
analyserande roll, där man tillsammans enas om beslut och driver de frågor 
man tror på. Man måste visa prov på kreativt tänkande där man ser de nya 
utmaningarna som möjligheter istället för hinder. För även om folkbiblioteken 
har en minimal budget, har man inte råd att ignorera den nya utvecklingen. Om 
folkbiblioteken halkar efter i samhällsutvecklingen, finns en stor risk att 
verksamheten kommer att bedömas som en bristfällig resurs i framtiden.  

Frågeställningar 
De centrala frågeställningarna i studien är:  

1 Vilka faktorer karaktäriserar den nya samhällsstrukturen?  

2 Hur hanterar bibliotekarierna dessa förändringar?  

3 Vilken potential har folkbiblioteket som lokal resurs?  

4 Hur förankrar man detta rent operationellt? 
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Empiriskt tillvägagångssätt  

Källmaterial 
I föreliggande uppsats har vissa verk varit mer betydande än andra, och urvalet 
baseras utifrån fler faktorer. Inledningsvis började jag botanisera på B&I-
disciplinens hemsidor i Uppsala och Borås, för att finna relevanta publikationer 
som rörde folkbiblioteket utifrån ett sociokulturellt perspektiv, framför allt som 
lokal resurs. På BHS:s hemsida hittade jag magisteruppsatsen Folkbiblioteket 
och postmoderniteten av Maija Rantanen, som undersöker vilka influenser 
postmodernitet har på det svenska folkbiblioteket.53 Jag kontaktade sedan 
Joacim Hansson, Fil. Dr. /PhD vid BHS, som var handledare för denna uppsats. 
Kontakten med Hansson medförde att jag fick en bra översikt av användbart 
referensmaterial, framförallt ur ett aktuellt och framtida forskningsperspektiv.54 
Detta underlättade även ur en källkritisk synvinkel, då man kan vara säker på 
att materialet är kvalitetsbedömt. Det bör dock påpekas att anskaffningen av 
denna litteratur inte var helt problemfri, då flera böcker måste beställas via 
fjärrlån från andra svenska universitet. 

Då studien fokuserar på en analys av det samtida samhället, tog jag hjälp 
av Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker (1998), som 
ger en bra och utförlig översikt av moderna samhällsteorier och teoretiker. 
Sociologen Anthony Giddens’ teorier visade sig då vara mest användbar för 
denna studie, och framför allt hans bok Modernitetens följder (1996). 

I bakgrundskapitlet betonas framväxten av de moderna 
folkbiblioteksidéerna, där Magnus Torstenssons avhandling Att analysera 
genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: exemplet Sverige och 
några jämförelser med USA (1996) var mycket användbar. Torstensson visade 
                                                 
53 Rantanen, Maija, Folkbiblioteket och postmoderniteten. En hermeneutisk studie av debatten om 
folkbiblioteket i DIK forum 1998-2002, 2004, magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Inst. För biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr 2004:43, 
http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2004/04-43.pdf, (3 maj 2005). 
54 E-post i författarens ägo, Joacim Hansson till Maria Åsberg, (5 november 2004). 
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sig även ta stöd från Giddens’ teorier, då han i analysen belyser det 
betydelsefulla relationen mellan aktörer och strukturer.  

I undersökningskapitlets strukturanalys vill jag framförallt lyfta fram 
Change Processes in Public Libraries: a Comparative Project within an 
Institutionalist Perspective (1996) av Ragnar Audunson. Värdet ligger främst i 
identifikationen av aktuella förändringsfaktorer i dagens samhällsstruktur. 

Då folkbiblioteket är en politiskt styrd organisation med bestämmande 
ramar och mål, anser jag det också nödvändigt att ta hänsyn till vissa politiska 
dokument som bibliotekslagen (SFS 1996:1596) och Unesco:s 
folkbiblioteksmanifest. Jag vill även lyfta fram tidsaktuella dokument från 
Kulturrådet, som komplement till de ovannämnda. I studiens empiriska del 
användes kommunala och politiska mål för Sandvikens kommun, samt aktuell 
samhällsinformation och fakta som var tillgänglig via Sandvikens kommuns 
hemsida.55 Tillsammans bidrog dessa dokument till en bred grund för 
datamaterialet och intervjufrågorna, vilket utgör största delen i aktörsanalysen. 
Som ytterligare stöd i intervjuarbetet användes Kvalitativa intervjuer (1993) av 
Jan Trost och Fallstudien som forskningsmetod (1994) av Sharan B Merriam.  

Metod 
Utifrån Giddens’ teori om det senmoderna samhället används i denna studie en 
hypotetiskt-deduktiv metod, det vill säga man prövar hypotesen och teorins 
hållbarhet i en empirisk undersökning.56 Jag angriper undersökningen från två 
perspektiv: dels ett strukturperspektiv, som lyfter fram vikten och betydelsen 
av existerande samhällsförändringar, samt ett aktörsperspektiv, som undersöker 
bibliotekariernas reflektioner och avsiktliga handlande utifrån dessa 
samhällsförändringar. Termen aktör syftar på en individ som agerar avsiktligt 
och kreativt utifrån egna initiativ, dock inom en given ram med rådande 
samhällsstruktur. 

Hypotesen prövades genom en fallstudie på Sandvikens folkbibliotek. 
Brukssamhället Sandviken har en djup tradition rotad i det moderna 
industrisamhället och arbetarklasskulturen, men har under de senaste åren 
erfarit stora förändringar i samhällsstrukturen och omtalas idag som en s.k. IT-
kommun.57 Jag kontaktade i god tid bibliotekschefen via e-post, som visade sig 

                                                 
55 Sandvikens kommuns webbsida, http://www.sandviken.se, (3 maj 2005). 
56 Merriam, Sharan, B., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, s. 70 f. 
57 Begreppet ”IT-kommun” förklaras i undersökningskapitlet. 
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positiv till studien vilket resulterade i ett möte. Urvalet av informanter till de 
kvalitativa intervjuerna överläts till bibliotekschefen efter mina önskemål om 
frivillig personal som har mycket att säga om ämnet.58 I slutet av januari 
skickade jag ut några frågor via e-post till informanterna som skulle användas 
till underlag för intervjufrågorna, samt förbereda respondenterna på ämnet för 
intervjuerna.59 Deadline för inkomna svar blev på begäran från informanterna 
förlängd en vecka, och därmed försenades även min planering.60 Ett svar 
uteblev dessutom. Utifrån detta datamaterial genomfördes sedan intervjuerna 
med sex stycken bibliotekarier under vecka 8 och 9. På grund av sjukdom 
försenades intervjuerna en vecka, och en intervju skedde av samma anledning 
skriftligt via e-post. Informanterna informerades tydligt om syftet med studien, 
samt att alla intervjuer skulle vara kodade och konfidentiella. Detta val gjordes 
för att ingen informant skulle känna sig ”uthängd” och identifierad, vilket 
kunde ha begränsat svaren. Informanterna benämns därför i undersökningen 
utifrån bokstäverna A–F. Det var till stor del en strukturerad intervju i den 
mening att de styrdes av en i förväg bestämd uppsättning frågor.61 Frågorna var 
placerade efter tre huvudteman: allmänna frågor, frågor som rörde det lokala 
biblioteksarbetet, samt hur man ser på faktorer som karakteriserar den nya 
samhällsordningen. Under intervjun förekom dock vissa följdfrågor utifrån 
svaren, då svarsalternativen var öppna. Jag valde att föra anteckningar under 
intervjuns gång, även om en noggrann utskrift av en inspelad intervju vore att 
föredra. Detta ansågs dock för tidskrävande. Intervjutiden varade mellan 1-1,5 
timme. 

Avgränsning 
Under arbetes gång har jag tvingats göra vissa avgränsningar. För det första har 
jag, på grund av tidsbrist, valt att begränsa mig till en fallstudie av ett 
folkbibliotek. Annars lämpar sig studien mycket väl även för en komparativ 
studie.  

I brist på tid har jag även valt att begränsa mig till en metod av kvalitativa 
intervjuer i den empiriska undersökningen. Jag valde dock att skicka ut några 
frågor via e-post till informanterna innan jag skapade intervjufrågorna. Detta 

                                                 
58 E-post från Maria Åsberg till Åsa Wirén-Jonsson, bibliotekschef på Sandvikens folkbibliotek, (17 
december 2004) med tillhörande bilaga nr 1. 
59 E-post från Maria Åsberg till informanterna A-F vid Sandvikens folkbibliotek, (17 januari 2005). 
60 E-post från informanterna A–F vid Sandvikens folkbibliotek till Maria Åsberg, (10 februari 2005). 
61 Se bilaga nr 2. 
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val motiveras av att jag ville få ut så mycket som möjligt av intervjuerna och 
förbereda informanterna på ämnet. En kvalitativ intervjumetod ansågs vara 
mest lämplig, då syftet var att täcka in så mycket av den sociokulturella 
kontexten och försöka förstå hur människor känner, tänker och handlar. En 
kvantitativ metod med enkäter lämpar sig bättre för statistisk data, och det 
fanns en risk med att denna metod skulle begränsa svaren. Jag tvingades också 
göra en avgränsning av informanter. Eftersom det främst är bibliotekarierna 
som utformar verksamheten, anser jag att det är mest relevant att undersöka 
denna grupps tankar, reflektioner och agerande. Men för att få en heltäckande 
bild, hade jag även föredragit att undersöka kommunpolitikers samt andra 
lokala aktörers åsikter om folkbibliotekets verksamhet.  

Slutligen är det viktigt att framhäva att studien utgår från ett B&I-
perspektiv, som fokuserar på bibliotekariens agerande utifrån rådande 
samhällsstruktur. Studien är på så vis inte en historisk analys av 
folkbiblioteket, och inte heller en renodlad samhällsanalys.  

Disposition 
Studien inleds med ett bakgrundskapitel, som belyser uppkomsten av det 
moderna folkbiblioteket i Sverige. Utifrån denna analys diskuteras sedan varför 
de anglosaxiska public library-idéerna kom att få stor betydelse i Sverige. 
Diskussionen bygger på Magnus Torstenssons analys ur ett aktörs- och 
strukturperspektiv. 

Undersökningskapitlet fortsätter vidare ur ovanstående perspektiv, men 
utgår från dagens samhällstruktur. Strukturperspektivet syftar till att identifiera 
globala faktorer, men även ge en övergripande beskrivning av den lokala 
strukturen som kännetecknar Sandvikens kommun. I koppling till detta avsnitt 
följer även en analys av relationen mellan det lokala och det globala, för att 
betona vikten av att finna en balans mellan dessa i folkbibliotekets utveckling 
av verksamheten. 

Den empiriska delen inleds med ett aktörsperspektiv, som utifrån 
datamaterial och intervjuer belyser hur bibliotekarierna hanterar och reflekterar 
över aktuella förändringsfaktorer: Vad känner, tänker och gör man under en 
sådan omvandlingsprocess som den nya samhällsordningen innebär? Finns det 
en ambition att utveckla verksamheten där man både bejakar de lokala och de 
globala behoven, trots bristande resurser gällande tid, pengar och personal?  

I samband med de ökade kraven på samverkan med kommunen och andra 
lokala aktörer, undersöks bibliotekets samarbete i avsnittet ”Samarbete med 
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lokala aktörer”. Detta resonemang vidareutvecklas genom Kulturrådets 
rekommendationer för samverkan, som belyser tre användargrupper: 
funktionshindrade, barn och invandrare.  

Slutligen ägnas ett avsnitt åt biblioteksverksamheten i framtiden, där jag 
belyser informanternas reflektioner kring kommunens mål och framtida 
utvecklingsområden. Detta görs i syfte för att undersöka biblioteket som resurs 
inom kommunens politiska utvecklingsområden.  

Den sista delen i uppsatsen är en slutanalys av folkbibliotekets potential att 
verka som lokal resurs. Här presenteras undersökningsresultat och slutsatser 
som studien kommit fram till. Jag gör även en återkoppling till den inledande 
teoretiska diskussionen om relationen mellan aktör och struktur, samt till 
tidigare forskningsresultat på området. Efter slutanalysen följer en 
sammanfattning, och slutligen ägnas några rader till förslag till fortsatt 
forskning. 
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Bakgrundskapitel 

Uppkomsten av det moderna folkbiblioteket i Sverige 
Svensk folkbiblioteksutveckling är något komplex. Det beror främst på att det 
fanns flera olika slags bibliotek av folkbibliotekskaraktär, innan man 
upprättade kommunalt administrerade och finansierade folkbibliotek av den 
anglosaxiska public library-modellen i Sverige.62 För att förstå uppkomsten av 
de moderna folkbiblioteken, bör man därför känna till dess föregångare.  

Sockenbiblioteken fanns på landet och var de första folkbiblioteken som 
kring 1850-talet utvecklades inom kyrkans område.63 De ekonomiska 
resurserna var små, och det blygsamma bokbeståndet bestod endast av religiöst 
material. Motioner i riksdagen om statsbidrag till sockenbiblioteken under åren 
1828-1858 avslogs ”med hänvisning till att det ej var statens uppgift att stödja 
biblioteken ifråga.”.64 Det var först år 1902 som en motion i samma ärende 
ledde till att de första statsbidragen betalades ut, vilka kom att höjas år 1912.65 
Orsaken till detta beror till stor del på en kvinnlig pionjär inom 
folkbiblioteksutvecklingen, vilket jag senare kommer att återkomma till.  

Vid sekelskiftet 1900 var det vanligt med läsestugor.66 Dessa var främst ett 
alternativ till krogarna, där man kunde få alkoholfri servering och möjlighet till 
läsning på stället.67 Inspirationen kom från bibliotek i England och USA, enligt 
en modell som kom att kallas public library.68 I Sverige var syftet framför allt 
att nå ”de s.k. kroppsarbetande klasserna” för att få dem att bruka mindre 
alkohol samt bidra med ökad tillgång till bildning.69 Föreningar var mycket 

                                                 
62 Torstensson, 1996, s. 11. 
63 Nilsson, Sven, 2003, Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s. 166 f. 
64 Torstensson, 1996, s. 21. 
65 ibid. 
66 ibid., s. 22. 
67 ibid. 
68 ibid., s. 21. 
69 ibid., s. 40. 
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aktiva i frågan och var ofta de som fick ansvaret för verksamheten.70 

Arbetarrörelsen i Sverige satsade mycket tidigt på egna bibliotek och annat 
bildningsarbete.  

Men arbetarbiblioteken hade svårt att frigöra sig från den sociala och 
ideologiska atmosfär ur vilken de vuxit fram, och en rad arbetarbibliotek 
omvandlades till studiecirkelbibliotek i samband med att ett särskilt statsbidrag 
för sådana bibliotek inrättades år 1912.71 Detta statsbidrag var även en stor 
drivkraft bakom bildandet av ABF samma år. Man ansåg att en ny tid krävde 
något nytt. De gamla biblioteken, dvs. de som främst var avsedda för de s.k. 
kroppsarbetande klasserna, skulle nu ersättas med de anglosaxiska public 
library-idéerna.  

Public library-modellen 
I USA och England hade man i mitten av 1800-talet börjat bygga upp 
folkbibliotek som var avsedda för hela befolkningen, och hade stora 
utlåningsavdelningar och referensbestånd.72 Lokalerna var ofta belägna i 
byggnader som från början var planerade som bibliotek, och kunde vara öppna 
10-12 timmar/dag. Några decennier senare tillkom filialbibliotek i de större 
städerna, och runt 1890 introducerade man även speciella barnavdelningar och 
utlåningsverksamhet från så kallade öppna hyllor. Dessa bibliotek kallades och 
kallas fortfarande i den engelskspråkiga världen för public libraries.73

I Sverige kring sekelskiftet 1900 var det många personer som ville 
utveckla de dåvarande svenska folkbiblioteken enligt amerikansk public 
library-modell. Trots att det redan i slutet av 1800-talet fanns några ivriga 
initiativtagare till dessa idéer, ansågs dessa ligga före sin tid och de fick inget 
genomslag.74 De första uppmärksammade presentationerna av public library-
idéer i Sverige fick dansken Andreas Schach Steenberg.75 Steenbergs framgång 
förklaras bland annat av hans verksamhet bland skolfolk, som var mycket 
pådrivande för svensk folkbiblioteksutveckling kring sekelskiftet 1900. Tiden 
runt åren 1900-02 var mottagligheten för dessa idéer dessutom större än några 
år tidigare.76  

                                                 
70 ibid., s. 41. 
71 Nilsson, 2003, s. 168 f. 
72 Torstensson, 1996, s. 11. 
73 ibid. 
74 ibid., s. 20. 
75 ibid., s. 20 f. 
76 ibid., s. 21. 
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Men den mest välkända förespråkaren för moderna folkbiblioteksidéer i 
Sverige var ändå Valfrid Palmgren. Efter en studieresa i USA år 1907 
förmedlade hon entusiastiskt sina intryck av de amerikanska folkbiblioteken i 
skriften Bibliotek och folkbildning (1909).77 Hon ville att de svenska 
folkbiblioteken skulle utvecklas till offentliga administrerade och finansierade 
bibliotek, där lokalerna var välutrustade, inbjudande och planerade för 
ändamålet. Avsikten med dessa bibliotek var att de var till för hela 
befolkningen, och kanske främst för att förse de mindre bildade med lämplig 
litteratur.78 Samma år som hennes reseskildring kom ut, fick Palmgren även i 
uppdrag att utreda förhållandet mellan staten och folkbiblioteken.79 I den 
statliga utredning som Palmgren år 1911 presenterade, gav hon uttryck för att 
folkbiblioteket skulle vara kommunalt, allmänt och offentligt, och föreslog att 
de olika bibliotekssystemen skulle slås samman.80 Palmgrens betänkande ledde 
fram till ändrade statsbidragsbestämmelser år 1912, och i fortsättningen utgick 
bidrag endast till ett bibliotekssystem i varje kommun och till 
studiecirkelsbiblioteken.81 Palmgren förespråkade begreppet allmänna 
bibliotek. Man kom dock att behålla begreppet folkbibliotek, samtidigt som 
begreppet folk efter det demokratiska genombrottet i Sverige alltmer började 
stå för landets hela befolkning. När underklasstämpeln på begreppet folk 
började suddas ut, blev begreppet folkbibliotek alltmer accepterat även i 
betydelsen av bibliotek av public library-typ. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att svenska folkbibliotek av 
public library-modell började grundas några år efter sekelskiftet 1900. Man var 
då ungefär 40-50 år efter USA, även om idéerna var kända hos oss långt innan. 
De hade dock svårt att slå igenom. Magnus Torstensson, som studerat 
genombrottet för det svenska folkbiblioteket, anser att man måste anlägga ett 
s.k. aktörs- och strukturperspektiv för att förstå varför tiden först var mogen 
runt 1900. 

Att analysera folkbiblioteksutvecklingen ur ett aktörs- och strukturperspektiv 
Enligt Torstensson bör man använda två perspektiv när man analyserar 
grundandet av folkbibliotek. Först och främst tittar man på hur ett samhälle ser 
ut rent ekonomiskt, politiskt och socialt, det vill säga ett strukturperspektiv, 

                                                 
77 Nilsson, 2003, s. 166. 
78 Torstensson, 1996, s. 12. 
79 ibid., s. 21. 
80 Nilsson, 2003, s. 169. 
81 ibid. 
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men även vilka som agerar för folkbibliotek och varför, det vill säga ett 
aktörsperspektiv.82 Torstensson förklarar:  

Även om en viss ekonomisk, politisk och social utveckling kan skapa ett gynnsamt klimat 
för folkbibliotek, kan man ej förklara grundandet av dem enbart utifrån en analys av 
utvecklingen inom dessa områden. Det är människor som grundar folkbibliotek, och det 
gör det därför att de vill uppnå något med det. Med detta vill jag säga att människors 
avsiktliga handlande är en utgångspunkt för mig när jag skall studera någon slags 
utveckling i samhället.83

I Torstenssons analys av folkbiblioteksutvecklingen runt sekelskiftet 1900 
skulle samspelet mellan dessa perspektiv ha stor betydelse. Den svenska 
samhällsutvecklingen karaktäriseras av en mycket snabb industrialisering och 
ekonomisk utveckling under hela perioden 1890-1930, med undantag av i 
början av 1920-talet.84 Detta ledde till stora folkomflyttningar och starkt 
växande städer, med bland annat sociala problem som följd.  

Torstensson menar att folkbibliotekssatsningar kunde ses som ett sätt att 
angripa dessa problem. Ett exempel som redan noterats var initiativet till 
läsestugorna, som förespråkade mindre alkohol och ökad tillgång till bildning. 
Ett annat exempel är arbetarrörelsen som satsade mycket tidigt på egna 
bibliotek och annat bildningsarbete. Enligt Torstensson bör detta ses  

som en strategi, som strävade mot att arbetarna skulle bli respekterade i samhället och 
också kunna utnyttja det successivt ökade inflytande de lyckades erövra.85

Arbetarna bildade dessutom fackföreningar såväl som politiska föreningar, och 
man startade upp egna tidningar.86 Folkbibliotek kan därför ses som medel för 
förtryckta samhällsklasser att förbättra sin ställning i samhället.87  

Till sist hade framför allt Valfrid Palmgrens aktiva roll i 
folkbiblioteksutvecklingen stor betydelse, då hennes betänkande år 1911 
utformade förslaget till statliga insatser på biblioteksområdet år 1912. Enligt 
Torstenssons analys menas att aktörer är med och utformar strukturer samtidigt 
som de är påverkade av dem: 

                                                 
82 Torstensson, 2001, ”Att analysera folkbiblioteksutvecklingen: exemplet Sverige och några jämförelser 
med USA”, s. 149. 
83 ibid., s. 150. 
84 ibid., s. 151. 
85 Torstensson, 1996, s. 39. 
86 ibid., s. 40. 
87 Torstensson, 2001, s. 149. 
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När de agerar påverkar de samtidigt strukturerna. Vad ska folkbibliotek tjäna för 
ändamål? Dessa tankar påverkar folkbibliotekens vidare utveckling. Med förändrade 
samhällsförhållanden och hur aktörerna ser på hur de skall angripas förändras även 
tänkandet kring folkbibliotek. Detta förändrande tänkande påverkar sedan 
folkbibliotekens vidare utveckling. Hela tiden är det aktörer, begränsade av de rådande 
samhällsstrukturerna, som är med och påverkar strukturernas vidare utformning.88

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att folkbiblioteket skapades utifrån 
relationen mellan industrisamhällets förutsättningar och vissa betydelsefulla 
aktörer som drev utvecklingen framåt. En aspekt av moderniteten är just 
människornas strävande att få utforma sin framtid. Ett syfte med 
folkbiblioteket var att få bort arbetarna från pubarna, och istället erbjuda ökad 
tillgång till bildning. Man förespråkade dessutom demokrati, då alla 
samhällsklasser skulle vara lika värda.  

I motsats till modernitetens tankegångar menar många postmoderna 
teoretiker att dagens samhällsstruktur skapar en känsla av maktlöshet och 
passivitet hos människan. Denna uppsats ställer sig dock tveksam till denna 
teori. I enlighet med Torstensson menar jag utvecklingen i samhället beror på 
människans aktiva och avsiktliga handlande. Det är även den centrala 
utgångspunkten i Giddens’ struktureringsteori, som menar att människor har 
stora möjligheter att bidra till förändringar av samhället. Syftet med kommande 
undersökningskapitel är därför att visa hur aktörer avsiktligt driver 
biblioteksverksamheten framåt genom att agera utifrån rådande 
samhällsstruktur. 

 

 

 

                                                 
88 ibid., s. 164. 
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Undersökningskapitel 

Strukturperspektiv 
Demokrati och folkbildning är två nyckelbegrepp i den traditionella 
biblioteksverksamheten. Dessa begrepp var även grunden till skapandet av 
Unesco:s folkbiblioteksmanifest, som beskriver folkbiblioteket som ”en 
levande samhällskraft, en demokratisk institution för utbildning och ett folkets 
universitet”.89 Liknande budskap finner man i bibliotekslagen, som betonar att 
folkbiblioteket är till för alla medborgare, att biblioteket ska verka för att göra 
information, upplysning och utbildning tillgänglig, samt bestämmelser om 
avgiftsfria lån.90 Men i tider av snabb samhällsomvandling står folkbiblioteket 
idag inför stora utmaningar. Många av dessa faktorer innebär ett nytt sätt att 
tänka, som ifrågasätter flera av de traditionella värderingar, normer och 
standarder som tillkom under utvecklingen av det moderna folkbiblioteket. Det 
är därför relevant att undersöka närmare några av de globala faktorer som idag 
berör biblioteksverksamheten.  

Globala faktorer 

Ny teknologi 
Länge har biblioteket betraktats som en institution som fokuserar på en 
aktivitet, nämligen utlåning av böcker. Så är det inte längre. Enligt statistik 
över folkbibliotekens verksamhet 2003 minskade utlåningen av böcker vid 
landets folkbibliotek med 2,0 procent under det aktuella året, medan utlåningen 
av AV-material, dvs. talböcker, kassettböcker och cd-skivor ökade med 2,8 
procent.91 Det minskade antalet boklån förklaras utifrån faktorer som billig 

                                                 
89 Unescos folkbiblioteksmanifest, http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1544, (3 maj 2005). 
90 Bibliotekslag, 1996:1596, http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1543 , (3 maj 2005). 
91 Kulturrådet, 2003, Folkbiblioteken 2003. Kulturen i siffror 2004:2, 
http://www.kulturradet.se/ovfiles/folkbiblioteken_2003.pdf , (3 maj 2005), s. 8 f. 
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skönlitteratur i pocketform, minskad bokmoms, nedlagda biblioteksfilialer 
samt minskad uppsökande verksamhet.92  

Begreppet bibliotek har dessutom länge associerats till en fysisk plats. Idag 
talar man istället mycket om de digitala bibliotekens genombrott, då man till 
stor del tar hjälp av datorstödda system för lokalisering och sökning av 
information.93 Alltfler bibliotek har introducerat elektroniska tjänster som 
hemifrån kan nås via nätet 24 timmar om dygnet: e-böcker, dokument i fulltext, 
möjligheter att reservera och låna om material m.m. Under Internets 
introduktion hade folkbiblioteken stor betydelse med att tillgängliggöra den 
nya tekniken för grupper som annars har begränsad tillgång till en dator och 
Internetuppkoppling. Lars Höglund, som studerat förändringsprocesser på 
bibliotek, anser att detta behov har minskat idag, då alltfler är anslutna genom 
bredbandsuppkoppling. Enligt Höglunds analys är det istället mer aktuellt med 
rådgivning, utbildning och e-tjänster som är anpassade till olika gruppers 
behov, samt frågor om sekretess, etik och censur på nätet.94 Detta skulle 
innebära att biblioteken antar en mer pedagogisk roll än tidigare. Höglund 
påpekar även att informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har lett 
till en ökad aktivitet i utveckling av biblioteksverksamheten, exempelvis inom 
utbildning: 

En initial oro inför IT-utvecklingens konsekvenser har bytts i aktiv användning och nya 
tjänster. De upplevda problemen med allt fler studerande på folkbiblioteken har förbytts i 
en aktiv uppbyggnad av nya tjänster, studiebibliotekarier och studiecentra.95

I enlighet med Höglund menar jag att IKT representerar en mäktig 
förändringskraft. Oron har idag ersatts av möjligheter i att utveckla 
verksamheten utifrån den nya informationsteknologin. Men det finns ett 
problem med den nya förändringen: den kostar pengar. Det säger sig själv att 
om ett bibliotek ändrar sin referensservice från tryckta bibliografier och 
encyklopedier till elektroniska databaser, ökar kostanden avsevärt. Det kräver 
helt andra ekonomiska och personalmässiga resurser att utnyttja internationella 
databaser, uppdatera egna databaser och samtidigt hålla sig à jour med den 

                                                 
92 Höglund, Lars, 2004, ”Ändrade biblioteks- och informationsvanor”, s. 311. 
93 ibid., s. 310. 
94 ibid., s. 317. 
95 ibid., s. 317 f. 
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tekniska utvecklingen.96 Situationen börjar bli akut, då många bibliotek i landet 
hotas av stora nedskärningar. 

Begränsade ekonomiska resurser 
Folkbiblioteken är den största posten i de kommunala kulturutgifterna, då de är 
till 95 procent kommunalt finansierade.97 I början av 1990-talet drabbades 
biblioteken av den ekonomiska krisen i samhället, då man påbörjade en 
omfattande nedläggning av mindre filialer och indragning av bl.a. bokbussar.98 
Under 2003 lade man ner 25 filialbibliotek i Sverige, vilket är en stor ökning 
jämfört med de nio som försvann under 2002.99 Enligt Audunson innebär den 
begränsade ekonomin en ny och svår situation för biblioteken: 

Now libraries […] have to adapt to a situation they are not used to: New demands cannot 
any longer be satisfied through expansion, but have to be met by changing priorities or by 
increased productivity, getting more library-service out of every forint or krone.100

Prioritering är ett nyckelord på folkbiblioteken idag. Vissa bibliotek klarar 
ändå inte av ekonomin, utan tvingas till nedläggning. Denna negativa 
utveckling motverkar både bibliotekslagen och de traditionella värderingarna 
om demokrati, då man minskar tillgängligheten och främjandet av läsning och 
litteratur, information, upplysning och utbildning samt övrig kulturell 
verksamhet. Denna ekonomiska aspekt samspelar i allra högsta grad med den 
politiska, och tillsammans har de stor inverkan på biblioteksverksamheten och 
andra offentliga institutioner idag. 

Privata alternativ 
De senaste åren kan man notera viktiga förändringar inom politiken. Trots att 
Sverige styrs av det socialdemokratiska partiet, förespråkas allt oftare en 
ideologi som i grunden tillhör konservativa partier.101 Framför allt märks det 
inom den offentliga sektorn, som av kostnadseffektiva skäl ersätts allt mer av 
privata alternativ. Marknaden har på så vis blivit en central faktor i 

                                                 
96 Andersson, Marianne, & Skot-Hansen, Dorte, 1994, Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling, s. 
14. 
97 Nilsson, 2003, s. 177. 
98 ibid. 
99 Kulturrådet, 2003, Folkbiblioteken 2003. Kulturen i siffror 2004:2, 
http://www.kulturradet.se/ovfiles/folkbiblioteken_2003.pdf , (3 maj 2005), s. 12. 
100 Audunson, Ragnar, 1996, Change Processes in Public Libraries: a Comparative Project within an 
Institutionalist Perspective, s. 13. 
101 ibid. 
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samhällsutvecklingen. Ragnar Audunson, som studerat några av 
förändringsprocesserna på folkbibliotek, säger:  

The public sector is being reorganized in most developed countries. Ideas which are 
imported from the private sector, e.g. increased market-orientation, play a central role in 
the reorganizational efforts. These norms and standards might be percieved as being in 
conflict with the the norms and standards constituting public librarianship. In some way 
or another public librarians have to adapt to and cope with this reform.102  

Då folkbiblioteket är en offentlig institution och politiskt styrd organisation, 
påverkas verksamheten i allra högsta grad av dessa förändringar. I samband 
med att dagens politik förespråkar allt fler privata alternativ, som gynnar 
näringslivets vinstintresse, tvingas folkbiblioteken handla utifrån nya 
förutsättningar. Med auktoritet att genomföra privatiseringar och 
marknadsalternativ i den offentliga kulturverksamheten, börjar man nu se 
inverkan i form av instrumentellt tänkande, new public management och inslag 
av performativ styrning. Alistair Black, som studerat den engelska 
folkbiblioteksutvecklingen, noterar att bibliotekarier idag börjar dra fördel av 
den nya samhällsutvecklingen genom att benämna sin roll som manager.103 

Enligt Audunson kan denna utveckling ses som ett hot, framför allt mot den 
ursprungliga idén med folkbibliotek och dess värderingar: 

To the extent reforms imply new ways of thinking and new values (e.g. market.oriented 
values in organizations hitherto working according to other kind of values), reforms might 
be percieved as a threat to the mission, identity and meaning of an organization, the result 
being resistance and efforts to avoid reforms.104

I enlighet med Audunson, menar jag att ett för stort inflytande från den privata 
sektorn skulle få negativa konsekvenser. Ett exempel på ett sådant försök i 
Sverige genomfördes på 1990-talet, där förslag från politikerna lades om att 
biblioteket skulle ägna sig åt ”out-sourcing”, dvs. lägga ut biblioteket på 
entreprenad. Det skulle innebära att företag eller organisationer skulle ta över 
och med skattemedel från kommunen driva bibliotek som ett företag. Detta 
skulle bespara kommunerna utgifter. Men idén fick inget genomslag. Tanken 
med att driva ett bibliotek med vinst fungerade inte, och man insåg att det inte 

                                                 
102 ibid., s. 15. 
103 Black, Alistair, 2000, The Public Library in Britain 1914-2000, s. 150.  
104 Audunson, 1996, s. 9. 
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fanns några pengar att tjäna på att driva skattefinansierade bibliotek. Tanken 
finns dock kvar i vissa politiska kretsar, och är därför värd att ta upp.105  

Ett annat exempel som tyder på ett mer marknadsanpassat tänkande på 
folkbibliotek är debatten om att avgiftsbelägga vissa tjänster. Information är ett 
exempel som till stor del utgör bibliotekets verksamhet, men som i dagens 
kunskapssamhälle har blivit starkt förknippat med ekonomiska intressen. 
Greenhalgh, Landry och Worpole säger: 

As information becomes commodified and moves from the public sphere […] to market 
research undertaken, bought and sold by private companies, access may increasingly 
depend on financial resources. The traditional role of public library-in bying on behalf of 
the community that which individual members could not personally afford-may be more 
important than ever with regard to the information that people will need to keep in touch 
with political, social and economic trends.106  

Information som handelsvara innebär att tillgången kan bli starkt begränsad 
beroende på vilka ekonomiska resurser man har. Påföljden kan bli ett 
odemokratiskt samhälle, där personer som inte har råd mister sin rättighet till 
utbildning och kunskap. Greenhalgh, Landry och Worpole anser därför att 
demokrati fortfarande är den värdering som folkbiblioteket ska förespråka och 
värna om: 

The role of the library in providing information services is in large part to empower 
citizens, and by this means to help bridge the gap between the ”information rich” and 
“information poor.107  

Men att bidra till en allmän och fri informationstillgång är en stor utmaning för 
bibliotekens verksamhet, då man ständigt lever under hot om stora 
nedskärningar. 

Sammanfattning: Jag har försökt lyfta fram några av de centrala 
förändringsfaktorerna i dagens samhällsstruktur som berör folkbibliotekens 
verksamhet. Man kan konstatera att de ekonomiska och politiska aspekterna 
kontrasterar med flera av de traditionella värderingar som är starkt knutna till 
biblioteksverksamheten, t.ex. demokrati och folkbildning. Jag ska nu belysa 

                                                 
105 Ristarp, Jan & Andersson, Lars G, 2001, Mitt i byn! Om det moderna folkbibliotekets framväxt, s. 204 
f. 
106 Greenhalgh, Liz & Landry, Charles & Worpole, Ken, 1995, Libraries in a World of Cultural Change, 
s. 15. 
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hur det globala nätverket påverkar den lokala identiteten, genom att tydliggöra 
relationen mellan det globala och det lokala. 

 

Relationen mellan det globala och det lokala 
Globaliseringen har lett till att vissa traditionella sociala miljöer tvingats 
genomgå drastiska förändringar. Gränser har upplösts, och det uppstår flera 
samhällen som inte längre är lika beroende av tid eller rum, s.k. virtuella 
samhällen. Enligt Black pratar man inte längre om ett samhälle, utan om 
postmodernistisk pluralism.108   

Det finns flera positiva effekter med denna utveckling. Främst brukar man 
tala om hur det globala nätverket gör det möjligt att skapa eller upprätthålla 
relationer mellan människor som befinner sig på helt olika fysiska platser i 
världen. I cyberspace är det möjligt att skapa en mindre värld. Å andra sidan 
kan man problematisera den nya samhällsstrukturen. Det har redan diskuterats 
hur det postmodernistiska perspektivet talar om jagets fragmentering i dagens 
samhällsstruktur. Denna studie vill inte gå så långt, som att påstå en total 
upplöst identitet hos människan. Däremot är viktigt att förstå, att när samhället 
går igenom perioder med stora förändringar, ökar behovet av att behålla en 
slags kontinuitet och lokal identitet. Då folkbiblioteket är en lokal 
samhällsinstitution, är det nödvändigt att reflektera över hur verksamheten 
skulle kunna bidra till en lokal identitet. I kommande avsnitt görs därför en 
övergripande beskrivning av den lokala strukturen och de faktorer som 
identifierar Sandvikens kommun.  

Den lokala strukturen 

Sandvikens kommun 
Brukssamhället Sandviken har en djup tradition rotad i det moderna 
industrisamhället och arbetarklasskulturen. Från början bestod Sandvikens 
kommun av flera järnbruk.109 Järnbrukens expansion förutsatte goda 
kommunikationer och transportmöjligheter, vilket starkt bidrog till järnvägens 
genombrott under 1800-talet. Genom anläggandet av Sandvikens järnverk 
lades grunden till den moderna stålindustrin i Sverige. Industriorten växte 
                                                 
108 Black, 1997, s. 11. 
109 Sandvikens kommuns webbplats, under rubriken ”historia”, 
http://www.sandviken.se/kommun/omsandviken/historia.4.195dd5bf960ef47f87fff482.html, (3 maj 
2005). 
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snabbt till ett modernt samhälle, och idag omfattar Sandvikens kommun ett 
stort stycke av landskapet Gästrikland inklusive de tidigare landskommunerna 
Järbo, Ovansjö, Årsunda, Österfärnebo, Storviks köping samt Sandvikens stad. 
Gemensamt för hela området har framförallt varit järnets ekonomiska 
betydelse. Idag är all järnhantering i kommunen fortfarande koncentrerad till 
storföretaget Sandvik AB. I övrigt har kulturen och idrotten haft en stor 
betydelse för kommunens lokala identitet. 

Under de senaste åren har dock Sandvikens kommun erfarit stora 
förändringar i samhällsstrukturen. Långtgående automatisering och förbättrade 
tillverkningsmetoder där IT är grunden, leder till ett allt mindre behov av 
arbetskraft inom industrin.110 Den allmänna nedgången för sysselsättningen 
inom svenskt stål- och verkstadsindustri har påverkat antalet anställda på 
Sandvik AB, som kraftigt minskat de senaste åren även om det fortfarande är 
den största försörjningsfaktorn i stan. Drivkraften är en ständigt pågående 
rationalisering, som accelereras genom den nya informationstekniken. I takt 
med andra mindre industriorter i landet minskar befolkningen i Sandvikens 
kommun, och jämfört med för 30 år sedan har kommuninvånarna minskat med 
16 procent till dagens befolkning på 36 817 personer.111  I åldern 16–64 år är 
4,2 procent av kvinnorna och 4,4 procent av männen arbetslösa.112 I likhet med 
länet i övrigt anses Sandviken ha en väl hög arbetslöshet.113 Bristen på arbete, 
högre utbildning och nöje och kultur gör att många unga väljer att flytta 
därifrån.114

Värt att ta upp i sammanhanget är hur begreppet IT-kommun flitigt har 
börjat användas de senaste åren om Sandvikens kommun. Vid en närmare 
undersökning av begreppet uppgavs det från kommunens sida en förklaring om 
att begreppet är något man har använt sig av de senaste 3-4 åren, bland annat 
för att beskriva den satsning som kommunen gjort när det gäller IT-
användningen inom administration, men framförallt inom skolan när det gäller 

                                                 
110 Sandviken ser framåt: Vision 2015, Utvecklingsplan, Sandvikens kommun, 
http://www.sandviken.se/download/18.19e733e1009f37bc448000109/vision2015.pdf, (3 maj 2005), s. 5. 
111 ibid. 
112 Länsarbetsnämndens statistik för Gävleborgs län, 
http://www.ams.se/documents/LAN/Gavleborgs_lan/statistik/mars_2005.pdf, (3 maj 2005), s. 19. 
113 Budget 2005. Kommun- resurs- och investeringsplan för 2005 samt flerårsplan för 2006 och 2007, 
Sandvikens kommun, 
http://www.sandviken.se/download/18.198d9cf101ed7e030a8000128/Antagen%20budget%202005.pdf , 
(3 maj 2005), s. 1. 
114 Sandvikens kommun, 2004, Sandviken ser framåt: Vision 2015, 
http://www.sandviken.se/download/18.19e733e1009f37bc448000109/vision2015.pdf , (3 maj 2005), s. 7. 
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användning av IT inom undervisningen.115  Begreppet har används som ett sätt 
att marknadsföra kommunen som en utvecklingskommun, där IT har stor 
betydelse. Detta är kanske inte så förvånande. Alla kommuner söker idag efter 
den vinnande formeln som ska skapa välstånd och utveckling när man lämnar 
industrisamhället bakom sig. Men nog skulle man våga påstå, att även om 
stålindustrin inte hade minskat sin betydelse, hade kommunen utvecklat IT-
sektorn ändå precis som på många andra platser i landet. 

Politiskt sett har Sandvikens kommun dominerats av en stark 
socialdemokratisk tradition.116 Ända sedan år 1930 har det socialdemokratiska 
partiet innehaft ordförandeposten i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
Den egna majoriteten gick dock förlorad vid 1988 års val och 
socialdemokraterna har därefter styrt med stöd av centern, vänsterpartiet och 
miljöpartiet. I den framtagna framtidsplanen Sandviken ser framåt: Vision 
2015 har kommunpolitikerna nått en politisk enhet om fem prioriterade 
utvecklingsområden i kommunen: kommunikationer, attraktivt boende och 
livsmiljö, kunskapstillväxt, näringslivsutveckling samt demokrati och 
medborgardialog.117 Nyckelbegrepp som ska genomsyra alla utvecklingsprojekt 
under de fem huvudområdena är IT, jämställdhet, internationalisering och 
nätverk.118

Sammanfattningsvis kan man konstatera hur Sandviken, industriorten med 
starka rötter i det moderna samhället, idag ersatts av faktorer som tillhör den 
nya samhällsstrukturen. IT är framför allt det begrepp som ska bana väg för 
tillväxt, näringsliv och utbildning. Arvet från en arbetarklasskultur och det 
utpräglade kulturlivet präglar dock fortfarande staden, vilket bl.a. 
exemplifieras av verksamheten på Sandvikens folkbibliotek. 

Sandvikens Folkbibliotek 
På den statliga nivån är det bibliotekslagens bestämmelser som styr det 
allmänna biblioteksväsendet, medan det är kommunerna som ansvarar för 
folkbiblioteksverksamheten.119 I den politiska organisationen tillhör Sandvikens 
folkbibliotek Kultur- och fritidskontoret, vilket bildar en ledningsgrupp som 
består av sju enhetschefer (däribland bibliotekschefen) och en kultur- och 

                                                 
115 E-post i författarens ägo, Lars Flintberg, IT-strateg, Sandvikens kommun, till Maria Åsberg, (10 mars 
2005). 
116 E-post i författarens ägo, Jan S, Socialdemokraterna i Sandviken, till Maria Åsberg, (18 april 2005). 
117 Sandviken ser framåt: Vision 2015, Sandvikens kommun, 
http://www.sandviken.se/download/18.19e733e1009f37bc448000109/vision2015.pdf, s. 6. 
118 ibid. 
119 Bibliotekslag SFS 1996:1596, 7 §, http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1543, (3 maj 2005). 
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fritidschef. Kultur- och fritidskontoret vilar i sin tur under Kultur- och 
fritidsnämnden, som även ansvarar för kulturskola, museer, konsthall, 
föreningsbidrag, kulturhistoriska miljöer, idrott och föreningsliv samt 
övergripande ungdomsfrågor.120 Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och 
samordning av kommunens verksamheter, vilket innefattar det ekonomiska 
ansvaret för verksamheterna. Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ. Sandvikens folkbibliotek innehar den största posten i 
kulturbudgeten. I budgeten 2005 var kommunbidraget på 17 106 miljoner 
kronor, jämfört med den kommunala musikskolan som fick 10 037 miljoner 
kronor. Kommunbidraget till biblioteket har dock minskat de senaste åren, då 
kommunen tvingats till vissa ekonomiska reduceringar inom kultursektorn.121

Sandvikens folkbibliotek ligger inhyst i det centralt belägna Folkets Hus. 
Folkets Hus har alltid varit en viktig kulturell institution i Sverige som 
skapades av arbetarbefolkningen.122 Här samlade man alla de verksamheter 
som utvecklades inom arbetarrörelsen: föreningsmöten, bibliotek, 
föreläsningar, studiecirklar, amatörteatergrupper etc.123 På flera håll har den 
moderna samhällsomvandlingen brutit upp mycket av den traditionella 
verksamheten. I Sandviken har man ändå lyckas behålla mycket av denna, då 
Folkets Hus innefattar lokaler till Socialdemokraterna, fackföreningen metall, 
teater samt Kultur- och fritidskontoret.  

Sandvikens folkbibliotek består av två plan, där man utöver bokbeståndet 
har flera centrala avdelningar. Astrakan inspirationscentrum och mediatek är 
till för skolor, förskolor, föreningar m.m.124 Här lånar man ut böcker, 
videofilmer, talböcker, temalådor, språkljudband och UR:s videoprogram. Man 
biblioteksutrustar även skolornas inköp av media, och uppdaterar dessa i 
kommunens gemensamma datasystem BOOKIT. Astrakan är dessutom en 
resurs vid planering och genomförande av skolbiblioteken.  

Barn- och ungdomsavdelningen innehåller barn- och ungdomsböcker, men 
även andra medier som kassetter, CD-skivor med sagor och musik, 
diabildserier, videofilmer och CD-romspel. Det finns även datorer med spel. 
                                                 
120 Budget 2005, Sandvikens kommun,  
http://www.sandviken.se/download/18.198d9cf101ed7e030a8000128/Antagen%20budget%202005.pdf, 
s. 3. 
121 ibid., s. 2, 
http://www.sandviken.se/download/18.198d9cf101ed7e030a8000128/Antagen%20budget%202005.pdf , 
(3 maj 2005). 
122 Nilsson, 2003, s. 38. 
123 ibid., s. 39. 
124 Sandvikens folkbiblioteks webbplats, 
http://www.sandviken.se/kulturfritid/biblioteket.4.195dd5bf9174c73697fff1426.html , (3 maj 2005). 
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Musikavdelningen består av CD-skivor, barnkassetter, musikvideo, noter 
och musiklitteratur. Intill finns en hylla med video- och DVD-filmer. 
Tidningsavdelningen består av dagstidningar från Sverige och andra länder. 
Avdelningen är ansluten till entrén, där det även finns ett kafé. I bibliotekets 
ljushall finns ett stort antal tidskrifter. Biblioteket har ungefär 800 tidningar 
och tidskrifter.  

IT-torget består av datorer där man får surfa och söka information på 
Internet, skicka e-post och chatta. Studieverkstan är för dem som studerar inom 
en utbildning eller vill lära dig något på egen hand. Datorerna kan även 
användas för distansstuderande, som behöver ta del av en videoföreläsning 
eller använda sig av en IT-baserad utbildningsplattform. 

Den lokala samlingen består av två rum, Stig Sjödin-rummet och 
Gästrikeidrottens rum.125  Dessutom är Sandvikens konsumentrådgivning inhyst 
i biblioteket, och man kan även få studie- och yrkesvägledning från Aktivitets- 
och Vägledningscentrum som finns på plats några timmar i veckan. Till sist bör 
det även nämnas att sex filialer tillhör Sandvikens folkbibliotek. 

Sammanfattning: I ovanstående avsnitt har en s.k. strukturanalys gjorts. 
Med det menas att några av de centrala förändringsfaktorerna i 
samhällsstrukturen lyfts fram, samt en övergripande beskrivning av den lokala 
strukturen. Betydelsen av relationen mellan det globala och det lokala har 
också berörts. Men för att få en komplett bild av bibliotekets 
verksamhetsutveckling, måste man anlägga ett s.k. aktörsperspektiv. 

Aktörsperspektiv 
För att folkbiblioteket ska kunna fungera som lokal resurs, måste de som driver 
utvecklingen av verksamheten, dvs. bibliotekarierna, reflektera över både 
lokala och globala faktorer i samhällsstrukturen. En viktig del av 
utvecklingsarbetet är att lära sig förstå och agera i en värld som hela tiden 
förändras. Vilka behov finns det i kommunen? Vilka möjligheter finns det att 
utveckla verksamheten? Vilken identitet vill man skapa?  

Utvecklandet av en levande biblioteksverksamhet beror till största delen på 
hur bibliotekarier reflekterar och avsiktligt agerar utifrån rådande 
samhällsstruktur. Alla bibliotek har dock inte samma förutsättningar. Jag ska 
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nu belysa de reflektioner och de initiativ som man har på Sandvikens 
folkbibliotek. 

Förändringsprocessen 
Sandvikens folkbibliotek har de senaste åren levt under hot om stora 
nedskärningar, vilket har påverkat verksamheten genom två nedlagda filialer, 
indragen bokbuss, utökade arbetsuppgifter och diskussion av att dra in på 
tjänster. Samtidigt upplever man ökade krav på ny informationsteknologi och 
medieformer som innebär ökade kostnader för verksamheten. I samband med 
dessa utmaningar, beslutade man på biblioteket att se över sina tjänster och 
aktiviteter och pröva nya sätt att arbeta. Resultatet blev en omfattande 
förändringsprocess, som på ett bättre sätt skulle svara mot de behov som 
kommunens invånare har. 

Projekt vuxnas lärande 
Folkbiblioteken i regionen västra Gästrikland (huvud- och filialbiblioteken i 
Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner) har som en av sex regioner i 
landet fått stöd av Kulturrådet för att under tre år utveckla sin service till 
vuxenstuderande och vuxnas lärande.126 Projektet startade november 2002 och 
avslutas under hösten 2005. Målet är att dessa bibliotek ska utvecklas till 
studiecentra, med tillgång till studieplatser, IT-utrustning anpassad för 
distansstudier, tryckta och elektroniska tidskrifter och möjlighet till pedagogisk 
handledning. Biblioteken ska tillhandahålla en överblick av vilka resurser för 
vuxnas lärande som finns kommunalt, regionalt och nationellt. Det innebär 
aktiv samverkan med kommunernas övriga stöd för vuxnas lärande.  

Som ett stöd i utvecklingsarbetet, har man tagit fram en metodbok.127 I 
metodboken finner man lokala handlingsplaner för huvud- och filialbibliotek, 
samt formulerade mål som lokala arbetsgrupper ansvarar för. Här sammanställs 
även aktiviteter och åtgärder som görs för att pröva och utveckla arbetssätt. 
Syftet med metodboken är att kvalitetssäkra lärmiljön på samtliga bibliotek i 
regionen. Ett av områdena i utvecklingsarbetet av kvalitetssäkring är att 
biblioteket har den kompetens som krävs. Man har därför beslutat att 
genomföra en kompetensutvecklingsanalys. 

                                                 
126 Kulturrådet, under rubriken ”Vuxnas lärande”, http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1702, (3 maj 
2005). 
127 Metodbok: Vuxnas lärande, 
http://www.sandviken.se/download/18.118a770102b5fc9f4880003/Metodbok%202005.doc , (3 maj 
2005). 
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Kompetensutveckling 
Tillsammans med kommunbiblioteken i Hofors och Ockelbo har Sandvikens 
folkbibliotek erhållit medel från Europeiska socialfondens program för 
kompetensutveckling, Växtkraft Mål 3, för att genomföra kompetensutveckling 
i ett samlingsprojekt under två år med start 2005.128 Analysfasen är redan 
avslutad, vilket innebar en reflektion kring yrkesroll och personliga drivkrafter, 
och vilka behov av kompetensutveckling som finns för egen del och för 
organisationen i stort. Nästa steg är att prioritera kompetensutveckling inom 
vissa områden, där man planerat att genomföra följande insatser: skapa ett 
genomtänkt förhållningssätt och bemötande av olika användargrupper, en hög 
medvetenhet om biblioteksverksamhet och medieplanering, en väl utvecklad 
bibliotekspedagogik, kunskaper om ett reflekterande arbetssätt, där man arbetar 
med mål, verksamhetsplaner samt uppföljning och utvärdering, en hög 
datapedagogisk och datateknisk kompetens, kunskaper om konflikthantering 
m.m.129 Några av dessa utvecklingsinsatser är redan påbörjade, vilket kommer 
att belysas i följande avsnitt. 

Ämnesgrupper  
En stor del av förändringsarbetet bestod av en uppdelning av bibliotekets 
ämnesbestånd i fyra olika ansvarsgrupper för inköp, skyltning, gallring och 
medieplanering. I grupperna ingår både bibliotekarier och assistenter, vilket 
medförde att många fick nya arbetsuppgifter och ökat ansvar. I detta pågående 
arbete ingår även en kurs i medieplanering, som hela personalen deltar i. 

Kurs i medieplanering 
Hösten 2002 startade projektet BIN, Bibliotekssamverkan i Norrland, som 
beviljats bidrag från Statens kulturråd och Finansdepartementets medel för 
samverkan mellan kommuner och landsting med befolkningsminskning.130  
Som ett länsbibliotek i Norrland, deltar Sandvikens folkbibliotek i det tre år 
långa projektet, som syftar till att finna nya former för förbättrad 
kunskapsförsörjning i Norrlandslänen genom en fördjupad samverkan mellan 
lånecentral, länsbibliotek, högskolebibliotek och kommunbibliotek.131 Ett 
delprojekt är en fortbildningskurs i medieplanering.132 Syftet är att ge 

                                                 
128 ibid., s. 14. 
129 ibid. 
130 BIN, http://www.ylb.se/bin/, (3 maj 2005). 
131 BIN, http://www.ylb.se/bin/sammanfattning.pdf, , (3 maj 2005).  
132 ibid. 
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grundläggande kunskaper om medieplanering på folkbibliotek, och att öka 
kunskaperna om såväl det egna som det regionala mediebeståndet. Syftet är 
också att biblioteken ska bli mer självförsörjande och att fjärrlånen minskar.    

Utifrån strategier och metoder för medieurval, hoppas man på ett mer 
rationellt och effektivt inköpsarbete och en bättre integrering av nättjänster 
bland tryckta beståndet. I takt med stramare budget blir det mycket viktigt att 
skaffa sig kunskap om vilka medier man ska prioritera. En stor del av 
förändringarna på Sandvikens folkbibliotek är det utökade utbudet av e-böcker, 
e-tidskrifter, samt fler nättjänster och databaser. Exempel på nya nättjänster på 
Sandvikens folkbibliotek är tre databaser samt e-böcker som kan laddas ner 
hemifrån via E-biblioteket.133 En annan förändring är att man börjat köpa in 
talböcker i nya DAISY-formatet.134 Dessutom har mängden videofilmer, skivor 
och CD-ROM ökat mycket, och fr.o.m. 2005 började man köpa in mer DVD än 
VHS. Dessa förändringar är inte helt förvånande, utan överensstämmer helt 
med de resultat från Kulturrådets rapport som tidigare nämnts.  

KULDA Metodbibliotek 
KULDA, konsortiesamköp av nättjänster, startades som ett treårigt projekt 
2001 med avsikten att upphandla licensbelagda databaser för kommunala folk- 
och skolbibliotek.135 Projektet syftade till att höja kvaliteten på bibliotekens 
verksamhet genom att bredda utbudet och öka tillgängligheten till 
licensbelagda databaser och andra nättjänster. Idag är KULDA en etablerad 
verksamhet som drivs av Sveriges länsbibliotek gemensamt med stöd från 
Kulturrådet.136 Som ett nationellt samordningscentrum för inköp av nättjänster, 
bedriver man utbildningsverksamhet för folk- och skolbibliotek i hela landet.  

Sandvikens folkbibliotek ingår i KULDA Metodbibliotek. Konkret vill 
man bli bättre på att använda nättjänster, bl.a. genom interna utbildningar för 
personalen i databaser. 

InfoComp  
Då kraven på ny informationsteknologi ökar, ökar dessutom behovet att kunna 
lära ut hur man använder detta. På Sandvikens folkbibliotek har man en 
pedagog och en bibliotekarie som i par tillsammans utbildar sina kollegor i 
informationssökning och källkritik på Internet, samt genomgång av olika 

                                                 
133 E-biblioteket, http://www.btj.se/btjcgi/ebook/ewsearch_s.cgi?bib_id=2102 , (3 maj 2005). 
134 DAISY, http://www.tpb.se/verksamhet/daisy/, (3 maj 2005). 
135 KULDA, Rapport, under rubriken ”KULDA-utredning 1”, http://www.kulda.se (3 maj 2005). 
136 ibid., s. 5. 
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medier som informationskällor. Utifrån ett löpande schema är det tre grupper i 
gång samtidigt. Det genomförs fyra omgångar per år, vilket innebär tolv kurser 
per år. Totalt är sju bibliotekarier inblandade i utbildningen, varav en är 
skolbibliotekarie. Utifrån teori och praktik förs i gruppen samtal om hur 
Internet kan användas som pedagogiskt verktyg. Syftet är att reflektera, att få 
relatera kunskaperna till sin vardag och ta del av varandras erfarenheter. Målet 
är att höja informationskompetensen och öka samarbetet mellan pedagoger och 
bibliotekspersonal. 

Nya tjänster: Boka bibliotekarie och Fråga biblioteket 
I samband med det kraftigt ökade informationsflödet, ställer brukarna allt 
högre krav på service. Framför allt är det studenterna som har nya behov, vilket 
i omorganisationen har lett till helt nya tjänster. Boka bibliotekarie är en tjänst 
för mer omfattande frågor, och vänder sig främst till vuxenstuderande som vill 
ha stöd och vägledning vid uppgifter, uppsatsskrivning, projektarbete eller 
forskning.137 Distansstuderande har även möjligheten att få en egen 
kontaktbibliotekarie under studietiden. 

En annan ny elektronisk frågetjänst är att alla länets bibliotek ingår i det 
nationella nätverket Fråga biblioteket.138 Samarbetet mellan folk- och 
forskningsbibliotek på detta sätt innebär att även frågor som kräver 
specialkompetens kan få snabba svar, och att tillgängligheten av bibliotekens 
tjänster ökar.  

Reflektioner kring förändringar 
Genom att arbeta med studiecirklar, reflekterande möten och visionsgrupper 
har man blivit bättre på att reflektera över den egna praktiken, om varför man 
gör på ett visst sätt och på omvärldsbevakning. De ändrade mötesformerna har 
bidragit till ett mer dynamiskt arbete, då man diskuterar utifrån ett 
helhetsperspektiv.  

Även om initiativen till förändringar främst har kommit från 
bibliotekschefen, ser informanterna sig själva som delaktiga i 
förändringsarbetet. Informant A säger: ”Initiativet om förändring kommer från 
vår chef, men vi andra är ju med och driver olika frågor vi vill att vi ska satsa 
på. Vi i personalen har stor frihet att ta egna beslut”. Ibland sker dock större 
                                                 
137 Sandvikens folkbibliotek, under rubriken ”Boka bibliotekarie”, 
http://www.sandviken.se/kulturfritid/biblioteket/bokabibliotekarie.4.17c4779102f99986cf80001374.html 
(3 maj 2005). 
138 Fråga biblioteket, http://www.eref.se/se-admin/vrl_entry.asp?virtual_desk_id=43, (3 maj 2005). 
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förändringar, t.ex. nedläggning av filialer, vilket kommer högre upp från 
Kultur- och fritidsnämnden eller kommunstyrelsen. Generellt sätt ställer sig 
informanterna mycket positiva till förändringar. Informant B säger: ”Jag var 
nog själv ganska positiv till förändringarna. På det nya sättet blir många fler 
delaktiga och tvingas/får ta mera eget ansvar.” Informant E tillägger: ”Att leva 
i förändring är ett måste på dagens arbetsmarknad. Ett bibliotek blir oerhört 
snabbt obsolet om det inte följer utvecklingen, i synnerhet den tekniska”.  

Genom att alla informanter ställer sig positiva till förändringar, underlättas 
förändringsarbetet mycket. Informant B säger: ”Det blev nog enklare att 
genomföra i samband med två pensionsavgångar under 2004, vilket nog 
underlättar att bryta upp invanda mönster och traditioner.” Informant D håller 
med: ”jag kan tänka mig att det är svårare när man jobbat i många år att 
acceptera förändringar.”. De flesta av informanterna är relativt nyanställda på 
biblioteket: fyra stycken har endast haft anställning under fyra år, en i sex år 
och den som har haft längst anställning har arbetat där i åtta år. Informanterna 
upplever däremot en attitydskillnad i förändringsarbetet mellan 
bibliotekarierna och assistenterna. Informant B säger: ”Eventuellt fanns det lite 
mer skepsis bland flera av assistenterna, mycket kanske beroende på en 
osäkerhet om vad det hela skulle innebära för dem”. Detta resonemang kan 
dock inte utvecklas, då studien är begränsad till bibliotekariernas reflektioner, 
inte assistenternas. 

Det som upplevs som ett hinder i förändringsarbetet är framför allt brist på 
tid. Informant B säger: ”Personligen kommer det att innebära väldigt mycket 
mer jobb […] Jag känner mig ofta stressad eftersom tiden aldrig räcker till”. 
Informant C håller med: ”På det stora hela är jag positiv till förändringar. 
Ibland har det hänt mycket på kort tid och då kan det kännas lite pressat med 
alla möten”. Även Informant D framhåller tid som ett problem: ”I införandet av 
arbetsgrupperna har det varit lite gnäll. Det är alltid svårt att förändra när alla 
känner att de har fullt upp i alla fall. Då blir det som förändringen läggs 
ovanpå. Det tar tid innan det ’rinner ner’ och blir en del av arbetet”. Informant 
D fortsätter: ”Inget tas bort, och basverksamheten måste fungera”. Bristen på 
tid medför alltså en svårighet att finna en balans mellan förändringar och 
basverksamhet, trots att det finns en positiv inställning till förändringar. 
Informant D säger: ”Samarbetsvilja finns, men det tar tid innan det händer 
något. Vardagen tar över”.  

Men trots att tiden är ett problem, försöker man finna nya lösningar. 
Informant A säger: ”Tid är ett problem, men man kan oftast finna en lösning 
genom att föra en diskussion kring vad man kan ta bort. Genom att se över 
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organisationen kan man hitta tid.” Informant C håller med: ”Man måste vara 
flexibel. Man kan hitta tid, men bara om viljan finns.”  

Den ökade satsningen på media och nättjänster ses som en naturlig och 
nödvändig del i samhällsutvecklingen. Informant F säger: ”Den ökade 
satsningen på ny informationsteknologi kan bidra till nya möjligheter. Den 
löser upp geografiska gränser och samarbetar utifrån olika kompetenser över 
hela Gävleborgs län. Med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen kan man även 
skapa en gemensam bibliotekskatalog över hela länet med ett gemensamt 
lånekort.” I samband med en gemensam katalog spår man även ett större 
samarbete mellan folkbibliotek och högskola.  

Trots nedskärningar har det inte varit några diskussioner om 
avgiftsbeläggning, förutom att man tar betalt för vissa tjänster som exempelvis 
uthyrning av vuxenvideo. Man värnar om gratisprincipen, där besökarna inte 
behandlas som kunder utan som delaktiga i ett demokratiskt samhälle. Man 
arbetar t.ex. aktivt för att finna gratis databaser. Informant E säger: ”I media är 
nättjänster en vital del, just på grund av sin potential att nå många. Själv börjar 
jag mer och mer ifrågasätta om vi enbart ska gå i KULDA:s ledband – vad är 
det vi marknadsför egentligen när vi ska puffa för alla betaltjänster? Jag ser det 
som en viktig uppgift att hela tiden leta efter gratis alternativ.” Förutom att 
alltfler vetenskapliga tidskrifter börjar finnas tillgängliga i fulltext via Internet, 
finns en gratis tidskriftsdatabas, DOAJ (Directory of Open Access Journals), 
tillgänglig på biblioteket. ”Open access” är ett tema i tiden, när det i landets 
kommuner råder höga krav på besparingar.  

Men trots samverkan och kreativa lösningar på begränsade ekonomiska 
resurser, tvingas man ändå prioritera. På Sandvikens folkbibliotek har man 
visionen av att profilera sig som studiecentra. Detta får konsekvenser, bl.a. 
genom att kulturdelen med utställningsverksamhet, skönlitteratur, inköp av 
undervisningsfilm, samt programverksamhet får stå åt sidan. Informant C ser 
detta som en trend: ”Balansen mellan den traditionella kulturverksamheten och 
den stora satsningen på nättjänster kan liknas vid en pendel. Just nu får 
skönlitteraturen stå tillbaka, men detta svänger förmodligen om ett tag.” En 
viss kluvenhet märks dock hos personalen, då man i framtiden vill fungera som 
mötesplats både för kultur och utbildning. Informant D säger: ”Folkbiblioteket 
ska vara en mötesplats för alla, samtidigt som vi ska stimulera till studier, ökad 
kunskap och lustläsning.” Informant E håller med: ”Biblioteket behöver dels 
stå med ett ben i traditionen, dels med ett stadigt förankrat i förändring”.  

Sammanfattningsvis verkar den största utmaningen inför framtiden bestå i 
att finna en balans mellan basverksamheten och förändringsarbetet. I nästa 
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avsnitt diskuteras en annan viktig aspekt i utvecklingsarbetet, nämligen 
bibliotekets samverkan med lokala aktörer. 

Bibliotekets samverkan med lokala aktörer 
I avsnittet ”Relationen mellan det lokala och det globala”, påpekades det hur 
behovet av att behålla en slags kontinuitet och lokal identitet ökade när 
samhället genomgår stora förändringar. Enligt Ronald B. McCabe, som 
studerat den amerikanska folkbiblioteksverksamheten, kan folkbiblioteket 
bidra till att skapa en lokal identitet på flera olika sätt: 

Public libraries can help to foster community identity by offering materials, services, and 
programs related to the history, natural enviroment, economics, goverment, organizations 
and social structures, culture and the arts, and any other characteristics that define the 
community.139

På Sandvikens folkbibliotek bejakar man den lokala identiteten bl.a. genom 
lokala samlingar. Det ena är Stig Sjödin-rummet, som innefattar Stig Sjödins 
samlade verk och andra Gästrikeförfattare. Där finner man även lokalhistoria 
från Gästrikland och om Järnriket, samt utställning från Länsmuseet. Det andra 
rummet är Gästrikeidrottens rum, med prissamling, urklipp, bilder och 
litteratur. Dessutom anordnar man släktforskning, utställningar med lokala 
konstnärer och författarträffar med lokala författare. 

Men enligt Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen, som studerat den 
lokala biblioteksverksamheten i Danmark, handlar den lokala förankringen inte 
så mycket om att biblioteket förmedlar lokalområdets historia, utan mer om hur 
biblioteket ingår i vardagslivet.140 Istället anser de att samverkan är nyckelordet 
för den lokala identiteten. I följande avsnitt undersöks därför de lokala aktörer 
som Sandvikens folkbibliotek samverkar med.  

Politiker 
Under de senaste tio åren har man tvingas till vissa reduceringar inom kultur- 
och fritidssektorn i Sandvikens kommun, vilket framförallt märks i det 
minskade kommunbidraget till biblioteket. Det krävs ett ständigt engagemang 
hos personalen för att kämpa mot nedskärningar. Ett exempel var i samband 
med två pensionsavgångar, där politikerna föreslog att dra in dessa tjänster. 

                                                 
139 McCabe, Ronald B., 2001, Civic librarianship. Renewing the Social Mission of the Public Library, s. 
114. 
140 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper, 2000, Gør biblioteket en forskel?, s. 31. 
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Biblioteket motarbetade dock detta förslag aktivt, vilket resulterade i att man 
fick behålla tjänsterna. Däremot tvingades man acceptera nedläggning av två 
filialer i kommunen. Informant F säger: ”Kulturpolitiken hade en mer central 
roll tidigare. Brist på kunskap om bibliotekets verksamhet kan ses som en 
orsak till detta. Politikerna är för outbildade.” 

Samarbetet med de lokala politikerna är informanterna ganska omedvetna 
om, då det främst är bibliotekschefen som sköter den dialogen. Däremot 
påpekar flera av informanterna att man har god kontakt med Kultur- och 
fritidsnämnden, som oftast stödjer de förslag som kommer från biblioteket. 
Informanterna upplever ofta ett begränsat intresse hos politikerna, och de anses 
inte vara tillräckligt aktiva i frågor som rör biblioteksverksamheten. Enligt 
François Matarasso är politikers bristande intresse för biblioteket inget 
ovanligt:  

Generally speaking, political support for libraries is hardly enthusiastic: many local 
politicians give the impression of seeing the system as the cultural and educational 
equivalent of the drains-important, and requiring investment, but not exactly attractive to 
be involved with.141

På så vis kan man säga att det är bibliotekariernas egna initiativ som styr 
verksamheten, men begränsas utifrån den ekonomiska ramen som politikerna 
bestämt. I enhet med Matarasso anser jag att dock att det är nödvändigt att 
väcka politikernas intresse för verksamheten. Annars finns en stor risk att 
folkbibliotekets potential att verka som lokal resurs blir osynlig, och inte 
räknas som en värdefull samverkanspartner. Detta minskar även potentialen till 
ökat kommunbidrag. Marknadsföring av resurser och samverkan inom olika 
politiska områden är på så vis av högsta prioritet för biblioteket.  

Skola 
Som tidigare framgått har biblioteket ett väl utvecklat samarbete med skolan, 
vilket även inkluderar studieförbund, studievägledare och Komvux-rektorer. 
Bibliotekets avdelning Astrakan lobbar mycket för att få alla skolor att införa 
skolbibliotek, och inom projektet InfoComp utbildar pedagoger och 
bibliotekarier parvis kommunens lärare i informationssökning och källkritik. 
Man arbetar dessutom aktivt i nätverk med personalen på det lokala 
Lärcentrum, där man betonar det flexibla lärandet genom högskoleutbildningar 
på distans.  
                                                 
141 Matarasso, 1998, s. 45. 
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Som tidigare påpekats, har folkbiblioteket i samband med den nya tekniken 
under senare år fått en starkare anknytning till utbildning. Detta innebär att 
behovet av flexibelt lärande och av vidareutbildning ökar. Kerslake and 
Kinnell säger: 

Adults’ increased need to update or extend skills on a continual basis has been caused 
partly by the increased pace of technological change and also by widespread social 
changes, which means that unemployment and career changes are more widely 
experienced and expected.142

Som tidigare nämnts har industrin i Sandviken till stor del ersatts av 
automatisering och högre kompetens av IT. Det flexibla lärandet är på så vis en 
stor möjlighet för de invånare som bott länge i Sandviken, som kanske har 
skaffat familj och vill vidareutbilda sig utan att flytta till en större stad. Om 
samarbetet med högskoleutbildningar på distans skulle innebära en minskad 
arbetslöshet och få kommunens invånare att stanna kvar, är denna samverkan 
mycket betydelsefull för kommunen.  

Lokala föreningar 
Väldigt många föreningar söker sig aktivt till biblioteket, då man anser att det 
är ett populärt ställe att vara på och att samarbeta med. Från bibliotekets sida 
upplevs samarbetet som mycket positivt, då man kan ha stor 
programverksamhet, trots minimal budget. Samarbetet med dramapedagoger 
från Västerbergs Folkhögskola och Sandvikens teaterförening erbjuder stor 
barnverksamhet på biblioteket. Generellt sett finns det önskemål om ytterligare 
samarbete med t.ex. konsthallen och Kulturskolan. Men på biblioteket ser man 
även vissa hinder som motverkar samverkan:  

Möjligheter till samverkan försvåras av att många aktörer inom vuxenutbildning och 
vuxnas lärande är ekonomiskt trängda, vilket lätt leder till att man sluter verksamheten 
snarare än öppnar sig för nya arbetsformer. Ytterligare motstånd finns i den 
organisationsstruktur kommunerna bygger verksamheten kring, med kortsiktiga 
ekonomiska hänsynstaganden, som snarare motarbetar än underlättar flexibla, mindre 
konventionella arbetsformer mellan olika aktörer.143

                                                 
142 Kerslake, Evelyn & Kinnell, Margaret, 1998b, s. 7.  
143 Vuxnas lärande, delrapport för projektår 2, under rubriken ”Kort analys av projektår 2”, 
http://www.sandviken.se/download/18.17456bc100cdd21a4780001190/Delrapport2004.pdf, (3 maj 
2005), s. 3. 
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Som medveten strategi har man därför valt att söka samarbeten med aktörer 
som ser nödvändigheten i att samverka om och med resurser.144 I framtiden tror 
informanterna dock att biblioteket kommer att utveckla den lokala samverkan 
ytterligare. Informant A säger: ”Jag tror biblioteket har mer formell samverkan 
med olika aktörer, t.ex. skola, lärcentrum, arbetsförmedling, vuxenutbildning, 
konsthall, Kulturskolan, IT-tekniker, kommunens informationsavdelning, 
elevråd, studieförbund och intresseorganisationer. Jag ser även potential för en 
skaparverkstad med IT, kulturellt skapande, och språkkurser i samarbete med 
studieförbunden.”  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att bibliotekets samverkan med 
skolan är mycket väl utvecklad. Samverkan med lokala föreningar har 
dessutom visat sig vara mycket kostnadseffektiv. Däremot bör man utveckla 
sin potential att verka inom kommunens olika politiska områden, för att väcka 
politikernas intresse för bibliotekets värdefulla resurser. Bibliotekets och 
kommunens viktiga samverkan betonas även av Kulturrådet, som har tagit fram 
vissa rekommendationer där gemensam planering bedöms som särskilt 
angelägen. 

Kulturrådets rekommendationer för samverkan 
I samband med att riksdagen förra året beslutade att bibliotekslagen skulle 
utökas, har Kulturrådet i ett brev till samtliga kommuner och landsting pekat 
på tre områden där gemensam planering bedöms som särskilt angelägen, 
nämligen funktionshindrades tillgång till kultur, barns tillgång till litteratur 
samt integration och kulturell mångfald.145 Då kompetensutvecklingen på 
Sandvikens folkbibliotek syftar till att fördjupa kunskaperna om bemötande av 
olika användargrupper, är det högst relevant att undersöka vad biblioteket idag 
gör för de tre nämnda grupperna. 

Funktionshindrade 
Människor med handikapp är ofta marginaliserade i samhället. Riksdagens 
antagna mål för handikappolitiken säger bland annat att samhället ska utformas 
så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i 
samhällslivet.146 På Sandvikens folkbibliotek har man, som ett led i 

                                                 
144 Vuxnas lärande, delrapport för projektår 1, under rubriken ”Kort analys av projektår 1, 
http://www.sandviken.se/download/18.195dd5bf960ef47f87fff4370/Delrapport2003.pdf, (3 maj 2005), s. 
3.  
145 Kulturrådet, http://www.kulturradet.se/ovfiles/Bibliotekslagen_brev.pdf, (3 maj 2005). 
146 ibid. (3 maj 2005). 
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kvalitetssäkring av miljön, påbörjat ett utvecklingsarbete för att öka 
tillgängligheten för funktionshindrade. Med stöd från Kulturrådet genomförde 
biblioteket nyligen en inventering av tillgängligheten med hjälp av en arkitekt. 
Genom dennes synpunkter åtgärdades framförallt införskaffande av ett nytt 
hyllsystem, t.ex. den s.k. ”äppelhyllan” som riktar sig till barn och ungdomar 
med funktionshinder. Informant D säger: ”det var ett jättearbete, men det blev 
väldigt bra”. I övrigt finns en lättläst avdelning med lättlästa böcker och 
kassettband för den som har lässvårigheter och talböcker finns för den som har 
svårt att läsa böcker med tryckt text. Dessutom finns tjänsten Boken kommer, 
som riktar sig till den som p.g.a. sjukdom eller handikapp inte kan komma till 
biblioteket.  

Barns tillgång till litteratur 
Tillsammans med skola och förskola är biblioteket en viktig resurs för läsande 
och språkutveckling. Kulturrådet efterlyser mer samverkan mellan bibliotek, 
skola eller andra intressenter. Informanterna sätter detta område som hög 
prioritet, och som tidigare nämnts är samverkan mellan biblioteket och skolan 
väl utvecklat. Astrakan jobbar hårt med litteraturförsörjningen till skolor och 
förskolor, och lobbar mycket för utveckling av skolbiblioteket. Informant A 
efterlyser dock ytterligare fokus på de mindre barnen. Idag består 
programverksamheten för mindre barn av musik, drama, berättelser med 
dramapedagogelever från Västerbergs folkhögskola. 

Integration och kulturell mångfald 
De senaste årtiondena har det skett förändringar i befolkningsstrukturen, då 
Sverige och andra länder fått ett ökat antal människor från andra delar av 
världen. Kulturrådet menar att bibliotekets roll är att erbjuda personer med 
olika kulturell bakgrund litteratur och andra medier, information om det 
svenska samhället, men också möjligheter till kontakt med ursprungslandet. I 
Sandviken har en stor generation av grupper från Iran och Irak vuxit upp, och 
på biblioteket ser man dem som flitiga besökare. Ibland kommer lokala 
minoritetsgrupper med önskemål om inköp av främst dagstidningar på deras 
språk, eller barnböcker på flera språk, vilket man ofta tillgodoser. Kontakt med 
ursprungslandet sker genom Internetuppkopplade datorer, vilka används 
mycket.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att biblioteket tillgodoser dessa 
användargrupper väl, bl.a. genom utvecklingsstöd från Kulturrådet. 
Informanterna upplever att man generellt sett får god feedback från brukarna. 
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Däremot har ingen användarundersökning gjorts, något som skulle kunna 
tillgodose behoven ännu mer.  

I följande avsnitt kommer biblioteket som lokal resurs att utvecklas 
ytterligare, då jag belyser informanternas reflektioner om att agera inom 
kommunens utvecklingsområden. Tidigare nämndes hur politikernas intresse 
över biblioteksverksamheten är mycket begränsat. Biblioteket måste därför bli 
bättre på att synas i de politiska områden som man har potential att verka inom, 
och på så vis kunna öka intresset för bibliotekets resurser. 

Sandviken ser framåt: Vision 2015 
Enligt skriften Biblioteken och tillväxten (2004) har kommunbiblioteken stora 
möjligheter att agera och samverka inom flera politiska områden i kommunen.  
I Sandvikens kommun har man i utvecklingsplanen Sandvikens ser framåt: 
Vision 2015 nått en politisk enhet om fem prioriterade huvudområden för 
utveckling: kommunikationer, attraktivt boende och livsmiljö, 
kunskapstillväxt, näringslivsutveckling samt demokrati och 
medborgardialog.147 Hur skulle ett samarbete mellan dessa utvecklingsområden 
och folkbiblioteket kunna operationaliseras?  

En av frågorna i intervjun innebar att informanterna fick rangordna de fem 
områdena i en skala 1-5, där 1 var högsta prioritet för biblioteket att samverka 
inom. Generellt kan man säga att informanterna var mycket eniga. Alla var helt 
överens att biblioteket är en självklar resurs inom området demokrati och 
medborgardialog. Folkbiblioteket har en djup tradition av demokrati, vilket 
fortfarande anses av informanterna är en viktig del av bibliotekets verksamhet. 
Som offentligt rum och neutral arena har folkbiblioteket stor potential att 
samverka med kommunen, då de politiska partierna efterlyser mer tillgänglig 
och öppnare dialog mellan kommuninvånarna och de förtroendevalda: 

Partierna söker nya former och arenor för dialog med kommunmedlemmarna för att skapa 
ett lokalt engagemang och delaktighet. […] Detta kan ske […] i berikande och kreativa 
miljöer där människor med olika bakgrund och erfarenhet, ålder, kön och etnisk 
tillhörighet inbjuds att delta i utvecklingen av de för kommunen gemensamma 
angelägenheterna.148

                                                 
147 Sandvikens kommun, Sandviken ser framåt: Vision 2015, 
http://www.sandviken.se/download/18.19e733e1009f37bc448000109/vision2015.pdf, s. 6. 
148 ibid., s. 4. 
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Informanterna prioriterar även området kunskapstillväxt som viktigt område att 
samverka inom. Idag samverkar främst näringsliv och högskola inom detta 
område:  

Kommunens och högskolans roll i detta är att anordna utbildningar som underlättar och 
stödjer företagens kompetensförsörjning. Satsningar på att höja utbildningsnivån är 
kanske den mest betydelsefulla insatsen för att främja god tillväxt.149

Sandvikens folkbibliotek har även här stor potential att medverka inom ett 
sådant samarbete, då man satsat mycket på utbildning, t.ex. Projekt Vuxnas 
lärande, InfoComp, samt de nya tjänsterna Boka bibliotekarie och Fråga 
biblioteket. IT är en självklar del av lärandet, men informant A menar att det 
finns ett problem då ”kommunens IT är mer tekniskt inriktad än 
användarbaserad.” 

På tredje plats i prioriteringen är man något oeniga. Fyra av informanterna 
svarade näringslivsutveckling. Inom detta område vill kommunen satsa på nya 
företag, för att motverka de senaste årens befolkningsminskning och 
arbetslöshet. Man ser framför allt stor potential i Sandbacka Park, där både små 
och stora företag, utbildningar och forsknings- och utvecklingsinriktade 
organisationer, skapar en kreativ miljö för utveckling av framtidens tjänster 
och produkter.150 Detta skapar en möjlighet för företagsservice, som man bl.a. 
har utvecklat på Malmö stadsbibliotek.151 Genom lokal omvärldsbevakning 
noterade man på Malmö stadsbibliotek nämligen det stora antalet 
nyföretagande med akuta informationsbehov och mycket små resurser. Man 
bestämde sig för att fortbilda sin personal, komplettera sitt medieutbud, tryckte 
broschyrer och spred information genom nyföretagarnas egna nätverk. 
Företagsservice är en prioriterad del inom basverksamheten. All 
informationsservice till de nya brukarna är gratis, men bygger på deras egen 
mycket aktiva medverkan. Biblioteket ger även kurser i näringslivsinformation, 
där samarbetspartnern är kommunens näringslivskontor. Sandvikens 
folkbibliotek har inte gjort några direkta satsningar inom detta område, förutom 
att man genomfört två historiska kaféer om Sandvikens kommun. Här skulle 
biblioteket kunna undersöka möjligheten och intresset hos nyetablerade 
företag. 

                                                 
149 ibid., s. 7. 
150 ibid., s. 4. 
151 Biblioteken och tillväxten, 2004, BTJ m.fl. 
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De andra två informanterna svarar attraktivt boende och livsmiljö som 
tredje prioritering. Biblioteket har ett centralt läge i staden och generösa 
öppettider. Man erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter, samt tillgång till 
offentlig service. Det är en populär mötesplats med kafé som skapar nya 
relationer mellan olika samhällsgrupper i varierande åldrar. Samtidigt bidrar 
man även till en lokal identitet, bl.a. med sina lokala samlingar och samarbete 
med lokala aktörer. Informant D uttrycker dessutom en önskan att utöka 
filialerna för att komma närmare folk: ”Biblioteket har en stor funktion som 
social mötesplats och offentligt vardagsrum. Fler småbibliotek behövs som en 
länk i mindre samhällen, som en servicestation med generösa öppettider”.  

Slutligen var alla informanterna överens om att kommunikationer var det 
enda området man inte såg någon potential för biblioteket att aktivt verka 
inom. Men även om det finns en vilja att samverka med resten av kommunens 
utvecklingsområden, finns det vissa svårigheter. Informant A säger: 
”Biblioteket präglas av en kulturstämpel vilket gör det svårt att jobba över 
gränserna inom kommunen”. Den traditionella kulturverksamheten lever alltså 
fortfarande kvar i bilden av ett folkbibliotek. Informant A tror att detta till viss 
del beror på att bibliotekets placering i den kommunala hierarkin ligger under 
Kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att biblioteket har stor potential 
att verka inom de flesta av de politiska områdena. Man kan t.o.m. påstå att 
biblioteket redan agerar inom vissa.  Problemet verkar dock vara att alla 
positiva resultat av de satsningar man gör, inte synliggörs tillräckligt. Ett 
område man dessutom skulle kunna undersöka närmare är företagsservice. 
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Slutanalys: folkbiblioteket som lokal resurs 

Sandvikens folkbibliotek har de senaste åren levt under hot om stora 
nedskärningar, samtidigt som man upplever ökade krav på ny 
informationsteknologi och medieformer. Till följd av denna utveckling beslöt 
man att se över sina tjänster och aktiviteter, och pröva nya sätt att arbeta. 
Resultatet blev en omfattande förändringsprocess, som på ett mer effektivt sätt 
skulle svara mot brukarnas behov. 

Jag angrep undersökningen från två perspektiv: dels ett strukturperspektiv, 
som lyfter fram vikten och betydelsen av existerande samhällsförändringar, 
samt ett aktörsperspektiv, som undersöker bibliotekariernas reflektioner och 
avsiktliga handlande utifrån dessa förändringsfaktorer. Det visade sig framför 
allt vara tre förändringsfaktorer som berörde folkbiblioteket: ny teknologi, 
mindre ekonomi och en politik som förespråkar allt mer privata alternativ. Mitt 
syfte var att undersöka hur bibliotekarier bemöter och hanterar dessa 
förändringar. Finns det en ambition att utveckla verksamheten utifrån både 
globala och lokala förutsättningar, trots bristande resurser gällande tid, pengar 
och personal? Resultatet av studien blev att bibliotekarien är en reflexiv och 
avsiktligt agerande människa, då man utifrån rådande samhällstruktur förändrat 
sitt sätt att arbeta. Denna förändringsprocess kan sammanfattas i fem punkter, 
som visat sig vara framgångsrika för verksamheten: 

• Reflektion. Genom att reflektera över både lokala och globala strukturer, 
skapar man klara visioner för hur man vill utveckla verksamheten. Detta är 
ett mycket effektivt sätt att identifiera de behov man behöver prioritera. Det 
kan göras både i grupp och individuellt, beroende på situationen. Det 
viktiga är dock att man lägger upp en strategi för hur man ska kunna uppnå 
målen. Slutligen ska även en utvärdering göras. 

• Flexibilitet och kreativitet. Nya utmaningar ställer höga krav på flexibilitet 
och kreativitet. Man måste vara öppen för nya arbetssätt och hitta lösningar 
när tid, pengar och personal inte räcker till.  
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• Projektarbete. Det statliga utvecklingsbidraget har spelat en viktig roll för 
folkbiblioteken, och möjliggjort förändringar som annars inte hade kommit 
till stånd. Projektarbete utvecklar verksamheten och tillåter den att 
experimentera. Det aktiverar både bibliotekarier och assistenter, vilket kan 
vara mycket utvecklande. Samtidigt måste man vara medveten om att 
projektarbete kan vara mycket tidskrävande, då man måste formulera en 
ansökan med en genomtänkt strategi och mål med projektet. 

• Samverkan. Då marknaden idag har fått en mer central roll, förespråkas allt 
mer privata alternativ. Som offentlig, demokratisk institution måste 
folkbiblioteken motverka inflytande från den privata sektorn. Ett exempel 
är att samverka med andra lokala aktörer istället för att framkalla 
konkurrens. Ett aktivt deltagande i det lokala nätverket är ett mycket 
kostnadseffektivt sätt att förbättra servicen. Samverkan är dessutom ett 
bidrag till att hålla samman den lokala identiteten. Dessutom synliggörs 
bibliotekets resurser mycket mer än om man skulle isolera sig från resten 
av det lokala samhället. 

• Synlighet. Fortfarande betraktas folkbiblioteken som en institution som 
fokuserar på utlåning av böcker. De digitala bibliotekens genombrott har 
dock medfört många möjligheter att utveckla verksamheten, bl.a. att arbeta 
med rådgivning, utbildning och e-tjänster som är anpassade till olika 
gruppers behov. Dessa resurser måste synliggöras och marknadsföras 
betydligt mer, framför allt för politikerna som idag har ett alldeles för 
begränsat intresse av biblioteksverksamheten. I dagens samhällstruktur 
krävs allt bättre motiveringar för att hävda biblioteken i konkurrensen om 
de ekonomiska resurserna. 

Dessa faktorer överensstämmer till stor del med annan forskning inom samma 
område. Folkbiblioteket ur ett sociokulturellt perspektiv visade sig dock vara 
ett relativt outforskat ämne inom den svenska B&I-disciplinen, vilket innebär 
att resultatet till största delen måste ställas mot utländsk forskning. Även om 
den sociala aspekten fortfarande är väldigt tongivande inom den anglosaxiska 
forskningen, kan man se vissa likheter mellan dessa studier och denna. Jag 
tänker främst på Matarassos studie av brittiska projektarbeten, där faktorerna 
bakom framgångsrika projekt i stort överensstämmer med denna studies 
resultat.152  
                                                 
152 Matarasso, François, 1998, s. 43 f. 
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I Anderssons och Skot-Hansens studie konstaterar man att varje 
folkbibliotek kan fungera som lokal resurs, men utifrån olika förutsättningar. I 
analysen av Sandvikens folkbibliotek, anser jag att biblioteket har stor 
potential att verka som lokal resurs. Detta beror främst på de ändrade 
mötesformerna, där man genom omvärldsbevakning avsätter mer tid åt 
reflektioner över den egna praktiken och hur man ska utveckla verksamheten. 
Störst potential har biblioteket som pedagogisk resurs, då man satsar mycket på 
vuxnas lärande och samverkan med skolor. Bibliotekets svaga områden är 
framför allt marknadsföring av sina resurser, samt dialogen med lokala 
politiker om bibliotekets potential att samverka inom olika politiska områden. 
De positiva resultaten av verksamhetens satsningar måste synliggöras, för att 
biblioteket ska framstå som en viktig samhällsresurs att satsa på. En aspekt 
som vore värt att undersöka är företagsservice till Sandbacka Park. Slutligen, 
även om biblioteket arbetar utifrån statliga riktlinjer, bör man genomföra en 
användarundersökning för att göra brukarna mer aktivt delaktiga i 
verksamheten.  

I koppling till den teoretiska diskussionen kan man utifrån resultaten 
konstatera att man talar om den senmoderna, reflexiva och handlande 
människan, som besitter en stor kunskap om den sociala verkligheten samt ser 
möjligheten att förändra strukturer i samhället. Det finns inget i den empiriska 
undersökningen som talar för det postmodernistiska perspektivet, som 
kännetecknas av mänsklig maktlöshet inför samhälleliga förändringar. I så fall 
hade ovanstående förändringar och engagemang inte varit möjliga. 

Slutsatsen blir att varje folkbibliotek har stor potential att verka som lokal 
resurs, men utifrån olika förutsättningar. Man måste initiera och agera utifrån 
egna strategier och visioner som anses vara framgångsrika för verksamheten. 
Den svåraste utmaningen för folkbiblioteken idag är att finna en balans mellan 
basverksamheten och satsningen på nya tjänster. Prioritering kommer alltid 
vara ett problem, så länge det kommunala bidraget fortsätter att minska. Men 
genom faktorer som reflektion, flexibilitet och kreativitet, projektarbete, 
samverkan och synlighet ökar man folkbibliotekets potential som ovärderlig 
resurs i samhället. 
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Sammanfattning 

Idag står folkbiblioteket inför stora utmaningar, som till största delen beror på 
förändringar i samhällstrukturen. Mitt syfte var att undersöka hur de som driver 
verksamheten framåt, dvs. bibliotekarierna, hanterar och reflekterar kring dessa 
förändringar. Vad känner, tänker och gör de under en sådan samhällelig 
omvandlingsprocess som den nya samhällsordningen innebär? Finns det en 
ambition att utveckla verksamheten utifrån både globala och lokala 
förutsättningar, trots bristande resurser gällande tid, pengar och personal?  

Ur ett sociokulturellt perspektiv ville jag belysa hur relationen mellan aktör 
och struktur är avgörande för utvecklingen av biblioteksverksamheten. Som 
teoretiskt verktyg användes sociologen Anthony Giddens centrala tankegångar 
om den senmoderna, reflexiva och handlande människan som ser möjligheten 
att förändra strukturer i samhället. De centrala frågeställningarna var: Vilka 
faktorer karaktäriserar den nya samhällsstrukturen? Hur hanterar 
bibliotekarierna dessa förändringar? Vilken potential har folkbiblioteket som 
lokal resurs? Hur förankrar man detta rent operationellt?  

Resultatet av studien blev att folkbibliotek främst berörs av tre 
förändringsfaktorer: ny teknologi, mindre ekonomi, och en politik som 
förespråkar allt mer privata alternativ. Den emiriska studien på Sandvikens 
folkbibliotek visade dock att det ökade inflytandet från den privata sektorn inte 
fått något direkt genomslag, även om det har förekommit på andra håll i landet. 
De slutliga resultaten är att bibliotekarien är en reflexiv och avsiktligt agerande 
människa, då man utifrån rådande samhällstruktur förändrat sitt sätt att arbeta. 
Denna förändringsprocess kan sammanfattas i fem punkter, som visat sig vara 
framgångsrika för verksamheten: reflektion, flexibilitet och kreativitet, 
projektarbete, samverkan och synlighet. Slutsatsen blir att varje folkbibliotek 
har stor potential att verka som lokal resurs. Varje bibliotek måste dock utgå 
från sina egna lokala förutsättningar. Man måste initiera och agera utifrån egna 
strategier och visioner som anses vara framgångsrika för verksamheten. På så 
vis kommer folkbiblioteket att kunna verka som en ovärderlig resurs även i 
framtiden. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie öppnar för flera intressanta forskningsaspekter inom området. 
Exempelvis skulle man kunna belysa politikers och brukarnas syn på 
folkbiblioteket som lokal resurs, något som jag tvingades bortse p.g.a. tidsbrist. 
Man skulle även kunna utveckla analysen genom en komparativ studie. En 
annan intressant aspekt är hur folkbiblioteken kan bidra till lokala identiteter i 
en storstad. 
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Bilaga 1 

Hej! 
Jag heter Maria Åsberg och studerar sista terminen på biblioteks- och 
informationsvetenskap (80p) vid Uppsala Universitet. Jag arbetar med en 
magisteruppsats om förändringar inom det lokala biblioteksarbetet, och i slutet 
av februari kommer jag att genomföra enskilda intervjuer med er.  För att få ut 
så mycket som möjligt av intervjuerna, ber jag er redan nu att svara på följande 
frågor som är listade nedanför. Dessa frågor ska besvaras senast fredagen den 
11/2 och skickas till min e-postadress: Maria.Asberg.0994@student.uu.se 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Maria Åsberg 
 
Stockholm 2005-01-17  

1. Vilka är de största förändringarna som genomförts, eller har planerats att 
genomföras, de senaste åren? (t ex. införing av ny teknologi, ny media som 
t ex. video, nya tjänster till användarna, nya organisationsformer i 
biblioteket, nya sätt att planera på, införskaffande av intäkter till biblioteket 
osv.).  

2. Hur var din inställning till de nya förändringarna? Är det något som har 
varit mer välkommet än andra? Var du skeptiskt till någon förändring? 
Isåfall, varför?  

3. Var kom initiativet om förändring ifrån? (från bibliotekets ledningsgrupp, 
från bibliotekspersonalen, från politikerna, från användarna osv.). Blev det 
konflikter i introduktionen av den nya förändringen? Isåfall, varför? 

4. I den offentliga sektorn talar man alltmer om omorganisering, 
decentralisering, outsourcing, management och ett större marknadsintresse. 
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På vilket sätt har det påverkat eran biblioteksverksamhet? (t ex. 
avgiftsbelägga vissa bibliotekstjänster). 

5. Hur ser samarbetet ut mellan biblioteket och kommunpolitikerna?  

6. Vilket stöd har ni fått från kommunen om egna förslag om förändringar? 

7. Hur ser samarbetet ut mellan biblioteket och andra lokala aktörer? 

8. Vilken roll ska folkbiblioteket spela idag?  

9. Hur vill du att ditt bibliotek ska se ut om 10 år? Har det förändrat sig? 
Isåfall, på vilket sätt? 

10. Utifrån eran biblioteksverksamhet idag, vad anser du att utbildningen för 
bibliotekarier bör fokusera på? 
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Bilaga 2 

Datum: 
Plats: 
Tidpunkt.  

1. Namn 

2. Ålder 

3. Bostadsort 

4. Utbildning 

5. Hur länge har du arbetat på Sandvikens Folkbibliotek? 

6. Vilka arbetsuppgifter har du?  

7. Upplever du att arbetsuppgifterna och det individuella ansvaret har ökat? 

8. En del påstår att brist på tid är den främsta orsaken till motstånd av 
förändringar. Hur skulle du svara på det? 

9. Enligt Budget 2005 har kommunen tvingats till vissa reduceringar inom 
kultursektorn. Hur har det påverkat ditt arbete? 

10. Enligt ett tillägg i Bibliotekslagen den 1 december 2004 beslutade 
riksdagen att biblioteket och bibliotekshuvudmän ska samverka, och att 
kommunen ska anta en plan för biblioteksverksamheten. Vad bör man 
enligt dig fokusera på? 

11. Enligt Kulturrådet är det särskilt 3 områden där gemensam planering 
bedöms som särskilt angelägen, nämligen funktionshindrades tillgång till 
kultur, barns tillgång till litteratur, och personer med olika kulturell 
bakgrunds tillgång till information om det svenska samhället och 
möjligheter till kontakt med ursprungslandet. Hur tillgodoser ni deras 
behov idag? 

12. Enligt Vision 2015 har Sandvikens kommun nått en politisk enhet om fem 
prioriterade huvudområden för utveckling: kommunikationer, attraktivt 
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boende och livsmiljö, kunskapstillväxt, näringslivsutveckling och 
demokrati och medborgardialog. Inom vilka områden skulle biblioteket 
kunna vara en aktiv resurs? Rangordna från 1-5 där 1=högst prioritet 

13. Anta att man skulle starta ett lokalt projektarbete, vad skulle det vara? 
Motivera. 

14. Berätta om samarbetet med lokala aktörer: vilka aktörer? För/nackdelar?  

15. Är biblioteket medarrangör till lokala aktiviteter utanför huset? 

16. Vad tycker du om den ökade satsningen på media och nättjänster? 

17. Upplever du att den traditionella kulturverksamheten börjar avta i takt med 
satsningen på nättjänster? 

18. Hur tror du brukarnas kännedom är om de nya informationstjänsterna? 

19. Jag har förstått att ni blivit bättre på att reflektera över omvärlden varför ni 
agerar på ett visst sätt (studiecirklar, möten, visionsgrupper). Berätta. 

20. Vad anser du om bibliotekets projekt medieplanering? 

21. Vilka faktorer ser du som hinder i arbetet? 

22. Känner du någon oro för verksamheten i framtiden? 

23. Om du fick obegränsat med pengar till verksamheten, vad skulle du göra? 

24. Något du vill tillägga? 
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