
 
Institutionen för ABM 
Biblioteks- och informationsvetenskap 

 
 
 

Profil och samarbeten på folkbibliotek 
En enkätstudie av nuvarande profil samt förändringar i profil över tid 

    
  
 

Linda Cederberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Magisteruppsats, 20 poäng, vt 2006 
Institutionen för ABM 
Handledare: Ylva Lindberg    
 
Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 282                ISSN 1650-4267 

 



Inledning .......................................................................................... 2 
Bakgrund.......................................................................................... 4 
Tidigare forskning........................................................................... 8 
Teoretisk ram................................................................................. 10 

Institutionell teori.......................................................................................... 10 
Folkbibliotekets identiteter .................................................................................. 12 
Förändringsprocesser inom folkbiblioteksinstitutionen....................................... 13 

Det lokala folkbibliotekets profiler ............................................................... 16 
Biblioteket som kulturcenter - Kulturprofilen ..................................................... 17 
Biblioteket som informationscenter - Informationsprofilen ................................ 19 
Biblioteket som kunskapscenter - Kunskapsprofilen........................................... 22 
Biblioteket som socialt center - Den sociala profilen .......................................... 23 
Lokal förankring genom samarbeten ................................................................... 25 

Mina teoretiska utgångspunkter .................................................................... 26 
Syfte och frågeställningar............................................................. 28 
Undersökningens metod och urval .............................................. 30 

Val av metod ................................................................................................. 30 
Val av informanter ........................................................................................ 30 
Undersökningen ............................................................................................ 31 

Resultatredovisning och analys.................................................... 34 
Profil nu och i framtiden...................................................................................... 35 
Skillnader i profil på små och stora kommuners bibliotek .................................. 38 
Förändring i profil och verksamhet över tid ........................................................ 41 
Prioriteringar i verksamheten............................................................................... 46 
Resursfördelning.................................................................................................. 49 
Förekomst av samarbeten inom de olika områdena............................................. 50 
Samarbetsprofil .................................................................................................... 56 

Diskussion ...................................................................................... 58 
Sammanfattning ............................................................................ 62 
Käll- och litteraturförteckning..................................................... 64 
Bilaga 1 Diagramförteckning ....................................................... 67 
Bilaga 2 Följebrev ......................................................................... 68 
Bilaga 3 Frågeformulär ................................................................ 70 



Inledning 

Från att ha varit en trygg kulturinstitution med rötter i folkbildningstanken är 
folkbibliotekets roll idag inte tydligt definierad. I Folkbibliotek i förändring - 
Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet från 1995 hävdade Peter 
Enström att biblioteksväsendet är frustrerat och identitetslöst (Enström 1995: 
209). Tio år senare, 2005, skriver Fia Söderberg en forskningsöversikt med 
namnet ID - på spaning efter folkbibliotekens identitet med utgångspunkt i 
samma problematik.  

I tider av neddragningar, nedläggningar och yttre konkurrens har 
folkbiblioteket hamnat i en situation där man på nytt behöver legitimera och 
definiera sin verksamhet utifrån dagens kontextuella villkor. Man kan inte 
längre vila på lagrarna och leva på sitt goda rykte. Det är dessutom många 
utomstående aktörer som vill säga sitt om vad ett folkbibliotek är och bör vara, 
och som påverkar biblioteket, indirekt eller direkt. Politiker, användare, 
biblioteksföreningar, samarbetspartners, övriga institutioner, lokalsamhällets 
förespråkare och säkert fler ändå, har alla sina uppfattningar om hur biblioteket 
ska formas och vilken dess övergripande roll bör vara.  

Det är med andra ord inte konstigt om en viss förvirring uppstår ute på 
svenska folkbibliotek. Vad ska man vara och för vem? Klarar man av att vara 
allt på en gång eller måste man välja inriktning? 

Denna problematik gjorde mig nyfiken på hur folkbiblioteken själva 
uppfattar sin roll och sin funktion idag och om det har skett en förändring över 
tid. Hur tror man att framtida roller kommer att se ut?  

Marianne Andersson & Dorte Skot-Hansen gjorde 1993 en 
enkätundersökning på samtliga danska folkbibliotek vilken grundades i teorier 
som delade in biblioteket i fyra övergripande profiler: kulturcenter, 
kunskapscenter, informationscenter och socialt center. Resultatet av studien 
visade att kunskapscenter och kulturcenter var de dominerande profilerna tätt 
följda av informationsprofilen (Andersson & Skot-Hansen, 1994: 245ff). 13 år 
har nu gått sedan de gjorde undersökningen. Min undersökning kommer till 
stor del att fokuseras kring vad som har hänt sedan dess. Framförallt är jag 
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nyfiken på vilken övergripande profil de svenska folkbiblioteken uppfattar att 
de har idag och hur de uppfattar verksamhetsfokus och samarbetsprofil.  
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Bakgrund 

För att bättre kunna förstå situationen på biblioteken idag behövs en bakgrund 
till det historiska arv i fråga om politik, tradition och ideologi som institutionen 
har med sig i bagaget, samt att försöka ringa in vissa generella drag i dagens 
biblioteksdebatt och politiska läge. Jag har i huvudsak använt mig av fem 
texter som hjälpt mig att skapa ytterligare förförståelse gällande dessa frågor. 
Texterna har ett historiskt, sociologiskt eller institutionellt perspektiv på 
folkbiblioteket som fenomen och fokuserar på olika aspekter och tidsepoker. 
Texterna är: Joacim Hanssons licentiatavhandling Om folkbibliotekens 
ideologiska identitet från 1998, Joacim Hanssons översiktsverk Det lokala 
folkbiblioteket - förändringar under hundra år, från 2005, Peter Enströms 
Folkbibliotek i förändring - nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet från 
1995, Mitt i byn av Jan Ristarp & Lars G Andersson från 2001 samt Geir 
Vestheims Ideologi og folkebibliotekspolitikk - eit demokratiporsmål från 
1999. Alla dessa kommer inte att återges under den här rubriken men har 
likafullt fungerat som kunskapsbakgrund och inspiration. 

Joacim Hansson har tittat på det tidiga folkbibliotekets framväxt och 
framhåller det ideologiska arvet från sockenbibliotekens konservativa 
tankegods. Hansson menar att arbetarbiblioteken och studiecirkelbiblioteken 
inte hade lika stor påverkan på folkbibliotekens ideologi då biblioteken 
tenderar att följa den rådande samhällsordningen snarare än upprätthålla en 
egen ideologi (Hansson, 1998: 143). Folkbiblioteken växte fram i en tid då 
tanken om folkbildning gick i linje med rådande traditionsbundna och 
konservativa bildningsideal hos samhällseliten och formades också enligt 
Hansson i den traditionen. Då folkbiblioteken är mycket nära kopplade till den 
rådande politiska samhällsordningen menar Hansson att det är svårt att urskilja 
en ”egen” ideologi hos institutionen, och kallar den målande för en ideologisk 
amöba (Hansson, 1998: 140ff).  

Även Geir Vestheim understryker folkbibliotekens förmåga till politisk 
anpassning och menar att biblioteken senare kom att vara en del i den 
”sosialdemokratiske orden”. Den socialdemokratiska välfärdspolitiken formade 
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enligt Vestheim den folkupplysningstanke som internaliserades i 
folkbiblioteken och som var rådande från 1930-talet fram till 1960-talet. Den 
kulturförmedlande folkbildningstanken hos folkbiblioteken var under den här 
tiden mycket stark. Vestheim menar att det var främst nationalliberaler med 
anknytning till politikens centrum, folkrörelserna och arbetarrörelsen som 
gjorde folkbildningstanken till kärnelement i kultur- och bibliotekspolitiken. 
Folkbildningstanken var en integrerad del av den dominerande ideologin och 
varken folkbiblioteken eller de etablerade folkbildningsorganisationerna hade 
något behov av radikala samhällsförändringar. Folkbildningsrörelsen utmanade 
inte makten då den hade ett behov av att legitimera den ideologiska 
maktposition som den befann sig i. Detta ledde, enligt Vestheim, till att det 
utvecklades en mycket stark koppling till statsmakten vilket i förlängningen 
gav folkbiblioteken en disciplinerande funktion (Vestheim, 1999: 183).  

Under 1970- och 1980-talet skedde en perspektivförskjutning i politik och 
samhälle och reformer genomfördes som hade nyliberala förlagor. 
Välfärdspolitiken som hade varit stark under såväl borgerliga som 
socialdemokratiska regeringar försvagades kraftigt (Vestheim, 1999.183f).  
 

[…] frå slutten av 60-talet og framover til i dag har vi gradvis fått eit politisk klimaskifte 
som stikk djupt og femner vidt. Perioden kan karakteriserast som ei oppbrotstid, kulturelt 
og politisk. Dei gamle gode sanningane er ikkje lenger så sjølvsagde, heller ikkje i kultur- 
og folkebibliotekpolitikken. (Vestheim, 1999: 184) 

 

Samtidigt försvagades folkbildningsrörelsen. Enligt Vestheim berodde detta på 
att satsningar på formell kunskap prioriterades, och på 1980-talet och i början 
på 1990-talet mötte folkbiblioteket på allvar explosionen av studenter på högre 
utbildningar. Folkbiblioteken konfronterades därmed med en helt ny typ av 
resurskrävande och målinriktad användargrupp vilket ställde stora krav på 
flexibilitet hos folkbiblioteksinstitutionen (Vestheim, 1999: 188). Den tidigare 
förhärskande kulturförmedlingsstrategin som hade sina rötter i 
folkbildningstankarna från socialdemokratin sågs nu av många som 
gammaldags. Folkbildningsargumenten försvann från folkbibliotekspolitiken 
och ideologisk skedde en förskjutning från kollektiva normer och värderingar 
mot konkurrensorienterad individualism (Vestheim, 1999: 188). Vestheim 
menar att detta inte skedde helt utan gnissel i det ideologiska maskineriet hos 
folkbiblioteksinstitutionen vilket under 1980- och 90-talet ledde fram till ett 
dilemma. Vad ska ett folkbibliotek egentligen vara?  
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Eit dilemma som folkebiblioteka har stått i dei siste to tiåra, er spørsmålet om dei primært 
skal vera institusjonar for kritisk offentligheit, for meiningsdannande diskurs i det sivile 
samfunnet, for demokrati, for personlig danning og for samfunnsborgardanning –kort sagt 
for kantiansk ”dannelse til myndighed” (Marquardt 1987) –eller om dei skal vera 
reiskapar for statlig eller kommunal ”policy” på kulturområdet og tene instrumentelle 
særinteresser, f.eks. for næringspolitikk og kultur-turisme. (Vestheim, 1999: 191) 

 

Tendensen är enligt Vestheim att folkbibliotekspolitiken utvecklar sig i 
riktning mot en instrumentell kunskapssyn, starkt sammankopplad med 
systemintressen. Detta medverkar enligt Vestheim till differentiering, 
specialisering och individualisering snarare än att framhålla kollektiva 
samhällsbehov (Vestheim, 1999: 192f). Vestheim är kritisk till denna 
utveckling och kallar fenomenet för det ”instrumentalistiske mistaket” 
(Vestheim, 1999: 190ff).  

Vad kan man då säga om situationen för folkbiblioteket idag? Joacim 
Hansson menar att folkbiblioteket idag är en institution som genomsyras av 
rädsla för att inte längre kunna motivera sin plats i den kommunala 
förvaltningen. Denna rädsla har varit den centrala drivkraften i såväl den lokala 
som den nationella folkbiblioteksutvecklingen under de senaste tio åren. Han 
skriver vidare att två parallella rörelser inom bibliotekssfären kan observeras 
(Hansson, 2005: 30). Den ena fokuserar på lokal anpassning av folkbiblioteket. 
Bland andra Vestheim menar att det idag är viktigt att forma det lokala 
biblioteket utifrån en analys av de lokala kultur- och informationsbehov som 
fundament i verksamheten istället för att som tidigare ha en mer 
beståndscentrerad roll (Vestheim i Hansson, 2005: 30)  

Argumenten för ökad lokal anpassning av folkbiblioteket grundas till stor 
del i folkbibliotekets möjlighet att vinna ny demokratisk legitimitet, men också 
i att det idag inte längre är möjligt att vända sig till någon universell 
genomsnittsanvändare. Biblioteken bör enligt detta perspektiv istället 
uppmärksamma och förhålla sig till de faktiska behov av biblioteksresurser 
som lokalsamhället har och efterfrågar (Hansson, 2005: 30f).  

Detta perspektiv kan även skönjas i Biblioteksföreningens tolkning av vad 
en biblioteksplan är. Biblioteksföreningen skriver:  

Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en 
analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov 
skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också 
innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. 
(http://www.biblioteksforeningen.org/biblioteksplaner/base.html [2006-04-20]) 
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Den andra ”nationella” rörelsen ”söker med ljus och lykta efter nationella 
initiativ på andra politiska områden som biblioteken kan kopplas till” 
exempelvis projekt inom skola, IT och vuxenutbildning (Hansson, 2005: 30). 
Kopplingen till utbildningssektorn har, enligt Hansson, visat sig vara den 
kanske bäst eller mest fungerande anpassningen på senare tid. Vissa element 
inom bibliotekssektorn har till och med argumenterat för att ett nytt 
övergripande politiskt uppdrag är på sin plats. Den sakpolitiska tillhörigheten 
skulle i sådana fall skifta från kulturdepartementet till 
utbildningsdepartementet (Hansson, 2005: 35). Huruvida detta kommer att ske 
återstår att se. 

Det lokala biblioteket har idag inget problem med att legitimera sin 
verksamhet i förhållande till utbildning då dessa verksamheter ligger väl i linje 
med det politiska klimatet och med tiden även förankrats och internaliserats i 
folkbiblioteksinstitutionen (Hansson: 2005: 42ff). Det som dock är nytt i 
bibliotekssammanhang är att biblioteken även börjat framhäva sin roll som 
främjare av tillväxten ute i kommunerna. Folkbibliotekens 
intresseorganisationer, fackförbund och närliggande kommersiella intressen 
vänder sig i skriften Biblioteken och tillväxten direkt till landets kommunalråd 
och menar att det betalar sig i tillväxttermer att satsa på biblioteken (Hansson, 
2005: 43). Biblioteksföreningen menar (i citatet ovan) att även näringslivets 
behov av biblioteksservice ska ligga till grund för utformningen av 
biblioteksplaner, vilket inte hade varit självklart för bara några år sedan. 
Hansson menar att dagens ledarskikt i biblioteksvärlden är politiskt följsamma 
och villiga att rubba folkbibliotekets ideologiska grund som först och främst 
baserats på att bilda de kulturellt och ekonomiskt missgynnade grupperna i 
samhället. Idag ligger fokus istället på att knyta till sig de starka i samhället 
menar Hansson, genom att i högre grad definiera biblioteket i tillväxttermer 
och vända sig direkt till näringsidkare och arbetsgivare (Hansson, 2005: 50).  
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Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap som 
är intressant för mitt ämnesval även om den inte specifikt handlar om profil 
och identitet. Det jag funnit relevant har till stor del bakats in i bakgrunds- och 
teoriavsnitten. Av den anledningen kommer jag under denna rubrik att fokusera 
på den undersökning jag hämtat mest inspiration och vetenskapligt stoff ifrån 
nämligen Marianne Andersson & Dorte Skot-Hansens Det lokale bibliotek- 
afvikling eller udvikling? Jag kommer inte att redogöra för alla resultaten från 
deras undersökning under denna rubrik, då de mest relevanta resultaten 
kommer att redovisas i ett jämförande syfte i uppsatsens resultatdel. Istället 
redogör jag kort för de teoretiska utgångspunkterna och de sammanfattande 
slutsatserna. 

Andersson & Skot-Hansen redogör inte explicit för sina grundläggande 
epistemologiska och teoretiska utgångspunkter vilket enligt min mening är ett 
problem i fråga om möjligheten att följa deras teoretiska tankebanor och 
bedöma deras slutsatser. Den teoretiska ramen kan enligt min tolkning sägas 
vila på en generell sociologisk grund med starkt normativa och i viss mån även 
idealistiska drag i synen på folkbiblioteket. Idealet är enligt författarna att 
folkbiblioteket ska fungera i första hand som en lokal resurs och gärna verka 
som igångsättare och inspiratör. Teorin har sin utgångspunkt i möjligheten för 
det lokala folkbiblioteket att bli en ”dynamo” i lokalsamhället (Andersson & 
Skot-Hansen, 1993: 11).  

För att uppnå detta måste biblioteken enligt Andersson & Skot-Hansen 
utgå från de lokala behoven och prioritera i verksamheten med hänsyn till 
lokalsamhället. Biblioteken bör enligt författarna prioritera i verksamheten i 
förhållande till bibliotekets funktion som kulturcenter, kunskapscenter, 
informationscenter och socialt center (Andersson & Skot-Hansen: 1994: 16ff). 
De menar vidare att bibliotekets roll inte kan definieras och värderas utifrån en 
ekonomisk måttstock då inget tyder på att biblioteken fungerar som en 
ekonomisk hävstång. Biblioteket fungerar däremot bra som främjare av 
identitet, kreativitet och initiativ i samarbeten med övriga lokala aktörer vilket 
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Andersson & Skot-Hansen anser vara något av bibliotekets huvudsakliga 
uppdrag (Andersson & Skot-Hansen, 1994: 259).  

Undersökningen är uppdelad i en kvalitativ och en kvantitativ del. I den 
kvalitativa delen undersöker forskarteamet tre olika bibliotek i Danmark: ett i 
en mindre kommun, ett större provinsbibliotek och ett bibliotek i Köpenhamns 
kommun. Biblioteket i Köpenhamn ligger i ett område som beskrivs som en 
invandrartät stadsdel (Andersson & Skot-Hansen, 1994: 172). Den kvalitativa 
undersökningen fokuserar på frågor gällande lokal förankring samt bibliotekets 
profilering, roll och funktion i lokalsamhället. Kort sammanfattat kommer 
forskarna fram till att den minsta kommunens bibliotek är djupast förankrad 
inom kulturområdet men har även goda samarbeten med det lokala näringslivet 
främst inom turismsektorn. Samarbeten och förankring inom social- och 
kunskapsområdet är emellertid mer sparsamt. Provinsbiblioteket förankras 
såväl i förhållande till kulturområdet, kunskapsområdet och näringslivet medan 
förankring och samarbeten inom det sociala området inte är särskilt utvecklade. 
Biblioteket i den invandrartäta stadsdelen har djupast förankring inom det 
sociala området men har även en funktion som kulturcenter (Andersson & 
Skot-Hansen, 1994: 257).  

Den kvantitativa delen är en enkätstudie gjord på samtliga danska 
folkbibliotek. Undersökningen fokuserar bland annat på samarbeten med 
lokalsamhället, profilering och förankring i andra typer av verksamheter i 
lokalsamhället. Andersson & Skot-Hansen drar slutsatsen efter den kvantitativa 
undersökningen att biblioteket 1993 upplevs som en kulturinstitution med 
övervägande lokalförankring inom kulturområdet. Resultaten angående 
bibliotekens övergripande profil kommer vidare att redogöras för senare i 
uppsatsen.  
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Teoretisk ram 

Bakgrundskapitlet har fokuserats kring att måla upp en bild av folkbibliotekets 
institutionella historia och vad som påverkat och påverkar institutionen i termer 
av politik och ideologier. Min egen förförståelse och inställning till 
folkbiblioteket som institution är att det finns strukturella och normativa 
likheter inom det organisatoriska folkbiblioteksfältet som bidrar till en 
ömsesidighet i uppfattningen om vad ett folkbibliotek är och bör vara och att 
detta i sin tur påverkar möjliga handlingsmönster inom institutionen. Då syftet 
med undersökningen är att undersöka hur representanter för 
folkbiblioteksinstitutionen uppfattar det egna bibliotekets profil, 
samarbetsprofil samt förändringar i profil och verksamhet över tid har jag valt 
att använda institutionell/nyinstitutionell teoribildning som en yttre teoretisk 
ram kring min undersökning. Peter Enström menar att eftersom institutionell 
teori lyfter fram idealistiska faktorer som bestämmande för organisationers 
utformning är teoribildningen särskilt lämpad för att studera folkbiblioteket. 
Folkbiblioteket är nämligen enligt Enström primärt ett idealistiskt projekt. 

Under kommande rubriker redogörs inledningsvis för den institutionella 
teorin då den utgör den övergripande förståelsegrunden. Sedan följer teorier 
om folkbibliotekets olika profiler som är av mer metodologisk karaktär. 

Institutionell teori 
Det institutionella perspektivet betonar förståelse (meaning), normer, regler 
och aktörsidentitet (Enström, 1995: 207). Institutioner definieras enligt R. L. 
Jepperson på följande sätt: 
 

All institutions are frameworks of programs or rules establishing identities and activity 
scripts for such identities (Jepperson, 1991: 146) 
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Enligt W. Richard Scott har institutionen tre pelare, en regulativ, en normativ 
och en kulturell och kognitiv (Scott, 2001: 54ff). Den regulativa pelaren 
innebär att det finns regler, både formella och informella, inom institutionen. 
Scott skriver: 

…regulatory processes involve the capacity to estabish rules, inspect others´conformity to 
them, and, as necessary, manipulate sanctions – rewards or punishments- in attempt to 
influence future behaviour. (Scott, 2001:52) 

Reglernas syfte är att ha en uppfostrande effekt och deras avsikt är att inverka 
på framtida beteende och skapa ordning (Scott, 2001: 63ff). James G. March 
och Johan P. Olsen talar om lämplighetens logik vilket innebär att individer 
inom institutionen agerar enligt de regler som institutionen innehar. De agerar 
inom den institutionella lämplighetens logik. Agerandet inom ramen för denna 
logik förknippas med vissa antaganden, paradigm och kunskap (March & 
Olsen: 1989: 22ff). Begreppet rymmer alltså både regler för yrkesutövningar 
och tankemönster.  

Enström menar att regler och normer för folkbiblioteken inte bara existerar 
i den enskilda organisationen utan har en större professionell grund (Enström, 
1995: 208). Folkbibliotek är en del av en större helhet vilket Rannveig Egerdal 
Eidet uttrycker på följande vis: 

It means, too, that we are regarded as being highly oriented towards our profession. Our 
loyalties lie more with the professions´s view of libraries and life than with our employers 
or the recipients of our services (Eidet, 1993:15 i Enström, 1995: 208) 

 

Peter Enström menar att ett enskilt bibliotek kan avvika från helheten och talar 
då om att en specifik kultur utvecklats. Särpräglade kulturer finns visserligen 
inom varje organisation i form av lokala vanor och synsätt,  men trots detta är 
den större institutionella tillhörigheten, enligt Enström, så stark att grupper av 
bibliotekarier som aldrig träffat varandra känner till och utvecklar de 
gemensamma värderingar som bär upp institutionen.  

Att bibliotekarier som aldrig träffat varandra ändå agerar på liknande sätt 
är det som särskiljer institutionen från nätverket. Nätverket består av 
interagerande personer och organisationer som gör medvetna och synliga val. 
Institutionen däremot kännetecknas av att det finns omedvetna och osynliga val 
(Enström, 208ff). 
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The high triumph of institutional thinking is to make institutions completly invisible 
(Douglas i Enström, 1995: 208) 

Den normativa pelaren innebär att institutionen utövar inflytande på sin 
omgivning genom normer och värderingar. Det finns alltså en påbjuden 
önskvärdhet av vissa beteenden och handlingsmönster hos utomstående 
aktörer. Detta gör att vissa handlingar kompliceras medan andra uppmuntras 
och belönas. Detta har i sin tur en stabiliserande inverkan då man kan undvika 
öppna konflikter (Scott, 2001: 54ff).  

Den tredje pelaren, den kulturella och kognitiva, handlar om det 
symboliska ramverk som skapas genom social interaktion. Symboler och 
tolkningsramar anses viktiga då de styr människors begreppsbildning.  

Genom att sättet att tänka och förhålla sig till sin omgivning 
institutionaliseras så förminskas även handlingsutrymmet. Den kognitiva 
aspekten handlar om föreställningar som är ”tagna för givet” och därför inte 
ifrågasätts eller uppmärksammas. Scott menar att dessa bidrar till stabilitet och 
likformighet i människors sociala beteenden. Teoretiker som betonar den 
kulturella och kognitiva pelaren i organisationer menar att institutionen 
inverkar kontrollerande på aktörernas beteende. Genom att tillhandahålla 
kulturellt betingade identiteter och definitioner av tillstånd inbegrips aktörerna 
i samma kognitiva kunskapsgrund som institutionen (Scott, 2001: 64ff).  

Folkbibliotekets identiteter 
Identiteter är inget statiskt fenomen utan varierar i olika sociala kontexter. 
Skapandet av identiteter, synsätt och handlingsmönster sker i kollektiva 
betydelseprocesser inom organisationen. March & Olsen skriver: 

...actions of individuals and collectivities occur within these shared meanings and 
practices, which can be called identities and institutions (March & Olsen, 1995:30). 

Enström kunde 1995 skilja ut sju olika identiteter hos folkbiblioteken. Varje 
identitet har vuxit fram som ett resultat av samtida debatt, strömningar i 
samhället, inre utvecklingsbehov, traditioner och biblioteksutbildning. 
Identiteterna existerar parallellt men i olika omfattning vid olika tidpunkter. 
Enström menar att det är av dessa byggstenar hela biblioteksinstitutionen 
konstrueras (Enström, 1995: 210). Identiteterna redogörs för i en kronologisk 
följd med den äldsta först, men existerar som sagt ofta parallellt med varandra.  
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Folkbildningsidentiteten 
Huvuduppgiften hos biblioteket är att bidra till utbildning och fostran av de 
breda massorna.  
 
Kulturförmedlingsidentiteten 
Biblioteket som bärare av kulturella värden och stimulering till läsning av 
kulturellt värdefull litteratur. Biblioteket ska vägleda och vara rådgivande. 
 
Fackkunskapsförmedlare 
För stora bibliotek med facksalar eller folkbibliotek på universitetsorterna men 
även tydlig i andra sammanhang.  
 
Katalogidentitet 
Utgår från arbetsmetoderna och har en i huvudsak hantverksmässig kärna. 
Klassifikation, katalogisering, referensarbete och bibliografi står i fokus. Växte 
fram på 1960-talet och har en i huvudsak instrumentell syn på 
biblioteksuppgiften. Att hitta i systemet står i fokus.  
 
Socialarbetaridentiteten 
Utgår från användarnas differentierade behov vilket innebär ett stort 
närhetsideal. Biblioteket ska vara nära låntagaren på alla sätt. Uppsökande 
verksamhet har stått i fokus.  
 
Informationsorganiseraren 
Identiteten utvecklades utifrån kunskap att analysera informationsbehov och 
organisera lokal informationsförmedling.  
 
Kunskapsmäklaren 
Biblioteket som spjutspets i kunskapssamhället. (Enström, 1995: 212f) 
 
Enström vidareutvecklar inte de olika identiteterna mer än så utan nöjer sig 
med att konstatera att de finns.  

Förändringsprocesser inom folkbiblioteksinstitutionen 
Inom institutionell teori har frågor om förändring och reformer en central roll. 
Då folkbiblioteket som organisation tillhör två olika institutioner, det 
kommunala fältet och folkbiblioteksfältet, kan förändringsinitiativ komma 
såväl från huvudmännen som biblioteksfältet själva. Även användarna av 
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biblioteket kan initiera förändringar. En del förändringar sker på initiativ från 
det enskilda biblioteket på lokalnivå andra är diskuterade och kända inom hela 
folkbibliotekssfären. De kollektiva satsningarna kan initieras internt men 
många är också huvudmannainitierade (Enström, 1995: 213ff). Kopplingen till 
bibliotekshuvudmännen har enligt Enström förändrats kraftigt som en följd av 
dålig ekonomi inom kommunerna. Biblioteken och huvudmännen har efter 
tider av rationaliseringar och neddragningar i större utsträckning än tidigare 
närmat sig varandra, mest påtagligt är detta i former av administration. 
Enström menar att den kommunale administratören blivit en ny hjälte och 
identitet för vissa bibliotekarier (Enström, 1995: 213).  

Our third category of hero is one which has become more and more noticable in recent 
years. The chief librarian as administrator and municipal manager. These are people who 
runs projects, think in terms of the market and user-oriented needs and services, and 
getting things done, with or without an increase in resourrces (Eidet, 1993: 18 i Enström, 
1995: 216).  

För att ytterligare tydliggöra komplexiteten i folkbiblioteksinstitutionens 
förändringsarbete går Enström närmare in på de olika uppfattningarna av 
folkbibliotekets identitet och menar att användares, huvudmäns och 
folkbibliotekssfärens uppfattningar av identiteten är särskilt viktiga och att de 
ofta skiljer sig åt. Han menar att huvudmannauppfattningen om bibliotekens 
identitet varierar beroende på politisk uppfattning men att den också har att 
göra med hur tätt samarbetet mellan institutionerna är (Enström, 1995: 212ff).  

Ju tätare kontakten är mellan politiker och bibliotek desto mer 
överensstämmer deras åsikter (Enström, 1995: 213). Paul J. DiMaggio & 
Walter W. Powell talar om isomorfa processer när det sker en likriktning av 
personer eller organisationer inom ett gemensamt fält eller normsystem.  

Isomorphism is a constraining process that forces one unit in a population to resamble 
other units that face the same set of environmental conditions. (DiMaggio & Powell, 
1983:149) 

Tvingande isomorfism är när den ena organisationen på något vis befinner sig 
en beroendeställning till den andra organisationen. Påverkan sker i detta fall 
genom påtryckningar från den dominerande organisationen (DiMaggio & 
Powell, 1983: 148f). Ett exempel på detta är lagar och regler bestämda av 
statsmakterna. Organisationer påverkas av dessa och kommer alltså att 
återspegla statsapparatens normer i sina handlingar (DiMaggio & Powell, 
1983: 148f). Enström hävdar att det finns en stor osäkerhet på svenska 
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folkbibliotek inför hur förändringar i omvärlden ska hanteras. Han menar 
vidare att kraven utifrån på att biblioteken ska orientera sig mot och anpassa 
sig till nya villkor har lett till en identitetskris (Enström, 1995: 209). Enström 
menar vidare att samhället ändrat sig och nya värderingar, som exempelvis 
fokus på livslångt lärande och information som begrepp och maktfaktor, kräver 
en revidering och omdefiniering av bibliotekets roll. Han menar vidare att 
biblioteken inte har mognat in i denna nya roll då de är utsatta för ett samtidigt 
krav på utveckling och avveckling. Även kravet på att utveckla den tekniska 
kompetensen uppfattas som pressande. (Enström, 1995: 208ff)1.  

Kraven utifrån uppfattas enligt Enström som ett problem på biblioteken då 
de behöver utveckla en ny identitet samtidigt som den gamla identiteten inte 
längre fungerar. Enström menar att man i förändringstider söker trygghet i den 
gamla identiteten om ingen på ett övertygande och tilltalande sätt presenterar 
en ny (Enström, 1995: 209f). 

DiMaggio & Powell talar om mimetisk isomorfism vilken har sitt ursprung 
i osäkerhet. De menar vidare att osäkerheten uppstår: 

When organizational technologies are poorly understod…, when goals are ambiguous, or 
when the environment creates symbolic uncertainty. (DiMaggio & Powell, 1983:151) 

För att minska osäkerheten kan även organisationen ta andra organisationer 
som modell för förändringar. Man härmar helt enkelt andra, enligt den egna 
organisationen, mer lyckade organisationsmodeller. Detta kallar DiMaggio & 
Powell för mimetiska processer (DiMaggio & Powell, 1983: 151f).  

Ragnar Audunson menar att organisationen oftast tar de mest inflytelserika 
och lyckade organisationerna som modell för sitt handlande. De organisationer 
som har en betydande roll i det sociala systemet kommer också att vara de som 
i högst grad kommer att påverka valet av regelsystem. De mindre betydande 
organisationerna kommer hamna i ett läge där de har svårt att hävda sig och 
istället ta efter de normer och regler som de mer betydande har fastställt. 
Isomorfa processer leder alltså till likriktning i det organisatoriska fältet 
(Audunson, 1996: 22). 

Då folkbiblioteket ingår i (minst) två olika organisatoriska fält, det 
kommunala och folkbiblioteksfältet, med två olika uppsättningar av normer 
och regler kan förändringar på bibliotek tänkas ske både i likhet och i konflikt 

                                                 
1 Nu har dessa teorier 11 år på nacken och Hansson menar att den tidigare frustrationen över tekniken och 
studerandegrupper nu lagt sig (Hansson, 2005: 34). 
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med det ena eller det andra fältet (Enström, 1995: 213ff). Enström talar i 
termer av att biblioteksledningen kan utgå från minsta gemensamma nämnare 
för att undgå konflikter och på så sätt ge organisationen en defensiv roll. En 
sådan strategi strävar mot att finna det område som är gemensamt för alla 
intressenters uppfattning om bibliotekets identitet och sedan hålla sig inom det 
för att undvika konflikter. Det finns enligt Enström även en mer offensiv 
strategi som fokuserar på att erövra ett eget område genom att försöka övertyga 
andra om fördelarna med den valda identiteten. Den valda profilen kanske till 
en början inte faller alla i smaken, men med offensiv marknadsföring och 
dialog med de som ska införlivas kan man lyckas med en offensiv strategi 
(Enström, 1995: 214). 
 

Det lokala folkbibliotekets profiler 
Andersson & Skot-Hansen menar att när den ”gamla” 
folkbiblioteksinstitutionens identitet vacklar ges möjligheten för institutionen 
att omvärdera sina verksamheter och bygga upp en ny lokalt anpassad identitet. 
De menar att folkbiblioteksinstitutionen idag bör anpassas och förankras i 
lokalsamhället för att på nytt hitta sin roll och en stabil identitet (Andersson & 
Skot-Hansen, 1994: 12) Istället för att som Enström fokusera på 
biblioteksinstitutionen, samt anpassningar och förändringar inom denna, 
fokuserar Andersson & Skot-Hansen på bibliotekets anpassning till 
lokalsamhället. Andersson & Skot-Hansen definierar biblioteket i förhållande 
till den profil som biblioteket har i lokalsamhället istället för att definiera det i 
termer av institutionella identiteter. Begreppet profil definieras som 
bibliotekets olika funktioner i lokalsamhället (Andersson & Skot-Hansen, 
1994: 13ff).  
Definitionen av termen profil har vidareutvecklats av Joacim Hansson som 
menar att profilerna snarare ska ses som roller eller huvudområden och att 
dessa korresponderar mot sektorer i det lokala biblioteksarbetet (Hansson, 
2005: 31). De olika profilerna är: 

Kulturcenter - kultur- och upplevelsesektorn 

Kunskapscenter - utbildningssektorn 

Informationscenter - näringslivet 

Socialcenter - den ”civila” sektorn (Hansson, 2005:31) 
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De olika profilerna, eller funktionerna/rollerna, hänger samman med yttre 
områden och fenomen enligt den modell som visas på kommande sida. Termen 
profil är alltså även ett samlingsbegrepp som innefattar flera olika dimensioner 
av biblioteket som fenomen.  

Under kommande rubriker kommer jag att försöka särskilja, definiera och i 
vissa fall ge en kort historik till dessa roller/profiler. Hur gränsdragningarna 
mellan profilerna ska göras kan naturligtvis alltid diskuteras då de många 
gånger är flytande och överlappar varandra. Det är dock först när man delar 
upp verksamheten på liknande sätt som det är möjligt att se tendenser i 
biblioteksutvecklingen och göra en jämförelse mellan flera olika bibliotek.  

Den modell som presenteras här under ger en schematisk bild och 
sammanfattar hur profilerna förhåller sig till varandra.  

Modell över det lokala folkbibliotekets profil 

Andersson & Skot-Hansen, 1994: 19 

Biblioteket som kulturcenter - Kulturprofilen 
Profilen kulturcentrum handlar om biblioteket som arena för kultur och 
kulturella upplevelser. På 1960-talet var biblioteken ett självklart 
kulturcentrum i lokalsamhället men mycket har hänt sedan dess (Vestheim, 
1999: 184f).  

1984 års folkbiblioteksutredning konstaterade att biblioteket hade två 
uppgifter, en kulturförmedlande och en informationsförmedlande. Under 1980-
talet uppstod en kamp mellan de bibliotekarier som stod för ”mjukare” mer 
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kulturorienterade intressen och de ”hårdare” informationsorienterade 
bibliotekarierna (Andersson & Skot-Hansen, 1994: 12; Hansson, 2005: 30). 

När informationsteknologin gjorde sitt intåg på biblioteken förankrades 
kampen i tekniska termer då de informationsorienterade bibliotekarierna 
hävdade att de stod för framåtanda medan de mer kulturorienterade stod för 
bakåtsträvande (Andersson & Skot-Hansen, 1994: 12f). Kampen mellan kultur 
och information avklingade något då informationsteknologin fick sitt stora 
genombrott samtidigt som den politiska decentraliseringen rubbade de 
uniforma värderingar som legat till grund för biblioteken på nationell nivå 
(Hansson, 2005: 30).  

Idag handlar biblioteksarbetet inte längre om antingen eller utan både och. 
Sussanna Månsbys undersökning ”Den nya tekniken och bibliotekarierollen” 
visar att bibliotekens kulturförmedlaridentitet kraftigt försvagats i 
konkurrensen med övriga identiteter, men att detta inte upplevs som entydigt 
negativt på biblioteken. Istället upplever man att den nya tekniken stärkt 
bibliotekariens yrkesidentitet och genom att förstärka de gamla grundpelarna 
att lagra och sprida information och kunskap (Månsby, 1997: 127-138).  

Bortsett från det enorma kulturutbudet inom den privata sfären så befinner 
sig idag biblioteken även i en konkurrenssituation med andra kommunala 
aktörer på kulturarenan. Andersson & Skot-Hansen tar bland annat upp skolan 
som arrangör av olika kulturevenemang. Även biografer, Folkets Hus och 
liknande inrättningars utställningar och arrangemang tas upp som tänkbara 
konkurrenter (Skot-Hansen, 1996: 4ff). Författarkvällar, konstutställningar, 
lyrikuppläsning, barnteater m.m. är alltså inte längre endast bibliotekens gebit, 
och det har enlig Skot-Hansen visat sig svårt för biblioteken att hitta en 
”konkurrenskraftig” nisch i det nya kulturfältet (Skot-Hansen, 1996: 4ff).  

Hansson menar till skillnad från Månsby och Skot-Hansen att 
kulturverksamheten varit sig relativt lik i flera decennier och på senare år 
kanske till och med stärkt sin roll. Litteraturförmedling, bokprat och 
läsfrämjande verksamheter finns fortfarande kvar. Trots att dessa verksamheter 
varit politiskt lågprioriterade och haft en undanskymd roll i diskussioner om 
det lokala folkbiblioteket har de, enligt Hansson, i viss mån vunnit ny 
legitimitet. Språk- och lässtimulerande verksamheter riktade till barn, 
utställningar, författarkvällar och andra allmänkulturella verksamheter har idag 
en viktig plats på många folkbibliotek (Hansson, 2005: 32).  

Kanske beror diskrepansen mellan ovanstående författares uppfattningar 
om kulturprofilen att det hänt något de senaste åren. Hanssons teorier kommer 
från förra året (2005) medan Månsbys och Skot-Hansens har nästan tio år på 
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nacken. Kanske kan det bero på att Hansson står för en relativt idealistisk 
ansats, med en stark tro på bibliotekets kulturella profil, och tenderar att 
överskatta dess nuvarande roll.  

För att kunna operationalisera begreppet kulturcentra så den fungerar på en 
undersökning som den här har jag med stöd i andra författare valt ut vissa 
konkreta verksamheter som karaktäriserar den här profilen.  

Kulturcenter förstås som en arena som inbegriper både möjlighet att 
uppleva konst och kultur men också för kommuninnevånarna själva att få delta 
och engagera sig i dessa verksamheter inom ramen för bibliotekets 
verksamhet/faciliteter (Andersson & Skot-Hansen, 1994: 19; Söderberg, 2005: 
19). Andersson & Skot-Hansen, Skot-Hansen och Söderberg exemplifierar 
verksamhet som tillhör den här profilen med: 

· Lån av böcker, videofilmer, cd-skivor 

· Författarkvällar 

· Bokprat 

· Sagostunder för barn 

· Kulturarrangemang som exempelvis olika workshops 

· Utställningar   

· Kulturverkstäder 

· Möteslokaler som ställs till förfogande 

· Övningslokaler för musik m.m. 

 Användarvägledning i kulturfrågor 
(Andersson & Skot-Hansen, 1994: 19; Skot-Hansen, 1996: 4-7; Söderberg, 
2005: 9) 

Det går med största sannolikhet att infoga fler verksamheter under denna 
kategori. Dessa är endast exempel. Det som de dock alla har gemensamt är att 
de handlar om bibliotekets roll som kulturellt centrum.  

Biblioteket som informationscenter - Informationsprofilen 
Informationsprofilen är den profil som är svårast att definiera. Hansson menar 
att den i första hand korresponderar mot det lokala näringslivet vilket också 
illustreras i Andersson & Skot-Hansens modell. Enligt deras definition rör 
dock informationsprofilen biblioteket som arena för informationsförmedling 
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till såväl offentliga aktörer som specifika användargrupper. För individen 
gäller det informationsinhämtning i både vardags - och yrkeslivet (Andersson 
& Skot-Hansen, 1994: 14). Det som dock kan sägas om denna profil med stöd i 
litteraturen är att den är relativt instrumentell till sin karaktär och har som mål 
att tillgodose de lokalt definierade informationsbehoven. Lokalbefolkningens 
utbildningsnivå, sociala situation samt de behov av informationshanteringsstöd 
det lokala näringslivet har, är eller bör vara, utgångspunkten för den här typen 
av verksamhet (Hansson, 2005:32).  

Det är lätt att förväxla informationsprofilen med kunskapsprofilen. 
Kunskapsprofilen handlar om biblioteket som en plats dit man kommer för att 
öka sin kunskap inom antingen formell utbildning eller eget lärande och ska 
inte förväxlas med informationsprofilen som gäller inhämtning av information 
för konkret bruk och av mer instrumentell karaktär (Andersson & Skot-Hansen, 
1994: 14)  

Hansson menar att den här typen av verksamheter just på grund av sin 
instrumentella karaktär vunnit gehör hos de politiker och biblioteksdebattörer 
som vill definiera biblioteken i mer ekonomiska termer (2005: 32). 
Bibliotekariekåren har dock uppvisat skepsis mot en alltför instrumentalistisk 
definition av biblioteket. Ragnar Audunson har visat att bibliotekarierna själva 
ofta utgör stötestenar för förändring då de, ofta omedvetet, ser sig själva som 
förmedlare av vissa värden snarare än producenter av tjänster (Audunson i 
Hansson, 2005: 29). Hansson menar att biblioteket hjälper människor att skapa 
mening och bygger på en ickekommersiell grund. Av denna anledning blir det 
svårt att förankra alltför instrumentalistiska biblioteksdefinitioner hos såväl 
bibliotekarier och användare (Hansson, 2005: 29)   

Biblioteken har nu, då den första teknikfixeringen lagt sig, normaliserat 
användningen av Internet och IT och använder dessa redskap på ett sätt som i 
mångt och mycket påminner om traditionell beståndsutveckling. Den stora 
skillnaden är att det är omöjligt att skapa en fullvärdig överblick över vilka 
resurser som är tillgängliga. Detta ger användarna en betydligt mer aktiv och 
betydelsefull roll än tidigare. Dels ställs verktygen till användarnas förfogande 
på ett helt annat sätt än tidigare och dels gör omöjligheten till total överblick 
användarnas önskemål och behov viktigare i förmedlingsprocessen (Hansson, 
2005: 32).  

I informationsprofilen finner vi också företagsservice och annan 
informationsverksamhet riktad mot handel och industri (Skot-Hansen, 1996: 
5f; Andersson & Skot-Hansen, 1994: 19). Vad som varit politiskt korrekt inom 
bibliotekskretsar har varierat genom historien och Hansson menar att just nu 
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blåser vindarna i riktning mot att knyta till sig de ”starka” i samhället. 
Folkbibliotekssektorns ledarskikt vänder sig alltså nu direkt till näringslivet 
(Hansson, 2005: 43). Huruvida detta är problematiskt eller inte beror på vilken 
ideologisk grund man anser att biblioteken bör vila på. Hansson anser till 
exempel att folkbibliotekens maktelit just nu formar en diskurs som gör allt för 
att blidka näringslivet genom att definiera biblioteket i tillväxttermer. Detta 
menar Hansson är naivt då bibliotekens komplexitet aldrig kommer att kunna 
leva upp till den snabba och enkla ekonomiska rationaliteten. Biblioteken har 
enligt Hansson endast en marginell och indirekt påverkan på tillväxten. 
(Hansson, 2005: 43)  

Geir Vestheim har en liknande men ändå något annorlunda inställning till 
bibliotekets roll vad det gäller tillväxt. Han menar att kunskap, kultur och 
information är viktiga mobiliseringsfaktorer i lokalsamhället och att 
folkbiblioteket ideellt sett kan bidra till identitetsskapande och ökad självtillit 
som i sin tur ökar möjligheterna för kreativitet och initiativtagande. Om 
folkbiblioteket klarar av att leva upp till dessa mål kommer biblioteket att på 
längre sikt också bidra till både social och ekonomisk utveckling. Men enligt 
Vestheim kräver detta att biblioteket förhåller sig till reellt existerande behov 
fast förankrade i lokalsamhällets olika grupper istället för att vända sig till en 
abstrakt genomsnittsanvändare. Biblioteken måste skifta fokus från 
materialkunskap till analys av lokalsamhällets behov (Vestheim i 
Andersson&Skot-Hansen, 1994: 12).  

Andersson & Skot-Hansen tillför ytterligare en dimension när de 
konstaterar att frågan om biblioteket som ”dynamo” i lokalsamhället inte kan 
definieras i målrelaterade ekonomiska termer med fokus på ekonomisk tillväxt. 
Företagsservice och utbildning av arbetskraft kan förvisso leda till ökad tillväxt 
men det är biblioteket som inspiratör, engagemangskapare och igångsättare 
som är dess viktigaste roll (Andersson & Skot-Hansen, 1994: 12f).  

I informationsprofilen finner vi således verksamheter som fokuserar på 
information av en mer instrumentell art såväl till allmänheten som till enskilda 
användare. Exempel på material och verksamheter i informationsprofilen är: 
 
· Referensservice (ej studierelaterat eller skönlitteratur) 
· Samhällsinformation 
 Företagsservice 

Tillgång till IT-utrustning såsom datorer, skrivare, skanner m.m. 
(författarens tillägg). 

· Internet 
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· Fakta i alla dess former 
· Turistservice 
 
(Andersson & Skot-Hansen, 1994: 19; Skot-Hansen, 1996: 4ff; Söderberg, 
2005: 9) 

Biblioteket som kunskapscenter - Kunskapsprofilen 
En tydlig tendens det senaste decenniet är folkbibliotekens anpassning till de 
villkor som gäller i den formella utbildningssektorn. Kunskapssamhället 
innebär satsningar på ”livslångt lärande” och stora delar av den vuxna 
befolkningen befinner sig i nära nog konstanta lärprocesser. Tanken om det 
livslånga lärandet beskrivs ofta som en demokratisk grund i samhället, och är 
enligt Hansson nästan att betrakta som en livsform för den senmoderna 
människan (Hansson, 2005:36).  

Denna profil handlar alltså om biblioteket som arena för utbildning och 
upplysning och är starkt sammankopplad med den formella utbildningsektorn. 
Den har även kopplingar till tanken om biblioteken som en folkbildande 
institution. Angela Zetterlund menar i Om folkbildningens roll i 
biblioteksvärlden idag (1997) att det är i framtidens kunskapssamhälle 
folkbildningstanken får nytt liv inom biblioteksvärlden. Hon menar att i 
framtiden kommer det formella utbildningssystemet, fria studieförbund och 
folkhögskolor att dela på folkbildningsmålen. Hon gör även en passus mot att 
folbildningstanken kan födas på nytt inom det verksamhetsområde som jag i 
den här uppsatsen kallar för informationsprofilen. Zetterlund menar att 
biblioteken bör tillgängliggöra information och materiella resurser så att 
information och IT erbjuds alla genom att bland annat garantera 
informationssvaga grupper särskilt stöd (Zetterlund, 1997: 43f). Som jag nämnt 
tidigare är det svårt att göra tydliga gränsdragningar mellan kunskaps- och 
informationsprofilen. Andersson & Skot-Hansen skriver: 

Når man i debatten stiller begrebet kultur over for information, overser man ofte det 
vidensfelt, som ligger mellem disse to begreber. Bibliotekets rolle som videnscenter, som 
et sted man kommer for att soge sin viden, hvad enten det er i forbindelse med formel 
uddanelse eller i forbindelse med egen laering, må ikke forveksles med indhentning af 
informationer til konkret brug. (Andersson&Skot-Hansen, 1994:14) 

Det lokala folkbiblioteket som kunskapscenter innebär alltså att biblioteket 
stödjer människor i både deras informella och formella livslånga lärande. Hur 
detta stöd ser ut kan variera, men ett tydligt exempel är undervisning i 
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informationssökning för studenter och elever på alla olika stadier. Andra 
uppgifter som nu ligger på många av de lokala folkbibliotekens bord är att 
fungera som komplement till universitetsbiblioteken men också att vara 
självständiga lärcentra. Antalet distanstuderande ökar, och på de orter där det 
inte finns tillgång till ett högskole/universitetsbibliotek hamnar uppgiften som 
utbildningsbibliotek på folkbiblioteken (Hansson, 2005:36).  

I sin förlängning leder den här utvecklingen till att gränserna mellan olika 
bibliotekstyper håller på att suddas ut. Huruvida konvergensen är ett problem 
eller en tillgång råder det delade meningar om inom bibliotekariekåren. Under 
1980- och 90-talen ansågs de resurskrävande studerandegrupperna ofta som 
problem eftersom de konkurrerade ut andra mindre högljudda grupper (Skot-
Hansen, 1996: 5f, Hansson, 2005: 36). Idag har dessa kritiska röster försvagats 
något då man insett att studerande kan vara av vikt för biblioteken ur 
ekonomisk synpunkt (2005:36).  

Dessutom visar studier att många studenter struntar i vilken typ av 
bibliotek de besöker. De använder det som ligger närmast och som de känner 
till (Hansson, 2005:36).  

Kerstin Ericsson, bibliotekschef i Norrtälje, visar i skriften Biblioteket i 
utbildningssamhället på att det jag i den här uppsatsen kallar för 
kunskapsprofilen är på väg att växa sig så stark att folkbiblioteket på vissa 
platser vill definiera sig som ett ”folk- och utbildningsbibliotek”.  

Exempel på detta ser vi på Gotland där Almedalens bibliotek är ett 
kombinerat universitets- och folkbibliotek och på Åland där stadsbiblioteket i 
Mariehamn sköter biblioteksverksamheten åt Ålands högskola (Ericsson, 2003: 
40ff).  

Exempel på verksamheter och material som ingår i kategorin 
kunskapscenter är enligt Söderberg (2005), och Andersson & Skot-Hansen 
(1994):  
· Studiefaciliteter, som exempelvis grupprum och studieplatser 
· Målrelaterad biblioteksorientering för studerande 
· Användarundervisning i sökning för studerande 
· Tillgång till uppslagsverk och kurslitteratur 
(Andersson & Skot-Hansen, 1994:19; Söderberg, 2005:9) 
 

Biblioteket som socialt center - Den sociala profilen 
Den här profilen rör den ”civila” sektorn och handlar bland annat om 
biblioteket som arena för vardagens sociala liv. (Andersson & Skot-Hansen, 
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1994: 14; Hansson, 2005: 32). Profilen har förändrats sedan 1970-talet då 
fokus låg på uppsökande verksamhet bland grupper som hade svårigheter att 
själva besöka biblioteket. Idag handlar biblioteket som socialt center snarare 
om att bli en plats för människor att besöka utan att instrumentellt söka 
information eller ta del av kulturutbud.  

Idén om folkbiblioteket som en dynamisk kraft i lokalsamhället bygger på 
att flertalet verksamheter som av tradition inte tillhört folkbibliotekets 
arbetsområde blir en viktig del i arbetet med att nå medborgarna. I 
engelskspråkig litteratur kallas den här typen a biblioteksverksamhet för 
Community librarianship eller Civic librarianship. I den nordiska litteraturen 
har den här företeelsen inget särskilt begrepp så jag kommer att använda mig 
av Joacim Hanssons uttryck ”lokalt biblioteksarbete” (Hansson, 2005:33).  

Grundtanken i biblioteket som socialt center är att kombinera 
vardagsrelaterade aktiviteter med utnyttjandet av bibliotekets bestånd, till 
exempel att vid juridisk rådgivning eller konsumentvägledning visa de digitala 
och fysiska resurser som biblioteket kan erbjuda i dessa frågor. Att med 
avstamp i människors grundläggande informationsbehov erbjuda bibliotekets 
hjälp och bidra till meningsskapande och förståelse. Lokalt anpassade 
utställningar, arrangemang och experthjälp i kombination med guidning i 
nyttjandet av biblioteksbeståndets ger en möjlighet att presentera ett djup och 
en helhet kring ett tema eller ett ämne. Helhet och djup menar Hansson är en 
stor bristvara i dagens senmoderna samhälle och där kan folkbiblioteket spela 
en viktig roll. 

Det har kommit att bli en huvuduppgift för folkbiblioteken i det senmoderna 
kunskapssamhället där förytligande och fragmentisering blivit det enda möjliga för många 
människor i deras vardag. Det är i ett sådant perspektiv vi måste se värdet av att 
biblioteken förmår hjälpa människor att finna kvalitetsresurser som finns att tillgå på 
Internet (Hansson, 2005:34).  

 

Det finns flera exempel på hur dialogen mellan användare och biblioteket 
funnit ny lokalt förankrad relevans och stärkt bibliotekens roll som socialt 
centrum. Ett exempel på detta är Ordbron, ett lokalt projekt på 
regionbiblioteken i södra och västra Sverige med syfte att underlätta för 
invandrare att finna samhällsinformation på det egna språket. I projektet ingick 
på vissa platser även undervisning i Internetanvändning på hemspråket 
(Hansson, 2005:34). Biblioteket som socialt center handlar mycket om att: 
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[...] biblioteket bjuder in grupper i lokalsamhället till ett jämlikt samtal om vilka 
möjligheter som bör öppnas för de egna grupperna med utgångspunkt i ett varierat behov 
av kulturella och informationsorienterade aktiviteter (Hansson, 2005:35) 

 

Men den sociala profilen handlar också om biblioteket som socialt rum och 
uttrycket ”samhällets vardagsrum” återkommer ofta i litteraturen. Att skapa 
möjligheter för möten och social interaktion inom ramen för bibliotekets 
fysiska rum ingår också i den sociala profilen.  

Verksamheter och material på biblioteken som karaktäriserar den här 
profilen är: 
· Platser för läsning och avkoppling 
· Caféverksamhet 
· Rådgivning i exempelvis konsumentfrågor, syokonsulent, 

juridiska frågor 
· Uppsökande verksamheter i förhållande till utsatta grupper (ex: 

Boken kommer) 
· Taltidning 
· Dagstidningar svenska och på andra språk 
· Spel, både datoriserade och traditionella 
· Grupprum 
 
(Andersson & Skot-Hansen, 1994: 19; Skot-Hansen, 1996: 4-7; Söderberg, 
2005: 9) 

 

Lokal förankring genom samarbeten 
Genom att titta på bibliotekets samarbeten med yttre aktörer inom de olika 
sektorerna kopplade till varje profil går det enligt Andersson & Skot-Hansen 
att säga något om bibliotekets förankring i lokalsamhället. Många samarbeten 
med utomstående aktörer förväntas leda till bättre lokal förankring (Andersson 
& Skot-Hansen, 1994: 237). Författarna problematiserar inte samarbeten med 
yttre aktörer vidare utan redogör för sin uppfattning om att biblioteket bör bli 
bättre på att förankra sig i lokalsamhället och konstaterar att samarbeten är en 
indikator på hur väl detta fungerar/fungerat. Jag anser att det finns ytterligare 
dimensioner av samarbeten med yttre aktörer som är intressanta att ta upp. 
Bland annat kan samarbeten även förstås ur det institutionella perspektiv som 
redogjorts för tidigare.  
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DiMaggio & Powell hävdar att likformighet kommer till stånd i en process 
av ökande social interaktion mellan aktörer (1983: 147). De menar vidare att:  

The greater dependence of an organization on another organization, the more similar it 
will become to that organization in structure, climate, and behavioural focus. (DiMaggio 
& Powell, 1983:154) 

Det är mot bakgrund av detta även rimligt att anta att samarbeten mellan 
biblioteksinstitutionen och utomstående aktörer och institutioner leder till 
isomorfism. De institutioner där samarbetet är vanligt förekommande och där 
biblioteket av olika anledningar är beroende av den andra parten borde därför 
ha större möjligheter att influera biblioteket. Långvarig och frekvent 
interaktion kan i förlängningen leda till att normer, regler och värderingar 
smälter samman mellan institutionerna (DiMaggio & Powell, 1983: 149ff). Det 
är också troligt att samarbeten har lättare att komma till stånd mellan 
organisationer som vilar på liknande, eller i alla fall inte motstridig, 
institutionell grund.  

Då mimetiska processer ofta har sin grund i osäkerhet och då 
folkbiblioteket förutsätts vara en institution som i dagsläget präglas av just 
osäkerhet (jfr Söderberg 2005) kan biblioteket vara lättare att påverka än om 
det genomsyrats av trygghet. DiMaggio & Powell skriver: 

The greater the extent to which technologies are uncertain or goals are ambiguous within 
a field, the greater the rate of isomorphic change (DiMaggio&Powell, 1983:156) 

 
Att titta på bibliotekens samarbeten kan alltså säga något om vilka 
institutioners värderingar, normer och regler som förväntas influera (och även 
influeras av) biblioteken.  

Mina teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer att använda ovanstående teorier som en tolkningsrepertoar vilken 
utgår ifrån att folkbiblioteksinstitutionen fortfarande har, men framförallt har 
haft, nationellt förankrade kollektiva identiteter, normer och värderingar som 
påverkar handlingsmönster inom institutionen, och i samarbetet med 
utomstående institutioner, men att dessa i viss mån är på väg att luckras upp.  

Antagandet att de är på väg att luckras upp baserar jag bland annat på 
Hanssons teorier om att det under 1980- och 90-talet sker en politisk 
decentralisering som tillsammans med informationsteknologins definitiva 
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genombrott ”undergräver mycket av den strävan efter enhetskunskap och de 
uniforma värderingar som legat till grund för biblioteken på nationell nivå” 
(Hansson, 2005: 30). Även Andersson & Skot-Hansen menar att biblioteken 
idag inte längre definierar sig som förmedlare av ”enhetlig”, eller uniform, 
kultur och information utan i högre grad vill definiera sig i relation till det 
lokalsamhälle de själva är en del av (1994: 11f).  

Mot denna bakgrund, och med vetskapen att folkbiblioteket har kommunen 
som huvudman, vill jag hävda att bibliotekens identitet och profil idag till stor 
del måste förstås i förhållande till den profil de uppfattar att de har i 
lokalsamhället. Min ansats är till skillnad från Andersson & Skot-Hansen dock 
inte normativ. Att ta ställning till eller diskutera huruvida folkbiblioteken bör 
vara en i första hand lokal angelägenhet, eller om det istället ska stå för mer 
enhetspräglade värderingar innefattas inte av denna uppsats syfte. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur representanter för den svenska 
folkbiblioteksinstitutionen uppfattar det egna bibliotekets profil, 
samarbetsprofil samt förändringar i profil och verksamhet över tid. Utifrån hur 
respondenterna svarat härleds antaganden om hur det ser ut på biblioteken i 
realiteten. Syftet är dock inte att i absoluta termer undersöka profilen och 
förändringar i densamma utan att skönja trender och tendenser.  

Syftet är till viss del även av retrospektiv karaktär, då resultatet från 
enkäten kommer att jämföras med resultat från Andersson & Skot-Hansens 
danska undersökning från 1993 med avsikt att urskilja förändringar över de 13 
år som gått mellan undersökningarna. Undersökningen utgår från följande 
frågeställningar:  
  

Hur uppfattar representanter för folkbiblioteken att profilerna förhåller sig till 
varandra idag?  

Har profil och verksamhetsfokus förändrats över tid enligt respondenterna och 
i sådana fall hur?  

Hur tror biblioteksrepresentanterna att framtida profilering kommer att se ut? 

Finns det skillnader i uppfattning inom urvalsgruppen? Kan man kategorisera 
dem? 

Hur ser samarbetsprofilen ut och vad kan sägas om bibliotekens lokala 
förankring inom de olika områdena.  

Syftet är, i en vidare bemärkelse, att ge ett underlag för ökad förståelse av 
folkbibliotekens identitet och hur biblioteken själva uppfattar sin roll idag. Att 
titta på vilka samarbeten som finns inom biblioteksvärlden kan även ge en 
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diskussionsgrund till vilka institutionella normer, regler och värderingar som 
förekommer i institutionens omgivning och som genom samarbetet kan 
påverka och påverkas av biblioteket. Att jämföra resultaten från en mindre 
undersökning som den här, med 1993 års danska undersökning av större format 
kan även erbjuda ett steg på vägen mot en ökad förståelse av 
förändringsprocessen under 1990-talet och fram till idag. 
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Undersökningens metod och urval  

Val av metod 
Då jag är intresserad av att kunna generalisera utifrån mitt material valde jag 
att göra en enkätstudie för att nå önskat resultat. Valet av att göra en enkät 
istället för exempelvis intervjuer föranleddes av att jag ville ha med så många 
bibliotek som möjligt i undersökningen för att kunna jämföra och dra mer 
generella slutsatser.  

Enkäten har sin styrka i att den når många på kort tid, men den har också 
en svaghet i att den inte tillåter direkt återkoppling och möjligheten att förklara 
eventuella oklarheter i frågeställningen. Enkäten ansågs trots detta vara den 
mest lämpliga metoden för denna undersökning.  

I valet mellan pappersenkät och elektronisk enkät valdes den elektroniska 
varianten. Den elektroniska enkäten är billigare och kräver mindre jobb av 
respondenten då han eller hon slipper omaket med att stoppa papper i kuvert 
och lägga på lådan. Enkätundersökningen gick till så att ett e-brev skickades 
till respondenterna innehållande en länk till enkäten och ett kort följebrev. 
Svaren sändes sedan automatiskt tillbaka till min e-postlåda.  

Val av informanter 
Undersökningen riktades endast till huvudbiblioteket i kommunerna för att få 
en så enhetlig urvalsgrupp som möjligt. Enkäten adresserades till 
bibliotekschefer, förstebibliotekarier och enhetsansvariga. För att få ett rimligt 
antal svar med tanke på den begränsade tidsramen skickades enkäten till 100 
bibliotek runt om i Sverige. Urvalet av bibliotek gjordes med lottens hjälp.  

Lappar med namn på Sveriges kommuner veks ihop, lades i en burk och en 
oberoende person drog 100 stycken. De bibliotek som inte hade vare sig e-
postadress till enhetsansvariga eller till biblioteket tillgängliga på Internet 
ströks från listan. Urvalet är alltså inte helt randomiserat utan utgår från de 
bibliotek som tillhandahåller e-postadress på Internet.  
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Efter att utskicket av undersökningen gjorts visade det sig att åtta av 
adressaterna inte mottagit undersökningen trots upprepade försök från min sida 
att skicka länken. Antalet respondenter som mottagit enkäten uppgick efter 
detta tekniska bortfall till 92 stycken och av dessa svarade 57 på enkäten. Då 
tre stycken enkäter inkom efter utsatt slutdatum räknades dessa inte med. 
Antalet svaranden i undersökningen är därför 54 stycken vilket ger en 
svarsfrekvens på 59 procent räknat på 92 fungerande utskick och 54 procent 
räknat på hela urvalsgruppen. Då Jan Trost menar att mellan 50 och 75 procent 
är att betrakta som normal svarsfrekvens kan man konstatera att denna 
undersökning ligger relativt lågt i det intervallet men ändå inom ramen för vad 
som anses som godkänt (Trost, 2001: 113). En påminnelse sändes till 
biblioteken tio dagar efter att enkäten skickades ut. Fler påminnelser hade 
kunnat höja svarsfrekvensen ytterligare men tiden räckte helt enkelt inte till för 
fler. Då enkäten är anonymiserad, såvida respondenten ifråga inte frivilligt 
angivit sin e-postadress, registrerades IP-numret på varje svar för att undvika 
att någon svarade flera gånger2.  

Undersökningen 
Enkäten inkluderar kategorier och frågor som utarbetats i enlighet med 
studiens syfte och teoretiska ramverk. Frågor angående resursfördelning och 
externa samarbeten är av mer konkret karaktär och syftar till att ge en bild av 
ekonomiska och personalmässiga prioriteringar och bibliotekets lokala 
förankring. Andra frågor är mer abstrakta och handlar om bibliotekets roller 
och funktioner samt förändringar över tid. Då frågorna ställs till en enskild 
individ på varje bibliotek är det viktigt att klargöra hur svaren kommer att 
tolkas.  

De konkreta frågorna utgör inget problem då den tillfrågade i hänseende av 
att vara chef/förstebibliotekarie/enhetsansvarig förutsätts veta hur resurserna 
fördelas mellan de olika områdena och vilka utomstående aktörer biblioteket 
samarbetar med. När det kommer till att dra slutsatser om mer abstrakta frågor 
rörande till exempel bibliotekets profil och huruvida prioriteringar i 
verksamheten ligger i linje med hur bibliotekets personal vill prioritera behöver 
tolkningen av svaren dock problematiseras ytterligare. Endast en representant 
                                                 
2 Detta är inte en helt säker metod. Det finns säkert respondenter som har tillgång till arbetsmailen på sin 
hemdator eller liknande och på så vis av misstag kan svara flera gånger. Risken för att detta ska ske i en 
omfattning som på allvar påverkar resultatet är dock enligt min bedömning försumbar.  
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från varje bibliotek är tillfrågad och denna person är i en ledande position. Det 
är möjligt att ledningen och övrig personals inställning och uppfattning 
angående dessa frågor skiljer sig åt.  

Det finns flera möjliga tolkningar av svaren från respondenterna. Dels kan 
de tolkas som den enskilda respondentens perceptioner av den egna 
institutionens roller och funktioner oavhängigt uppfattningar hos övrig 
personal, och då säger svaren inte speciellt mycket om biblioteket i sin helhet. 
Men svaren kan också tolkas som att biblioteksinstitutionens gemensamma 
värderingar utrycks genom en av sina representanter och då säger det en hel del 
om biblioteket i sin helhet. Jag har valt att se respondenten som en representant 
för institutionen vars svar kan härledas till biblioteksinstitutionen i sin helhet 
men att man trots detta måste komma ihåg att personen svarar i egenskap av 
chef/förstebibliotekarie/enhetsansvarig och att detta måste vägas in i 
tolkningen. Motstridiga uppfattningar om profilen och identiteter kan existera 
parallellt på biblioteket (jfr Enström, 1995: 208ff) och de framkommer inte i en 
undersökning där endast ledningen tillfrågas.  

Motiveringen till att jag valt att ställa frågorna till ledningen för 
biblioteksinstitutionerna är att det trots allt är de som i högst grad kan påverka 
och implementera nya värderingar i institutionen samt mer konkret påverka 
profileringen både nu och i framtiden. Det är också ledningen som i högst grad 
kan påverka den enskilda organisationskulturen även om övrig personal 
självklart inte är maktlös.  

För att undersökningen ska fungera i ett jämförande syfte inspireras vissa 
frågor i enkätens frågebatteri av Andersson & Skot-Hansens enkät. En del av 
frågorna är utformade helt i enlighet med Andersson & Skot-Hansens frågor 
för att få ett resultat som är jämförbart över tid, andra har modifierats för att 
bättre passa dagens förhållanden. För att komma till rätta med de svagheter 
som den danska undersökningen har i fråga om frågeställningar och validitet 
har jag valt med omsorg bland enkätfrågorna och endast använt mig av de jag 
anser ha hög validitet och stor förklaringskraft. Jag har även komponerat 
följdfrågor och gett möjligheten för respondenterna att kommentera frågorna i 
öppna alternativ vilket inte var möjligt i Andersson & Skot-Hansens 
undersökning.  

Dessutom är vissa av de kategorier som valdes 1993 färgade av den tidens 
samhälleliga tidsanda och kan kännas förlegade i dagens kontext. Ett exempel 
på detta är att föreningar för funktionshindrade och invandrarföreningar endast 
finns med som möjliga samarbetspartners inom den sociala sektorn. Jag ser att 
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de även vore rimliga samarbetspartners inom alla de övriga sektorerna men 
kanske främst i kultursektorn och kunskapssektorn.  
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Resultatredovisning och analys 

Under kommande rubriker redogörs för resultaten av enkätstudien. Diagram 
kommenteras och förklaras och svar på öppna alternativ redogörs. 
Kommentarer från respondenterna kommer endast att användas om de tillför 
studien något ytterligare i termer av förklaringskraft eller tydliggörande. 
Övriga kommentarer kommer inte att redogöras för. Bilaga 3 är enkätens 
frågebatteri och kan med fördel läsas som bakgrund till detta kapitel.  

Respondenterna ombads inledande att kryssa i hur stor kommunen är där 
biblioteket ligger. Svaren fördelade sig enligt diagram 1. 

Diagram 1. Hur många invånare har kommunen där biblioteket ligger? Antal svarande: 54.  
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Källa: Egen enkätundersökning 

Grupperingen av kommuner är gjord i enlighet med Sveriges kommuner och 
landstings indelning men tar endast hänsyn till storlek och inte typ av kommun 
(http://www.skl.se/artikel.asp?C=3305&A=11248). Tyvärr har ingen 
representant för någon av Sveriges tre största kommuner svarat, men i övrigt är 
svarsfrekvensen relativt jämnt fördelad. Biblioteken ombads även att ange hur 
många timmar i veckan de hade öppet. Biblioteken som deltar i studien har 
öppettider från 32–64 timmar i veckan under vinterhalvåret. Sommartid har 
vissa av biblioteken kraftigt reducerade öppettider. Vissa respondenter har varit 
omtänksamma nog att ange filialernas öppettider, men dessa har inte räknats 
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med i den sammanlagda summan. Öppettiderna beror i hög grad av storleken 
på kommunen där biblioteket ligger. De större kommunerna har generellt sett 
generösare öppettider även om det finns vissa undantag.  

Profil nu och i framtiden 
För att kunna redovisa och analysera bilden av hur biblioteksrepresentanterna 
uppfattar profilen, inleds resultat och analysdelen med att redogöra för frågor 
rörande profil idag och i framtiden.  

I enkäten ombads respondenterna att sätta poäng på de olika profilerna som 
de förhåller sig idag och hur man tror de kommer att förhålla sig i framtiden. 
Även Andersson & Skot-Hansen har denna fråga i sin enkät från 1993 och 
frågan konstruerades på detta sätt för att kunna jämföra svaren. Det som dock 
skiljer den här undersökningens fråga från Andersson & Skot-Hansens är att de 
ställde frågan om framtida profil med utgångspunkt i bibliotekens önskan. De 
ville alltså veta hur bibliotekens önskebild av framtiden såg ut. Denna 
undersöknings fråga om framtiden utgår istället ifrån hur 
biblioteksrepresentanterna tror att profilen faktiskt kommer att se ut i 
verkligheten. 

Frågan handlar i grunden om hur biblioteken uppfattar sin roll som 
kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och socialt center. 
Utformningen av frågan ger möjlighet att få en helhetsbild av relationerna 
mellan de olika profilerna.  

Respondenterna ombads dela ut sammanlagt 100 poäng fördelat på 
profilen idag, och lika många på profil i framtiden. Poängen omvandlades 
senare till procent och presenteras även i den formen i diagrammen.  

Diagram 2. De svenska folkbibliotekens profil. Antal svarande: 49/45  

Källa: Egen enkätundersökning 
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Vad kan då sägas om hur respondenterna kollektivt uppfattar de olika 
profilerna idag? Till att börja med kan konstateras att kunskaps- och 
informationsprofilen har fått högst värden medan kulturprofilen illustreras av 
den minsta tårtbiten i diagrammet ovan. Det är tydligt att vi idag inte längre 
kan tala om en kulturinstitution, om någon nu gör det, när vi talar om 
folkbiblioteket i ett nationellt perspektiv. Även om jag vill vara försiktigt med 
alltför stora genereraliseringar utanför materialet har en urvalsgrupp på 54 
biblioteksrepresentanter i ledande position tydligt visat att bibliotekets roll som 
kulturcenter uppfattas som förhållandevis svag idag.  

Att tala om en kunskapsinstitution är inte heller riktigt, då både 
informationsprofilen och den sociala profilen är tillräckligt starka för att ge en 
mer komplex bild av hur biblioteken uppfattar sin roll. Det är snarare en 
betydligt mer mångfacetterad organisationsbild som vuxit fram. Det kan vara 
intressant att dra sig till minnes ”kampen” mellan information och kultur som 
Hansson och Andersson & Skot-Hansen beskriver tog fart under 80-talet och 
det tidiga 90-talet (Hansson, 2005: 28ff; Andersson & Skot-Hansen, 1994: 12). 
Hansson menar att kampen avklingade då informationsteknologin fick sitt 
definitiva genombrott och Månsby beskriver detta i termer av att 
kulturidentiteten kraftigt försvagats då informationsidentiteten gått framåt 
(Månsby, 1997: 132ff). Diagram 2 illustrerar en liknande tendens men som vi 
ska se senare har kulturprofilen inte bara försvagats gentemot 
informationsprofilen utan gentemot alla övriga profiler. Mer om detta under 
rubriken Förändringar i profilen.  

Profil i framtiden 
Frågan om profil idag har något högre svarsfrekvens än framtida profil vilket 
är viktigt att väga in i en jämförelse av diagrammen ovan. Anledningen till 
skillnaden i det interna bortfallet är svår att svara på men det kan bero på att 
det generellt sett borde vara lättare att svara på frågor om nuet än om 
framtiden.  

När man studerar cirkeldiagrammen ovan förefaller det som att förväntade 
förändringar i profilen utslaget på urvalsunderlaget i sin helhet inte är speciellt 
stora. Det finns en svag tendens är att informationsprofilen försvagas något 
medan den sociala och kulturella profilen i viss mån stärks. Detta kan till viss 
del tolkas som att förändringar i institutionen stagnerat och att man funnit sig 
till rätta i sin ”nya” roll efter det omvälvande 1990-talet som Enström beskriver 
i termer av identitetskriser och förvirring (Enström, 1995: 205ff). Men vid en 
närmre studie av hur respondenterna svarat att de enskilda biblioteken 
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förväntas förändras är bilden delvis en annan. På flertalet bibliotek tror 
respondenterna att förändringar i profilen kommer att ske, i vissa fall stora 
förändringar. Anledningen till att diagrammet ovan inte visar på några större 
förändringar är att de respondenter som antyder att förändringar är på gång inte 
följer någon enhetlig linje. Några biblioteksrepresentanter har svarat att 
kunskapsprofilen backar, andra att den går framåt. På något bibliotek förväntas 
sociala profilen dominera i framtiden, på andra förväntas den backa rejält. 
Någon av respondenterna var till och med så drastisk att han/hon gav 100 
poäng till biblioteket som informationscenter i framtiden.  

Diagram 2 ska alltså inte tolkas som att profilen inte kommer att förändras 
på de enskilda biblioteken generellt sett. Anledningen att diagrammet ser ut 
som det gör är att de olika svaren mer eller mindre väger upp varandra utslaget 
på helheten. Att biblioteksrespondenterna svarat så olika gällande förändringar 
i framtiden tolkar jag som att det inte går att dra några generella slutsatser om 
trender i bibliotekens förändringsarbete. I förlängningen kan svaren tolkas som 
att de likformiga värderingarna inom institutionen när det gäller profil och 
förändringar i densamma inte verkar vara speciellt starka. Det som dock visar 
sig vara av betydelse är storleken på kommunen där biblioteket ligger vilket 
redogörs för under kommande rubriker.  

Det finns respondenter som svarat att inga som helst förändringar i profilen 
kommer att ske. Nio biblioteksrepresentanter har delat ut lika många poäng på 
profil i nutid och framtid. Av dessa var fyra stycken representanter för 
bibliotek i de minsta kommunerna.  

Att inga förändringar är att vänta var något oväntade svar i den här 
undersökningen, då litteraturen så tydligt hävdar att biblioteken generellt 
befinner sig en förändringsprocess just nu (jfr, Söderberg 2005, Hansson 2005, 
Enström 1995). Är dessa bibliotek kanske redan färdiga med de omtalade 
förändringarna? Förändras biblioteken utan att det är en medveten process med 
ett utryckt mål och att förändringar därför inte uppfattas? Eller är det så att 
biblioteken inte anser att de behöver förändras och att nuvarande profil är 
gångbar även i framtiden?  
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Skillnader i profil på små och stora kommuners bibliotek 

Diagram 3. Antal svarande: 13/12.  
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Diagram 4. Antal svarande: 14/13. 
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Diagram 5. Antal svarande: 11/9. 
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Diagram 6. Antal svarande: 11/11. 
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För att urskilja möjliga skillnader i bibliotekens profil mot bakgrund av 
storleken på bibliotekens upptagningsområden delades svaren in i 
kommunstorlekskategorier. Antalet bibliotek i varje kategori är mellan 11 och 
14 bibliotek. Jag vill hävda, efter att ha närstuderat materialet, att det finns 
tydliga likheter i svaren från respondenter i små, mellan respektive större 
kommuner. 

Resultatet efter storlekskategoriseringen ger vid handen att den största 
skillnaden på bibliotek i större och mindre kommuner idag är att rollen som 
kulturcenter anses vara betydligt starkare i de allra minsta kommunerna än i 
stora och mellanstora kommuner. I de kommuner som har mindre än 12 500 
invånare är kulturprofilen den profil som uppfattas som starkast idag med ett 
medelvärde på 28,3. Det är också i dessa kommuner som kulturprofilen 
förväntas backa rejält. 20,5 är medeltalet för framtida kulturprofil i små 
kommuner. 

Medeltalet för kulturprofilen i kommuner med 12 500- 25 000 invånare 
idag är endast 9,6 och i framtiden 12,7. Fyra bibliotek i denna kategori har 
angivit siffran 0 på kulturprofilen idag och sex bibliotek siffran 15 eller lägre. 
10 bibliotek i denna kategori ger alltså att bibliotekets roll som kulturcenter 15 
poäng eller lägre vilket är anmärkningsvärt många i en kategori som i sin 
helhet består av 14 svaranden. Förändringstendensen i dessa kommuner är 
däremot en annan än den i de minsta kommunerna. Här förväntas 
kulturprofilen stärkas istället för försvagas. 

I kommuner med 50 000- 200 000 invånare är medeltalet på kulturprofilen 
idag 15,6 och framtida kulturprofil 17,8 medan kommuner med ett invånarantal 
mellan 25 000- 50 000 har ett medeltal på 17,8 idag och 21,7 i framtiden.  
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Att det är skillnader mellan hur biblioteksrepresentanterna uppfattar 
profilen är ett faktum. Att kulturprofilen får mycket låga poäng i 
kommunkategori  
12 500-25 000 kan möjligen ha att göra med att dessa kommuner med tanke på 
storleken troligen inte har något högskolebibliotek utan måste vara både 
kunskapscenter och informationscenter för ”alla”, såväl distansstuderande på 
högskola som studenter som pendlar eller går gymnasiala utbildningar och 
dessutom de som inte studerar utan använder biblioteket för att söka egen 
kunskap och instrumentell information. Samma kommunstorlekskategori (12 
500-25 000 invånare) som angivit låga eller mycket låga siffror på 
kulturprofilen anger nämligen istället högst siffror på kunskapsprofilen. 
Medeltalet på kunskapsprofilen idag är 38,5 i denna kategori medan resterande 
kommunkategorier befinner sig i ett medeltalsintervall mellan 26,7 och 29,4. 
Även informationsprofilen har fått höga poäng, 28,1, i denna kategori.  

Hur ska man då tolka det faktum att de minsta kommunerna har en 
dominerande kulturprofil idag? De har ju rimligtvis inte heller något 
högskolebibliotek och borde i sådana fall ha liknande siffror som i ovan 
nämnda kategori.  

Bland de små kommunerna svarade fyra bibliotek att verksamheten inte 
förändrats över tid (se diagram 8). Då bland andra Månsby, Söderberg och 
Vestheim hävdar att kultur är den identitet/roll som tappat mest i betydelse 
över tid kan det faktum att en stor del av dessa fortfarande ser kulturprofilen 
som dominerande bero på att de inte förändrats i lika hög utsträckning som 
övriga kategoriers bibliotek. Andersson & Skot-Hansen skriver att det inom det 
danska biblioteksväsendet 1993 fanns en oro för att övergången från statlig till 
kommunal regi skulle innebära att folkbiblioteksinstitutionen utvecklades i helt 
olika riktningar och det skapade ett A och ett B-lag inom 
folkbiblioteksinstitutionen. B-laget skulle enligt Andersson & Skot-Hansen 
bestå av de mindre biblioteken som man befarade inte ville utveckla sig i 
samma utsträckning som de större (Andersson & Skot-Hansen, 1994: 10). 
Huruvida det förhåller sig på detta sätt i Sverige går naturligtvis inte att dra 
några slutsatser om utifrån denna undersökning, men det kan ändå vara 
intressant att ha i bakhuvudet när man jämför siffrorna.  

Förändringar är dock att vänta på de minsta kommunernas bibliotek då 
kulturprofilen förväntas få mindre betydelse i framtiden. Det går inte att se 
någon tendens att någon annan profil tar över som mest betydelsefull efter 
kulturen utan övriga tre profiler ökar sin betydelse i ungefär samma 
utsträckning. En utjämning är alltså på gång och framtida profil kommer enligt 
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svaren från de minsta kommunernas bibliotek att likna den nationella profil 
som vi ser i diagram 2.  

Förändring i profil och verksamhet över tid 

Förändringar i profilen 
För att även få in ett visst mått av retrospektion och komparation följer här en 
jämförelse med Andersson & Skot- Hansens danska undersökning från 1993. 
Det går inte jämföra resultatet från denna undersökning med den danska 
undersökningen utan att förhålla sig till det faktum att danska och svenska 
förhållanden skiljer sig åt. De nordiska länderna har dock många likheter vilket 
blir tydligt vid en läsning av Hansson (2005) och Andersson & Skot-Hansen 
(1994) då de drar liknande slutsatser om biblioteksutvecklingen i de båda 
länderna. Även Enström drar tydliga skandinaviska paralleller i sin text och 
menar att uppfattningen i Danmark förefaller stämma väl med den svenska i 
frågor som rör förändringar på folkbibliotek och jag finner det därför befogat 
att göra denna jämförelse utan att gå in i detalj på möjliga likheter och 
skillnader mellan länderna 3(Enström, 1995: 209). Det som dock är viktigt att 
påpeka i en jämförelse är att den danska undersökningen gjorts på samtliga 
danska bibliotek såväl huvudbibliotek som filialbibliotek med öppettider på 
över 10 timmar i veckan. Urvalet var med andra ord betydligt mer heterogent 
och omfattande i den danska undersökningen än det är i denna undersökning. 
Enligt den danska undersökningen förhöll sig profilerna såhär 1993: 
Diagram 7. Det danska folkbibliotekets profiler.  

Källa: Andersson & Skot-Hansen, 1994: 245 

Den tydligaste skillnaden mellan undersökningen 1993 och 2006 är att 
bibliotekets roll som kulturcenter tagit ett steg tillbaka enligt respondenterna 

                                                 
3 Utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige har dessutom ofta influerats av forskning från övriga 
norden när det gäller litteraturval och teorier. T ex. Danmark: Henrik Jochumsen & Casper Hvenegard Rasmussen, Gor 
biblioteket en forskel? (2000), Norge: Ragnar Audunson Det siviliserte informasjonsamfunn (2001). 
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och den sociala profilen tagit ett steg framåt. Det blir också tydligt att den 
önskebild om framtiden som de danska bibliotekarierna målade upp 1993 inte 
har stor likhet med hur respondenterna upplever situationen på svenska 
bibliotek idag. De danska bibliotekens önskan om en dominerande kulturprofil 
förefaller i en jämförelse med upplevelserna från biblioteksrepresentanterna i 
dagens Sverige nästan naiv.  

Vad kan man då säga om kulturprofilens tillbakagång och den sociala 
profilens frammarsch? Vi kan till att börja med konstatera att här har det skett 
en förändring som är påtaglig då det är en profil som ökat i förhållande till 
endast en annan. Respondenterna uppfattning om bibliotekets roll som 
kunskapscenter och informationscenter förefaller ha varit sig ganska lik från 
1993 till 2006. Idag får kunskapsprofilen 30,4 procent av kakan och 1993 fick 
den 30 procent. Motsvarande siffror för informationsprofilen är 28,5 procent 
idag och 25 procent 1993. Den sociala profilen har alltså ökat i betydelse på 
bekostnad av den kulturella profilen.  

Vad är det då för faktorer som kan tänkas ha påverkat bibliotekens profil 
på följande sätt? När det gäller biblioteket ur ett institutionellt perspektiv säger 
litteraturen att den kulturförmedlande uppgiften kraftigt försvagades under 
slutet på 1980-talet och det tidiga 1990-talet genom anpassning till rådande 
samhällsklimat och att den kulturförmedlande uppgiften hos biblioteket varit 
politiskt lågprioriterat sedan dess (Hansson, 2005: 30; Vestheim, 1999: 184f). 
Politiska strömningar påverkar rimligtvis biblioteket då politikerna trots allt 
har en viss makt över biblioteket och dess utformning. Även den yttre 
konkurrensen från både den privata och kommunala kultursfären måste vägas 
in som en bidragande faktor till kulturprofilens försvagade ställning.  

Enligt teorier om normativ isomorfism kan även ändringen av 
bibliotekslagen 1996 ha betydelse för förändringar till fördel för den sociala 
profilen. Lagen från 1996 fokuserar i högre utsträckning på invandrare, 
funktionshindrade och andra minoriteter: 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
(http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.HTM 2006-04-21) 

Dessa grupper behöver nödvändigtvis inte ingå i verksamheter inom den 
sociala profilen men i beskrivningar av densamma i litteraturen förekommer 
dessa grupper frekvent. Exemplet Ordbron som lanserades i början på 2000-
talet och som beskrivits tidigare i teorikapitlet är enligt Hansson ett av de 
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tydligaste och bäst fungerande projekten inom den sociala profilen i Sverige 
(Hansson, 2005: 34f). I Andersson & Skot-Hansens danska undersökning 
gjordes en kvalitativ studie av biblioteket Blågården som ligger i en 
invandrartät del av Köpenhamn. Slutsatsen är att bibliotekets sociala dimension 
är den klart dominerande och att detta beror på lokalsamhällets behov av dessa 
verksamheter (Andersson & Skot-Hansen, 1994: 143ff). Vid en läsning av 
Andersson & Skot-Hansen upplever jag att deras benämning 
”invandrarbibliotek” inte känns speciellt gångbar i dagens samhällskontext och 
att bibliotekets sociala profil inom dessa grupper skulle behöva ytterligare 
problematisering. Jag har dock inte för avsikt att göra detta här. 

Förändringar i verksamheten 
För att nyansera bilden om förändringar över tid ytterligare ställdes frågan: Har 
bibliotekets verksamhet förändrats över tid? Frågan handlar om den faktiska 
verksamheten på biblioteket och endast indirekt om bibliotekets mer 
övergripande roll/profil.  

Diagram 8. Har bibliotekets verksamhet förändrats över tid? Max två alternativ per bibliotek. 
Antal svarande: 54.  
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En tydlig tendens i respondenternas svar är att verksamheter inom kunskaps- 
och informationsområdet har fått ökat fokus. Det har alltså skett en förändring i 
verksamheten mot att bli mer inriktad på utbildning/kunskap och instrumentell 
informationssökning. Efter att ha studerat vad som skrivits om ämnet i 
litteraturen ligger detta resultat i linje med tidigare antaganden (jfr Skot-
Hansen (1996), Hansson (2005), Söderberg (2005)).  

Som vi sett i diagram 2 på sidan 34 är det informationsprofilen och 
kunskapsprofilen som anses dominera på biblioteken. Svaren på innevarande 
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fråga ger en bild av att den praktiska verksamheten förändrats på ett sätt som 
följer liknande mönster.  

Det faktum att så många som 10 bibliotek (18 procent) ansåg att 
biblioteket inte ändrat fokus märkbart över tid är mot bakgrund av litteraturen i 
ämnet ett något udda resultat. Litteraturen beskriver otvetydigt att biblioteken 
förändrats under de sista decennierna och fortfarande förändras (jfr Hansson 
(2005), Vestheim (1999), Söderberg (2005), (Andersson & Skot-Hansen 
(1994)).  

Möjliga orsaker till att respondenterna svarat på detta sätt kan vara att 
förändringar sker utan att vara uttryckta förändringsprocesser och därför 
renderar i dylika svar. Svaret kan också bero på att den som svarar inte arbetat 
tillräckligt lång tid på biblioteket för att uppfatta förändringar. 
Sociologiprofessorerna Göran Ahrne och Apostolis Papakostas skriver att för 
att konstatera en förändring krävs att man upptäcker och erkänner en olikhet. 
Alltså är förändring något som måste förstås relativt. Det är dock ovanligt 
menar Ahrne och Papakostas att organisationer står helt stilla eller förändras 
till oigenkännlighet (Ahrne & Papakostas, 2002: 90).  

Ändå kvarstår faktum att bibliotekens ledning på en rak fråga svarat att 
biblioteket inte förändrats märkbart över tid. Att utgå ifrån att respondenterna 
svarat som de gjort för att de inte uppmärksammar förändringar och således ta 
förändringar och förändringsarbeten även på de bibliotek som svarat nej på 
ovanstående fråga för given förefaller ganska meningslöst och framförallt 
förmätet. Då förefaller det vara viktigare att uppmärksamma det faktum att 
nära en femtedel av biblioteken inte anser sig ha förändrats över tid.  

En annan fråga som blir aktuell mot bakgrund av resultatet är om 
förändringsprocessen som litteraturen beskriver är så allomfattande som 
tidigare hävdats? Om vi förutsätter att Enström har rätt när han talar om att 
trögheter i förändringsprocesser på biblioteken leder till att biblioteken faller 
tillbaka på gamla identiteter om de nya inte är tillfredställande nog, kan det 
faktiskt vara så att förändringarna inte implementeras i särskilt hög grad. Man 
gör som man alltid gjort även om nya identiteter och handlingsmönster 
presenteras (Enström, 1995: 209f).  

Enström talar redan 1995 om att det finns behov av att visa beslutsamhet 
och handlingskraft i förändringsarbetet när ekonomin och intresset för 
biblioteken sviktar. Han menar vidare att beslut måste tas och förändringar 
genomföras men att folkbiblioteket som institution har haft problem med 
implementering beroende på sin identitetsuppfattning. Enström menar vidare 
att implementeringsproblematiken kan ha att göra med en ”trötthet” inom 
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organisationen. Många förändringsinitiativ kommer från lednings – och 
huvudmannahåll men kraften och orken tryter när initiativen ska förankras i 
resterande organisation. När initiativen till förändring kommer ifrån ”toppen” 
kallas de hos Enström för ”djärva hugg” och kännetecknas av att beslut fattas 
av människor i ledande position vilka får legal och organisatorisk effekt. Dessa 
”hugg” bör utmynna i det Enström kallar för ”långa marscher” som inkluderar 
initiativ på alla nivåer i organisationen vilket är nödvändigt för att vanor i 
organisationen ska förändras och förändringar på allvar implementeras 
(Enström, 1995: 212). Då de flesta initiativ till förändring inom 
bibliotekssfären sker på ”toppen”, ofta kollektivt, och ibland även initierat av 
bibliotekshuvudmännen finns det stor risk att de långa marscherna inte riktigt 
blir av utan att organisationen åter faller tillbaka i gamla beprövade 
handlingsmönster (Enström, 1995: 212ff). Detta kan vara en möjlig förklaring 
till varför biblioteken svarat att verksamheten inte märkbart ändrat fokus över 
tid. Det måste dock understrykas att det med största sannolikhet finns många 
fler och kompletterande förklaringar till varför respondenterna svarat som de 
gjort.  

Att bibliotekens verksamhet inte upplevs ha ändrat fokus över tid behöver i 
sin tur inte med absolut nödvändighet vara ett problem i termer av bibliotekets 
förmåga att möta användarnas behov. Möjligheten finns att omgivningen anser 
att biblioteket uppfyller behoven och att behoven inte heller förändrats över tid. 
Det finns dock anledning att vara kritisk till ett sådant förhållningssätt. Det 
senmoderna samhället definieras som ett samhälle i ständig förändring och att 
de lokalsamhällen dessa bibliotek är en del av skulle vara undantagna är inte en 
rimlig slutsats. Jag har inte för avsikt att vidare värdera och problematisera 
bibliotekens förändringsförmåga även om jag finner det intressant. Istället går 
jag vidare med att redogöra för hur biblioteken själva ser på prioriteringar i 
verksamheten. 
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Prioriteringar i verksamheten 
För att få reda på hur respondenterna ser på den verksamhet de har idag 
ställdes frågan om nuvarande prioriteringar i verksamheten ligger i linje med 
hur bibliotekets personal vill prioritera.  

Diagram 9. Ligger nuvarande prioriteringar i linje med hur bibliotekets personal vill 
prioritera? Antal svarande: 50. 
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Källa: Egen enkätundersökning 

Då den här enkäten adresserats till bibliotekschefer och annan personal på 
ledande position är det viktigt att ställa sig frågan huruvida tabellen ovan 
faktiskt berättar något om vad personalen i sin helhet tycker. Det finns (som 
jag redogjort för på sidan 31) anledning att tro att ledningen och övrig 
personals syn på detta kan skilja sig åt. Detta blir även tydligt i detta citat från 
en av respondenterna.  

Personalens prioritering är inte enhetlig mellan individerna. Ledningens prioritering ligger 
klart mot mer informations och kunskapsverksamhet. Varför svaret på din fråga är att 
verksamheten successivt blir mer och mer informations- och kunskapsinriktad efterhand 
som tidigare uppgifter försvinner eller effektiviseras. Framför allt vår pedagogiska roll 
tror jag kommer att öka.  

Respondenten uttrycker i klartext att det är skillnad mellan ledningen och övrig 
personal i frågan om hur man vill prioritera inom biblioteket. Man kan även 
tolka citatet som att den övriga personalen anser att kulturverksamheter 
och/eller sociala verksamheter inte prioriteras i tillräckligt hög utsträckning. 
Skillnaden mellan ledning och övrig personal indikerar att det troligen 
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förekommer flera starka parallella identiteter och profiluppfattningar inom 
organisationen vilket leder till viss friktion när det kommer till prioriteringar. 

30 bibliotek har svarat nekande på frågan om prioriteringar i verksamheten 
ligger i linje med hur personalen vill prioritera. Kulturverksamheterna är de 
som i högst grad anses få för lite plats i verksamheten men 
kunskapsverksamheterna ligger inte långt efter.  

När informations- och kunskapsområdet fått allt mer fokus som vi sett 
under ovanstående rubrik, borde det också betyda att något annat fått stryka på 
foten. Biblioteken har generellt sett inte fått mer ekonomiska tillgångar och 
heller inte mer personal. Söderberg och Hansson påpekar att 
kulturverksamheterna varit politiskt lågprioriterade under många år 
(Söderberg, 2005: 18f; Hansson, 2005: 32) vilket rimligtvis borde återspeglas 
ute på biblioteken. Dessa formas trots allt av rådande politiskt och ekonomiskt 
läge vilket belyses i citatet från en av respondenterna.  

Det är inte bibliotekets personal som VILL prioritera - vi har en verksamhetsplan och ett 
uppdrag som politikerna bestämmer. 

Kulturverksamheterna var länge folkbibliotekets signum och 
kulturförmedlarprofilen har haft lång tid på sig att växa sig stark inom 
bibliotekssfären. Många av de bibliotekarier som arbetar på biblioteken idag är 
utbildade under en tid då fokus i utbildningen nästan enbart inriktade sig på 
kultur- och litteraturkunskap. Det finns därför anledning att misstänka att 
många har en yrkesidentitet som är starkt förknippad med kulturprofilen även 
om den troligen förändrats över tid i större eller mindre utsträckning.  

Peter Enström talar om tidsidentiteten som innebär att alla formas av sina 
tidsbundna upplevelser vilket leder till att varje tid får sin egen tidsidentitet. 
Han skriver vidare att då tiderna förändras kan det leda till smärtsamma 
omprövningar (Enström, 1995: 209) Scott skriver: 

Conflicting norms and cultural models can occur not only between institutional 
frameworks but also within them. A given field may contain competing frameworks that 
prescribe varying forms and activities for participants, with the winners and losers to be 
sorted out over time (Scott, 2001: 189) 

 

En av flera möjliga anledningar till att de som svarat nej på frågan främst anger 
att kulturverksamheter får för lite plats kan ha med detta att göra. För även om 
respondenterna överlag svarat att de upplever bibliotekets roll som 
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kulturcentrum som mindre än rollen som kunskaps- och informationscenter, 
betyder det inte att yrkesidentiteten följer samma mönster. Verksamheten i sig 
låter sig förändras i förhållandevis snabb takt på det rent formella planet via 
exempelvis nya verksamhetsplaner och målbeskrivningar men för att förändra 
identiteter krävs djupare förändringar i folkbiblioteksinstitutionen.  

Hansson menar att biblioteken anpassar sig (alltför) lätt till rådande politik. 
Då det idag är utbildnings- och kunskapsverksamheter som framhålls som 
särskilt viktiga inom politiken menar Hansson att biblioteken söker legitimitet 
genom att anpassa sin verksamhet till rådande politiskt klimat. Således satsar 
man också på att i högre grad definiera biblioteket i kunskapstermer (Hansson, 
2005: 36ff). Anledningen till att flera av biblioteksrespondenterna svarat att 
kunskapsverksamheter får för lite plats kan ha att göra med dylik politisk 
anpassning. Samma respondenter som svarat att kunskapsverksamheter får för 
lite plats har nämligen givit bibliotekets kunskapsprofil högst poäng både idag 
och i framtiden och även svarat att verksamheten idag fokuserar mer på 
kunskapsområdet än tidigare. Det kan också ha att göra med att 
studerandegrupper, enligt Skot-Hansen (1996) och Vestheim (1999) är 
resurskrävande grupper, och att man på biblioteken upplever att behovet av den 
här typen av verksamheter är större än vad man kan tillfredställa. Detta 
sammantaget ger en bild av att kunskapsverksamheter och kunskapsprofilen på 
dessa bibliotek fortfarande är på frammarsch.  

24 respondenter anser att verksamheten ser ut som personalen vill, vilket 
kan tolkas som de är nöjda med sin verksamhet och att biblioteket anser sig ha 
möjligheten att utforma sin verksamhet efter personalens vilja. I all klagolåt 
som råder i biblioteksdebatten finns det trots allt de som anser att 
verksamheten faktiskt ser ut som de vill.  

Även om det är positivt att ja-stapeln är högst i tabellen ovan kan det ändå 
vara nödvändigt att ställa frågan vad ett ja-svar betyder i vidare mening. Vill 
man vara kritisk kan svaret även tolkas som att biblioteken inte uppfattar 
eventuella brister i verksamheten.  

Det är naturligtvis mycket bra om biblioteken lyckas med att hålla alla 
olika verksamheter på en nivå som personalen uppfattar som den ultimata, men 
att ha frihet att forma verksamheten efter personalens vilja behöver inte betyda 
att den saknar brister av andra anledningar. Det hade därför varit intressant att 
fråga biblioteksanvändarna om de var nöjda med verksamhetens fokus och 
inriktning eller om de saknar något. Kanske hade svaret sett annorlunda ut då. 
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Resursfördelning 

Diagram 10. Olika verksamheters utrymme; ekonomiskt, tidsmässigt och rumsligt. Antal 
svarande: 50.  

 

Källa: Egen enkätundersökning 

För att få en bild av hur stor del av bibliotekets resurser som läggs på olika 
typer av verksamheter, och på så sätt försöka nyansera bilden av verksamheten 
ytterligare, ombads respondenterna välja högst två verksamhetsområden som 
får mest plats i budget, tid och fysiskt rum. Att frågan ställdes med begreppet 
plats istället för med exempelvis termen prioritering var för att försöka få till 
en så neutral fråga som möjligt. Begreppet prioritering är ett starkt begrepp 
eftersom det förutsätter att något väljs framför något annat. Att ange hur stor 
plats något tar är mer en fråga om att ange förhållanden mellan olika 
verksamhetsområden och det var detta som var frågans syfte.  

Här framkommer en lite annan bild av verksamhetsområdena än i tidigare 
diagram. Det mest iögonfallande resultatet är att i en jämförelse mellan 
övergripande profil och resursfördelning är skillnaden markant.  

Kulturområdet som i bemärkelsen roll/center anses minst betydelsefullt får 
stort utrymme i tid, budget och fysiskt rum. Även i jämförelse med resultatet 
från frågan om prioriteringar i verksamheten ligger i linje med hur personalen 
vill prioritera skiljer sig bilden. Som vi sett var det kulturverksamheterna som 
de flesta respondenter som svarat nekande på frågan ansåg ha för låg prioritet 
verksamheten. I motsats till kulturverksamheter får kunskapsverksamheter, 
som förknippas med den generellt sett starkaste av profilerna, jämförelsevis 
mindre plats i tid och budget.  
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Hur ska då detta tolkas? Att övergripande profil och resursfördelning 
skiljer sig så mycket åt ger en bild av biblioteksinstitutionen som något kluven. 
Man kan fråga sig hur det påverkar biblioteken och bibliotekarierna att lägga så 
mycket tid och resurser inom ett område vars roll anses vara av mindre 
betydelse och som dessutom varit/är politiskt lågprioriterat? Man kan även 
ställa sig frågan vilka faktorer som ligger bakom dessa resultat. En möjlig 
påverkande faktor är att verksamheterna inom de traditionella 
kulturverksamheterna är relativt resurskrävande till sin natur. Vissa 
verksamheter tar helt enkelt mer tid än andra oavsett om de är prioriterade eller 
inte. Verksamheter som bokprat, urval av litteratur och inköp tar tid och detta 
påverkar självklart resursfördelningen.  

Bibliotektjänsts satsning på att låta BTJ Profiltjänster sköta medieurvalet 
kan kanske ses som ett sätt att råda bot på detta inom biblioteksinstitutionen. 
Personalens tid kan istället ägnas åt annat som anses viktigare än att välja ut 
passande skön- och facklitteratur 
(http://www.btj.se/inkopsinfo/abonnemang/profil/index.html 2006-04-29). 

Tidigare forskning i ämnet säger bland annat att studerandegrupper är en 
mycket resurskrävande användargrupp och att kunskapsverksamheter har 
högljudda förespråkare i biblioteksdebatten (jfr Skot-Hansen, 1996: 4; 
Hansson, 2005: 36ff). Detta är ingenting som märks i svaren på denna fråga. 
Istället har relativt få bibliotek svarat att kunskapsverksamheter får stor plats i 
bibliotekets resursfördelning. En möjlig anledning kan vara att dessa 
verksamheter inte är särskilt resurskrävande till sin natur.  

Förekomst av samarbeten inom de olika områdena 
Som redogjorts för tidigare förutsätts samarbeten inom de olika områdena säga 
något om bibliotekets lokala förankring. Många samarbeten antas leda till 
bättre förankring i lokalsamhället. Samarbeten säger också något om vilka 
institutioner som påverkar och påverkas av biblioteksinstitutionen. 

Under kommande rubriker kommer resultaten för samarbeten inom de 
olika områdena att presenteras. Resultaten kommer även att jämföras med 
resultaten från undersökningen 1993 för att se om samarbetsfrekvensen skiljer 
sig åt mellan dåtid och nutid.  

I en kort slutdiskussion kommer även resultaten från de olika områdena att 
jämföras och analyseras.  
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Kulturområdets samarbeten 

Diagram 11. Vilka samarbetar biblioteket med på kulturområdet? Antal svarande: 54.  
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Källa: Egen enkätundersökning 

På kulturområdet är skolan den mest frekventa samarbetspartnern. Även 
kategorin andra föreningar är stor. Andersson & Skot-Hansen delade upp 
kultursamarbetena mellan barn och vuxna och fick resultatet att skolan 
dominerade som samarbetspartner inom barnbiblioteket (18 procent av 
biblioteken) och att samarbeten med det lokalhistoriska arkivet dominerade 
inom ”vuxenbiblioteket” (43 procent av biblioteken), följt av ”föreningar” (25 
procent) i mer allmän bemärkelse.  

I diagrammet ovan ses liknande tendenser men med den skillnaden att det 
lokalhistoriska arkivet inte är en lika frekvent samarbetspartner på de svenska 
bibliotek som ingår i undersökningen idag som i Danmark 1993. Samarbetet 
inom de så kallade ABM- institutionerna4 är överlag inte är särskilt frekvent. I 
jämförelse med till exempel skolan kommer samarbeten med ABM-
institutionerna långt efter. 22 av biblioteken (41 procent) svarade att de 
samarbetade med museum och 17 (31 procent) att de samarbetade med det 
lokalhistoriska arkivet medan 43 bibliotek (80 procent) samarbetar med skolan.  

  

                                                 
4 Arkiv – Bibliotek - Museum 

 51



Näringslivet 

Diagram 12. Vilka samarbetar biblioteket med inom det lokala näringslivet? Antal svarande: 
54. 
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Källa: Egen enkätundersökning  

Samarbeten inom näringslivet är det område som visar på minst antal 
samarbetspartners. Den kategori som fått flest svar är turismsektorn. I 
undersökningen från 1993 är det samma kategori som fått flest antal poäng. 
Köpmannaförening/handelstandsforening kommer på andra plats både 1993 
och 2006. Bland de tillfrågade biblioteken idag är dock samarbetet mer 
frekvent inom detta område än det var 1993. 42 procent av de svarande 
biblioteken samarbetar med turismsektorn idag, endast 20 procent gjorde det 
1993. Eftersom näringslivet var det enda området som flera bibliotek inte hade 
något samarbete med alls fick även de som svarat ”inga samarbeten” 
representeras med en stapel i diagrammet ovan.  
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Socialområdet 

Diagram 13. Vilka samarbetar biblioteket med på socialområdet? Antal svarande: 49. 
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Källa: Egen enkätundersökning  

De kategorier som presenteras i diagrammet är till stor del samma som i den 
danska undersökningen och representerar enligt Andersson & Skot-Hansen ett 
brett utsnitt av lokala institutioner, organisationer föreningar och grupper som 
finns i lokalsamhället (Andersson & Skot-Hansen, 1994: 239). I denna 
undersökning delas inte barn- och vuxenbibliotek upp på det sätt som 
Andersson & Skot-Hansen gjort under socialområdet utan alla kategorier ingår 
i samma fråga och presenteras också i samma tabell. I denna undersökning har 
skolan en ensam kategori istället för att delas upp på fritidshjem/skolepassning 
och ungdomsklub/skole som i den danska undersökningen.  

Barn och förskoleverksamheten dominerade som samarbetspartner i 
undersökningen från 1993 då 65 procent av de svarande angivit att de 
samarbetade med förskolan inom socialområdet. I diagram 13 ses en liknande 
tendens då förskolan även idag är den dominerande samarbetspartnern på de 
svarande svenska biblioteken. Den näst största kategorin i den danska 
undersökningen var äldreinstitutioner (50 procent) följt av 
ungdomsklubb/skole (35 procent), sundhedvaesen (32 procent) och 
invandrar/flyktingeforeninger (18 procent).  

I den kategori som i den här undersökningen kallas sjukvård/friskvård 
(sundhedsvaesen i den danska undersökningen) har samarbeten idag en något 
lägre frekvens än 1993. Åtta bibliotek svarade att de samarbetar med 
sjukvård/friskvård vilket motsvarar 14 procent. 

En skillnad från 1993 är att föreningar för funktionshindrade är en 
vanligare samarbetspartner idag. 1993 samarbetade endast 10 procent av de 
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danska biblioteken med ”handicaporganisationer” (handicap har översatts till 
föreningar för funktionshindrade i denna undersökning) inom vuxenbiblioteket 
och mindre än fem procent inom barnbiblioteket. Idag uppger 22 bibliotek av 
54, alltså 41 procent, att de har ett sådant samarbete.  

Utbildningsområdet 

Diagram 14. Vilka samarbetar biblioteket med på utbildningsområdet? Antal svarande: 54.  

0

10

20

30

40

50

A
nt

al

Förskolan

Grundskolan

Studiecirklar etc.

Folkuniversitet

Högskola/universitet

Gymnasieskola

Vuxenutbildning/Komvux

Privata skolor/utbildningar

Källa: Egen enkätundersökning  

I frågor gällande utbildningsområdet har flera kategorier ändrats från den 
danska undersökningen. För det första riktar sig den danska undersökningen av 
samarbeten endast till det de kallar för vuxenbiblioteket. Denna uppdelning 
mellan barn och vuxna görs inte i denna undersökning varför även grundskola 
och förskola är med som valbara kategorier.  

Anledningen till att förskolan finns med som kategori i denna 
undersökning, trots att institutionens ”uppgift” inte enbart är av 
kunskapskaraktär, är att det 1998 infördes en ny förordning och läroplan för 
förskolan som markerar förskolans roll som det första steget i det livslånga 
lärandet (http://www.skolverket.se/sb/d/1327#paragraphAnchor4 2006-04-02). 
Fokus idag ligger mer på pedagogik och lärande än tidigare, vilket enligt min 
bedömning gör förskolan till en del av kunskapsområdet. Dessutom går många 
i så kallad förskoleklass idag, vilket ytterligare stärker förskolans roll som den 
formella utbildningens inkörsport (Ibid.).  

Grundskolan är med som kategori då den dels är obligatorisk men också är 
en del av kunskapsområdet av samma skäl som gymnasium och 
vuxenutbildningar är det. Det vill säga att den är en del av det formella 
utbildningsväsendet i Sverige.  

Andersson & Skot-Hansen har även med en kategori som kallas för 
oplysningsforbund som jag inte hittat någon motsvarighet till i det svenska 
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nutida sammanhanget. Istället har jag infört kategorin studiecirklar som jag 
anser vara en del av kunskapsområdet i mer övergripande bemärkelse. Den 
danska kategorin daghojskole har inte heller någon svensk motsvarighet och 
har därför strukits. 

Kunskapsområdet är det område som visar på störst homogenitet bland 
dem som svarat i jämförelse med övriga områden. Grundskolan, förskolan och 
vuxenutbildningen är de institutioner som allra flest bibliotek samarbetar med. 
Så många som 50 av 54 bibliotek samarbetar med grundskolan, 47 med 
vuxenutbildning och 48 med förskolan.  

Då undersökningen från 1993 och denna undersökning inte har samma 
variabler inom kunskapsområdet går det inte att göra någon riktig jämförelse 
mellan dem som helhet räknat. Istället har variablerna jämförts för sig.  

Bland de kategorier som representeras i båda undersökningarna ses en 
tydlig tendens att samarbetet är betydligt mer frekvent idag. Detta gäller 
samtliga gemensamma kategorier utom folkuniversitetet som visar på minskat 
samarbete.  

Idag samarbetar 47 av 54 (87 procent) bibliotek med 
vuxenutbildning/komvux medan endast 20 procent gjorde det i den danska 
undersökningen 1993. 38 bibliotek (70 procent) samarbetar med 
gymnasieskolan idag. Motsvarande siffra från 1993 är 22 procent. Idag 
samarbetar 28 bibliotek (51 procent) med högskolan medan endast 21 procent 
av de danska biblioteken 1993 uppgav att de hade ett sådant samarbete.  
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Samarbetsprofil 

Diagram 15. Bibliotekens externa samarbeten i procent. 
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Diagram 16. Totala antalet samarbeten inom respektive område 
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Källa: Egen enkätundersökning 

Ovanstående diagram är en översikt över hur många samarbeten som 
sammanlagt finns i de olika kategorierna och hur de fördelar sig i procent 
räknat. Som synes är kunskapsområdet det som har flest antal samarbeten tätt 
följt av kulturområdet. Det lokala näringslivet är den sektor som 
folkbiblioteken samarbetar med i minst utsträckning. Samarbetsfrekvensen 
med företag, organisationer etc. är låg och inte heller turismsektorn, som är den 
vanligaste samarbetspartnern inom näringslivet, kommer upp i samma 
samarbetsfrekvens som de övriga områdenas vanligaste samarbetspartners.  

I studien från 1993 förhöll sig samarbetsprofilerna med både barn och 
vuxenbiblioteket inräknat enligt följande : 
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Kultur: 52 procent 

Kunskap: 10 procent 

Social: 32 procent 

Näringsliv: 6 procent (Andersson & Skot-Hansen, 1994: 242)  

I en jämförelse mellan 1993 och 2006 är tendensen att det har skett en 
förskjutning ifrån att aktörer inom kultursektorn varit de vanligaste 
samarbetspartnerna till att samarbeten med aktörer inom kunskapssektorn idag 
är mer förekommande. Även näringslivet har något fler samarbeten räknat i 
procent. 

Det är enligt svaren från de tillfrågade folkbiblioteksrepresentanterna 
vanligare att man samarbetar med utomstående lokala aktörer idag än det var 
för 13 år sedan. Detta kan enligt Andersson & Skot-Hansens teorier tolkas som 
att biblioteken är bättre förankrade i lokalsamhällena idag än de var 1993. Det 
är dock tydligt att förankringen inte är jämnt fördelad mellan sektorerna. Inom 
det lokala näringslivet är folkbiblioteken i undersökningen förankrade i lägst 
grad, medan inom kunskapssektorn och kultursektorn är biblioteket förankrat i 
högre, för att inte säga hög, grad. 
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Diskussion 

Efter att ha redogjort för enkätstudiens resultat kommer jag nu att diskutera 
dessa i en något friare form. Jag har för avsikt att under denna rubrik resonera 
kring de trender och tendenser som kan utläsas i materialet samt sammanfatta 
mina viktigaste slutsatser.  

Den tydligaste tendensen i svaren från respondenterna är den ökade 
fokuseringen på kunskapsverksamheter och informationsverksamheter. 
Kunskapsprofilen är den profil som kollektivt anses vara den starkaste, många 
respondenter upplever att kunskapsverksamheter fått ökat fokus i 
verksamheten och biblioteken har flest samarbeten med 
utbildningsinstitutioner. En annan tendens är att kulturprofilen försvagats och 
att flera bibliotek anser att dessa verksamheter inte prioriteras i tillräckligt hög 
grad. Svaren angående kulturverksamheter är dock något tvetydig när man 
jämför svaren med hur respondenterna svarat angående hur mycket av 
bibliotekets resurser som faktiskt läggs inom kulturområdet. 
Kulturverksamheterna anses överlag få stor del av bibliotekens resurser.  

Informationsprofilen är den profil som flest av respondenterna uppger ha 
fått ökat fokus i verksamheten över tid, det är också den profil som kollektivt 
anses vara starkast efter kunskapsprofilen. Detta sammantaget med 
kunskapsprofilens starka ställning kan tolkas som att Vestheims farhågor 
angående det ”instrumentalistiske mistaket” faktiskt motsvarar situationen ute 
på folkbiblioteken. Enligt Hansson är informationsprofilen instrumentalistisk 
till sin karaktär och kunskapsprofilen innefattar på många sätt den typ av 
instrumentell kunskapssyn som Vestheim menar leder institutionen bort från 
tanken om att värna kollektiva samhällsbehov (Hansson, 2005: 31f; Vestheim, 
1999: 190f). Å andra sidan menar Angela Zetterlund att den mer traditionella 
folkbildningstanken kan ”återfödas” inom såväl kunskaps – som 
informationsprofilen (se sidan 22) och Andersson & Skot-Hansen menar att 
kunskapsprofilen inte enbart är instrumentalistisk i sin karaktär, då den inte 
endast innefattar den formella utbildningssektorn, utan handlar även om 
informellt lärande.  
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Den sociala profilen är den mest svårtydda. Den anses vara starkare än 
kulturprofilen idag men samtidigt ansåg nästan inga bibliotek att sociala 
verksamheter fått ökat fokus i jämförelse med andra verksamhetsområden, och 
de sociala verksamheterna tillhör definitivt inte de verksamheter som tilldelas 
flest resurser.  

En annan tendens angående profil är att den skiljer sig åt beroende på hur 
stor kommunen är där biblioteken ligger. De minsta kommunerna uppger att 
kulturprofilen är den starkaste, tätt följd av kunskapsprofilen, medan 
nästkommande storlekskategori uppger att kulturprofilen är mycket svag idag 
medan kunskapsprofilen är klart starkast. I de större kommunerna är det i stort 
sett dött lopp mellan informationsprofilen och kunskapsprofilen och deras 
profiler liknar mer den övergripande nationella profilen som syns i diagram 2.  

Då folkbiblioteksinstitutionen enligt bland andra Vestheim (1999) och 
Hansson (1998) förutsätts vara något av en ideologisk amöba som anpassar sig 
till rådande politiskt klimat, förefaller det rimligt att anta att det politiska 
klimatet även påverkar vilka utomstående aktörer biblioteken samarbetar med 
och vilken profil som uppfattas som viktigast. Utgår man ifrån att biblioteken 
drivs av ett syfte att vinna legitimitet och motivera sin plats i den kommunala 
förvaltningen (se sidan 6-7) är det inte konstigt att kunskapsprofilen är så stark 
och samarbetena inom utbildningssektorn ökat i frekvens. Folkbiblioteken har 
nämligen enligt Hansson inte haft några problem med att legitimera sig i 
förhållande till utbildningssektorn men desto svårare att legitimera sig i 
förhållande till kultursektorn som varit politiskt lågprioriterad (2005: 32ff).  

Vad som är hönan och vad som är ägget i fråga om hur samarbeten 
kommer till stånd mellan institutionerna är dock omöjligt att svara på. Kanske 
är det så att biblioteken vänder sig till utbildningsinstitutionerna för att vinna 
legitimitet, och på så vis indirekt stärker sin roll som kunskapscenter, eller så 
är det utbildningsinstitutionerna som vänder sig till biblioteken för att 
tillfredställa sina behov av informationsförsörjning och kompetens och att 
samarbetsfrekvens och profilen därför stärks. Eller också är det en blandning 
av båda. 

I jämförelser mellan den danska studien är den tydligaste tendensen att 
kulturprofilen försvagats och den sociala profilen förstärkts. Gällande 
samarbetsprofilen har det skett en förskjutning från att biblioteken 1993 
samarbetade med flest aktörer inom kulturområdet, till att man idag samarbetar 
med flest aktörer inom utbildningsområdet. Kunskapsprofilen och 
informationsprofilen förefaller inte ha förändrats i särskilt mycket.  
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Vad kan då sägas om folkbiblioteksinstitutionens identitet på ett kollektivt 
plan? Utgår man från Enströms olika kategorier av möjliga identiteter, vilka 
finns beskrivna på sidan 12 och 13, och försöker spåra dessa i respondenternas 
svar angående profil kan man uttyda att det är de två ”nyaste” nämligen 
kunskapsmäklaren och informationsorganiseraren som verkar ha störst 
inflytande på institutionen idag. Socialarbetaridentiteten verkar också ha 
vunnit mark sedan 1993, medan en av de äldre identiteterna, 
kulturförmedlaridentiteten, verkar ha tagit ett steg tillbaka. 
Folkbildaridentiteten, som enligt Enström är den äldsta identiteten, är svårtydd 
då man vid en läsning av Vestheim kan tolka det som att den försvagas då 
instrumentell kunskap prioriteras, medan Zetterlund menar att den kan 
återfödas inom både det jag kallar för kunskaps – som informationsprofilen.  

När det kommer till förändringar i folkbiblioteksinstitutionen genom 
isomorfa och mimetiska processer anser jag att den intressantaste aspekten är 
anpassningen till kunskapsverksamheter och utbildningssektorn. Utgår vi ifrån 
att bibliotekets roll som kunskapscenter hjälper biblioteksinstitutionen att 
vinna ny legitimitet på det politiska planet, kan detta fenomen vara grundat i 
såväl normativ som tvingande isomorfism. Biblioteket är ju till stor del 
beroende av huvudmännen (det är ju trots allt de som fördelar de kommunala 
resurserna) och DiMaggio & Powell menar att beroendeställningar leder till 
ökad isomorfism (1983: 154). Vill politikerna satsa på utbildning och 
kunskapsverksamheter kan inte biblioteket göra mycket annat än att anpassa 
sig eller hamna i konflikt med huvudmännen. Å andra sidan menar Enström att 
ju närmre och tätare samarbetet mellan huvudmän och bibliotek är desto mer 
samstämmig blir deras uppfattning om bibliotekens identitet (Enström, 1995: 
213). Det är alltså möjligt att isomorfa processer dels kan gå åt båda hållen, det 
vill säga att även biblioteken påverkar politikerna, men också att det aldrig 
hinner gå så långt som till öppna konflikter då biblioteken och huvudmännen 
tenderar att ha liknande uppfattningar om bibliotekens identitet.  

Även när det gäller samarbeten mellan biblioteksinstitutionen och 
utomstående aktörer kan mimetisk isomorfism vara intressant att ta upp. Utgår 
vi ifrån att folkbiblioteken är en osäker institution och att biblioteken upplever 
exempelvis utbildningsinstitutionerna som ”tryggare” och mer ”lyckade” 
institutioner (vilket förvisso inte alls är säkert) kan biblioteksinstitutionen 
försöka anpassa sig till dessa både värderingsmässigt och i struktur för att råda 
bot på osäkerheten. Genom att exempelvis tydligare definiera biblioteket i 
utbilningstermer och fokusera på pedagogiska aspekter hos folkbiblioteket kan 
biblioteksinstitutionen närma sig utbildningsinstitutionerna.  
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Hansson menar att vi idag även ser en ökad vilja att definiera biblioteken i 
tillväxttermer samt att biblioteken idag vänder sig till ”de starka” i samhället 
såsom arbetsgivare och näringsliv (Hansson, 2005: 42ff). Även detta kan ses 
som ett sätt för institutionen att råda bot på sin osäkerhet, men också att söka 
legitimera och motivera sin plats i den kommunala förvaltningen, genom att 
anpassa sin värderingsgrund till att kunna inkludera även det lokala 
näringslivet.  

Avslutande reflektion 
Enligt bibliotekslagens 7 § ska kommuner och landsting från och med den 1 
januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna. När denna uppsats går 
till tryck i maj 2006 har långt ifrån alla kommuner i Sverige utarbetat en sådan 
plan. På Biblioteksföreningens hemsida finns ett exempel på en lathund, för 
arbetet med biblioteksplaner, utarbetad av Regionbiblioteket i Kalmar län. I 
lathunden beskrivs följande ”typer” av bibliotek som bibliotekspersonalen och 
de kommunala företrädarna kan välja ibland när de ska utforma planen. Högst 
två alternativ får väljas: 

Medborgarkontor med samhällsinformation 

Livslångt lärande 

”Vanligt” bibliotek” 

Kulturcentrum 

Elektroniskt bibliotek/Hybridbibliotek 

(http://www.biblioteksforeningen.org/biblioteksplaner/pdf/lathund_biblpl.pdf 2006-04-
28) 
Paralleller kan dras till Andersson & Skot-Hansens olika profiler och det är 
intressant att biblioteken och huvudmännen måste välja och prioritera bland 
dessa ”roller”. Tanken att biblioteken ska vara allt på en gång verkar mot 
bakgrund av detta ha försvagats. Vad upprättandet av biblioteksplaner kommer 
att leda till i förlängningen är omöjligt att sia i. Just nu verkar den stora frågan 
vara att få kommunerna att upprätta någon plan överhuvudtaget. Det ska i 
vilket fall som helst bli spännande att se hur folkbiblioteken utvecklas i 
framtiden.  

 
Slutligen vill jag tacka alla respondenter som tog av sin dyrbara tid och svarade 
på min enkät. TACK! 
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Sammanfattning 

Forskare inom biblioteks- och informationsvetenskapen har tidigare hävdat att 
folkbiblioteket har varit och fortfarande är inne i en identitetskris. Från att ha 
varit en trygg kulturinstitution med rötter i folkbildningstanken har 
folkbiblioteket idag inte någon tydligt definierad roll.  

Syftet med uppsatsen har varit att mot bakgrund av denna problematik 
undersöka hur representanter för den svenska folkbiblioteksinstitutionen 
uppfattar det egna bibliotekets profil, samarbetsprofil samt förändringar i profil 
och verksamhet över tid. Termen profil har definierats utifrån folkbibliotekets 
olika huvudområden, roller och funktioner vilka sammankopplades med 
externa sektorer och fenomen enligt en modell utarbetad av Andersson & Skot-
Hansen.  

Uppsatsens yttre teoretiska ramverk utgick ifrån institutionell och 
nyinstitutionell teori vilken kopplades till de mer metodologiskt inriktade 
teorierna om det lokala bibliotekets olika profiler utvecklade av Andersson & 
Skot-Hansen. Dessa bildade tillsammans en bred tolkningsrepertoar som utgick 
ifrån att folkbibliotekens profil och verksamhet måste förstås mot bakgrund av 
dels nationellt likformiga värderingar inom biblioteksinstitutionen, dels i 
förhållande till den lokala kontexten och lokalsamhällets behov. Även det 
politiska och ideologiska klimatet på såväl nationell som lokal nivå förväntades 
ha inflytande på profil och verksamhetsfokus.  

Utifrån den teoretiska ramen utarbetades ett frågebatteri i enkätform vilken 
besvarades av 54 representanter för folkbibliotek runt om i Sverige. 
Representanterna var alla i någon form av ledande position.  

Resultatet av enkäten gav vid handen att de dominerande profilerna enligt 
respondenterna idag är kunskaps- och informationsprofilerna följda av den 
sociala profilen och slutligen kulturprofilen. Framtida profil anses inte bjuda på 
stora förändringar utslaget på hela populationen, men flertalet av de enskilda 
bibliotekens profil förväntas förändras i större eller mindre utsträckning.  

Det gick även att skönja tydliga likheter i hur respondenterna svarat 
baserat på kommunens storlek där biblioteket ligger. Biblioteken i de minsta 
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kommunerna var de som hade starkast kulturprofil medan de näst minsta 
kommunerna visade på svagast kulturprofil men starkast kunskapsprofil. 
Övriga kommunkategorier liknade mer helhetsprofilen med skillnaden att de 
största kommunerna visade på att informationsprofilen var den starkaste 
profilen tätt följd av kunskapsprofilen.  

När det gäller verksamhetsfokus ansåg respondenterna att det först och 
främst var informationsverksamheter som fått ökat fokus men även 
kunskapsverksamheterna ansågs av många fokuseras i högre grad idag. Frågor 
om prioriteringar i verksamheten visade att kulturverksamheterna och 
kunskapsverksamheterna var de som ansågs ha för låg prioritet av flest 
respondenter.  

Samarbetsprofilen fördelade sig så att utbildningssektorn visade på flest 
antal samarbeten, följt av kultursektorn. Detta resultat skiljde sig från resultatet 
från den danska studien från 1993 då kultursektorn hade flest samarbeten. 
Minst antal samarbeten hade biblioteken med näringslivet men 
samarbetsfrekvensen hade ökat i jämförelse med 1993.  
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Bilaga 2 Följebrev 

    Om enkäten 
 
    Enkäten innehåller 19 frågor fokuserade kring fyra olika huvudområden i 
bibliotekets verksamhet. Man kan också kalla de olika områdena för roller eller 
profiler. De fyra profilerna behandlar biblioteket som: 

 

  * Kulturcenter - kultur- och upplevelsesektorn. Litteratur, konst, scen och 
kulturarrangemang etc.  

  * Informationscenter - IT och näringslivssektorn. Internet och IT-stöd, 
referensservice, turistservice, företagsservice etc. Instrumentell 
informationssökning inom vardags- och yrkesliv. 

  * Kunskaps/utbildningscenter - utbildningssektorn. Även informell kunskap 
och bildning. Kurslitteratur, studiefaciliteter, användarundervisning, 
referensservice, uppslagsverk etc.  

  * Socialt center - den ”civila” sektorn. Arrangemang, aktiviteter, medier och 
tjänster riktade mot människors vardag och fritid. Biblioteket som 
samhällets vardagsrum.  
 

    Profilerna är inte alltid sinsemellan uteslutande och kommer kanske att 
överlappa varandra ibland. Undersökningen syftar till att se tendenser och 
försöka måla upp en bild av förhållandet mellan profilerna, inte till att i 
absoluta termer kartlägga bibliotekens verksamheter. Genom denna 
undersökning får biblioteken ett underlag för jämförelser men också en bättre 
helhetsbild av vad ett folkbibliotek faktiskt är idag. En helhetsstudie av profiler 
är också något som efterlyses av bland andra förra årets Greta Linder-
stipendiat Fia Söderberg 
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    Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara och avslutas med två öppna frågor 
som ger möjlighet till friare uttryck 

    Jag ber ödmjukast om Er medverkan. 

    Med vänliga hälsningar och stort tack på förhand. 

    Linda Cederberg 
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Bilaga 3 Frågeformulär 

1. Hur många invånare har kommunen där biblioteket ligger? 

*Mindre än 12 500 

*12 500-25 000 

*25 000-50 000 

*50 000-200 000 

*Fler än 200 000 
 

2. Hur många timmar har biblioteket öppet i veckan? 
 

3. Vilka samarbetar biblioteket med på kulturområdet? 

*Museum 

*Lokalhistoriskt arkiv 

*Kulturhus/ kulturcenter 

*Folkets hus 

*Skolan 

*Kyrkan 
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*Teater (professionell/amatörförening) 

*Musik (professionell/amatörförening) 

*Konst/konsthantverk (professionell/amatörförening) 

*Film/bio (filmklubb etc.) 

*Lokalradio/TV 

*Lokaltidning 

*Andra föreningar 

*Inga samarbeten 

*Om andra, vilka: 
 

4. Har biblioteket service riktad specifikt till kulturverksamheter? 

*Ja, som självständig verksamhet 

*Ja, integrerat i referensverksamheten 

*Nej 
 

5. Vilka samarbetar biblioteket med inom det lokala näringslivet? 

Privata företag 

*Köpmannaföreningar 

*Fackföreningar 

*Turismsektorn 
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*Arbetsförmedlingen 

*Näringslivsorganisationer 

*Inga samarbeten 

*Andra, skriv här: 
 

6. Har biblioteket näringslivs/företagsservice (eller andra 
informationstjänster anpassade till lokala företag)? 

*Ja, som självständig verksamhet 

*Ja, integrerat i referensverksamheten 

*Nej 
 

7. Vilka samarbetar biblioteket med på utbildningsområdet? 

*Förskolan 

*Grundskolan 

*Studiecirklar etc. 

*Folkuniversitet 

*Högskola/universitet 

*Gymnasieskola 

*Vuxenutbildning/Komvux 

*Privata skolor/utbildningar 

*Inga samarbeten 
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8. Har biblioteket service riktad specifikt till lärare/personal? 

*Ja, som självständig verksamhet 

*Ja, integrerat i referensverksamheten 

*Nej 

 

9. Vilka samarbetar biblioteket med i rollen som socialt center? 

*Barn och förskoleverksamhet 0-6 år 

*Fritidsgård eller liknande 

*Skolan 

*Ungdomsklubbar 

*Pensionärsföreningar/ Äldreinstitutioner 

*Invandrarföreningar 

*Föreningar för funktionshindrade 

*Självhjälpsgrupper/ rådgivning 

*Miljögrupper 

*Bostadsföreningar 

*Sjukvård/friskvård 

*Inga samarbeten 
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*Om andra samarbeten finns, skriv här: 
 

10. Har biblioteket service riktad specifikt mot sociala verksamheter? (Se 
föregående fråga för verksamhetsbeskrivning) 

*Ja, som självständig verksamhet 

*Ja, integrerad i referensverksamheten 

*Nej 
 

 
11. Vad betyder det externa samarbetet för biblioteket? Max två 
alternativ. 

*Biblioteket blir mer synligt för politiker 

*Biblioteket blir mer synligt för befolkningen - fler utlån och fler användare 

*Biblioteket får större insikt i användarnas behov - mer användarvänligt 

*Biblioteket kan tillföra lokala grupper/föreningar/institutioner nya kvaliteter 

*Bibliotekarierna blir mer kvalificerade och motiverade 
 

12. Hur ser bibliotekets profil ut idag och hur är planerna för framtiden? 
Du har sammanlagt 100 poäng att dela ut i respektive kolumn. 
 
 Nuvarande profil Profil i framtiden 
Kulturcenter   
Kunskapscenter   
Informationscenter   
Socialt center   
 =100 =100 
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13. Vilka verksamheter får störst plats i bibliotekets fysiska rum? Max två 
alternativ. 

*Kulturverksamheter, t ex. skönlitteratur, utställningar, scen etc. 

*Informationsverksamheter, t ex. Internet-datorer, turistservice, 
informationsdisk/referensservice, dagstidningar, fackböcker 

*Kunskapsverksamheter, t ex.studieplatser, datorer, kurslitteratur, grupprum, 
uppslagsverk 

*Sociala verksamheter, t ex. läshörnor, café, möteslokaler, spel, rådgivning 
 
13. Vilka verksamheter får störst plats i budgeten? Max två alternativ. 

*Kulturverksamheter, exempelvis skönlitteratur, utställningar, scen, bokprat, 
sagostund, boktips, författarmöten etc. 

*Informationsverksamheter, exempelvis Internet-datorer, turistservice, 
informationsdisk/referensservice, företagsservice, samhällsinformation etc. 

*Kunskapsverksamheter, studieplatser, datorer, kurslitteratur, grupprum, 
fackböcker, användarundervisning, sökhjälp i databaser etc. 

*Sociala verksamheter, rådgivning, ”boken kommer”, uppsökande verksamhet, 
verksamheter riktade till utsatta grupper, taltidning, café, möteslokaler, 
spel, arrangemang riktade/angående människor vardagsliv etc. 
 

14. Vilka verksamheter tar upp mest tid för personalen? Planering, 
fortgående verksamhet, lösning av eventuella problem, samt utvärdering 
inräknat? Max två alternativ! För beskrivning av tänkbara verksamheter 
inom varje område se ovan. 

*Kulturverksamheter 

*Informationsverksamheter 
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*Kunskapsverksamheter 

*Sociala verksamheter 
 

15. Har bibliotekets verksamhet förändrats över tid? Max två kryss! 

*Ja verksamheten fokuserar mer på informationsområdet än tidigare 

*Ja verksamheten fokuserar mer på kulturområdet än tidigare 

*Ja verksamheten fokuserar mer på kunskapsområdet än tidigare 

*Ja verksamheten fokuserar mer på det sociala området än tidigare 

*Nej, fokus för verksamheten har inte ändrats märkbart över tid 
 

16. Ligger nuvarande prioriteringar av verksamheten i linje med hur 
bibliotekets personal vill prioritera? 

*Ja, verksamheten ser ut som vi vill 

*Nej, kulturverksamheter får för lite plats i verksamheten 

*Nej, informationsverksamheter får för lite plats i verksamheten 

*Nej, kunskapsverksamheter får för lite plats i verksamheten 

*Nej, sociala verksamheter får för lite plats i verksamheten 

 

17. Om du svarat nej på föregående fråga, vad påverkar prioriteringar i 
verksamheten? 
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18. Vilket är det största hotet i omvärlden mot bibliotekets framtid i form 
av företeelser och attityder? (Enbart den ekonomiska resurstilldelningen 
gäller ej som svar då den kan vara ett resultat av attityder och företeelser) 

 

19. Vilken är den viktigaste möjligheten i dagens omvärld för att 
biblioteket ska kunna överleva och utvecklas? 
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